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االتفاق النووي  

انسحبت بريطانيا من برنامج »إيراسموس« للمنح الطالبية الممّول من قبل االتحاد األوروبي  )أولي سكراف/فرانس برس(

دعا املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، وقادة نحو عشرين دولة 
ووكالة عاملية، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني، 
بــوريــس جــونــســون، ورئــيــس الـــــوزراء اإليــطــالــي، 
ماريو دراغي، إلى »التزام جماعي جديد« بتعزيز 
العالم،  لــأوبــئــة فــي  الــتــأهــب واالســتــجــابــة  أنظمة 
األمــر الــذي سيكون متجذرًا في دستور منظمة 
مــقــال نشرته  فــي  الــقــادة  وقـــال  العاملية.  الصحة 
مقتنعون  »نحن  الفرنسية:  »لــومــونــد«  صحيفة 
بأّن مسؤوليتنا، كقادة دول ومؤسسات دولية، 
هي ضمان أن يتعلم العالم الــدروس من جائحة 

ــذه الـــدعـــوة تــصــريــح لــوزيــر  كــــورونــــا«. وســبــق هـ
قال  أمــس،  كوارتنه،  كواسي  البريطاني  األعمال 
عــلــى تطعيم جميع  بــريــطــانــيــا ســتــركــز  إّن  فــيــه 
الجديد،  كورونا  فيروس  ضد  البالغني  سكانها 
فائضة  جــرعــات  أّي  توفير  مــن  تتمكن  أن  قبل 
لـــدول أخـــرى مثل جــارتــهــا أيــرلــنــدا. وتلقى أكثر 
ــى من  ــ ــ مـــن 30 مــلــيــون بــريــطــانــي الـــجـــرعـــة األول
اللقاح في أسرع حملة تطعيم في أوروبا وتهدف 
ــى اســتــكــمــال تــطــعــيــم جــمــيــع الــبــالــغــني  ــ ــبـــاد إل الـ
بــحــلــول نــهــايــة يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل. فــي سياق 
هم 

ّ
إن الــكــنــديــون،  الصحة  مسؤولو  قــال  متصل، 

ملن  »أسترازينيكا«  لقاح  تقديم  عن  سيتوقفون 
 
ً
تقل أعمارهم عن 55 عامًا، وسيطلبون تحليا
ــاس الــعــمــر والــجــنــس.  جــديــدًا للمخاطر عــلــى أسـ
تأتي هذه التحركات بعد تقارير من أوروبــا عن 
ها خطرة، ونزيف وفي 

ّ
حدوث جلطات نادرة لكن

بعض الحاالت وفاة، بعد التطعيم، ال سيما لدى 
الشابات. عربيًا، أعلنت وزارة الصحة العامة في 
للمستوفني  الــعــمــري  الــحــّد  قــطــر، عــن تخفيض 
الفيروس  ضد  التطعيم  على  الحصول  ملعايير 
إلى 40 عامًا، بعدما كان 50 عامًا خال الفترة 
ه منذ 

ّ
املاضية. وأشــارت الــوزارة في بيان، إلى أن

بداية حملة التطعيم، جرى إعطاء أكثر من 765 
ألف جرعة لكبار السن وذوي األمــراض املزمنة 
والعاملني األساسيني.  الصحية  الرعاية  وكوادر 
ميدانيًا، أعادت الحكومة التركية فرض اإلغاق 
في نهاية األسبوع، في معظم محافظات الباد، 
كما فــرضــت قــيــودًا خــال شهر رمــضــان، بعد 
الزيادة الحادة في اإلصابات بالفيروس. وسجل 
الــعــالــم بــحــلــول مــســاء أمــــس، نــحــو 103 مايني 

و800 ألف شفاء من الفيروس.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
فرانس برس، رويترز(

الحدث

إيران تجهض مبادرة أميركية
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أحيا الفلسطينيون الذكرى الـ45 ليوم األرض تحت وطأة مخططات االحتالل لقضم 
مزيد من األراضي وتهجير السكان، بما في ذلك من األغوار. ]4[
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تتمسك إيران بموقفها المتشدد تجاه الملف النووي، مصرة على أن المبادرة عند 
الواليات المتحدة التي عليها العودة إلى اتفاق 2015، وهو ما ترجمته أمس الثالثاء 
برفض سريع لمقترح أميركي مسرب بتخفيف العقوبات عن طهران مقابل تراجع 

األخيرة عن بعض أنشطتها النووية

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

أميركية جديدة  اصطدمت محاولة 
إلطــــاق مــســار تــفــاوضــي مــع إيـــران 
حــول املــلــف الــنــووي، بــرفــض سريع 
من طهران، املصّرة على تبني موقف متشدد 
على أساس أن املبادرة بيد واشنطن للعودة 
الــذي انسحب منه الرئيس  إلى اتفاق 2015، 
ــام 2018، قــبــل أن  الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب عـ
ــأي خــــطــــوة. وفـــــــور تــســرب  ــ ــقــــوم طــــهــــران بــ تــ
معلومات عــن مــبــادرة جــديــدة مــن إدارة جو 
بايدن تقضي بتخفيف العقوبات األميركية 
عــن طــهــران مــقــابــل وقــفــهــا لــبــعــض األنــشــطــة 
اليورانيوم  تخصيب  وقــف  ومنها  النووية، 
ــران  بـــدرجـــة نـــقـــاء 20 فـــي املـــائـــة، ســـارعـــت إيــ
إلعان رفضها تقديم أي تنازل، مشددة على 
ــــرورة رفـــع واشــنــطــن الــعــقــوبــات أواًل، بل  ضـ
اعتبرت أنها ليست بحاجة لاتفاق النووي.

 عن 
ً
وكشف موقع »بوليتيكو« األميركي نقا

مسؤولني أميركيني مطلعني، أن إدارة بايدن 
املحادثات  لبدء  اقتراح جديد  لطرح  تخطط 
مع طهران في أقرب وقت هذا األسبوع، يقوم 
أنشطتها  بعض  بــوقــف  إيـــران  مطالبة  على 
النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي 
نقاء  بدرجة  اليورانيوم  متطورة وتخصيب 
20 في املائة، مقابل تخفيف بعض العقوبات 
االقــتــصــاديــة األمــيــركــيــة. وأكـــد املــســؤوالن أن 

العمل ال يزال قائمًا حول التفاصيل.
لــكــن الـــرد اإليـــرانـــي جـــاء ســريــعــًا بــرفــض هــذا 
املــقــتــرح، حــتــى قــبــل تقديمه رســمــيــًا. وأكـــدت 
ــم املــتــحــدة رفــض  ــ الــبــعــثــة اإليـــرانـــيـــة فـــي األمـ
طهران لهكذا مقترح، مضيفة »عودة أميركا 
إلــى االتــفــاق الــنــووي ال تحتاج ألي خطة بل 
تعهداتها  لتنفيذ  منها  ســيــاســي  قـــرار  إلـــى 
بــشــكــل كــامــل وعـــاجـــل«. وأعــلــنــت الــبــعــثــة في 

بـــيـــان أن طـــهـــران عــلــى تـــواصـــل مـــع شــركــاء 
االتــفــاق الــنــووي حــول املواضيع ذات الصلة 
بــاالتــفــاق. كــمــا نــقــل الــتــلــفــزيــون اإليـــرانـــي عن 
ــران لن  »مــســؤول إيــرانــي رفــيــع« قــولــه إن »إيــ
توقف أيًا من أنشطتها النووية الحالية قبل 
رفع جميع العقوبات«. وأضاف أن تخصيب 
اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في املائة يتوقف 
فقط فــي حــال رفــع الــواليــات املــتــحــدة جميع 
العقوبات. وأكد أن »اإلدارة األميركية تخسر 
الوقت بسرعة، وفي حال لم ترفع العقوبات 
قريبًا ستقدم إيران على خطوات أكثر خفضًا 

لتعهداتها النووية«.
ــد قـــلـــصـــت الـــتـــزامـــاتـــهـــا  ــ ــران قـ ــ ــهـ ــ ــــت طـ ــانـ ــ وكـ
الـــنـــوويـــة بــشــكــل مــســتــمــر مــنــذ الـــثـــامـــن من 
مايو/أيار 2019 في الذكرى السنوية األولى 
لانسحاب األمــيــركــي مــن االتــفــاق الــنــووي 
ردًا على تداعيات هذا االنسحاب وما تبعه 
مــــن عـــقـــوبـــات تـــعـــرضـــت لـــهـــا و»املـــمـــاطـــلـــة« 
التعهدات. وفــي إطار  األوروبــيــة في تنفيذ 
خــفــض تــعــهــداتــهــا، رفــعــت إيــــران فــي الــرابــع 
مـــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي نسبة 
املــائــة مع  إلــى 20 فــي  تخصيب اليورانيوم 
أكثر من ذلك وحتى  إلى  التهديد بالذهاب 

إلى 60 في املائة.
وفــــــي الــــســــيــــاق، رفــــــض وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
اإليــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، الـــدعـــوات 
األمـــيـــركـــيـــة لـــطـــهـــران لـــالـــتـــزام بــتــعــهــداتــهــا 
 إن »مـــــا يــدعــو 

ً
ــا ــائــ بــــاالتــــفــــاق الـــــنـــــووي، قــ

للضحك مع األسف أن الخارجية األميركية 
ــران فــي الــوقــت الــحــالــي بــااللــتــزام  تطالب إيـ
باتفاق خرجت منه إدارة ترامب«. وأضاف 
فــي تــغــريــدة عــبــر »تــويــتــر« أن إدارة بــايــدن 
ــــب«، مــتــهــمــًا  ــرامــ ــ ــار تــ ــفـــس مــــســ »تـــــواصـــــل نـ
غير  عقوباته  الستخدام  »السعي  بـ بــايــدن 
القانونية كـــأداة ضــغــط« ضــد إيـــران. ودعــا 

معتبرًا  العقوبات،  هــذه  رفــع  إلــى  واشنطن 
أن وقـــت ذلـــك قــد حــــان. ورفــــع الــقــائــد الــعــام 
للحرس الــثــوري اإليــرانــي الــجــنــرال حسني 
 
ً
سامي، نبرة التصريحات اإليرانية، قائا
ــــس، إن  مـــن مــحــافــظــة يــــزد وســــط إيــــــران، أمـ
بــاده »ليست بحاجة إلــى االتــفــاق النووي 
وهـــي منتصرة ســـواء ُرفــعــت الــعــقــوبــات أو 
ــــرفــــع«. وأضـــــاف ســامــي وفــقــًا لــوكــالــة 

ُ
لـــم ت

»إيسنا« اإليرانية: »لسنا مستعجلني لرفع 
العقوبات وغير مهتمني بها ولسنا بحاجة 

القاهرة ـ العربي الجديد

اجتماع  لعقد  اإلماراتية  املساعي  فشل  بعد 
وزاري مصري سوداني إثيوبي، لبحث ملف 
سد النهضة، هدد الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي، أمس الثاثاء، »برٍد سيتردد صداه 
فــي املنطقة إذا تــأثــرت إمــداداتــنــا مــن املــيــاه«، 
مـــحـــذرًا مـــن حــالــة عــــدم اســـتـــقـــرار ستدخلها 
املنطقة. وقال السيسي، خال مؤتمر حضره 
أمس الثاثاء في مقر هيئة قناة السويس في 
اإلسماعيلية، احتفااًل بانتهاء أزمة السفينة 
العدائي  »العمل  إن  »إيفرغيفني«،  الجانحة  
ــه تـــأثـــيـــرات تــمــتــد  ــ ضــــد أي دولــــــة قـــبـــيـــح، ولـ
لسنوات«، لكنه أضاف في لهجة تصعيدية: 
»ال أحد يستطيع أخذ نقطة مياه من مصر، 
ولــو حصل فاملنطقة ستدخل في حالة عدم 
استقرار ال يتخيلها أحــد... وال أحد يتصور 
أنه بعيد عن قدرة مصر«. وأعلن السيسي أن 
املصريني ويشغله بشدة،  املياه يشغل  ملف 

ــنــــووي«، مــضــيــفــًا: »اذا رفــع  ــفـــاق الــ إلـــى االتـ
عليه  انتصرنا  قــد  نــكــون  العقوبات  الــعــدو 
وإذا لم يرفعها فنحن نحقق االكتفاء الذاتي 

املطلق ونكمل خارطة العزة«.
مـــن جــهــتــه، أكــــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
اإليرانية علي ربيعي، في مؤتمره الصحافي 
األســبــوعــي، أمـــس، أن الـــواليـــات املــتــحــدة »ال 
لــاتــفــاق  الـــعـــودة  إال  أمــامــهــا  خــيــار منطقيا 
الـــنـــووي ورفــــع جــمــيــع الــعــقــوبــات«. وأضـــاف 
أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة »لـــن تــوقــف جــهــودهــا 
ــــن واليــــتــــهــــا« الـــتـــي  ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــوم األخـ ــيـ ــ حـــتـــى الـ
إلى  التنفيذية  السلطة  تسليم  بعد  تنتهي 
الرئيس اإليراني الجديد يوم 3 أغسطس/آب 
الــواليــات املتحدة واألطـــراف  2021. وخــاطــب 
 إن »املــزيــد مــن التأخير في 

ً
األوروبــيــة قــائــا

ــران ال يقلص فقط  إلــغــاء الــعــقــوبــات عــلــى إيــ
حظوظ إحياء االتفاق النووي وآخر الحلول 
بــل يبعدهم عن  الــخــافــات،  املتناولة إلنــهــاء 

أفق أفضل للعاقات مع إيران«.
اتــصــاالت مباشرة  كما نفى ربيعي وجــود 
أميركية مع إيران لرفع العقوبات، مؤكدًا أن 
إلغاء العقوبات يحتاج إلى »خطوة عملية« 
ولــيــس الــتــفــاوض. واتــهــم ربــيــعــي الــرئــيــس 

وأن مصر ماضية في خيار التفاوض بجدية 
وبـــصـــورة تــحــقــق الـــربـــح لــلــجــمــيــع، وأنـــهـــا ال 
ــدًا، ولــكــن املــســاس بــاملــيــاه بالنسبة  تــهــدد أحـ
ــا نــطــلــبــه  ــ ــتــــطــــرد: »مـ ملـــصـــر خــــط أحــــمــــر. واســ
العابرة  للمياه  الدولية  القوانني  مع  يتوافق 
بــأنــه »إذا تأثرت  السيسي  لــلــحــدود«. وهـــدد 
إمــداداتــنــا مــن املــيــاه فـــإن رد مــصــر سيتردد 
ــــول للناس  ــداه فـــي املــنــطــقــة«. وتـــابـــع: »أقـ صــ
كلها ال أحد سيستطيع أخذ نقطة مياه من 
مصر، والــذي يريد أن يجرب فليجرب، نحن 
ال نــهــدد أحـــدًا وعــمــرنــا مــا هــددنــا، وحــوارنــا 
رشيد جدًا وصبور جدًا، لكن ال أحد يستطيع 
أخذ نقطة مياه من مصر وإال ستحصل حالة 
مــن عــدم االســتــقــرار فــي املنطقة ال يتخيلها 
أحــد«. وأضــاف: »ال أحد يتصور أنه قــادر أن 
يبقى بــعــيــدًا عــن قــدرتــنــا، أنـــا ال أهـــدد أحـــدًا، 
مياه مصر ال مساس بها، وهــذا خط أحمر، 
ورد فعلنا في حالة املساس بها أمر سيؤثر 

على استقرار املنطقة بالكامل«.
وكـــان السيسي قــد رفــض فــي تصريحات له 
فــي يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي الــتــلــويــح بالعمل 
ــن يــدعــون  ــد، مــنــتــقــدًا مـ ــسـ ــد الـ الــعــســكــري ضـ
بقوله:  للسد  التخريبي  أو  العسكري  للعمل 
قــلــقــان ما  انــــت  اآلراء...  لــكــل  احـــتـــرامـــي  ــع  »مــ
ــا تتكلمش كــتــيــر بــكــام ما  تـــهـــددش حـــد ومـ

لوش لزوم«.
ــوقــــف الـــســـيـــســـي أمــــــس بـــعـــد فــشــل  وجــــــــاء مــ
مــســاعــي اإلمـــــــارات فـــي عــقــد اجــتــمــاع ثــاثــي 
على مستوى وزراء خارجية مصر والسودان 
وإثــيــوبــيــا لــتــدارس املــقــتــرحــات املــتــداولــة من 
األطراف املختلفة بشأن استئناف املفاوضات 
بغية التوصل إلى اتفاق نهائي على قواعد 
ملء وتشغيل سد النهضة قبل موعد إنجاز 
ملئه الثاني املقرر نهاية يوليو/تموز املقبل، 
الفنية  للتقييمات  وفــقــًا  املــتــوقــع  مــن  والــــذي 
أن ينتهي عمليًا قبل ذلــك، نظرًا إلــى ظروف 

بعد  مواقفه  »نقض  بـ بايدن  جو  األميركي 
 
ً
الـــفـــوز فـــي االنــتــخــابــات« األمــيــركــيــة، قــائــا

إنـــه »يـــواصـــل ســيــاســة الــضــغــوط القصوى 
الــفــاشــلــة«، مـــع الــتــأكــيــد أن هـــذه الــســيــاســة 
ــقــــودة  ــفــ ــقــــة املــ ــثــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ »لـــــــن تــــســــاعــــد فـــــي بـ
وجعلتنا مترددين حول مدى جدية اإلدارة 
إلى  العودة  الجديدة بما يخص  األميركية 

الدبلوماسية«.
وشــدد املتحدث اإليــرانــي على أن »عقد أي 
وعــودة جميع  العقوبات  رفــع  قبل  اجتماع 
األطراف إلى التعهدات وإن لم تترتب عليه 
أضـــــرار فــلــن تــكــون لـــه فـــائـــدة أو ضـــــرورة«، 
مضيفًا أن »الــعــودة إلــى االلــتــزامــات ليست 
أمرًا معقدًا وال تستدعي إجراء مفاوضات«. 
وفـــي الــســيــاق، قـــال ربــيــعــي إنـــه »إذا كــانــت 
أمــيــركــا مــســتــعــدة لـــرفـــع جــمــيــع الــعــقــوبــات 
املنتهكة لــاتــفــاق الــنــووي مـــرة واحــــدة مع 
تــحــقــقــنــا مـــن وقــفــهــا عــمــلــيــًا، فــنــحــن أيــضــًا 
مــســتــعــدون الســتــئــنــاف جــمــيــع تــعــهــداتــنــا 
فـــي أقـــصـــى وقــــت مــمــكــن ومـــقـــبـــول لجميع 
األطـــراف«. غير أن املتحدث أوضــح أنه »إذا 
كان لدى الجانب األميركي مقترح أفضل ال 
يتطلب إجراء التفاوض، فيمكنه إرساله لنا 

املتوقع  الكبير  والفيضان  الحالية  األمــطــار 
هذا العام من الهضبة الحبشية.

وعاد فجر أمس إلى القاهرة وزير الخارجية 
سامح شكري آتيًا من العراق بعد لقاء ثاثي 
مــصــري عــراقــي أردنــــي. وجـــاء ذلــك بالتزامن 
السودانية  املصرية  االتصاالت  استمرار  مع 
القاهرة  قبول  إمكانية  اإلماراتية حول مدى 
والخرطوم بطرح إثيوبي جديد، في صورة 
ــتـــرة املــــلء  ــداد فـ ــتـ ــامـ اتــــفــــاق ثـــاثـــي مــــؤقــــت، بـ
الــثــانــي إلـــى شــهــريــن، كــحــد أقــصــى، مــع عــدم 
اضــطــرار الـــدول الــثــاث إلــى عقد مفاوضات 
املــلء والتشغيل  مطولة جديدة حــول قواعد 
قبل امللء الثاني، ومن ثم تأجيل املفاوضات 
األســاســيــة، املستمرة بفشل ذريــع منذ عشر 
ســنــوات، إلــى مــا بعد هــذه املرحلة مــن املــلء، 
والـــتـــي ســيــتــبــعــهــا عــمــلــيــًا تــولــيــد الــكــهــربــاء 
الباقية من  النسبة  األولــى واستكمال  للمرة 
اإلنشاءات والتركيبات، والتي ال تزيد حاليًا 

عن عشرين باملائة.
ــيــــة مـــصـــريـــة  ــلــــومــــاســ ــفــــت مـــــصـــــادر دبــ وكــــشــ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن تلقي الــقــاهــرة هــذا  لـــ
ــتــــي تـــبـــدو  ــقــــتــــرح بــــواســــطــــة اإلمـــــــــــــارات، الــ املــ
عــــدة، منها  لــه ألســبــاب  لــلــتــرويــج  متحمسة 
ــــه ســيــضــمــن لـــهـــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــاقــتــهــا  أنـ
املميزة مع إثيوبيا واستثماراتها املتعاظمة 
هـــنـــاك، ويــقــلــل مـــن وجــهــة نــظــرهــا، وبحسب 
رأي بــعــض املــســؤولــني الــســودانــيــني أيــضــًا، 
ــا تــلــحــق بـــالـــســـدود  ــمـ ــتـــي ربـ مــــن األضــــــــرار الـ
امللء  إذا أنجزت عملية  السودانية الصغيرة 
السابق  اإلثيوبية  التصرفات  لخريطة  وفقًا 
 عــــن تــقــلــيــل 

ً
ــار الـــخـــرطـــوم بـــهـــا، فـــضـــا إخــــطــ

األضــرار املتوقعة بنقص املياه الواصلة إلى 
مصر.

وأضافت املصادر أن هذا املقترح ال يتضّمن 
بــلــغ ملــصــر، وعــلــى ضـــوء الــتــواصــل 

ُ
وفـــق مــا أ

املــســتــمــر بـــني الـــقـــاهـــرة والـــخـــرطـــوم، تــوقــيــع 

عبر القنوات الرسمية ونحن سندرسه بكل 
جدية«.

آخـــر، كشف رئــيــس لجنة األمــن  على صعيد 
في  البرملانية  الخارجية  والسياسة  القومي 
إيــران، مجتبى ذي الــنــوري، أن بــاده تسعى 
إلى عقد وثيقة تعاون شامل مع روسيا على 
غرار الوثيقة التي توصلت إليها مع الصني. 
وأوضح ذي النوري في تصريحات أوردتها 
وكالة »مهر«، أن باده تسعى إلى »التعاون 
الــدول في مجال  املشترك والثنائي مع هــذه 
ــات الــشــبــكــة الـــحـــديـــديـــة واملــــواصــــات  ــدمــ خــ
ــمـــاويـــات وصــنــاعــة  ــيـ ــتـــروكـ ــبـ واملـــصـــافـــي والـ
الــســيــارات والــنــفــط والــغــاز والــبــيــئــة«، مؤكدًا 
أن هذه العاقات »يمكنها أن تترك تأثيرات 
كبيرة إلحباط العقوبات األجنبية«. واعتبر 
ــاط الـــعـــقـــوبـــات  ــبــ ــطــــرق إلحــ أن »أحــــــد أهـــــم الــ
األميركية هو توسيع العاقات االقتصادية 
مع القوى والــدول الكبرى على املدى البعيد 
ومع الدول الجارة ودول املنطقة في مختلف 
األبــــعــــاد واألصــــــعــــــدة«. وأوضـــــــح أن وثــيــقــة 
وبكني  طــهــران  بــني  املوقعة  الشامل  التعاون 
تقدم ضمانات  األمــد  »خارطة طريق طويلة 

للطرفني لتحفيزهما على االستثمار«.

إثيوبيا والــســودان بمعزل  اتفاق ثنائي بني 
عن مصر، بل إن إثيوبيا واإلمارات تطرحانه 
األطـــراف، بهدف تأجيل  كحل مؤقت لجميع 

املفاوضات إلى ما بعد إنجاز امللء الثاني.
ــادر أن الـــخـــبـــراء املــصــريــني  وأوضـــحـــت املـــصـ
ــســــؤولــــني  ــيــــني، واملــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــيـــني والــ ــنـ ــفـ الـ
يــعــارضــون  واالســتــخــبــاراتــيــني،  السياسيني 
على   

ً
تــحــايــا يمثل  مقترح  أي  مطلق  بشكل 

ضـــرورة التوصل إلــى اتــفــاق كامل قبل املــلء 
املقترح، وأي مقترح  الثاني، ويعتبرون هذا 
ــدة لـــضـــرب  ــ ــديـ ــ ــة إثـــيـــوبـــيـــة جـ ــاولــ آخــــــــر، مــــحــ
ــــق صــــوره  الــتــنــســيــق الـــقـــائـــم حـــالـــيـــًا فــــي أوثــ
بــني مــصــر والـــســـودان، ومــحــاولــة الستغال 
التباينات داخل املكون الحكومي السوداني 

الســتــمــالــة بــعــض املــســؤولــني الــذيــن ال يــرون 
غضاضة في االتفاق املنفرد مع إثيوبيا، أو 
السدود  لحماية  الازمة  التدابير  اتخاذ  في 
الــســودانــيــة بمنأى عــن االعــتــبــارات املصرية 
بالربط  املياه ومطالباتها  بكميات  الخاصة 

بني السدود.
وذكرت املصادر أنه ال يمكن الفصل بني هذا 
القاهرة  بلغت  التي  املعلومات  املقترح وبني 
فــي األســبــوع الثاني مــن الشهر املــاضــي بأن 
أديس أبابا أرسلت إلى وزارة الري السودانية 
الثاني  املــلء  بعملية  خاصة  جديدة  بيانات 
املـــلء حتى نهاية  مــا بعد  والتشغيل وفــتــرة 
ــل، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار  ــبــ ــقــ ــت الــــفــــيــــضــــان املــ ــ ــ وقـ
اصطناع إبداء حسن النوايا تجاه السودان، 

واملساعدة في منع حدوث أي مشاكل في سد 
الروصيرص والسدود الصغيرة األخرى في 
املـــلء.  أو بسبب  الــفــيــضــان  نتيجة  الـــســـودان 
وكان إعطاء إثيوبيا هذه البيانات للسودان 
عليه  املــنــصــوص  اإلخــطــار  بند  نظريًا  يلبي 
فــي املــبــدأ الخامس مــن اتــفــاق املــبــادئ املبرم 
الجانب  ــارس/آذار 2015، فيما يخص  مــ فــي 
ــعــط 

ُ
ــم ت الـــســـودانـــي فـــقـــط، لــكــن فـــي املـــقـــابـــل لـ

إثيوبيا مصر أي بيانات تتعلق بفترة امللء 
املــبــدأ  هـــذا  يــخــالــف  بــمــا  التشغيل،  كيفية  أو 
التصرفات  بني  املعتاد  التناقض  ناحية  من 
ــبـــادئ، لــكــنــه يــعــّبــر عن  اإلثــيــوبــيــة واتـــفـــاق املـ
وعـــي إثــيــوبــيــا الــتــام بــالــشــواغــل الــســودانــيــة 
ومــحــاولــة ضــرب الــجــهــود املــصــريــة للحفاظ 

على التنسيق مع الخرطوم.
وكــان هــذا التطور قد حــدث بعد ساعات من 
زيارة السيسي إلى الخرطوم، والتي شهدت 
إعانه التوافق مع القيادات السودانية على 
ضــــرورة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق عــــادل وشــامــل 
للسد، ورفــض أي خطوات  الثاني  املــلء  قبل 
ــن املـــوقـــف الــســودانــي  فـــرديـــة تــصــعــيــديــة. وعـ
إزاء املــقــتــرح الــخــاص بــإبــطــاء املــــلء الــثــانــي، 
الخرطوم ترفضه  إن  قالت املصادر املصرية 
رسميًا حتى اآلن، لكن أديــس أبــابــا مــا زالــت 
تـــحـــاول خــلــخــلــة مــوقــفــهــا بــعــرض املـــزيـــد من 
بــالــســامــة والتنسيق،  الــخــاصــة  الــضــمــانــات 
عــلــى مــســتــوى الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي فــقــط بني 
مرونة  إبــداء  بإمكانية  التلويح  مع  البلدين، 
أكبر في املواعيد. وعن جولة أجراها املبعوث 
ــالــــد بــــوث في  ــيـــركـــي إلــــى الــــســــودان دونــ األمـ
القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن فرص 
الــوســاطــة، أشــــارت املــصــادر إلـــى أن املــوافــقــة 
األمــيــركــيــة على املــشــاركــة فــي آلــيــة الوساطة 
الــربــاعــيــة املــقــتــرحــة مــن الـــســـودان ومــصــر ما 
األمــر،  على  إثيوبيا  بموافقة  مــرهــونــة  زالـــت 
وهو ما ينطبق أيضا على االتحاد األوروبي.

اتهم ظريف إدارة بايدن بمواصلة مسار ترامب )فاطمة بهرامي/األناضول(

)Getty( السيسي: مياه مصر ال مساس بها وهذا خط أحمر

عثمان لحياني

كانت تسّمى فلسطني وستبقى 
تسّمى فلسطني إلى أبد اآلبدين. 

األرض ال تغّير اسمها مهما 
طال الزمن وتغيرت الجغرافيا 

والديمغرافيا، مهما اّمحت قرى 
وأنشئت مدن وتغيرت التسميات في 

الخريطة قسرًا. تلك حتمية التاريخ 
التي تثبتها الحكاية الجزائرية 
بكل تفاصيلها، تجربة قاسية 
لكنها مثمرة، ويجب أن يقرأها 

الفلسطينيون كلما شعروا بالحاجة 
إلى ضخ كل األمل في العودة وكسر 
سردية الهيمنة األبدية للكيان املحتل.
قرن ونيف، أي 132 عامًا، هو الزمن 
الذي قضاه االستعمار الفرنسي في 

الجزائر. لم تكن فرنسا في نزهة، 
 
ً
 استيطانيًا حامال

ً
بل كان احتالال

أبعادًا دينية، إذ عّمدته الكنيسة 
منذ دخول أولى الجيوش الفرنسية 

إلى الجزائر. وخالل هذه الفترة 
الطويلة، عمدت فرنسا إلى إبادة 
اإلنسان والهوية وتغيير مالمح 
األرض وصناعة واقع اجتماعي 

وسياسي واقتصادي جديد. وفي 
عام 1930 نظم الفرنسيون احتفاالت 
صاخبة في الجزائر وقرعت أجراس 
الكنائس، ليس احتفاء بمرور مئوية 

على الوجود الفرنسي في الجزائر 
فحسب، بل »اعالنًا ألبدية الوجود 
الفرنسي في الجزائر«. هل صمد 

ذلك كله أمام حتمية التاريخ ومقاومة 
الجزائريني؟ أبدًا لم يصمد بل انهار 

في خضّم ثورات ومقاومات متتالية، 
كان أكبرها ثورة االستقالل املظفرة 
)1654 1962(، ومثلما جاء كسارق 

. وحتى 
ً
لألرض غادر االستعمار ذليال

اآلن ما زال الكثير من الفرنسيني ال 
يصدقون بأن الجزائريني استرجعوا 
األرض والعرض والبلد والهوية، وما 
زالت املعركة مستمرة ضد مخلفات 

االستعمار في مناحيها املتعددة.
بعد االستقالل، ظلت فرنسا تبحث 

عن طرق لدفن جرائمها الدامية 
ودفع عمليات اإلبادة في حق 

الجزائريني إلى مجاهل ويقصد 
سلطاني أن األجيال الجزائرية التي 
حفرت في ذهنها كل مشاهد القهر 

والتسلط والظلم والتجهيل والطغيان 
االستعماري، ستبقى حّية.

في يوم األرض في فلسطني، ومهما 
مّر من عمر النكبة والشتات، تصبح 

تجربة التحرير الجزائرية بكل 
تفاصيلها أكبر درس يجب على 

الفلسطينيني التمثل به، الستعادة 
األمل في تحرير األرض واإلنسان، 

بعد إحباط وخيبات مؤملة وعقود من 
االحتالل الذي يعتاش على التواطؤ 

العربي والخذالن األممي. لكن الفصل 
األكثر أهمية في الدرس الجزائري 
بالنسبة للفلسطينيني، هو االتكال 
على النفس وتحرير اإلرادة والقرار 

الوطني، والعودة إلى سبيل املقاومة. 
ال التطبيع سينجح وال السالم ممكن 

مع دولة تقوم على الدم.

رفعت مصر من نبرتها 
في ظل فشل المساعي 

للتوصل إلى اتفاق 
حول سد النهضة، مع 

اقتراب موعد الملء 
الثاني نهاية يوليو/

تموز المقبل، مهددة 
برد سيتردد صداه في 

المنطقة بحال المساس 
بحصتها المائية

قال المتحدث باسم الخارجية اإلثيوبية دينا مفتي )الصورة(، في مؤتمر 
صحافي أمس في أديس أبابا، إن بالده أبلغت المبعوث األميركي دونالد 
بوث بأنها ماضية في الملء الثاني 
إثيوبيا  أن  زاعــمــً  النهضة،  لسد 
مواردها  من  لالستفادة  تسعى 
للتنمية وأن أكثر من 60 في المائة 
على  يحصلون  ال  اإلثيوبيين  من 
بــالده  تأكيد  وجـــدد  الــكــهــربــاء. 
االلتزام بالقوانين الدولية المنظمة 
المبادئ  واتفاق  العابرة،  لألنهر 
بدول  ضرر  إلحاق  وعــدم   ،2015

المصب.

تعنّت إثيوبي
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  شرق
      غرب

مؤتمر المانحين: 
مساعدات أممية 

للسوريين
اتفق املشاركون في مؤتمر املانحني 
ملــســاعــدة الــســوريــني أمــس الــثــاثــاء، 
حّيزًا  اإلنساني  الجانب  إيــاء  على 
كبيرًا، مــع االتــفــاق على ربــط إعــادة 
اإلعــــــمــــــار بـــالـــتـــســـويـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
وفـــق الـــقـــرار األمــمــي 2254. وكــانــت 
ـــت املــانــحــني 

ّ
األمـــــم املـــتـــحـــدة قـــد حـــث

إلى  يصل  مــا  بتقديم  التعّهد  على 
في  لــلــســوريــني  دوالر  مــلــيــارات   10
لــاجــئــني  ــلــــيــــارات  مــ و5.8  ــــل  ــــداخـ الـ
والــــــــــــــدول املــــضــــيــــفــــة، فــــــي الــــشــــرق 
األوسط. ويحتاج حوالى 24 مليون 
ــدات أســـاســـيـــة،  ــاعـ ــــى مـــسـ ــــوري إلـ ســ
بــــزيــــادة أربــــعــــة مـــايـــني عـــلـــى مـــدى 

العام املاضي.
)رويترز(

استمرار األزمة التشريعية 
في إقليم كتالونيا 

ــــي الـــكـــتـــالـــونـــي  ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ فــــشــــل االنـ
بــــيــــري أراغـــــونـــــيـــــس )الـــــــصـــــــورة(، 
أمــس الــثــاثــاء، فــي الــفــوز بأغلبية 
بــســيــطــة فـــي املــجــلــس الــتــشــريــعــي 
في  إسبانيا،  في  كتالونيا  بإقليم 
ـــل من  مــحــاولــتــه الــثــانــيــة خــــال أقـ
أســـبـــوع لــيــصــبــح رئــيــســًا لــإقــلــيــم. 
وبـــات أمـــام املــشــرعــني اآلن شهران 
ــاق عـــلـــى مـــرشـــحـــني آخـــريـــن  ــفـ لـــاتـ
ــن عـــلـــى االســـــتـــــمـــــرار، وإال  ــ ــادريــ ــ قــ
انــتــخــابــات محلية  إجـــراء  يتوجب 

أخرى. 
)أسوشييتد برس(

استهداف »البشمركة« 
بثالثة صواريخ

عــززت قــوات »البشمركة« في إقليم 
كــردســتــان الـــعـــراق، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــا فــــي املــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة  ــودهــ وجــ
ــة كــــركــــوك  ــظـ ــافـ الــــفــــاصــــلــــة بـــــني مـــحـ
وإربــيــل، بعد الــهــجــوم الــصــاروخــي 
ــا مــســاء  الـــــــذي اســـتـــهـــدف مـــواقـــعـــهـ
االثنني ـ الثاثاء. وكشف مسؤولون 
أمنيون في كردستان عن استهداف 
ــثــــاثــــة  ــة« بــ ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ ــبــ ــ ــ مــــــــواقــــــــع »ال
الــقــصــف  أن  مــــؤكــــديــــن  صــــــواريــــــخ، 

مجهول املصدر. 
)العربي الجديد(

الجزائر: التشريعيات في 
موعدها

وصــــف رئـــيـــس الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الجزائر  في  لانتخابات  املستقلة 
ــاء،  ــثــــاثــ ــــي، أمــــــس الــ ــرفـ ــ مـــحـــمـــد شـ
األنباء حول إمكانية إرجاء موعد 
االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة املــبــكــرة 
املــــقــــررة فــــي 12 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
املــقــبــل، بــأنــهــا »مــجــرد شــائــعــات«.  
وقال في لقاء صحافي إنه ال يوجد 
بالنسبة إليه أي مؤشر يدعو إلى 
إمـــكـــانـــيـــة تـــأجـــيـــل االنـــتـــخـــابـــات«. 
ــلــــن عــــن تــشــكــيــل ثـــــاث لــجــان  وأعــ
فـــرعـــيـــة تـــتـــولـــى مـــتـــابـــعـــة الــحــمــلــة 
االنتخابية التي تبدأ في 17 مايو/
أيار املقبل، وتستمر مدة 21 يومًا.
)العربي الجديد(

العراق: اكتمال 
المحكمة االتحادية

ــلـــى في  أعـــلـــن مــجــلــس الـــقـــضـــاء األعـ
ــاء، أســـمـــاء  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الــــــعــــــراق، أمــــــس الـ
العليا،  االتــحــاديــة  املــحــكــمــة  أركــــان 
مــعــيــنــًا الـــقـــاضـــي جــــاســــم مــحــمــود 
عبود على رأسها. وتعتبر املحكمة 
االتـــحـــاديـــة أعـــلـــى ســلــطــة قــضــائــيــة 
تتولى  الدستور  وبحسب  بالباد، 
الــفــصــل فــي الــنــزاعــات فــي القضايا 
ــة وتـــســـلـــم االعــــتــــراضــــات  ــاديــ ــحــ االتــ
والــطــعــون بــالــقــرارات الـــصـــادرة من 
الرئاسات الثاث )رئاسات البرملان 
 عن 

ً
والجمهورية والحكومة(، فضا

االنتخابات  نتائج  على  املــصــادقــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة. ومـــــع هـــــذه الـــخـــطـــوة 
املقررة  العراقية  االنتخابات  تكون 
املقبل  األول  أكتوبر/تشرين  في 10 
الناحية  مــن  استوفت شروطها  قــد 

الدستورية.
)العربي الجديد(

عدن ـ العربي الجديد

ــان، أمــــس الـــثـــاثـــاء،  ــمـ أعــلــنــت ســلــطــنــة عـ
لحل  الوساطة  في جهود  أنها مستمرة 
األزمــة اليمنية، غــداة مامح انسداد في 
الــجــهــود الــدولــيــة جــــراء تــصــلــب جماعة 
الـــحـــوثـــيـــني وعــــــدم تـــجـــاوبـــهـــم إلـــــى اآلن 
مـــع املــــبــــادرة الـــســـعـــوديـــة لـــوقـــف إطـــاق 
الــــنــــار، وذلــــــك عـــلـــى وقـــــع هـــجـــوم جــديــد 
النفطية  مـــأرب  محافظة  على  للجماعة 
شرقي الباد، أسفر عن سقوط ضحايا 
ــتـــهـــداف جـــديـــد لـــأراضـــي  مــدنــيــني، واسـ
ــّيـــرات. وقـــالـــت وكــالــة  ــاملـــسـ الـــســـعـــوديـــة بـ
األنباء الُعمانية، في بيان أمس الثاثاء، 
ــثــــااًل ألوامـــــــر الـــســـلـــطـــان، هــيــثــم بــن  ــتــ »امــ
طــارق، فإن السلطنة مستمرة في العمل 
عـــن كـــثـــب« مـــع الـــســـعـــوديـــة واملــبــعــوثــنْي 
ــركـــي  ــيـ ــن غـــريـــفـــيـــث، واألمـ ــارتــ ــمــــي مــ األمــ
تيموثي ليندركينغ، واألطــراف اليمنية، 
بــهــدف الــتــوصــل إلـــى تــســويــة سياسية 
شاملة لأزمة القائمة. وأعربت السلطنة 
أن تحقق هــذه االتصاالت  أملها في  عن 
العاجل،  الــقــريــب  فــي  املــرجــوة  »النتيجة 
بما يعيد لليمن أمنه واستقراره ويحفظ 

أمن ومصالح دول املنطقة«. 
وتـــزامـــن اإلعــــان الــُعــمــانــي الــجــديــد، مع 
ــــودة لــيــنــدركــيــنــغ إلــــى الــــريــــاض، لنقل  عـ
مـــاحـــظـــات الـــحـــوثـــيـــني الــــجــــديــــدة عــلــى 
غريفيث  أنهى  فيما  السعودية،  املبادرة 
جولته وعاد مساء أول من أمس اإلثنني، 
ــة عــــّمــــان، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــــى الـــعـــاصـــمـــة األردنـ إلـ

مكتبه الرئيسي.
ــح أن جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــني  ــ ــواضـ ــ ومـــــن الـ
تتمسك بضرورة استثناء مسألة دخول 
ــن مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة  الـــســـفـــن الــنــفــطــيــة مــ
مــن مـــبـــادرات الــحــل، بــهــدف الــتــهــرب من 
الـــــشـــــروط الــــخــــاصــــة بــــتــــوريــــد إيـــــــــرادات 
املشتقات النفطية. وجدد كبير مفاوضي 
ــســــام، أمـــس،  الـــجـــمـــاعـــة، مــحــمــد عــبــد الــ
ــول الــســفــن، واعــتــبــرهــا  ــ رفـــضـــه مــنــع دخـ
»قــرصــنــة بــحــريــة مــكــشــوفــة وإجــــرامــــًا ال 
ــدع لــإنــســانــيــة  ــ ــه يــفــضــح كــــل مـ مــثــيــل لــ
ــــام«. وتـــوقـــع  ــســ ــ ويـــعـــرقـــل كــــل نــــوايــــا الــ
املستمرة،  املفاوضات  من  مقرب  مصدر 
أن تنجح ضغوط  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــول الــســفــن  ــ ــ ــزاع دخـ ــ ــتـ ــ الـــحـــوثـــيـــني فــــي انـ
النفطية إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة بـــدون أي 
عليها  املتفق  الــرســوم  بتوريد  التزامات 

 تمسك 
ّ

لــحــســاب بــنــكــي مــحــايــد، فـــي ظـــل
الــحــكــومــة املــعــتــرف بــهــا دولــيــًا بتحديد 
ــن مـــطـــار صــنــعــاء  ــــرحـــــات مــ ــات الـ ــهــ وجــ

الدولي«.
امللك املخافي،  انتقد عبد  وفي السياق، 
ــيـــمـــنـــي عـــبـــدربـــه  ــيــــس الـ ــرئــ مـــســـتـــشـــار الــ
الحوثيني تجاه  منصور هــادي، تصلب 
ــال عــبــر  ــ الــــحــــراك الــــدولــــي الـــحـــاصـــل، وقــ
االستعداد  »يعني  الــســام  إن  »تــويــتــر«، 
املشاريع  عــن  والتخلي  الــحــرب،  إليــقــاف 

األحادية والعنصرية ولغة القوة«.
وعلى الرغم من الحراك الدولي الحاصل، 
واصلت جماعة الحوثيني شن هجماتها 
ــنـــاطـــق  ــلـــى األراضـــــــــي الـــســـعـــوديـــة واملـ عـ
املــأهــولــة بــالــســكــان فــي مــحــافــظــة مـــأرب. 
ــربـــي«، فـــي بــيــان  ــعـ ــلـــن »الــتــحــالــف الـ وأعـ
ــائــــرتــــني مــســيــرتــني  أمـــــــس، اعـــــتـــــراض طــ
أطــلــقــتــهــمــا مــلــيــشــيــا الــحــوثــيــني بــاتــجــاه 
ــتـــراض إحــداهــمــا في  املــمــلــكــة، إذ تــم »اعـ
األجــواء اليمنية، واألخــرى قبل محاولة 

استهداف املدنيني في منطقة جازان«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت مــــصــــادر حــقــوقــيــة 
»العربي الجديد«، مقتل مدني وإصابة  لـ
ــراء ســقــوط  ــ ــفـــل، جــ 6 آخــــريــــن، بــيــنــهــم طـ
صــــاروخ ُيعتقد أنـــه بــالــســتــي، عــلــى حي 
ســكــنــي شــمــالــي مــديــنــة مــــأرب. بــدورهــا، 
التابعة  ذكــرت وكــالــة »ســبــأ« بنسختها 
لــلــحــوثــيــني نـــقـــا عــــن مـــصـــدر عــســكــري، 
أن طــيــران الــتــحــالــف شــن 18 غــــارة على 
محافظة مــــأرب. مــن جــهــة أخــــرى، ذكــرت 
ــأ« الـــتـــابـــعـــة لـــلـــشـــرعـــيـــة، أن  ــبــ ــة »ســ ــالــ وكــ
»قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي شـــنـــت أمـــس 
للحوثيني  هجمات على مواقع وثكنات 
فـــي مــنــطــقــة املــطــاحــن والــحــظــني بجبهة 
مقبنة، غربي تعز«. وأكد مصدر عسكري 
للوكالة أن »مواجهات عنيفة دارت منذ 
من  العديد  فيها  وأصيب  قتل  الصباح، 
ــيـــاق آخــــر،  ــيـــني«. فــــي سـ عـــنـــاصـــر الـــحـــوثـ
تل مدني وأصيب آخــرون جــراء إطاق 

ُ
ق

الحي  الرصاص  أمنية وعسكرية،  قــوات 
عـــلـــى مــحــتــجــني قــــامــــوا بـــقـــطـــع الــــشــــارع 
العام بمنطقة ميفع التابعة ملدينة املكا 
ــك  عـــاصـــمـــة مـــحـــافـــظـــة حــــضــــرمــــوت، وذلــ

للمطالبة بتحسني الخدمات.
في غضون ذلك، عاد إلى الواجهة الهجوم 
الـــذي اســتــهــدف مــطــار عــدن نهاية العام 
املـــاضـــي، مـــع وصــــول أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
إلى العاصمة املؤقتة. وفي السياق، قال 
دبــلــومــاســيــان مــطــلــعــان، أول مـــن أمــس 
 تحقيقًا 

ّ
إن لــوكــالــة »رويـــتـــرز«،  اإلثـــنـــني، 

ــم املــتــحــدة  ــ أجـــــراه فـــريـــق مـــن خـــبـــراء األمـ
الهجوم  نفذوا  الحوثيني  أن  إلــى  خلص 
فــي 30 ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي. 
وأوضــــــح الـــدبـــلـــومـــاســـيـــان، أن الــخــبــراء 
قدموا تقريرهم إلى لجنة األمم املتحدة 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى الــعــقــوبــات املــتــعــلــقــة 
باليمن خـــال مـــشـــاورات خــلــف األبـــواب 
يوم الجمعة املاضي، لكن روسيا منعت 
نـــشـــره عــلــى نـــطـــاق أوســـــع. ولــــم يــوضــح 
ــلـــومـــاســـيـــان ســـبـــب مـــنـــع روســـيـــا  الـــدبـ
الدبلوماسيان  النتائج. وأوضــح  نشر 
أن لجنة خبراء األمــم املتحدة خلصت 
إلــــى أن الــحــوثــيــني أطـــلـــقـــوا صـــواريـــخ 
على مطار عدن من موقعني كانا تحت 
سيطرتهم في ذلك الحني، وهما مطار 

تعز ومركز للشرطة في ذمار.

تتواصل المساعي 
لحل األزمة اليمنية، 

في وقت تستمر 
جماعة الحوثيين في 
هجماتها على مأرب 

والسعودية

ُقتل مدني خالل 
قمع محتجين في 

محافظة حضرموت

إيران تجهض 
مبادرة أميركية

سد النهضة: السيسي يهـّدد بـ»رد قاٍس«

رفض سريع القتراح 
واشنطن تخفيف 

العقوبات مقابل وقف 
أنشطة نووية

الحوثيون مسؤولون عن هجوم مطار عدن

ُعمان ملتزمة بالوساطة



الفلسطينيون يحيون »يوم األرض« وينددون باالستيطان

45
سياسة

  شرق
      غرب

»يوم األرض« 
في تونس: ال للتطبيع

ــــون ومــــنــــظــــمــــات  ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ أحـــــــيـــــــا ســ
وفــلــســطــيــنــيــون فــــي تــــونــــس، أمـــس 
األرض،  ليوم  الـــ45  الذكرى  الثاثاء، 
للتطبيع«، مؤكدين  تحت شعار »ال 
أن  يـــجـــب  الـــعـــربـــيـــة  »الــــشــــعــــوب  أن 
تساند الشعب الفلسطيني ملواصلة 
نــضــالــه«. وأكــد األمــني الــعــام للحزب 
ــابــــي، أن  ــشــ الــــجــــمــــهــــوري، عــــصــــام الــ
ــروف  ــ ــي ظـ ــ ــوم فـ ــ ــيـ ــ  الـ

ّ
ــرى تــــحــــل ــ ــذكــ ــ الــ

تـــتـــصـــاعـــد فـــيـــهـــا مـــــحـــــاوالت ضـــرب 
املكتسبات التاريخية للفلسطينيني، 
ــابـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــقـ ــنـ ــفـــت الـ فـــيـــمـــا لـ
محمد بـــدران إلــى أنــهــا تــأتــي وسط 

تحديات عدة، أهمها التطبيع.
)العربي الجديد(

سورية: »قسد« تواصل 
حملتها في »الهول« 

واصـــــــــــــلـــــــــــــت »قــــــــــــــــــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــة 
الديمقراطية« )قسد(، أمس الثاثاء، 
على  الثالث  لليوم  األمنية  حملتها 
ــتـــوالـــي، فـــي مــخــيــم الـــهـــول بــريــف  الـ
الحسكة، ملكافحة »داعش«. وذكرت 
اليومني  اعتقلت خال  أنها  »قسد« 
 5 بينهم  املاضيني 53 شخصًا، من 
كانت  »التي  الخايا  عن  مسؤولني 
تقوم بعمليات اإلرهاب والعنف في 
املــخــيــم«، مضيفة أنــه جــرى »ضبط 
ــن الــــهــــواتــــف املـــحـــمـــولـــة  ــ الــــعــــديــــد مـ
والحواسيب التي تحوي معلومات 

عن خايا اإلرهابيني«.
)العربي الجديد(

اتفاق »دفاعي« بين 
اليابان وإندونيسيا

ــا،  ــيــ ــســ ــيــ ــدونــ ــت الـــــيـــــابـــــان وإنــ ــ ــعـ ــ وقـ
أمــس الــثــاثــاء، اتــفــاقــًا يسمح بنقل 
يابانية  دفــاع  وتكنولوجيا  معدات 
إلـــى جــاكــرتــا، فــيــمــا يــوطــد الــبــلــدان 
مواجهة  فــي  العسكرية  عاقاتهما 
الـــــــصـــــــني. وجــــــــــــاء االتــــــــفــــــــاق خـــــال 
محادثات بني وزراء خارجية ودفاع 
الــبــلــديــن، تــوشــيــمــيــتــســو مــوتــيــغــي 
مــارســودي  وريتنو  ونــوبــو كيشي، 
وبــــــــرابــــــــوو ســــوبــــيــــانــــتــــو، أفـــضـــت 
أيـــضـــًا إلــــى االتـــفـــاق عــلــى املــشــاركــة 
بـــالـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات، وتــطــويــر جــــزر نــائــيــة 
ــر الـــصـــني  ــحـ ــــي بـ ــرك فـ ــتـ ــشـ بـــشـــكـــل مـ

الجنوبي. 
)أسوشييتد برس(

رام اهلل ـ سامر خويرة

ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، أمـــــــس الـ ــ ــيـ ــ أحـ
بمسيرات حاشدة  األرض،  ليوم   45 الذكرى 
وفـــعـــالـــيـــات فـــي الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي وفــي 
الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، مـــتـــعـــهـــديـــن بـــاســـتـــمـــرار 
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي.  املـــقـــاومـــة فـــي وجــــه االحــ
مــارس/  تاريخ 30  »يــوم األرض«  ويستذكر 
في  الفلسطينيون  انتفض  حــني   ،1976 آذار 
أراضي الجليل واملثلث والنقب ضد محاولة 
االحتال االستياء على آالف الدونمات من 
أراضيهم. وتأتي الذكرى اليوم، مترافقة مع 
لاحتال،  مسبوقة  غير  استيطانية  هجمة 
في القدس والضفة. وإحياء للذكرى، خرجت 
أمــــس مــســيــرة حـــاشـــدة مـــن شــــارع الــشــهــداء 
في مدينة سخنني، والتحمت مع مسيرتني 
أخريني انطلقتا من بلدتي عرابة ودير حنا 
املسيرة  إلــى  باإلضافة  البطوف،  في منطقة 
الكبرى في عرابة. ورفع املشاركون  املركزية 
األعــــــــــام الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وصــــــــور الــــشــــهــــداء 

والشعارات الوطنية، باإلضافة إلى زياراتهم 
لــــعــــوائــــل وأضــــــرحــــــة الـــــشـــــهـــــداء. وشــــاركــــت 
الــضــفــة الــغــربــيــة بـــدورهـــا فــي فــعــالــيــات يــوم 
األرض، الــتــي تــرافــقــت مــع مــحــاوالت قمعها 
ــــال. وقـــمـــعـــت قــــوات  ــتــ ــ ــبـــل قـــــــوات االحــ مــــن قـ
االحـــتـــال فــعــالــيــة إلحــيــاء الـــذكـــرى فــي بلدة 
سبسطية، شــمــال نــابــلــس، إلـــى الــشــمــال من 
الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عدد من 
الفلسطينيني بحاالت اختناق بالغاز املسيل 
للدموع. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد 
»العربي الجديد«، إن جنود االحتال  عازم، لـ
ــاز املــســيــل  ــغــ ــن قـــنـــابـــل الــ  مــ

ً
ــقــــوا وابــــــــا ــلــ »أطــ

تظاهروا  الــذيــن  املــشــاركــني  باتجاه  للدموع 
قرب املنطقة األثرية في البلدة، التي تتعرض 
ــنـــني  ــتـــوطـ ملــــــحــــــاوالت مـــــن االحــــــتــــــال واملـــسـ
لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا«. وكــــان مــســتــوطــنــون قد 
أمــس،  فجر  باقتحامهم،  الفعالية  استبقوا 
املوقع األثــري في سبسطية وسط إجــراءات 
أمنية مــشــددة مــن قبل قـــوات االحــتــال. كما 
ــاء شــهــداء  ــيـ ــمــت »الــلــجــنــة الــوطــنــيــة إلحـ

ّ
نــظ

فلسطني« في بلدة طورة، غرب مدينة جنني، 
شــمــال الــضــفــة، أمـــس، يــومــًا تطوعيًا لــزراعــة 
شــتــول الـــزيـــتـــون بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى. ولــفــت 
مــنــســق الــلــجــنــة مــحــمــد حـــبـــش، فـــي حــديــث 
طــورة  »اختيار  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
ــرًا ملــوقــعــهــا الـــقـــريـــب« مــــن الـــداخـــل  ــاء نـــظـ ــ جـ
مــصــادرة  جـــراء  تــعــانــيــه  و»مـــا  الفلسطيني، 
آالف الــدونــمــات مــن أراضــيــهــا لصالح جــدار 

الفصل العنصري«.
ــون  ــ ــطـ ــ ــاشـ ــ ــذ نـ ــ ــفــ ــ ــة أيــــــــضــــــــًا، نــ ــ ــفــ ــ ــــضــ وفـــــــــــي الــ
أشجار  بــزراعــة  وطنية  فعالية  فلسطينيون 

املــائــة مــن أرض فلسطني  مــا نسبته 6.2 فــي 
التاريخية، وذلك وفق بيان صادر بمناسبة 
الذكرى الـ45 ليوم األرض. وأشار البيان إلى 
أن عـدد الفلسطينيني املقدر في نهاية العام 
فلسطيني،  مليون   13.7 حــوالــى  بلغ   ،2020
يعيش 5.2 مايني منهم فـي دولــة فلسطني، 

فــي املـــدرســـة الــرســمــيــة، فــي مــديــنــة قلقيلية. 
فــي حديث  يــوســف،  نغم  املتطوعة  ــّددت  وشــ
»العربي الجديد«، على أن »زراعة األشجار  لـ
األرض وقدسيتها،  فلسطينية  لتأكيد  تأتي 
ورفــــــضــــــًا ملـــــــحـــــــاوالت االحـــــــتـــــــال ســـرقـــتـــهـــا 
وتــهــويــدهــا«. كما شـــارك عــشــرات املتطوعني 
فــي فعالية لــزراعــة أشــجــار الــســرو فــي بلدة 
الضفة.  عقابا، شمال طــوبــاس، شمال شــرق 
ــزي لــإحــصــاء  ــركــ إلــــى ذلـــــك، أكــــد الـــجـــهـــاز املــ
اإلسرائيلي  االحتال  أن  أمــس،  الفلسطيني، 
يستغل أكــثــر مــن 85 فــي املــائــة مــن املساحة 
الــكــلــيــة لـــأراضـــي فـــي فــلــســطــني الــتــاريــخــيــة، 
بــيــنــمــا اســتــغــل الـــيـــهـــود فـــي عــهــد االنـــتـــداب 
البريطاني فقط 1682 كيلومترا مربعا شكلت 

أراضــي  فــي  فلسطيني  مليون   1.6 وحــوالــي 
الـــ48، فيما بلغ عدد الفلسطينيني في الدول 
العربية حوالي 6.2 مايني، في حني بلغ عدد 
الفلسطينيني في الدول الغربية حوالي 738 
ألــفــًا. يــذكــر أن االحــتــال اإلســرائــيــلــي استغل 
تـــصـــنـــيـــف األراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة حــســب 
السيطرة  إلحــكــام  ج(  ب،  )أ،  أوســلــو  اتفاقية 
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــني، خــصــوصــًا في  عــلــى أراضـ
املناطق املصنفة )ج( والتي تخضع بالكامل 
لــســيــطــرة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي عــلــى األمـــن 
ــنـــاء فــيــهــا، حــيــث يستغل  ــبـ والــتــخــطــيــط والـ
ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر مــا  ــتـ ــ االحـ
نسبته 76 في املائة من مجمل هذه املساحة، 
للمستعمرات  اإلقليمية  املجالس  وتسيطر 

على 63 في املائة منها.
ــوذ فـــي  ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــق الــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــت مـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ وبـ
املستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
الحال  هــو  كما  مــربــعــا،  كيلومترا   542 نحو 
فــي نــهــايــة 2020، وتــمــثــل مــا نسبته حــوالــي 
ــة الــــضــــفــــة، فــيــمــا  10 فــــي املــــائــــة مــــن مـــســـاحـ
القواعد  املــصــادرة ألغــراض  تمثل املساحات 
العسكرية ومواقع التدريب العسكري حوالي 
الضفة، باإلضافة  مــن مساحة  املــائــة  فــي   18
إلــى جــدار الفصل العنصري الــذي عــزل أكثر 
من 10 في املائة منها، وتضرر ما يزيد على 
الــجــدار.  إقــامــة  219 تجمعًا فلسطينيًا جــراء 
كــمــا قـــامـــت ســلــطــات االحــــتــــال اإلســرائــيــلــي 
األراضــي  بمصادرة حوالي 8830 دونمًا من 
الفلسطينية، باإلضافة إلى 11200 دونــم تم 
إعانها كمحميات طبيعية من قبل االحتال 

تمهيدًا لاستياء عليها.

الــقــائــمــة بشكلها  أعـــضـــاء  )عــــدد  الـــرقـــم 132 
ــذا لم  ــادر: »لـــكـــن هــ ــكـــامـــل(. وتــابــعــت املــــصــ الـ
يــحــدث، ولــم يكن هــنــاك زيـــارة ثانية ملــروان 
حتى أمس«. ومن غير املعروف ما إذا كانت 
ستتمكن مــركــزيــة »فــتــح« مــن إنــقــاذ املــوقــف 
عــبــر زيــــارة الــبــرغــوثــي فــي الــســاعــات املقبلة 

لتدارك تشكيله قائمة أم ال.
»فــــتــــح«  ـــ ــدة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ وتــــشــــهــــد الـ
احتجاجات واستقاالت لكوادر الحركة، على 
لخوض  االنتخابية  القائمة  تشكيل  خلفية 
الحركة  بــأن  علمًا  التشريعية،  االنــتــخــابــات 
لم تكن قد أعلنت عن تسجيل قائمتها لدى 
لجنة االنتخابات حتى مساء أمس وينتظر 
أن تــقــدمــهــا رســمــيــًا الـــيـــوم. وبــــدا االحــتــجــاج 
واضــحــًا أكــثــر فــي مــا تــم تـــداولـــه مــن رســالــة 
الــحــركــة فــي طولكرم،  قــيــادات  لتقديم 6 مــن 
استقاالتهم،  الغربية،  الضفة  غــربــي  شــمــال 
يعقوب، ومحمد جــودة،  منهم: هشام  عــرف 
ــان، وريـــــــــــاض أبــــو  ــمــ ــيــ ــلــ ــد ســ ــ ــمـ ــ وهـــــــــــادي أحـ
ــذيــــن أعــلــنــوا  ــد، والــ ــعــ يـــونـــس، وهـــشـــام األســ
التنظيمية  اللجنة  مــن  اســتــقــاالتــهــم  تــقــديــم 
االنتخابات  لجان  وجميع  بلعا  منطقة  فــي 
الفرعية، احتجاجًا على أسماء قائمة »فتح« 
لخوض االنتخابات التشريعية. وأكد هؤالء 
تجاهلت  القائمة  أن  استقالتهم  رســالــة  فــي 
املخيمات ومنطقة الشعراوية ووادي الشعير 
في طولكرم، من خال ترتيب القائمة. وأكد 

رام اهلل ـ نائلة خليل

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي تــــعــــيــــش فـــيـــه 
ــيــــة، مــع  ــلــ ــة داخــ ــ ــ حــــركــــة »فــــتــــح« أزمـ
ازديــــــــاد الـــتـــصـــدع واالحـــتـــجـــاجـــات 
واالســتــقــاالت مــن قــبــل كــــوادر الــحــركــة، على 
لخوض  االنتخابية  القائمة  تشكيل  خلفية 
ــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة املـــقـــبـــلـــة املـــزمـــع  ــتــــخــ االنــ
عقدها فــي 22 مــايــو/ أيــار املقبل، ومــع بذل 
فــي سبيل خــوض  الــحــركــة جــهــودًا مضنية 
االنـــتـــخـــابـــات مــــوحــــدة، خـــلـــط الـــقـــيـــادي فــي 
»فـــتـــح« وعـــضـــو لــجــنــة مــركــزيــتــهــا، األســيــر 
مروان البرغوثي، جميع األوراق. فقد كشفت 
»العربي الجديد«، عن  مصادر مقربة منه، لـ
تــوجــهــه لــتــشــكــيــل قــائــمــة مــنــفــصــلــة لــخــوض 
االنتخابات، في تنفيذ لتهديد سابق له في 
هذا اإلطار، وذلك قبل يوم من انتهاء عملية 
ــقـــوائـــم لــــدى لــجــنــة االنــتــخــابــات  تــســجــيــل الـ
املركزية منتصف ليل اليوم األربعاء. وفيما 
ــيـــرًا عــلــى  ــبـ ــًا كـ ــذا الــــوضــــع تـــحـــديـ ــ ــفــــرض هــ يــ
 تعويل 

ّ
فإن الرسمية لحركة »فتح«،  القيادة 

الرئيس محمود عباس سيكون على  قيادة 
الحركة  ستتعامل  وكيف  املقبلة،  الــســاعــات 
مع البرغوثي، الــذي كــان قد اشترط اطاعه 
على أسماء جميع أعضاء القائمة، وهو ما لم 
يحصل حتى أمس، مع العلم أن باب الحوار 
ــــاق بــــاب تسجيل  يــبــقــى مــفــتــوحــًا حــتــى إغـ
القوائم منتصف ليل اليوم. وأكــدت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مقربة مــن الــبــرغــوثــي، لـــ
 الــتــعــلــيــمــات صــــدرت أمـــس الـــثـــاثـــاء، من 

ّ
أن

الـــبـــرغـــوثـــي فــــي ســـجـــن هـــــداريـــــم، بــتــشــكــيــل 
التشريعية.  االنــتــخــابــات  لــخــوض  لــه  قائمة 
ــبـــرغـــوثـــي أبــلــغ  وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر، فـــــإن الـ
عــائــلــتــه واملـــقـــربـــني مـــنـــه بــتــشــكــيــل الــقــائــمــة 
وتسجيلها اليوم األربــعــاء. وأكــدت املصادر 
تحول  الله  رام  فــي  البرغوثي  مقر حملة  أن 
إلى خلية عمل، مع بقاء ساعات فقط إلنجاز 
بالقائمة.  املتعلقة  والترتيبات  التعليمات 
وأشارت املصادر إلى أن البرغوثي أكد أن أي 
قيادي من »فتح« لديه أي تساؤل حول هذا 
الــقــرار بــإمــكــانــه أن يــتــحــدث مــعــه فــي سجنه 
فــي هـــداريـــم. وقــالــت املـــصـــادر: »لــقــد وصلت 
إلى البرغوثي خال اليومني املاضيني آالف 
الـــرســـائـــل مـــن عــنــاصــر فــتــح الـــتـــي تــنــاشــده 
 
ً
بتشكيل جبهة إنقاذ للحركة، وليست بديا

لها«. وحسب املصادر، فإن االتفاق كان بني 
»فتح«،  لـ املركزية  اللجنة  وعضو  البرغوثي 
فـــي سجنه  األول  زار  ــذي  الــ الــشــيــخ،  حــســني 
فــي 11 فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، بـــأن تقوم 
يتعلق  بما  البرغوثي  مع  بالتشاور  »فتح« 
بقائمتها الرسمية وترتيب املرشحني فيها 
من بدايتها إلى نهايتها أي من الرقم 1 إلى 

هــادي سليمان، أحد املستقيلني، في حديث 
: »ال 

ً
ــائـــا »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، اســتــقــالــتــه قـ لـــ

في  ربما  االستقالة،  التعقيب على  أستطيع 
وقت الحق سأفعل ذلك«.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال نــــائــــب مـــحـــافـــظ طـــولـــكـــرم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ مــصــطــفــى طــقــاطــقــة، لـ
»أبلغني أمس )اإلثنني( أحد أعضاء اللجنة 
للتشريعي  بترشحي  فتح  لحركة  املــركــزيــة 
في قائمة الحركة، لكني اعتذرت في املكاملة 
الــتــرشــح، وســأقــوم بخدمة  نفسها عــن هـــذا 
الوطن واملــواطــن في مكان عملي«. وأوضــح 
طقاطقة أنـــه »لـــم يــتــم الــتــشــاور مــعــي أو مع 
ــتــــرشــــح، كــمــا  غــــيــــري مــــن املـــعـــتـــذريـــن عــــن الــ

للتشريعي  الترشح  حــول  آخرين  من  علمت 
أو املــوقــع بــالــقــائــمــة«. وبــــدت االحــتــجــاجــات 
القيادي في حركة  إعــان  واضحة كذلك في 
»فتح«، عدنان ملحم، اعتراضه على ترتيب 
اســمــه فــي قــائــمــة الــحــركــة، فــقــد وّجـــه رســالــة 
إلــى الــرئــيــس محمود عــبــاس، رئــيــس حركة 
للحركة،  املــركــزيــة  اللجنة  وأعــضــاء  »فــتــح«، 
اعـــتـــذر فــيــهــا عـــن عــــدم قـــبـــول تــرشــيــحــه في 
القائمة برقم 108، معتقدًا أن وضع اسمه في 
النضالي  »تاريخه  يتفق مع  ال  املرتبة  هــذه 

واألكاديمي الطويل«.
ــوادر حــركــة  ــ أمـــا مــحــمــد قـــبـــان، وهـــو أحـــد كـ
ــتـــح« ومــرشــحــيــهــا عـــن انــتــخــابــات إقــلــيــم  »فـ
الـــحـــركـــة فــــي نـــابـــلـــس، فــكــتــب عـــلـــى حــســابــه 
فــي »فــيــســبــوك«: »أنـــا املــرشــح رقــم 133، أنت 
ال تــحــتــاج لــلــكــثــيــر مـــن الــــوقــــت، لــلــمــفــاضــلــة 
الخـــتـــيـــار مـــرشـــحـــني عـــلـــى كــــفــــاءة مــعــقــولــة 
وقدرة على مخاطبة الناس ببرنامج واقعي، 
وليس كتابة الشعر«، في إشارة إلى طريقة 
ــا نقيب  اخــتــيــار مــرشــحــي حــركــة »فـــتـــح«. أمـ
بكر،  أبــو  نــاصــر  الفلسطينيني  الصحافيني 
»فــتــح«، فاختار طريقة  الــذي ينتمي لحركة 
بــداًل  للصحافيني  نقيبًا  ببقائه  االحــتــجــاج 
مــن الترشح فــي قائمة الــحــركــة. وكــتــب على 
ــبـــوك«: »ســتــبــقــى مــهــنــة  ــسـ ــيـ حـــســـابـــه فــــي »فـ
أعــشــقــهــا، وسأبقى  الــتــي  الــصــحــافــة مهنتي 

فيها، وفي النقابة«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، ســجــلــت »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  مــ
قائمتها  الــثــاثــاء،  أمــس  فلسطني«،  لتحرير 
ــدى لــجــنــة  ــ االنـــتـــخـــابـــيـــة »نـــبـــض الـــشـــعـــب« لـ
االنـــتـــخـــابـــات املـــركـــزيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــال 
»العربي  لـ القيادي في الجبهة عمر شحادة 
تــضــم 65 مــرشــحــًا  الــقــائــمــة  الـــجـــديـــد«: »إن 
الفلسطيني  الشعب  أوســـاط  مــن  ومــرشــحــة، 
الغربية، بما  الضفة  املتنوعة في  بقطاعاته 
األمني  غــزة، ويترأسها  القدس وقطاع  فيها 
الــعــام للجبهة األســيــر أحــمــد ســعــدات، وفي 
عضويتها األسير عاهد أبو غلمة، واألسيرة 
ــرار«. فــي غــضــون ذلــــك، أكـــد ممثل  ــ خــالــدة جـ
االتــحــاد األوروبـــي في فلسطني، سفني كون 
فــــون بــــورغــــســــدورف، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
املركزية  االنــتــخــابــات  أمـــام مقر لجنة  عــقــده 
فـــي مــديــنــة الــبــيــرة وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة، 
أمــس، أن تأخر رد الجانب اإلسرائيلي على 
طلب تقدم به االتحاد في الثامن من فبراير 
املــاضــي، إلدخــال فريق استكشافي من أجل 
عملية الرقابة على االنتخابات التشريعية، 
ص الفرص أمام االتحاد األوروبي للقيام 

ّ
قل

بالرقابة على العملية االنتخابية، نافيًا في 
الوقت نفسه تسلم أي قرار إسرائيلي بمنع 
االنتخابات في القدس أو منع دخول مراقبي 

االتحاد األوروبي.

قمعت قوات االحتالل تظاهرة في سبسطية )جعفر اشتية/فرانس برس(

مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية، وّجه القيادي في حركة فتح، 
األسير مروان البرغوثي، بتشكيل قائمة مستقلة عن الحركة للمنافسة 

في التشريعيات، وهو الذي يرجح أن يخوض استحقاق الرئاسة
الحدث

متابعة

خرجت مسيرات حاشدة 
في مدينتي سخنين 
وعرابة وبلدة دير حنا

أحيا الفلسطينيون أمس، 
»يوم األرض«، مستذكرين 

شهداءهم، فيما يواصل 
االحتالل سلب أراضيهم 

بتوسيع االستيطان وبناء 
جدار الفصل العنصري
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قائمة 
تشريعية 
للبرغوثي
خلط أوراق القيادة 

الرسمية لـ»فتح«

تأخر رد إسرائيل يقلل 
فرص الرقابة األوروبية 

على االنتخابات

البرغوثي أبلغ 
المقربين منه بتشكيل 

القائمة وتسجيلها اليوم

استهداف 
األغوار

مــن مــنــحــدرات األغـــوار وامــتــداداتــهــا- كحلقة 
تهجير  إلــى  أدت  لكانت  لــو نجحت  مركزية، 
قـــرابـــة 46 تــجــمــعــًا تــمــتــد مـــن شــرقــي الــقــدس 
أخرى  انطلقت مرحلة  امليت. كما  البحر  إلى 
مـــن الــتــهــجــيــر بــعــد إطــــاق خــطــة ضـــم أراض 
مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة واألغـــــــــــوار، فــــي الـــعـــام 
املــتــكــرر  االســـتـــهـــداف  مــنــحــى  أخـــــذت   ،2020
لتجمعات بعينها في األغوار الشمالية التي 
الضفة  تتبع محافظة طــوبــاس شمال شــرق 
الغربية، كما يحصل في خربة حمصة، وهي 
تــجــمــع مـــركـــزي، تــمــامــًا مــثــل الـــخـــان األحــمــر، 
 تهجير خــربــة حمصة 

ّ
إن إذ  حــســب جــمــعــة، 

يعني التهيئة لتهجير 30 تجمعًا بدويًا في 
تلك املنطقة.

 الــخــطــوات اإلســرائــيــلــيــة، 
ّ
ويــشــرح جــمــعــة أن

ـــار خـــطـــة اســـتـــهـــداف املـــنـــطـــقـــة، تــقــوم  فــــي إطـــ
عــــلــــى مــــــحــــــاور عــــــــدة إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــهــــدم 
ــرز هــذه  ــ ومـــحـــاوالت الــتــهــجــيــر الــقــســري. وأبـ
الفلسطينية،  الزراعة  استهداف  هو  املحاور 

رام اهلل ـ جهاد بركات
                محمود السعدي

تـــتـــعـــدد طـــــرق اســـتـــهـــداف االحـــتـــال 
اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي ملــــنــــطــــقــــة األغـــــــــــــوار 
ــل الــــوصــــول  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــن أجــ
فـــي الــنــهــايــة إلــــى أراٍض خــالــيــة مـــن الــســكــان 
تحديدًا،  البدوية  والتجمعات  الفلسطينيني، 
وقد  لــأغــوار.  الطبيعي  الحامي  تشكل  الــتــي 
تــكــثــفــت تــلــك االســـتـــهـــدافـــات أخـــيـــرًا لتضييق 
الخناق على املنطقة وتسريع السيطرة عليها.
ــيـــطـــان،  ــتـ ويــــقــــول الـــخـــبـــيـــر فــــي شـــــــؤون االسـ
الــجــدار  ملــقــاومــة  الشعبية  »الحملة  ومنسق 
ــيــــطــــان«، جـــمـــال جـــمـــعـــة، لــــ«الـــعـــربـــي  ــتــ واالســ
 عملية استهداف األغــوار كجزء 

ّ
الجديد«، إن

ــــن الــــجــــهــــود األخـــــيـــــرة لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة  مـ
الفلسطينية، بــدأت بــاكــرًا بــني األعـــوام 2017 
الـــخـــان  تـــجـــمـــع  إخــــــــاء  بـــمـــحـــاولـــة  و2019، 
األحــمــر الــبــدوي شـــرق الــقــدس -وهـــو يعتبر 

ــيــــون  ــعــ ــاه والــ ــ ــيــ ــ ــادر املــ ــ ــــصــ ــيـــف مــ ــفـ ــر تـــجـ ــبــ عــ
االرتــوازيــة  اآلبـــار  واســتــهــداف  الفلسطينية، 
تعود  قديمة  بمعظمها  وهــي  الفلسطينية، 
الــعــام 1967، عبر عمليات حفر  قبل  مــا  إلــى 
إلى  أرتــوازيــة استيطانية عميقة تصل  آبــار 
مــئــات األمـــتـــار، وضـــخ املــيــاه منها لتجفيف 
االســتــراتــيــجــيــة  وتــقــوم  الفلسطينية.  اآلبــــار 
اإلسرائيلية كذلك، وفق ما يتابع جمعة، على 
املنع التام ألي عمليات تنمية لتلك املنطقة؛ 
االتــحــاد  مــن  أو  فلسطينية  بمشاريع  ســـواء 
األوروبـــــــي واملـــؤســـســـات األجــنــبــيــة. ويــشــيــر 
 تــلــك األســـالـــيـــب كــلــهــا ليست 

ّ
جــمــعــة إلــــى أن

الهدم  فعمليات  أخــيــرًا،  تكثفت  وإن  جــديــدة، 
والتهجير تعود إلى ما بعد النكبة مباشرة 
في العام 1967، عندما تم هــدم وإخــاء عدد 
من التجمعات بشكل كامل، فيما ازدادت هذه 

العمليات بعد اتفاقية أوسلو عام 1993.
 تـــنـــاقـــصـــًا فــــي عـــدد 

ّ
ويـــلـــفـــت جــمــعــة إلـــــى أن

الفلسطينية في  التجمعات  السكان شهدته 
الحديدية  مثااًل على خربة  األغـــوار، معطيًا 
قــرابــة 300 عائلة في  كــان يقطن فيها  الــتــي 
الــعــام 1997  الــعــام 1967، فيما سجل خــال 
وجــود 150 عائلة. أمــا الــيــوم، فا يزيد عدد 
ســكــان تــلــك الــخــربــة عــلــى 14 عــائــلــة، بسبب 
املضايقات اإلسرائيلية اليومية ضّد أهلها.

ــتــــال زيــــــادة أعــــداد  فـــي املـــقـــابـــل، حـــــاول االحــ
ــدد  ــي األغــــــــــــــوار، لـــيـــصـــل عــ ــ املــــســــتــــوطــــنــــني فــ
املستوطنات في املنطقة إلى 37، إضافة إلى 
تكثيف إقامة بؤر زراعية رعوية استيطانية 
منذ العام 2019، حيث أقيم ما ال يقل عن 23 

بؤرة منذ ذلك العام.
االحتال   

ّ
فــإن املشهد،  على  سريعة  وبنظرة 

يسيطر على 95 في املائة من أراضي األغوار 
الفلسطينية وفق تصنيفات عدة. إذ يسيطر 
 على 42 فــي املــائــة مــن مساحة األغـــوار 

ً
مــثــا

كمناطق تــدريــب عسكري، وأكــثــر مــن 25 في 
املـــائـــة كــمــحــمــيــات طــبــيــعــيــة، و10 فـــي املــائــة 

مستوطنات ومعسكرات لجيش االحتال.
ه في مقابل ذلك، هناك فقط 

ّ
ويؤكد جمعة أن

نسبة 5 في املائة، من مساحة األغوار، تصنف 
كاملة  وأمنية  مدنية  )سيطرة  »أ«  كمناطق 
من قبل السلطة الفلسطينية( و«ب« )سيطرة 
أما  إســرائــيــلــيــة(.  وأمــنــيــة  فلسطينية  مدنية 
السيطرة  )تحت  التجمعات في مناطق »ج« 
ــوار، »فــا يعترف بها  اإلســرائــيــلــيــة( فــي األغــ
االحـــتـــال ويــعــتــبــر أنــهــا غــيــر مـــوجـــودة، وال 
التواجد فيها، ويتضح ذلك من خال  يجب 
ــم تــقــديــمــهــا فــي  عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــ
محاكم االحتال ضد عمليات الهدم«. وتبلغ 
تلك التجمعات التي ال يعترف بها االحتال 
ــوار  ــ ــتـــهـــا، 30 تــجــمــعــًا فـــي األغـ ويــســعــى إلزالـ
الـــشـــمـــالـــيـــة، يـــضـــاف إلـــيـــهـــا 46 فــــي مــنــاطــق 
الــخــان األحــمــر ومحافظة أريــحــا، وهــي جزء 
 
ّ
ــوار وامــتــداداتــهــا. ويعتبر جمعة أن مــن األغـ
»خطة التهجير اإلسرائيلية القائمة، ال يمكن 
أن تتوقف إال بخطة عمل فلسطينية موازية، 
مـــن خــــال املـــوقـــف الــســيــاســي والــعــمــل على 
املستقبل  هــي  األغـــوار   

ّ
أن األرض، خصوصًا 

ألي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية، إذ إنها 
ــرافـــد االقـــتـــصـــادي األســـاســـي، وفيها  تــعــد الـ
الـــعـــمـــرانـــي، إذ إن هــنــاك  لــلــتــوســع  إمــكــانــيــة 
الكثير من األراضي الفارغة التي يمكن البناء 

.»
ً
والتطوير فيها مستقبا

االستيطانية  اإلسرائيلية  األطماع  تكن  ولم 
ــيـــدة الــلــحــظــة، بـــل إنـــهـــا مــمــتــدة  ــوار ولـ ــاألغــ بــ
مــنــذ احــتــال إســرائــيــل للضفة الــغــربــيــة عــام 
االستيطانية  ــــون«  »ألـ لخطة  تــنــفــيــذًا   ،1967
)الــخــطــة الــتــي عــرضــهــا الـــوزيـــر اإلســرائــيــلــي 
األسبق يغئال ألون في يوليو/تموز من عام 
بــمــوجــبــهــا يــســعــى االحــتــال  1967(، والـــتـــي 
لضم القدس وصــواًل إلــى األغـــوار الشمالية، 
وفــــصــــل فـــلـــســـطـــني عـــــن مـــحـــيـــطـــهـــا الـــعـــربـــي 
دولـــة فلسطينية  إقــامــة  والــقــضــاء على حلم 
مــتــواصــلــة جـــغـــرافـــيـــًا، وفــــق مـــا يـــقـــول مــديــر 
واالستيطان  الــجــدار  مــقــاومــة  »هيئة  مكتب 
الــفــلــســطــيــنــيــة« فـــي شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
مـــراد اشــتــيــوي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«. ويشير 
اشتيوي إلــى تعدد طــرق اســتــهــداف األغــوار 
الفلسطينية؛ من شمالها في منطقة طوباس 
إلــى وسطها في أريحا، وصــواًل إلــى األغــوار 
جنوب  يطا  مسافر  حتى  املمتدة  الجنوبية 
الــخــلــيــل، مـــن خــــال عــمــلــيــات هــــدم املــســاكــن 
واسعة  وإعـــان مساحات  األغــنــام،  وحظائر 
ــــاق  ــكـــري وإطــ ــنـــاطـــق تــــدريــــب عـــسـ ــا مـ ــهـ ــأنـ بـ
نــار، مــا يــؤدي إلــى ترحيل األهــالــي أكثر من 
 عـــن إعــــان جــزء 

ً
مـــرة فـــي الــســنــة. هـــذا فــضــا

مــن املــنــطــقــة مــحــمــيــات طــبــيــعــيــة، إلـــى جانب 
اســتــهــداف مـــوارد املــيــاه واســتــهــداف املــراعــي 
ورعـــاة األغــنــام. وكــل ذلــك، بحسب اشتيوي، 
الفلسطيني في  الــوجــود  »تقليل  إلــى  يهدف 
 على ذلــك مما جــرى من 

ّ
األغــــوار، ولــيــس أدل

اســتــهــداف لــخــربــة حــمــصــة الــفــوقــا وهــدمــهــا 
أكــثــر مــن مــرة فــي اآلونـــة األخــيــرة، إذ يسعى 
االحتال اإلسرائيلي للسيطرة على األغوار، 
كونها سلة غذاء فلسطني، وتتربع على ثاني 
أكــبــر حــوض مــيــاه فــي فلسطني، ولخصوبة 
 »هيئة 

ّ
تــربــتــهــا«. ويــشــدد اشــتــيــوي عــلــى أن

مقاومة الجدار واالستيطان، وبالتعاون مع 
الجهات املختصة، تسعى باستمرار لتوفير 
مــا يلزم لــأهــالــي؛ ســواء تــزويــدهــم بمصادر 
للكهرباء،  املنتجة  الشمسية  والخايا  املياه 
والــتــأمــني الــصــحــي والــتــعــلــيــم وشـــق الــطــرق 

الزراعية، إضافة للجهد والدعم القانوني«.

خالل عمليات هدم خربة حمصة، فبراير الماضي )جعفر أشتية/فرانس برس(

في خطة ليست بجديدة، تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى تفريغ 
بإجراءات  المنطقة  الفلسطينيين، عبر استهداف  منطقة األغوار من 
عدة، بدءًا من عمليات الهدم والمصادرة وصوًال إلى محاولة تزوير 

التاريخ والحقائق، بهدف تهجير أهلها وجعل الضم واقعًا

تقرير

خطة إسرائيلية لجعلها 
بال فلسطينيين

تزوير 
الحقائق

في مسافر يطا، جنوب 
الخليل، يسعى االحتالل، 
وفق ما يقول منسق 

»لجان الحماية والصمود« 
فؤاد العمور، لـ«العربي 

الجديد«، إلى »ربط سلسلة 
جبال جنوب الخليل 

بالمستوطنات، وفصل 
مسافر يطا عن سلسلة 
الجبال، إضافة إلى تزوير 

الحقائق في سياق الزعم 
بعدم ملكية الفلسطينيين 

لألراضي«.

يسيطر االحتالل 
على 95 في المائة من 

أراضي األغوار

يمنع االحتالل بشكل 
تام أي عمليات تنمية 

للمنطقة
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الكويت: الحكومة 
تؤدي اليمين 

في جلسة عاصفة
الــيــمــني  الــكــويــتــيــة  الـــحـــكـــومـــة  أدت 
الدستورية أمام 34 نائبًا في مجلس 
األمة )البرملان(، أمس الثاثاء، بعد 
جلسة عاصفة تخللها انسحاب 30 
وعــدم دخولهم  املعارضة  نائبًا من 
فــي محاولة  القسم  أداء  إلــى جلسة 
إلسقاطها. وبــدأت الجلسة بوقوف 
ــارج بـــوابـــات  ــ الـــنـــواب املــقــاطــعــني خـ
مــجــلــس األمــــة تــضــامــنــًا مــع الــنــائــب 
الــداهــوم،  بـــدر  املــشــطــوبــة عضويته 
بــعــد أن مــنــعــه حــــرس املــجــلــس من 
عبور البوابات. ومرر املجلس األمة 
بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة عــــددًا من 
وبــاء  بتداعيات  املتعلقة  الــقــوانــني، 

كورونا.
)العربي الجديد(

روسيا تعزز وجودها 
على حدود أوكرانيا

كشف القائد العام للقوات املسلحة 
األوكــــــرانــــــيــــــة رســـــــــان خـــومـــتـــشـــاك 
)الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، أن 
روســـيـــا تــعــزز وجـــودهـــا الــعــســكــري 
ــــدود، فــــي تــهــديــد  ــحـ ــ بـــالـــقـــرب مــــن الـ
بــاده. واتهم موسكو باتباع  ألمــن 
»ســيــاســة عـــدوانـــيـــة« تــجــاه كييف. 
البرملان  أمــام  وذكــر في تصريحات 
أن االنــفــصــالــيــني املـــوالـــني ملــوســكــو 
يـــنـــتـــهـــكـــون بـــشـــكـــل مـــمـــنـــهـــج وقــــف 
بــرم في يوليو/ 

ُ
إطــاق النار الــذي أ

تموز 2020.
)رويترز(

األمم المتحدة: فرنسا 
قتلت مدنيين في مالي

خلص تحقيق لأمم املتحدة، مساء 
أول من أمس االثنني، إلى أن ضربة 
في  الفرنسي  الجيش  نفذها  جوية 
مــالــي فـــي 3 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
املـــاضـــي قــتــلــت 19 مــدنــيــًا تــجــّمــعــوا 
لـــحـــضـــور حـــفـــل زفـــــــــاف، ولــــــم يــكــن 
ضـــحـــايـــاهـــا فـــقـــط مــــن الـــجـــهـــاديـــني 
مثلما أكـــدت بــاريــس ســابــقــًا. وذكــر 
التحقيق الذي أجرته شعبة حقوق 
ــان فـــي بــعــثــة األمـــــم املــتــحــدة  اإلنــــســ
ــيـــنـــوســـمـــا( بــــمــــؤازرة  فــــي مــــالــــي )مـ
ــب الــــشــــرعــــي الـــتـــابـــعـــة  ــطــ ــة الــ ــرطــ شــ
لأمم املتحدة أن »خمسة مسلحني 
ــــني 100  ــــي حـــفـــل زفــــــــاف بـ ــوا فـ ــ ــانـ ــ كـ
شــخــص«. لــكــن بــاريــس نــفــت، أمــس 
الثاثاء، ارتكابها هفوة، معربة عن 

»تحفظات« حيال التقرير.
)فرانس برس(

تركيا: عمليات أمنية 
ضد »الكردستاني« 

و»الخدمة«

التركية،  األمــنــيــة  السلطات  أطلقت 
أمس الثاثاء، عملية أمنية جديدة 
حـــزب  ضــــد   »12 »أران  ــم  ــ اسـ تـــحـــت 
»الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« فـــي ريــف 
واليــتــي شــرنــاق وســـيـــرت، جنوبي 
ــفــــذت ثـــاث  ــرق الـــــبـــــاد. كــــذلــــك نــ ــ شــ
أمنية مختلفة في واليــات  عمليات 
فيها 218 شخصًا،  اعتقلت  عديدة، 
الخدمة«  لجماعة  »االنتماء  بتهمة 

بقيادة الداعية فتح الله غولن.
)العربي الجديد(

الشرطة التونسية تفرق 
محتجين في تطاوين 

أطــلــقــت الــشــرطــة الــتــونــســيــة، أمــس 
الــــثــــاثــــاء، الــــغــــاز املـــســـيـــل لــلــدمــوع 
لــتــفــريــق مــحــتــجــني حـــاولـــوا دخـــول 
تــطــاويــن بجنوب  فــي  مقر حكومي 
الــــبــــاد لــلــمــطــالــبــة بـــإقـــالـــة الـــوالـــي 
عادل الورغي واحتجاجًا على عدم 
تنموية  بمشاريع  الحكومة  الــتــزام 
وتوفير فرص عمل. وحاول الشبان 
الغاضبون الدخول إلى مقر الوالية 
لاعتصام هناك، لكن قوات الشرطة 
املــكــان أطلقت قنابل  املــوجــودة فــي 
ــهـــم فــي  ــتـ ــقـ الــــغــــاز لــتــفــريــقــهــم والحـ
شوارع املدينة. وقال شهود لوكالة 
املـــحـــتـــجـــني رشـــقـــوا  »رويــــــتــــــرز« إن 

الشرطة بالحجارة.
)رويترز(

ــاع في  ــ تــتــصــاعــد املـــخـــاوف مــن انــــزالق األوضـ
مــيــانــمــار إلــــى حــــرب أهـــلـــيـــة، فـــي ظـــل تمسك 
املــجــلــس الــعــســكــري بــالــســلــطــة مــنــذ االنــقــاب 
 1 املدنية في  الحكومة  أطــاح  الــذي  العسكري 
فــبــرايــر/شــبــاط، وتــواصــل أعــمــال العنف. لكن 
حة 

ّ
مسل فصائل  تهديد  كــان  األخــطــر  التطور 

بــاالنــضــمــام إلـــى الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة ضد 
املجلس العسكري.

القمع  العسكريني حملة  القادة  ومع مواصلة 
التي  للتظاهرات  الدموية ملحاولة وضــع حد 
فبراير  من  األول  انقاب  منذ  الباد  تشهدها 
الــــذي أطــــاح الــحــكــومــة املــدنــيــة بــرئــاســة أونــغ 
ســـان ســو تــشــي، ُســجــل أمـــس ســقــوط قتيلني 
مساعدة  »جمعية  أعلنت  فيما  املــدنــيــني،  مــن 
السجناء السياسيني« في بيان، توثيق »510 
ــدد الــقــتــلــى   عــ

ّ
رة مـــن أن

ّ
ــاة«، مــــحــــذ ــ ــ ــاالت وفـ ــ حـ

»ربما يكون أعلى من ذلك بكثير«، في وقت ال 
يــزال فيه املئات مّمن اعتقلوا خال الشهرين 

املاضيني في عداد املفقودين.
حة عدة 

ّ
وإزاء هذا الوضع، هّددت فصائل مسل

العسكري. وجاء  للمجلس  ح 
ّ
املسل بالتصدي 

ــعــه خصوصًا 
ّ
وق للفصائل  بــيــان مشترك  فــي 

ــح يضم 
ّ
»جـــيـــش أركــــــــان«، وهــــو فــصــيــل مــســل

آالف الــعــنــاصــر ومــجــّهــز بشكل جــّيــد، أنـــه إذا 
واصلت قــوات األمــن »قتل املدنيني سنتعاون 
مع املتظاهرين وسنرد«. وكانت السلطات قد 
شطبت منتصف مــارس/آذار الحالي »جيش 

أركان« من قائمتها للمنظمات اإلرهابية.
وقــالــت ديبي ســتــوثــارد، العضو فــي االتحاد 
ــان، لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس  ــســ الــــدولــــي لــحــقــوق اإلنــ
ــاع قــد تــنــزلــق نــحــو حــرب  ــ بــــرس«، إن »األوضــ

أهلية شاملة«، مضيفة أن »املجلس العسكري 
ال يــريــد الــتــخــلــي عــن أي شــــيء، واملــحــتــجــون، 
يغريهم  اآلن،  حــد  إلــى  بغالبيتهم  السلميون 
حة لحمايتهم«.

ّ
طلب مساعدة الفصائل املسل

باع 
ّ
في األثناء، تواصل الحركة االحتجاجية ات

الثاثاء،  وأمــس  للمقاومة.  جــديــدة  تكتيكات 
أطــلــقــت نــــــداءات لــتــنــفــيــذ »إضــــــراب الــقــمــامــة« 
ودعي السكان إلى رمي النفايات في الشوارع 
ــــون،  ــغـ ــ ــرق الـــرئـــيـــســـيـــة. وفــــــي رانـ ــ ــطـ ــ ــع الـ ــطــ وقــ
بعض  طعت 

ُ
ق للباد،  االقتصادية  العاصمة 

املحاور بالنفايات ورفعت الفتات كتب عليها 
»نحن بحاجة إلى الديمقراطية«.

ودفعت أعمال العنف نحو ثاثة آالف شخص 

ــى تــايــانــد  ــى الــــفــــرار ومـــحـــاولـــة الـــلـــجـــوء إلــ إلــ
املجاورة، وفق منظمات محلية. لكن الناشطة 
الحقوقية هسا مو، أكدت لوكالة »فرانس برس« 
و»أبلغتهم  التاياندية طردتهم  السلطات  أن 
يـــعـــودوا أدراجـــهـــم وأن  أنـــه يــتــعــنّي عليهم أن 
املـــعـــارك انــتــهــت«. لــكــن املــتــحــدث بــاســم وزارة 
تــانــي ســانــغــرات نفى  التاياندية  الــخــارجــيــة 
صحة هذه املعلومات. دوليًا، وبعد أن أعلنت 
إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن اإلثــنــني 
ميانمار، طالبت  على  فرض عقوبات جديدة 
بريطانيا بجلسة طارئة ملجلس األمن الدولي، 

عقد اليوم األربعاء وستكون مغلقة.
ُ
ست

)فرانس برس(

شــــّددت الــصــني، أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى معارضتها ورفــضــهــا بــيــان خــبــراء حقوق 
اإلنسان املستقلني التابعني لأمم املتحدة بشأن إقليم شينجيانغ وأقلية اإليغور، 
مضيفة أنها »اتهامات كيدية« لبكني. وشجبت املتحدثة باسم وزارة الخارجية، 
الصني، ويتعارض  بأنه »تحيز سياسي ضد  البيان ووصفته  هــوا تشون ينغ، 
مع مبادئ مجلس حقوق اإلنسان«. وكان الخبراء قد أفــادوا مساء أول من أمس 
مــن 150 شــركــة صينية وأجنبية  أكــثــر  »ربــطــت  مــعــلــومــات  تلقيهم  عــن  اإلثــنــني 
بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ضد العمال اإليغور«. وأضاف أعضاء 
»مجموعة العمل املعنية باألعمال التجارية وحقوق اإلنسان«: »نشعر بقلق بالغ 
إزاء هذه االّدعاءات التي إذا ثبتت، فستشكل انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان«. 
وتتهم حكومات وباحثون أجانب الصني باحتجاز أكثر من مليون شخص من 
اإليغور، وغيرهم من األقليات العرقية ذات األغلبية املسلمة، في معسكرات اعتقال 

بإقليم شينجيانغ. 
وترفض الحكومة الصينية شكاوى االنتهاكات، وتقول إن »املعسكرات مخصصة 
للتدريب على الوظائف لدعم التنمية االقتصادية، ومحاربة التطّرف اإلسامي«. 
وسبق للصني أن صّعدت ضغوطها على العامات التجارية األجنبية الخاصة 
بإنتاج األحذية واملابس لرفض التقارير الخاصة باالنتهاكات في شينجيانغ، 
فاحصة،  نظرة  بإلقاء  للمقاطعة  بكني  التي تستهدفها  الشركات  أبلغت  أن  بعد 
ووجهت أصابع االتهام في بيان بأنها لم تجد »عمالة قسرية«. وقــال املتحدث 
صحافي  مؤتمر  خــال  جويشيانغ،  شــو  اإلقليمية،  شينجيانغ  حكومة  بــاســم 
في بكني: »عندما يتم التلويح بعصا العقوبات في شينجيانغ، فهذا سيصيب 
رأســــك أيـــضـــًا«. مــع الــعــلــم أنـــه غــالــبــًا مــا يــضــغــط الــحــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم على 
املابس األجنبية والسفر والعامات التجارية األخرى، بسبب مواقف الحكومات 
األجنبية أو إلجبارها على تبني مواقف بكني بشأن تايوان والتيبت والقضايا 
الحساسة األخرى. واختفت سلع عدة من منصات التجارة اإللكترونية الصينية 

الرئيسية لكن بعضها متاح.
وســبــق أن فــرضــت بــكــني عــقــوبــات عــلــى 4 كــيــانــات و9 أفــــراد فــي بــريــطــانــيــا، و3 
شخصيات وكيان واحد من كندا والواليات املتحدة، ردًا على عقوبات فرضتها 

أوتاوا وواشنطن األسبوع املاضي، على خلفية تعامل بكني مع اإليغور.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

أصبح مقاتلو »داعش« 
قريبين جدًا من مشروع 

»توتال«

لن تتمكن المعارضة 
من اختراق البرلمان 

بقوة كافية

أعلنت البرتغال إرسال 
60 جنديًا إلى موزامبيق 

قريبًا

تهدف الصين إلى 
منع هونغ كونغ من 

االستقالل عام 2047

»داعش« 
في موزامبيق

تنص القاعدة في أفريقيا على أنه 
طاملا بقيت العاصمة في أي بلد، 
أو منطقة الوسط فيه، بمنأى عن 
الــذي يتربع على  هجمات اإلرهــاب املتنقل، 
عــرشــه تنظيما »داعــــش« و»الـــقـــاعـــدة«، فــإن 
الحاكمة.  للسلطات  مــريــحــًا  يــكــون  الــوضــع 
ــك، الــتــفــجــيــرات الــدمــويــة التي  مــثــال عــلــى ذلـ
حيث  الصومال،  عاصمة  بمقديشو،  تلحق 
تــنــشــط حــركــة »الـــشـــبـــاب«، مــقــارنــة بخفوت 
وهج »بوكو حرام« ومجازرها. أما القاعدة 
الــغــرب يستنهض نفسه،  أن  فــهــي  الــثــانــيــة، 
مــكــان حيثما تتعرض   

ّ
كــل فــي  أفريقيا،  فــي 

مــــصــــالــــحــــه لـــخـــطـــر شــــــديــــــد. وكـــــــــان يــكــفــي 
ألخـــبـــار قــطــع الـــــــرؤوس وهــمــجــيــة الــقــتــال، 
وعــــــّداد املــفــقــوديــن املــتــصــاعــد مــنــذ أســبــوع 
فــي شــمــال مــوزامــبــيــق، جـــّراء هــجــوم جديد، 
»داعــــش«، عــبــر ذراعــــه املحلية،  ـــ ومــبــاغــت، لــ
كما  »الشباب«  أو  والجماعة«،  السنة  »أهــل 
تــعــرف لــلــُســّكــان، أن تــقــتــرن بــاســم شركتي 
موبايل«  و»إكسون  »توتال«  والغاز،  النفط 
الخبر  يحظى  حتى  واألميركية،  الفرنسية 
الــعــاملــيــة، وبتدخل  التغطية  مــن  الــكــم  بــهــذا 
دولـــــي قـــد يـــكـــون وشـــيـــكـــًا، وبـــــدأ مـــع إعـــان 
إرســال »مدربني عسكريني«. علمًا  البرتغال 
أن مــثــل هـــذه الــهــجــمــات اإلرهـــابـــيـــة، والــتــي 
الــقــارة  فــي شــمــال  تـــزداد وتيرتها  أصبحت 
ــا، وجـــنـــوب  ــهــ ــا، ووســــطــ ــهــ الــــســــمــــراء، وغــــربــ
ــلــــة مــن  شــــرقــــهــــا، اســـتـــغـــلـــت ســـــنـــــوات طــــويــ
الــتــهــمــيــش لــلــُســكــان، والـــصـــراعـــات اإلثــنــيــة 
املــوارد ألبنائها،  ة 

ّ
والدينية والطائفية، وقل

في مناطق معروفة بغناها الطبيعي.
ــــش«، فـــي ما  ــ وأصـــبـــح مــقــاتــلــو تــنــظــيــم »داعـ
»واليــــة وســــط أفـــريـــقـــيـــا«، أخـــيـــرًا،  يـــعـــرف بـــــ
عــلــى بــعــد 10 كــيــلــومــتــرات فــقــط، عــلــى أبعد 
ــــي، فــي  ــغـ ــ ــــونـ ـــر، مـــــن شــــبــــه جـــــزيـــــرة أفـ ـــديـ ــقـ تــ
موزامبيق.  شمال  ديــلــغــادو،  كابو  مقاطعة 
وتعتبر شبه الجزيرة هذه »حصنًا منيعًا«، 
تديره شركة  التي  الضخم  املشروع  ألعمال 
»تـــوتـــال« الــفــرنــســيــة فـــي املــنــطــقــة، لتسييل 
الــغــاز الــطــبــيــعــي، والــــذي تــقــدر تكلفته بـــ20 
يــبــدأ اإلنــتــاج فيه  مليار دوالر، ويــتــوقــع أن 
في عام 2024. واضطرت الشركة إلى إجاء 
موظفيها من املنطقة، إلى العاصمة املحلية 
بيمبا. وتنشط في املنطقة، للمفارقة أيضًا، 
الدولية  العديد من شركات األمــن الخاصة، 

املــاضــي، بــعــد نــشــاط مــتــزايــد لــهــم مــنــذ عــام 
ما   ،2019 فــي  »داعـــــش«  ومــواالتــهــم   ،2017
 العديد 

ّ
استدعى من القوات الحكومية شن

مــــن املــــعــــارك ضــــدهــــم، وطــلــبــهــا الــــدعــــم مــن 
مــرتــزقــة شــركــة »فــاغــنــر« الـــروســـيـــة. هــكــذا، 
ــا مـــفـــاجـــئـــًا، إلـــى  ــبـــدو الـــهـــجـــوم فــــي بـــاملـ ال يـ
ــــذي ال يــمــكــن مــعــه الــتــنــبــؤ مسبقًا  ــّد الـ الـــحـ
بإمكانية حصوله، وتفادي وقوع مثل تلك 
املــــجــــزرة، وســـقـــوط املــديــنــة بــهــذه الــســرعــة. 
فقد أكد ليونيل ديك، مدير »مجموعة ديك 
الخاصة،  األمنية  العسكرية  لاستشارات« 
املوزامبيقية  الشرطة  بها  استعانت  والتي 
أيــضــًا ملــســاعــدتــهــا فــي قــتــال املــتــمــرديــن، أن 
»الـــهـــجـــوم لـــم يــكــن مـــفـــاجـــئـــًا«، مــضــيــفــًا في 
ــــرس«: »تــوقــعــنــا  »أســوشــيــيــتــد بـ تــصــريــح لـــ
اجــتــيــاح بــاملــا مــا إن تــهــدأ األمــطــار، مــع بدء 
الشركات األمنية  القتال، اآلن«. هذه  موسم 
انتهاكات  فــي  متورطة  للتذكير،  الخاصة، 
املنطقة، وقد  فــي  اإلنــســان  جسيمة لحقوق 
»تــوتــال«  لـــ املوزامبيقية  الحكومة  تعهدت 

بهدف استخدامها لتأمني مشروع الغاز.
ــــفــــت املــــــعــــــارك بـــــني قـــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 

ّ
وخــــل

ـــل الــســنــة والــجــمــاعــة«،  واملــســلــحــني مـــن »أهـ
خــال الــســنــوات الــثــاث املــاضــيــة، فــي كابو 
ديــلــغــادو، أكــثــر مــن ألــفــي قــتــيــل، وأكــثــر من 
670 ألــــف نـــــازح، مـــا جــعــل املــنــطــقــة تعيش 
الوقت  الخطورة. في  أزمة إنسانية شديدة 
ذاته، تعول الحكومة على مشروع »توتال« 
الستخراج الغاز، إذ إن معظم مشروعاتها 

ــم تــتــمــكــن  ــيــــة، لــكــنــهــا جــمــيــعــهــا لــ ــقــ واألفــــريــ
مــــن رصـــــد تــحــضــر مــســلــحــي »أهــــــل الــســنــة 
ــنـــة بــاملــا  ــلـــى مـــديـ والــــجــــمــــاعــــة« لـــلـــهـــجـــوم عـ
االستراتيجية، على ساحل املحيط الهندي. 
ــل بعضهم 

ّ
ــــؤالء املــســلــحــون كــــان قـــد تــســل هـ

إلـــى املــديــنــة قــبــل فــتــرة قــصــيــرة، وتغلغلوا 
باملا  على  بــدء هجومهم  قبل  بــني سّكانها، 
األسلحة،  املــاضــي، بمختلف  األربــعــاء  يــوم 
كـــبـــيـــرة، راح ضــحــيــتــهــا  مــــجــــزرة  مــخــلــفــني 
الــعــشــرات مــن قتلى ومــفــقــوديــن، بــاإلضــافــة 
إلى هروب حوالي 35 ألف من سكانها املقدر 
عددهم بـ75 ألف نسمة، بحرًا أو سيرًا على 
ـــرك الــقــتــال الــعــنــيــف فـــي املــديــنــة  األقــــــدام. وتـ
الـــشـــوارع، فيما  فــي  جثثًا مقطعة رؤوســهــا 
تــواصــلــت املـــعـــارك بـــني الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
ــنـــني،  ــــس اإلثـ واملـــســـلـــحـــني حـــتـــى أول مــــن أمـ

وبشكل متقطع يوم أمس الثاثاء.
ــقـــى الــــوضــــع ضـــبـــابـــيـــًا فــــي بــــاملــــا، إثـــر  ــبـ ويـ
إعــــــــان تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« مــــســــاء اإلثـــنـــني 
بيان،  فــي  »داعـــش«  سيطرته عليها. وذكـــر 
نــشــرتــه حــســابــات »جــهــاديــة« عــلــى تطبيق 
وا هجومًا 

ّ
»تلغرام«، أن »جنود الخافة شن

ــاء املــــاضــــي عـــلـــى املـــديـــنـــة،  ــ ــعـ ــ ــًا« األربـ ــعــ واســ
حــيــث »اســتــمــرت االشــتــبــاكــات ثــاثــة أيـــام، 
األسلحة،  أنـــواع  مختلف  فيها  خدمت 

ُ
است

وتــّمــت مــهــاجــمــة ثــكــنــات عــســكــريــة ومــقــرات 
حــكــومــيــة«. وأســفــر الــهــجــوم، وفـــق الــبــيــان، 
بعد  فيها،  بما  املدينة  على  »السيطرة  عــن 
الــعــشــرات مــن »الــجــيــش املوزامبيقي  قــتــل« 
صليبية،  دول  رعــايــا  وبينهم  والــنــصــارى 
وإصابة العشرات«، عدا عن »السيطرة على 
مبان ومصانع وشركات وبنوك حكومية«. 
والحقًا، نشر »داعش« عبر وكالة »أعماق«، 
ــريـــط فـــيـــديـــو، يــظــهــر فـــيـــه حــــوالــــي مــائــة  شـ
الشّبان،  مــن  معظمهم  مقاتليه،  مــن  ح 

ّ
مسل

وقــد عصبوا رؤوســهــم بمناديل حــمــراء أو 
بكوفيات، مرتدين أزياء عسكرية أو مابس 
مدنية. وأكد خبراء، لوكالة »فرانس برس«، 
بريا،  فــي موكيمبوا دي  ُصـــّور  الشريط  أن 
وهــو ميناء آخــر في املنطقة استولى عليه 
املتطرفون، من دون أن يتمكنوا من تحديد 

تاريخ التصوير. 
وكـــان مقاتلو »أهـــل الــســنــة والــجــمــاعــة« قد 
أحـــكـــمـــوا ســيــطــرتــهــم عــلــى مــوكــيــمــبــوا دي 
ــابـــو ديـــلـــغـــابـــو، الـــعـــام  بــــريــــا، فــــي مــنــطــقــة كـ

ــة تــعــتــمــد عـــلـــى مـــــــــردوده. لــكــن  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
املـــقـــاتـــلـــني، الــــذيــــن يـــعـــرفـــون مــحــلــيــًا بــاســم 
»الشباب«، كانوا قد طّوروا وسائل قتالهم، 
ــوام. وبــعــدمــا كـــانـــوا يـــعـــدون بضع  ــ مــنــذ أعــ
على  تأسسوا  عندما  عقدين،  قبل  عــشــرات 
يــد الشيخ الكيني »روغـــو«، فــي عــام 2008، 
ــحــــدود الــــــــــ800 مــقــاتــل،  ــوم بــ ــيــ أصـــبـــحـــوا الــ
بحسب تقديرات خبراء، إذ ركزوا وجودهم 
في شمال موزامبيق، وبنوا عاقات متينة 
مــع الــســّكــان فــي كــابــو ديــلــغــادو، مستغلني 
قبيلة »كيمواني«  لــدى  الفقر  ارتــفــاع نسبة 
املــســلــمــة. وفــــي عــــام 2017، بــــدأ املــســلــحــون 
بريا.  دي  موكيمبوا  على  هجمات  يشنون 
»داعش«، أصبحت  ومنذ إعان ارتباطهم بـ
ــفـــًا،  ــنـ ــم أكــــثــــر دمـــــويـــــة وعـ ــهـ ــالـ ــتـ ــب قـ ــيــ ــالــ أســ
وشاركوا خال عام 2020 في أكثر من 400 
حـــــادث أمـــنـــي، أي أكـــثـــر مـــن ضــعــف الــعــدد 
الــذي رصد لهم في عام 2019. وفي يناير/ 
الثاني املاضي، هاجم مقاتلو »أهل  كانون 
السنة والجماعة« قرية صغيرة بالقرب من 
بــاملــا، مــا اضطر شركة »تــوتــال« إلــى إجــاء 
املنطقة.  من  قصير  لوقت  موظفيها  بعض 
ووضعت الواليات املتحدة في وقت سابق 
من شهر مارس/ آذار الحالي، هذه الجماعة 
على الئحتها لإرهاب، معلنة إرسال خبراء 
عــســكــريــني لــتــدريــب الــجــيــش املــوزامــبــيــقــي. 
األمـــيـــركـــيـــة  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  ــفــــت  ــ

ّ
ــن وصــ

زعــيــم الــجــمــاعــة، الــتــي قــالــت إن اســمــه أبــو 
يــاســر حــســن، ضــمــن اإلرهـــابـــيـــني الــدولــيــني 

املطلوبني، إال أنه بحسب تقارير عدة، فإن ال 
قائد معروفًا وواحدًا لهذه الجماعة. 

ومـــــن دون ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى بــاملــا 
ــال« الــفــرنــســيــة  ــ ــوتـ ــ ــة »تـ ــركـ يــصــعــب عـــلـــى شـ
جاء  األول  الغيث  لكن  استكمال مشروعها. 
البلد  لــهــذا  السابقة  املستعِمرة  الــدولــة  مــن 
أعلن  إذ  البرتغال،  طويلة،  لقرون  األفريقي 
ــتــــو ســـانـــتـــوس  ــر خـــارجـــيـــتـــهـــا أوغــــوســ ــ ــ وزيـ
سيلفا أول من أمــس أن بــاده قــّررت إرســال 
60 جــنــديــًا إلـــى مــوزامــبــيــق خـــال األســابــيــع 
ــنــــود  الــــجــ هــــــــــؤالء  أن  مــــوضــــحــــًا  املــــقــــبــــلــــة، 
ــقـــي عــبــر  ــيـ ــبـ ــوزامـ »ســـيـــدعـــمـــون الـــجـــيـــش املـ
تدريب قوات خاصة«. كذلك أكدت الواليات 
املــتــحــدة »الــتــزامــهــا الــعــمــل بــشــكــل مــشــتــرك 
مــع حــكــومــة مــوزامــبــيــق« ملــكــافــحــة اإلرهــــاب 
وهزيمة »داعش«. كذلك صدرت إدانة أممية 
املتحدة، ستيفان  األمــم  باسم  املتحدث  عــن 
دو جاريك، لدورة العنف، مشيرًا خصوصًا 
إلى مقتل عدد من املواطنني من الذين علقوا 
في فندق »أماروال« قبل تمكنهم من الهروب.
الكارثية  اإلنسانية  األزمـــة  إلــى  وبــاإلضــافــة 
باملا،  على  املتطرفني  سيطرة  تخلفها  التي 
وتـــمـــددهـــم فـــي شــمــال مــوزامــبــيــق الــــذي قد 
يصبح منطقة معزولة، والتأثير االقتصادي 
لذلك على هذا البلد، الذي يعد من أفقر دول 
العالم، ال سيما مع تعرض مشروع »توتال« 
لنكسة قــويــة )كــانــت »إكــســون مــوبــايــل« قد 
في  االستثمار  عــن  النهائي  إعانها  ــت 

ّ
أجــل

املــنــطــقــة(، تــبــدو مخاطر تــمــدد اإلرهــــاب في 

والقرن  الساحل  منطقة  بعد  جلية،  املنطقة 
ــقــــي، وفـــــي مـــنـــاطـــق أخــــــرى يــتــنــافــس  ــريــ األفــ
ــدة، إذ  ــاعــ ــقــ فــيــهــا »داعــــــــش« مــــع تــنــظــيــم »الــ
الذين  للشباب،  املتطرفني  استقطاب  يبدو 
كبيرًا.  املــتــشــددة،  أيديولوجيتهم  يتلقفون 
وفـــي شــمــال مــوزامــبــيــق، الــغــنــيــة لــيــس فقط 
بالغاز، بل باملعادن الثمينة أيضًا، والتي ال 
كابو  املحليون، تعد  السكان  يستفيد منها 
ديـــلـــغـــادو، غــنــيــمــة قــويــة لــلــمــســلــحــني، حيث 
يــنــشــط أيــضــًا تــهــريــب املـــخـــدرات والــخــشــب، 
ــك مـــن الـــحـــصـــول أيــضــًا  ــا يــســتــتــبــع ذلــ مـــع مـ
والعمل  الساح،  لتهريب  على ممر إضافي 

بأريحية أكثر للتوسع إلى جنوب أفريقيا.
وسط ذلك، تبدو التساؤالت األكثر إلحاحًا، 
حــول إمكانية تدخل عسكري دولــي، للدول 
الكبرى، فيما بعضها، كفرنسا، يزداد تورطًا 
»محاربة اإلرهاب«، في  بعمليات عسكرية لـ
أفريقيا، لم تنته منذ سنوات، ووسط تراجع 
أخــرى،  املنطقة، قد تسعى دول  أميركي في 
كروسيا إلى ملء فراغه. كما أن التساؤالت 
السلطة  مــعــالــجــة  أيــضــًا حـــول كيفية  تــــدور 
نيوسي،  فيليبي  والرئيس  موزامبيق،  في 
األزمــــة، مــع اســتــدعــاء دول غــربــيــة، أو طلب 
دعــم دول أخــرى مــن جنوب أفريقيا، مــع ما 
يثيره ذلك من عامات استفهام حول فشل 
سياسات مكافحة اإلرهــاب في املنطقة منذ 
سنوات، وخصوصًا في دول عرفت حروبًا 

األهلية لعقود، على غرار موزامبيق. 
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

تهديد جديد يوسع دائرة 
اإلرهاب وعمليات مكافحته

تعاني المنطقة من أزمة إنسانية جراء اإلرهاب منذ سنوات )ألفريدو زونيغا/ فرانس برس(

خالل احتجاج لمغتربين من هونغ كونغ في نيويورك ضد السيطرة الصينية على اإلقليم )فرانس برس(

من تشييع أحد الضحايا )فرانس برس(

وّسع تنظيم »داعش« سيطرته في مقاطعة كابو ديلغادو، شمال 
تعد  التي  المنطقة،  في  المسال  الغاز  استثمارات  ليهدد  موزامبيق، 
مصدرًا حيويًا لحكومة هذا البلد، مستدعيًا على األرجح تدخًال دوليًا 

جديدًا لمحاربة اإلرهاب في أفريقيا، لم يثبت نجاحه لآلن

الحدث

إضاءة

رصد

الــوطــنــي وشرطة  وذكـــر أن »لجنة األمـــن 
األمن الوطني ستقدمان تقارير بشأن كل 
الكفاءات  ح ملساعدة لجنة مراجعة 

ّ
مرش

في عملية التدقيق«. 
وسبق أن صادق مجلس الشعب الصيني 
منذ أكثر من أسبوعني على مشروع قرار 
»تحسني النظام االنتخابي« في  يقضي بـ
هونغ كونغ. وصّوت في حينه 2895 من 
املــشــاركــني فــي الـــدورة الــرابــعــة للمجلس 
الوطني الـ13 لنواب الشعب، على تعديل 
الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة في  طــريــقــة تشكيل 
ــادة عـــدد أعضائها  هــونــغ كــونــغ، مــع زيــ
إلـــى 1500 شــخــص وتــوســيــع  مـــن 1200 
وسيكون  مــلــمــوس.  بشكل  صاحياتها 
مـــن صــاحــيــات الــهــيــئــة، بــاإلضــافــة إلــى 
اختيار رئيس السلطة التنفيذية، انتقاء 
التشريعية  الهيئة  أكبر عدد من أعضاء 
فــي هــونــغ كــونــغ واإلشــــراف على عملية 
رئيسة  ورحبت  إليها.  املرشحني  تقديم 
السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري 
بــالــقــرار فــي حينه،  املــوالــيــة للصني،  الم، 
الجهد  لبذل قصارى  استعدادها  مبدية 
بــغــيــة تــطــبــيــق هــــذا اإلصـــــاح فـــي أســـرع 

وقت ممكن.
ـــخـــمـــد الـــتـــعـــديـــات 

ُ
ومـــــن املـــفـــتـــرض أن ت

املعارضة  لنجاح  احــتــمــال  أي  الصينية 
املــطــالــبــة بــاالســتــقــال فـــي بـــرملـــان هــونــغ 
كـــــونـــــغ، بـــــل ســـتـــســـمـــح الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
ــيـــم بــتــمــريــر قــــوانــــني تــفــكــك  ــلـ بــــرملــــان اإلقـ
كيانات املعارضة السياسية واإلعامية، 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ وقــــــد تــــــــؤدي بـــالـــتـــالـــي إلــــــى املـ
وهــروب  الصيني،  االقــتــصــادي  التغلغل 
كونغ.  من هونغ  األجنبية  االستثمارات 
لــكــن لــلــصــني حــســابــات أخــــرى. فــفــي عــام 
1997، وأثــنــاء نــقــل ســيــادة هــونــغ كونغ 
مــن بــريــطــانــيــا لــلــصــني، تـــّم االتــفــاق على 
احتفاظ اإلقليم بدرجة عالية من الحكم 
الذاتي حتى عام 2047، من دون توضيح 
نمّو  فــإن  بالتالي،  بعدها.  مــا سيحصل 
املـــوجـــة االســتــقــالــيــة حــالــيــًا فـــي هــونــغ 
كــونــغ، ســيــؤدي الحــقــًا إلـــى نــشــوء حالة 
فضي إلى استقال 

ُ
من الرفض للصني، ت

اإلقليم. وتخشى الصني، في حال استمّر 
الــــحــــالــــي، أن تـــســـيـــر الــتــيــبــت  نـــظـــامـــهـــا 
وشــيــنــجــيــانــغ ومــــاكــــاو وتـــــايـــــوان عــلــى 
خطى هونغ كونغ، ما سُيضعف قوتها 
الحالية،  أطرافها  على  الجيوبوليتيكية 
خــصــوصــًا فـــي بــحــر الـــصـــني الــجــنــوبــي، 

وعلى طريق الحرير البّري.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

مجلس هونغ كونغ التشريعي وفرضت 
مباشرة من قبل بكني، الخطوة األخيرة 
ــراك املـــعـــارضـــة بعد  ــ الـــهـــادفـــة لــســحــق حـ
الـــتـــظـــاهـــرات الــضــخــمــة الـــتـــي شــهــدتــهــا. 
وأفادت وكالة أنباء الصني الجديدة، في 
تقرير مقتضب، بأن »الرئيس )الصيني( 
ــع أوامــر رئاسية بسن 

ّ
شي جينبينغ وق

ــزال ســكــان  ــ ــة«. وال يــ ــّدلــ ــعــ الـــنـــصـــوص املــ
مايني   7.5 عددهم  البالغ  كونغ،  هونغ 
ينص  مــا  بشأن  متأكدين  غير  شخص، 
لــم تنشر  بينما  الــجــديــد  الــقــانــون  عليه 
بعد تفاصيل جديدة. لكن املمثل الوحيد 
الصيني تام  الــبــرملــان  فــي  كــونــغ  لهونغ 
يــو- تشانغ أوضــح تفاصيل اإلجـــراءات 
الجديدة، وقــال لوكالة »فــرانــس بــرس«، 
ــم إقـــــــرار الـــتـــعـــديـــات بـــاإلجـــمـــاع  ــ ــه »تـ ــ إنـ
الدائمة  اللجنة  فــي  قبل 167 عضوًا  مــن 

ملجلس الشعب« الصيني. 
وسيتم بموجب القانون الجديد توسيع 
ليشمل  التشريعي  كونغ  هونغ  مجلس 
ــداًل مـــن 70. وبــحــســب تـــام،  ــ 90 عـــضـــوًا بـ
ســيــتــم انـــتـــخـــاب 20 نـــائـــبـــًا فـــقـــط بــشــكــل 
مباشر، مقارنة بـ35 سابقًا، فيما تختار 
لجنة مؤيدة بالكامل لبكني األغلبية )40 
الــبــاقــون، وعــددهــم 30 نائبًا،  نائبًا(. أمــا 
فستختارهم »دوائر انتخابية وظيفية«، 
ـــل قـــطـــاعـــات مــعــيــنــة 

ّ
وهـــــي هـــيـــئـــات تـــمـــث

اهـــتـــمـــامـــات خــاصــة،  ومـــجـــمـــوعـــات ذات 
لطاملا كانت موالية لبكني. كما سيتعنّي 
عــلــى أي شــخــص يــتــّرشــح لــانــتــخــابــات 
أن يــخــضــع لــتــدقــيــق مــتــعــلــق بــمــواقــفــه 
السياسية. وكشف تام أن سلطات هونغ 
كــونــغ ســتــشــّكــل لــجــنــة لــلــتــدقــيــق، بينما 
ستكون ألجهزة األمن الوطنية الجديدة 
فـــي اإلقـــلـــيـــم ســلــطــة وصـــاحـــيـــة تــحــديــد 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــتــم املــوافــقــة عليها. 

ال تعير السلطات الصينية آذانًا صاغية 
لدعوات املجتمع الدولي لوقف التدخل 
إقليم هونغ كونغ، تحديدًا  في شــؤون 
خــرق مبدأ »نظامني في دولــة واحــدة«، 
الــــذي تـــّم بــمــوجــبــه نــقــل ســلــطــة اإلقــلــيــم 
من بريطانيا إلى الصني في عام 1997. 
وكان املبدأ حصيلة مناقشات تّمت عام 
1984 بني الزعيم الصيني دينغ تشياو 
ــيـــســـة الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة  بــيــنــغ ورئـ
مــارغــريــت ثــاتــشــر. وســعــت بــكــني، بـــدءًا 
 
ّ
مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران 2019، إلــــى ســن

التمدد داخل اإلقليم،  تيح لها 
ُ
ت قوانني 

لها.  الرفض  موجة  تنامي  على خلفية 
املطالبني  تنظيم  مع  الشرارة  واندلعت 
ــقـــال هــــونــــغ كــــونــــغ عــــن الــصــني  ــتـ بـــاسـ
تظاهرات حاشدة، رفضًا لقانون ينّص 
على تسليم املشتبه بهم في اإلقليم إلى 
القضاء الصيني. واعتبروا في حينه أن 
األمر يتعلق بقمع املعارضة، بعد »ثورة 
املظات« عام 2014. لكن ذلك أدى الحقًا 
إلى إقرار قانون »األمن القومي«، العام 
ــــذي مــنــح األجـــهـــزة األمــنــيــة  املـــاضـــي، الـ
الصينية مزيدًا من القدرة على التدخل 
الطريق  في هونغ كونغ. وهــو ما مّهد 
إلــــى إبــــــداء مــجــلــس الــشــعــب الــصــيــنــي، 
أعلى هيئة تشريعية في الصني،  وهــو 
مــوافــقــتــه، أمـــس الـــثـــاثـــاء، عــلــى تعديل 

دستور هونغ كونغ.
ــلـــى املــلــحــقــني  ــيـــرات عـ ــيـ ــغـ ــتـ ــت الـ ــ ــلــ ــ دخــ

ُ
وأ

األول والـــثـــانـــي مـــن الـــقـــانـــون األســاســي 
لـــلـــبـــرملـــان، وتــضــمــنــت إجــــــراء تــغــيــيــرات 
كونغ  نظام هونغ  على  النطاق  واســعــة 
ــابــــي، تـــقـــضـــي بـــخـــفـــض مــقــاعــد  ــتــــخــ االنــ
بشكل  مــبــاشــرة  املنتخبة  الــشــخــصــيــات 
مؤيدة  لــجــان  تختار  أن  وتضمن  كبير، 
ـــل 

ّ
ــيــــم. وتـــمـــث ــلــ ــواب بــــرملــــان اإلقــ ــ ــ لـــبـــكـــني نـ

اإلجــــــــــراءات الــــجــــديــــدة، الـــتـــي تـــجـــاوزت 

الصين ُتحكم قبضتها على هونغ كونغ
»إصالح« انتخابي لقمع المعارضة

تواصل الصين إقرار 
سلسلة من التشريعات 

الهادفة إلى قمع 
األصوات المعارضة 

في هونغ كونغ، 
وآخرها إجراء »إصالح 

انتخابي«
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أفغانستان: مؤتمر طاجيكستان يسابق هجوم الربيع

ــذي تـــتـــواصـــل فـــيـــه املــــشــــاورات  ــ فــــي الــــوقــــت الــ
والــــــدعــــــوات لـــوضـــع حــــد لـــلـــحـــرب األفـــغـــانـــيـــة 
وضـــــــــــــرورة تـــحـــقـــيـــق وقــــــــف شـــــامـــــل إلطــــــاق 
ــار، تــصــّعــد حــركــة »طـــالـــبـــان« تــهــديــداتــهــا  ــنـ الـ
بــاســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وال سيما 
ضــد الــقــوات األمــيــركــيــة، فــي حـــال بقائها في 
أفــغــانــســتــان بــعــد 1 مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل، وهــو 
الــدوحــة املوقع  الــذي نــّص عليه اتفاق  املوعد 
بني الواليات املتحدة و»طالبان« في فبراير/

شــبــاط مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وتـــأتـــي تــهــديــدات 
جو  األميركي  الرئيس  أثــار  بعدما  »طالبان« 
بموعد  االلتزام  حيال  الشكوك  أخيرًا،  بايدن، 

االنسحاب املحدد.
وردًا عــلــى حــديــث بــايــدن أخــيــرًا عــن احــتــمــال 
تــأجــيــل مــوعــد خــــروج الـــقـــوات األمــيــركــيــة من 
ــان« مـــن أن ذلــك  ــبـ ــالـ رت »طـ

ّ
أفــغــانــســتــان، حــــــذ

الربيع السنوي. وقال  سيقودها لشن هجوم 

املــتــحــدث بــاســم املــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، 
محمد نعيم، في مقابلة مع وكالة »األناضول« 
الواليات  الثاثاء، إن عدم وفاء  التركية أمس 
املتحدة بالتزاماتها أو بعثها إشارات في هذا 
االتجاه »يعني خرق اتفاق الدوحة، وبالتالي 
هــــذه مــشــكــلــتــهــم«. وأوضــــــح ردًا عــلــى ســـؤال 
بــشــأن عـــدم اســتــبــعــاده فـــي مــؤتــمــر صحافي 
بموسكو أخيرًا شن »هجوم الربيع« أنه »إذا 
 الحرية 

ّ
لم تغادر القوات األجنبية بادنا، فإن

واالســــتــــقــــال مــطــلــب شــعــبــنــا. نـــحـــن نـــحـــارب 
القوات األجنبية منذ عشرين عامًا، ومن حق 
الشعب أن يدافع عن حريته وقيمه واستقاله«. 
وعــــن إمــكــانــيــة إعـــطـــاء مــهــلــة حــتــى نــوفــمــبــر/

األميركية،  الــقــوات  النسحاب  الثاني  تشرين 
 »موعد االنسحاب انتهينا 

ّ
شدد نعيم على أن

منه في اتفاق الدوحة. واشنطن تغّير موقفها 
فما  األول،  بتعهدهم  يــلــتــزمــوا  لــم  وإذا  اآلن، 
الثاني؟«.  يلتزموا بتعهدهم  أن  الــذي يضمن 
وشدد نعيم على أن »ال حاجة لقوات أجنبية 
فــي أفــغــانــســتــان، فــهــذه الــقــوات لــم تخفف من 
الحرب، بل زادتها، وخروجها يعني إضعاف 
 األمـــور 

ّ
أحـــد أســبــاب الـــحـــرب«، مــشــيــرًا إلـــى أن

املــفــاوضــات بني  الداخلية »تــحــل على طــاولــة 
األفغان، وكذلك مستقبل الباد«. 

في هذه األثناء، أكد الرئيس األفغاني أشرف 
غني، أن استمرار الحرب في باده ال يصب في 
مصلحة الشعب، داعيًا إلى العمل على إنهاء 
العنف، وذلك في كلمة ألقاها خال مشاركته 
التاسع ملجموعة  الـــوزاري  املؤتمر  فــي  أمــس، 
»قــلــب آســيــا-عــمــلــيــة إســطــنــبــول« املــنــعــقــد في 
طــاجــيــكــســتــان. وكـــانـــت املــجــمــوعــة  تــأســســت 

وأفغانستان،  تركيا  مــن  بــمــبــادرة   ،2011 عــام 
الــســام،  تحقيق  سبل  اجتماعاتها  وتناقش 
ومــكــافــحــة اإلرهـــــــاب وغـــيـــرهـــا مـــن الــقــضــايــا. 
ــلـــدًا،  ــدد أعــــضــــاء املـــجـــمـــوعـــة، 14 بـ ــ ــلـــغ عــ ــبـ ويـ
هـــي تــركــيــا، أفــغــانــســتــان، بــاكــســتــان، الــصــني، 
روسيا، الهند، إيران، أذربيجان، كازاخستان، 
تركمانستان،  طاجيكستان،  قــيــرغــيــزســتــان، 
بلدًا  كــمــا يدعمها 17  الــســعــوديــة واإلمــــــارات، 
ــة. وأوضـــــح غــنــي أن  ــيـ آخــــر، و12 مــنــظــمــة دولـ
الشعب األفغاني مــحــروم مــن الــســام منذ 42 
ــًا، مـــؤكـــدًا ســعــي حــكــومــتــه إليـــجـــاد سبل  عـــامـ
إحــــال الـــســـام فـــي أفــغــانــســتــان. وشــــدد على 
أن الــســام فــي بـــاده سينعكس إيــجــابــًا على 

استقرار املنطقة برمتها.
من جهته، أكد وزير الخارجية التركي مولود 
ــه فـــي املــؤتــمــر  ــلــــو، فـــي كــلــمــة لـ جــــــاووش أوغــ
ــرورة تــحــقــيــق وقــــف إطـــاق  ــ نــفــســه، عــلــى ضــ
نار شامل في أفغانستان، من أجل الوصول 
 االتــفــاق املبرم 

ّ
إلــى حل سياسي. وأوضــح أن

في  »طالبان«  املتحدة وحركة  الــواليــات  بني 
الــدوحــة العام املــاضــي، يعد من أهــم عناصر 
إحـــال الــســام، مضيفًا فــي الــوقــت نفسه أن 

ــدة الــتــوتــر والــعــنــف فـــي أفــغــانــســتــان، لم  »حــ
تــتــراجــع، عــلــى الــرغــم مــن االتـــفـــاق املـــذكـــور«. 
وتــابــع أن »أمـــن واســتــقــرار أفــغــانــســتــان مهم 
الجميع دعم  للجميع، ويجب على  بالنسبة 
مبادرات السام في هذا البلد«. ولفت إلى أنه 
»بناء على طلب األطــراف األفغانية، نستعد 
الحــتــضــان اجــتــمــاعــات رفــيــعــة املــســتــوى في 
تركيا لبحث مسار السام )في إبريل/نيسان 
املقبل(، وأعتقد أن االجتماعات ستساهم في 

الجهود املبذولة إلحال السام«.
بــدوره، أكد وزيــر الخارجية اإليــرانــي، محمد 
جواد ظريف، خال كلمة له بمؤتمر مجموعة 
»الــحــوار  أن  إسطنبول«،  عملية  ـ  آسيا  »قلب 
ــان هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد لتحقيق  ــغـ بـــني األفـ
الــســام واالســتــقــرار فــي أفغانستان«. وشــرح 
ظـــريـــف فــــي كــلــمــتــه فــــي املـــؤتـــمـــر، ســيــاســات 
التعاون  »تحقيق  لـ أفغانستان  تــجــاه  بـــاده 
التعامات  إلى  أفغانستان  اإلقليمي ودخول 
إلــى تسهيل  املتحدة  األمــم  داعيًا  اإلقليمية«، 
عملية الحوار بني مختلف األطراف األفغانية. 
وأكد وزير الخارجية اإليراني أن »أي اتفاقية 
ســـام فــي أفــغــانــســتــان يــجــب أن تــضــمــن حق 
تــقــريــر املــصــيــر لــلــشــعــب األفـــغـــانـــي«، مــشــددًا 
 »الـــحـــلـــول األجــنــبــيــة املـــفـــروضـــة من 

ّ
عــلــى أن

ــــداف ســيــاســيــة،  قــبــل العـــبـــني دولـــيـــني لــهــا أهــ
ــنـــاءة«. مــن نــاحــيــتــه، أكـــد رئيس  وهـــي غــيــر بـ
إمــام علي رحــمــن، فــي كلمة له  طاجيكستان، 
أن باده تدعم تنفيذ استراتيجية  باملؤتمر، 
والــســام  االســتــقــرار  لتأسيس  دولــيــة شاملة 

من جديد في أفغانستان.
)العربي الجديد، األناضول(

متابعة

الرئيس األفغاني: استمرار 
الحرب ال يصب في 

مصلحة شعبنا

مؤتمر جديد احتضنته 
طاجيكستان أمس، 

لمناقشة السالم في 
أفغانستان، على وقع 

تهديد حركة »طالبان« 
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الرباط ـ مصطفى قماس

استنفر التراجع الحاد للنشاط السياحي في املغرب 
مسؤولي القطاع الحيوي من أجل البحث عن مخرج، 
إلنقاذ نحو نصف مليون فرصة عمل في املجال الذي 

يمثل 7% من الناتج اإلجمالي للدولة.
وقــــدم املــجــلــس االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي والــبــيــئــي، 
رافعة  »السياحة  عــنــوان  الــثــاثــاء، تقريرًا تحت  أمــس 
الشامي  أحمد  املجلس  رئيس  للتنمية«، شدد خاله 
ــادرة على  ــ ــع ســيــاســة ســيــاحــيــة قــ ــرورة وضــ ــ عــلــى ضــ
مواجهة املخاطر االقتصادية واملالية والصحية، الفتا 

ــرادات بفعل جائحة فيروس كورونا.  اإليـ إلــى تراجع 
ولم يتجاوز عدد السياح الذين زاروا املغرب 2.8 مليون 
ســائــح فــي الــعــام املــاضــي، بــعــد جـــذب 13 مليونًا في 
العام السابق عليه، والــذي شجعت األرقــام القياسية 
املــســجــلــة خــالــه املــهــنــيــني لــلــمــراهــنــة عــلــى استقطاب 
فــيــروس كورونا  أن  فــي 2020، غير  14 مليون سائح 
ــال. وتسببت تــداعــيــات كــورونــا في  بــدد كــل هــذه اآلمــ
انكماش آمال العاملني في السياحة، الذين أعربوا عن 
طموحهم بأن يحققوا فقط ما يراوح بني 30% و%40 
من األرقام املسجلة في 2019، إال أن توالي إغاق حركة 
الطيران بني اململكة والكثير من الدول يجعل الوصول 

إلى النسب الزهيدة املأمولة غير قابل للتحقق أيضًا.
ــلـــــس االقـــــتـــــصـــــادي  ــ ــــجـ ــــت هـــــــــذه الــــــــظــــــــروف املـ ــ ــعـ ــ ــ ودفـ
واالجتماعي والبيئي إلى تقديم توصيات بضرورة 
خال  مــن  الداخلية،  بالسياحة  بالنهوض  االهتمام 
عروض تائم انتظارات السائح املغربي، وفق عضو 
الرسمية  البيانات  وتظهر  بلعربي.  العربي  املجلس 
فداحة تداعيات كورونا على اإليرادات السياحية، إذ 
املاضي 36.4 مليار درهم  العام  اململكة خال  حققت 
 %53.8 بلغت نسبته  بانخفاض  مليارات دوالر(،   4(
تقرير حديث،  في  املــركــزي،  البنك  ليتوقع   ،2019 عن 
أن تظل إيـــرادات األســفــار في مستويات أدنــى بكثير 

مما كانت عليه قبل األزمة الصحية، لتصل إلى 38.1 
مليار درهم بنهاية العام الجاري.

ويــتــمــســك املــهــنــيــون واملـــؤســـســـات املــعــنــيــة بــالــقــطــاع 
السياحي بضرورة البحث عن رؤية جديدة للقطاع، 
ــغــــرب مـــنـــذ ظـــهـــور الــســالــة  ال ســيــمــا بـــعـــد لـــجـــوء املــ
الجديدة للفيروس، إلى تعليق رحاته الجوية مع 39 

بلدا، حيث طاول آخر قرار إسبانيا وفرنسا.
التي تعتبر مصدر تدفق  الوجهات  اإلغــاق  وطــاول 
املهنيني في  لــدى  االعــتــقــاد  يــقــوي  مــا  للسياح،  كبير 
القطاع السياحي بركود سيمتد حتى وصول البلدان 

األوروبية للمناعة الجماعية.

المغرب: مساع إلنقاذ السياحة بخطط بديلة

خسائر ضخمة لـ»إير آسيا« الماليزية
تكبدت مجموعة »إير آسيا« املاليزية خسائر ضخمة بلغت 
مليار   1.2 )حــوالــي  مــالــيــزي  رنــغــيــت  مــلــيــارات   5.1 قيمتها 
دوالر(، خــــال الـــعـــام املـــاضـــي، مــتــأثــرة بــتــداعــيــات جــائــحــة 
الطيران منخفضة  وذكــرت شركة  الجديد.  كورونا  فيروس 

أمــس، أن  القطرية،  الكلفة، في بيان لها، وفــق وكالة األنباء 
اإليرادات انخفضت إلى 3.14 مليارات رنغيت مقابل 11.86 
مليارًا في العام 2019. وتكبدت الشركة نحو نصف الخسائر 
في الربع األخير من 2020، حيث خسرت خاله 2.44 مليار 

رنغيت. وشهدت ماليزيا عمليات إغاق في أكتوبر/ تشرين 
األول ونوفمبر/ تشرين الثاني، ما أدى إلى تراجع الرحات 
الجوية، حيث ظلت الحدود الدولية مغلقة، بينما ركزت »اير 

آسيا« على عمليات محلية محدودة.

الحكومة العراقية تعد بتحسين الكهرباء
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها تسعـى إلى تحسين 
اإلنتاجية  بالطاقة  الوصول  عبر  الكهرباء  إمدادات 
المقبل.  الصيف  موسم  قبل  ميغاواط  ألف   22 إلى 
الكهرباء،  وزارة  باسم  الناطق  العبادي،  أحمد  وقـال 
مـن  بالرغم  إنه  الثالثاء،  أمس  صحافي،  تصريح  في 
الموازنة  إقرار  وعدم  المالية  التخصيصات  محدودية 
 19 إلى  باإلنتاج  الوصول  من  الوزارة  تمكنت  االتحادية، 
ألف ميغاواط، من خالل تكثيف الـجهود إلنجاز أعمال 
إعادة التأهيل على عـدد من الوحدات اإلنتاجية وإنجاز 
موثوقية  زيادة  في  تساهم  التي  المشاريع  من  عـدد 
يجهز  اإليراني  الجانب  أن  وأوضاف  الكهربائية.   الشبكة 
العراق حاليً بـ22 مليون قدم مكعبة من الغاز، بعد أن 

أن  الكمية 50 مليون قدم، معربً عـن أمله في  كانت 
تعود اإلمدادات إلى ما كانت عليه في السابق، لضمان 

استقرار وضع المنظومة الكهربائية.

ُعمان تبحث االستثمار في المحميات الطبيعية
اعتزامها  عن  ُعمان  سلطنة  في  البيئة  هيئة  أعلنت 
المحميات  من  عدد  في  لالستثمار  فرص  طرح  على 
الطبيعية، مشيرة إلى أنها ناقشت خالل اجتماع، أمس، 
إطار  في  المحميات،  في  لالستثمار  العامة  األسس 
تنشيط عجلة االقتصاد، وتبادل المنافع بين المستثمر 
في  بالمحمية  عالقة  لهم  ومن  والمحلي  الخارجي 

عمليات التشغيل وتوفير المنتجات والخدمات.
العمانية،  األنباء  وكالة  وفق  االجتماع،  في  وشارك 

ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار، 
والهيئة العامة لسوق المال، والشركة الُعمانية للتنمية 

السياحية.

صناع األردن يطالبون بتمديد اإلقرارات الضريبية
األردن  صناعة  غرفتي  رئيس  الجغبير،  فتحي  دعا 
وعمان، الحكومة لتمديد فترة تقديم إقرارات ضريبة 
في  الجغبير  وقال  األربعاء.  اليوم  تنتهي  التي  الدخل، 
األردنية،  األنباء  وكالة  وفق  أمس،  صحافي،  تصريح 
الشركات  لتمكين  للغاية  مهم  أمر  اإلقرارات  تمديد  إن 
دون  التقديم  من  الخصوص  وجه  على  والمنشآت 
من  تعاني  الشركات  أن  وخاصة  غرامات،  تحميلهم 

أوضاع مالية صعبة جراء جائحة فيروس كورونا. 

أخبار مختصرة

الكويت: دعم متضرري كورونا
الكويت ـ العربي الجديد

ــتـــي، أمـــس  ــكـــويـ أقـــــر مــجــلــس األمــــــة )الــــبــــرملــــان( الـ
الـــثـــاثـــاء، قـــانـــونـــًا لـــدعـــم املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
كورونا،  فيروس  أزمــة  من  املتضررة  واملتوسطة 
يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار 

)828 ألف دوالر(، تضمن الحكومة 80% منه.
الــســداد،  مــن  ملـــدة سنتني  العميل  إعــفــاء  الــقــانــون  ويتضمن 
التمويل خــال ثماني سنوات بعد فترة  أن يتم ســداد  على 
السماح بفائدة ال تزيد عن 1% فوق سعر الحسم املحدد من 
بنك الكويت املركزي، وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد 
من  والــثــانــيــة  األولـــى  السنتني  خــال  التمويل  على  املترتبة 
الثالثة  الــســنــة  كــمــا تتحمل 90% منها خـــال  املــنــح،  تــاريــخ 
و80% فـــي الــســنــة الـــرابـــعـــة، بــيــنــمــا يــتــحــمــل الــعــمــيــل بــاقــي 

السنوات.
ــاء الــكــويــتــيــة،  ــبــ ويـــجـــب أن يـــقـــوم الــعــمــيــل، وفــــق وكـــالـــة األنــ
التشغيلية  النفقات  في  العجز  لتغطية  التمويل  باستخدام 
التعاقدية املطلوبة، كالرواتب واإليجارات ونفقات الصيانة 

الــــتــــزامــــات نـــاشـــئـــة. ويـــلـــزم  وأي دفــــعــــات مــســتــحــقــة عــــن أي 
الوطنية لديهم،  العمالة  القانون املستفيدين بالحفاظ على 
أو  املضاربة  ألغــراض  التمويل  استخدام  عليهم  كما يحظر 
املتاجرة في العقارات أو األوراق املالية أو في سداد أقساط 
أي  أو  العميل  على  القائمة  االئتمانية  التسهيات  أعباء  أو 
استخدامات أخرى بخاف ما هو منصوص عليه بالقانون.

فإن  البرملانية،  واالقــتــصــاديــة  املالية  اللجنة  لتقرير  وطبقا 
الهدف من القانون هو »تحفيز البنوك على تقديم التمويل 
الـــــازم لــلــعــمــاء املــتــضــرريــن لــلــحــيــلــولــة دون تـــحـــول نقص 
تؤثر  وممتدة  مزمنة  مشكلة  إلــى  لديهم  الــعــارض  السيولة 
على ماءتهم املالية«. وال يستفيد من التمويل العميل غير 
املشروعات  الكثير من  الــســداد. وتضررت بشدة  املنتظم في 
الصغيرة واملتوسطة في الكويت، جراء تداعيات اإلجراءات 
التي اتخذتها الحكومة منذ أكثر من عام للحد من انتشار 
كــورونــا. وعبر ممثلون عن أصحاب هــذه املشاريع  فيروس 
املــقــدم لهم  الــدعــم الحكومي  ــرارًا عــن إحباطهم مــن ضعف  مـ
فــي وقــت يــواجــهــون فيه مصيرًا مجهواًل بسبب اإليــجــارات 
الــدوريــة وغيرها من  املتراكمة ورواتـــب املوظفني واألقــســاط 

بسبب  مماثا،  قانونًا  السابق  البرملان  ورفــض  االلــتــزامــات. 
مخاوف النواب من انتفاع كبار رجال األعمال من التشريع. 
لكن القانون الجديد تجنب هذا االحتمال بقصر املستفيدين 
ــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة  ــلـــى أصــــحــــاب املــــشــــروعــــات الـــصـــغـ ــنـــه عـ مـ

واستبعاد الشركات الكبرى.
كــمــا يــتــيــح الــقــانــون الــجــديــد، وفـــق املــوقــع الــرســمــي ملجلس 
األمة، االستفادة من تأجيل االلتزامات املالية املستحقة على 
املــواطــنــني ملــدة 6 أشهر مــن تــاريــخ ســريــان الــقــانــون، على أن 

تحدد الجهات املعنية الضوابط والشروط الازمة لتنفيذه.
ويــشــمــل تــأجــيــل ســــداد االلـــتـــزامـــات املــالــيــة لـــدى جــهــات مثل 
ــاع املــواطــنــني املــتــعــثــريــن، صــنــدوق  ــ صـــنـــدوق مــعــالــجــة أوضـ
دعم األســرة، املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وبنك 

االئتمان واملؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ــد نـــقـــل، قــبــل يـــومـــني، عـــن مــصــدر  ــان »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قـ كــ
الــوزراء أبــدى موافقة مبدئية على  حكومي قوله إن مجلس 
تأجيل قروض املتضررين من جائحة كورونا، خاصة في ظل 
حالة الرفض الشعبي للحظر الجزئي الذي تفرضه الحكومة 
حاليا وتعليق العمل في العديد من األنشطة ملواجهة الوباء.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تقول تقارير مؤسسات مالية 
كبرى إن أرقامًا تقدر بمليارات 

الدوالرات نزحت من أسواق البلدان 
الناشئة متجهة نحو األسواق 

الغربية، وفي مقدمتها االقتصاد 
األميركي، فهناك نحو مليار دوالر 
هربت من تركيا األسبوع املاضي 
وفق »دويتشه بنك« أمس، وربما 

يفسر ذلك سر الضغوط الشديدة 
األخيرة التي تعرضت لها الليرة. 
ومن املتوقع أن يتكّرر السيناريو 

في عدد من الدول الناشئة، ومنها 
مصر وجنوب أفريقيا واألرجنتني، 

البرازيل، الصني، الهند، املكسيك، 
بولندا، وغيرها.

بيانات معهد التمويل الدولي، 
الصادرة االثنني، تشير إلى أن 
األجانب يتجهون إلى تسييل 

محافظهم املالية املستثمرة في 
أدوات الدين في األسواق الناشئة، 
وأن إجمالي األموال النازحة من 

تلك األسواق بلغت 4.79 مليارات 
دوالر منذ سبتمبر/ أيلول 2020 

وحتى 26 مارس/ آذار، وأن 
حجم التدفقات التي خرجت 

في األسبوع األخير من فبراير/ 
شباط املاضي يفوق تلك التي 

دخلت إليها. 
وامللفت هنا ليس فقط حجم 

األموال النازحة من الدول الناشئة، 
بل في ضخامة األموال املطلوب 

سدادها للخارج، فحسب بيانات 
نشرة »نيكاي آشيان ريفيو« 

اليابانية، فإن حجم الديون 
الدوالرية في األسواق الناشئة 
التي يحني أجل سدادها يقدر 

بنحو 200 مليار دوالر في عام 
2021 مقابل 115 مليار دوالر 

تم سدادها في 2020، وهذا املبلغ 
الضخم املطلوب سداده في صورة 
أعباء الديون يضغط على عمالت 
تلك الدول واحتياطياتها من النقد 
األجنبي، وقد يجبرها على زيادة 

وتيرة االقتراض بسعر فائدة عاٍل، 
وربما بأي تكلفة.

أسباب نزوح األموال من األسواق 
الناشئة متجهة نحو األسواق 

 توقعات 
ً
الغربية كثيرة، منها مثال

سرعة تعافي االقتصاد العاملي مع 
سرعة توزيع اللقاحات وضخامة 

حزم التحفيز، وتحسن العوائد 
على أدوات االستثمار، وتوقعات 

زيادة الفائدة على الدوالر في 
2022 مع قفزة التضخم إلى نحو 

2%، ونمو االقتصاد األميركي 
بنسبة 5.6% في 2021، إضافة 

إلى استمرار زيادة املخاطر بالدول 
الناشئة. 

موجة هروب األموال من األسواق 
الناشئة إلى الدول املتقدمة، 

واحتمال تواصل ذلك الهروب 
يضعان ضغوطًا شديدة على 

الدول الناشئة، فربما تقود عملية 
هروب االستثمارات األجنبية، 

وعلى رأسها الدوالرية، إلى ارتفاع 
جديد في الفائدة، وبالتالي زيادة 
الدين العام، وربما االندفاع نحو 
تعويم عمالتها، وهو ما نبه إليه 
مؤخرًا كبير اقتصاديي معهد 

التمويل الدولي روبني بروكس الذي 
قال إن بعض الدول الناشئة، ومنها 
مصر، قد تضطر إلى خفض قيمة 

عمالتها مجددًا، إذا لم تتم زيادة 
سعر الفائدة على عملتها.

معاناة األسواق 
الناشئة... 
هل بدأت؟

Wednesday 31 March 2021
األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة
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سياسة

سوريون تحت رحمة القصف و»النصرة«

6 أعوام على طرد النظام من إدلب

»تحرير الشام« ذريعة 
للنظام وحلفائه للتحرك 

عسكريًا

مطالبات لتركيا بالعودة 
إلى »سوتشي« وإيجاد 

حل لـ»تحرير الشام«

عبسي سميسم

يـــعـــيـــش أهـــــالـــــي إدلــــــــب الــــســــوريــــة 
ــن ســيــطــرة  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ ــــت سـ بـــعـــد سـ
املعارضة عليها، في دوامة جديدة 
مــن الــعــنــف، إذ يــجــدون أنــفــســهــم عــالــقــني بني 
الشام«  التفلت األمني وتسلط »هيئة تحرير 
)جبهة النصرة سابقًا( على املحافظة، والتي 
»حكومة اإلنقاذ« كذراع  استخدمت ما سمي بـ
لها للسيطرة على كل املرافق الخدمية، وبني 
الــتــصــعــيــد املـــتـــواصـــل مــــن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
باملدفعية  القصف  باستمرار  أكــان  وحلفائه، 
العسكرية  العمليات  مــن خــال  أو  والــطــيــران، 
ــي. أمـــا  ــ ــ لــلــســيــطــرة عـــلـــى املــنــطــقــة بـــدعـــم روسـ
فكانت  املحافظة،  حــول  التفاوضية  املــســارات 
الـــروس  استغلها  الــســيــاســيــة،  باللعبة  أشــبــه 
لــقــضــم أجـــــزاء واســـعـــة مـــن إدلــــب ومــحــيــطــهــا، 
بهدف تحقيق هدفهم بالسيطرة عليها كاملة 
ــزال محط  ــ ــذي ال يـ ــ ــر الـ ــ بــشــكــل تـــدريـــجـــي، األمـ
ــــب. أمــا  مـــخـــاوف املــعــارضــة واألهـــالـــي فـــي إدلـ
لتحرير  للمعارضة  الدعم  قّدمت  التي  تركيا، 
تتحرك  فلم  ومحيطها،  إدلــب  محافظة  مركز 
»هــيــئــة تــحــريــر  جـــديـــًا إليـــجـــاد حـــل جـــــذري لـــ
الشام«، فيما دخلت في مسارات تفاوضية مع 
روسيا حول املحافظة أسفرت في النهاية عن 
خسارة املعارضة أجــزاء واسعة من األراضــي 
النظام،  لصالح  سيطرتها  تحت  كــانــت  الــتــي 

ومليشيات تسانده.

تحّكم »تحرير الشام«
عــمــلــت »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« بــعــد ســيــطــرة 
املعارضة على فصائل املحافظة نهاية مارس/
إدلـــب،  نــفــوذهــا عــلــى  فـــرض  آذار 2015، عــلــى 
مــا شّكل  وهــو  مدنيًا وعسكريًا،  بها  للتحكم 
ذريــعــة للنظام والـــروس واإليــرانــيــني للتحرك 
عــســكــريــًا بـــاتـــجـــاه املــنــطــقــة بــحــجــة مــكــافــحــة 

هــيــمــنــت أمــنــيــًا وعــســكــريــًا عــلــى مــديــنــة إدلـــب 
منذ دخولها املدينة عام 2014، وحتى اليوم، 
موضحًا أن الهيئة تدعي أن جهاز األمن العام 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب هـــو مـــن كـــافـــة الــفــصــائــل 
أبــدًا، فجهاز  الــواقــع غير ذلــك  العسكرية، لكن 
األمــــن الـــعـــام تــتــحــّكــم بـــه الــهــيــئــة وتـــديـــره مع 
ليس  الفصائل  باقي  مــن  وجــود قسم صغير 
لها أي قرار في مهمات جهاز األمــن. وأضاف 
الــخــالــد أن »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام بـــني الــحــني 
واآلخر تعمل بشكل متعمد على تسيير أرتال 
عسكرية داخل مدينة إدلب، إما بحجة حملة 
أمــنــيــة، أو بحجة اســتــعــراض عــســكــري، ولكن 

الهدف الرئيسي هو ترهيب املدنيني، من أجل 
عــدم االنــتــفــاض فــي وجــه الهيئة، ال سيما أن 
عــنــاصــرهــا قــمــعــوا تــظــاهــرات عـــدة فــي مدينة 
إدلب، طالبت بإسقاط زعيم تحرير الشام أبو 

محمد الجوالني«.
وأشار الخالد إلى أن »تحرير الشام« فرضت 
ــامـــل املــــرافــــق الـــحـــيـــويـــة فــي  ســلــطــتــهــا عـــلـــى كـ
املدينة والحركة التجارية واألسواق والتجار 
ومـــحـــات الـــصـــرافـــة والـــــحـــــواالت، عـــن طــريــق 
الــــذراع املــدنــي الــتــابــع لها »حــكــومــة اإلنــقــاذ«، 
يتم  معمل  أو  صيدلية  أو  شــركــة  أي  ومنعت 
افـــتـــتـــاحـــه مــــن دون تـــرخـــيـــص مــــن »اإلنــــقــــاذ« 

واملوافقة عليه بعد دراسة عن املشروع.
من جهته، أكد حسن جبارة املقيم في مدينة 
»العربي الجديد«، أن »تحرير الشام«  إدلب، لـ
حاليًا لم تختلف بتعاملها وتدخلها بشؤون 
املدنيني عن تعاملها حني كانت تسمى »جبهة 
النصرة«، مضيفًا »نتعامل معها كسلطة أمر 
واقــــع، فــنــحــن غــيــر راضــــني عــن الــطــريــقــة التي 
القضاء على فصائل  مــن خــال  بها  سيطرت 
الــجــيــش الـــحـــر، والــقــبــضــة األمـــنـــيـــة الــكــبــيــرة 
وتفردها باألمور املدنية عبر حكومة اإلنقاذ، 
إال أنها أصبحت أمرًا واقعًا وبتنا مرغمني على 
التعامل معها«. ولفت إلى أن »النسبة الكبرى من 
األهالي تدرك هذا األمر جيدًا لكن سوء األوضاع 
املعيشية وانتشار مخيمات النزوح و الكثير 

الناس  تجعل  األخـــرى  الحياتية  املشاكل  مــن 
األمــر«. الطرف عن هــذا  أو يغضون  يسكتون 

ومـــمـــا يـــزيـــد مـــعـــانـــاة املـــدنـــيـــني فـــي مــحــافــظــة 
إدلــــب هـــو اتـــخـــاذ الــنــظــام والــــــروس، »تــحــريــر 
الشام« كذريعة لقصف املحافظة بشكل دائم، 
خسارة  املحافظة  في  الكبرى  الكارثة  وكانت 
حوالي 1.7 مليون نازح ملنازلهم التي ُهجروا 
الــســيــطــرة عــلــى مــدنــهــم وقــراهــم  منها نتيجة 
يزالون  وال  النظام وحلفائها،  قــوات  قبل  مــن 
يعانون ظروفًا صعبة في املخيمات الشمالية 
ومناطق الــنــزوح، وســط انــعــدام فــرص العمل 
ــدرة املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة، فـــي ظـــل أزمـــة  ــ ونـ

اقتصادية ومعيشية خانقة تعيشها الباد.

الدور التركي
ــام هـــذا الـــواقـــع، بــاتــت تــركــيــا تــحــت ضغط  أمــ
بالعودة  التزاماتها،  عند  بالوقوف  املطالبة 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق ســــوتــــشــــي، وتـــطـــبـــيـــق حـــــــدوده 
الـــجـــغـــرافـــيـــة، مــــا يـــعـــنـــي إبــــعــــاد الـــنـــظـــام عــن 
وإيراني،  بدعم روســي  التي قضمها  املناطق 
ســلــمــًا أو حـــربـــًا. كــمــا تـــواجـــه تــركــيــا مــطــالــبــا 
»تحرير  بالتحرك الجدي إليجاد حل جذري لـ
الشام« ووضع حلول لتنظيم الوضع األمني 

والخدمي في املحافظة.
ــابـــل، فــإنــهــا بـــــدأت بــتــرتــيــب أوراقـــهـــا  ــقـ فـــي املـ
بشكل  إدلــب  في  العسكرية  املعارضة  وأوراق 
ــــدم تـــمـــدد الــنــظــام  ــثـــر تــنــظــيــمــًا، لـــضـــمـــان عـ أكـ
إدلــــب. فأنشأت  فــي عــمــق   

ً
وحــلــفــائــه مستقبا

ــقـــاط عــســكــريــة تـــابـــعـــة لــجــيــشــهــا  ــــال نـ مــــن خـ
جــدارًا ناريًا في مواجهة النظام على خطوط 
التماس، بعد أن أبدى النظام مع الروس نوايا 
للتقّدم والسيطرة على الطريق الدولي »أم 4«، 
انطاقًا من جبل الزاوية جنوب إدلب. وزجت 
ــــاآلالف مـــن مقاتلي  أنـــقـــرة إلـــى ذلـــك الـــجـــدار بـ
»الكوماندوس«،  قوات  جيشها، وتحديدًا من 
النقاط بأسلحة وعتاد هجومي  تلك  وزودت 

يصعب على النظام وقواته مواجهته. 
كما عمدت تركيا إلى إعادة تنظيم املعارضة وال 
سيما »الجبهة الوطنية للتحرير«، وهي تحالف 
عسكري يضم العديد من الفصائل في إدلب، 
بهدف تنظيم صفوفها استعدادًا للسيناريوهات 
املـــقـــبـــلـــة. بـــيـــد أن عـــقـــدة الـــســـيـــطـــرة الـــواســـعـــة 
إدلــب، ال  الشام« على مساحات من  »تحرير  لـ
تـــزال تــحــرج أنــقــرة، أمـــام الــــروس واإليــرانــيــني 
مــن جــهــة، واملجتمع الــدولــي مــن جهة أخــرى.

وفي ظل هذه األجواء، يبقى مصير املحافظة 
إلى  دولــيــة وغربية  جــهــودًا  وينتظر  غامضًا، 
جانب تركيا لحله بشكل كامل، وإنهاء معاناة 
املدنيني في املحافظة من ويات تسلط الهيئة 

ومن ويات الحرب.

شهدت محافظة 
إدلب خالل ست سنوات 
من سيطرة المعارضة 

السورية عليها، تحّوالت 
كبيرة، جعلت أهلها 

خاضعين لتسلط »هيئة 
تحرير الشام«، بموازاة 

استمرار تهديد النظام

)Getty( تصعيد متواصل من النظام السوري وحلفائه

الجماعات اإلرهابية، ما أحرج املوقف التركي 
إدلب  املقاتلة في  األخــرى  املعارضة  وفصائل 
 تــقــّدم الــــروس فــي مــعــارك 

ً
ومــحــيــطــهــا. وفــعــا

بدأت منذ العام 2019 وانتهت في مارس/آذار 
من العام املاضي، باتفاق روسي-تركي لوقف 
إطاق النار، بعد أن خسرت املعارضة في تلك 
املعارك أجزاء واسعة من املحافظة ومحيطها، 
ال سيما جــنــوبــًا، والــتــي كــانــت أســاســًا تحت 

سيطرة املعارضة.
ــام« عــلــى  ــ ــشـ ــ ــرت ســـيـــطـــرة »تـــحـــريـــر الـ ــ ــ كـــمـــا أثـ
الــــوضــــع املــعــيــشــي لــلــســكــان املـــدنـــيـــني الـــذيـــن 
ــذي كـــان يطبق  ــد الــ تــخــلــصــوا مـــن نــظــام األســ
قــبــضــتــه األمـــنـــيـــة عــلــى املـــدنـــيـــني، لــيــخــضــعــوًا 
ــالـــي يــتــدخــل  ــكـ مـــجـــددًا لــســيــطــرة تــنــظــيــم راديـ
بتفاصيل حياتهم اليومية. فبعد انتزاع إدلب 
األمنية  الفروع  بدلت 

ُ
است النظام  من سيطرة 

بهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما 
بدلت املحاكم املدنية بمحاكم شرعية من 

ُ
است

دون أي دور ملحامي الدفاع. وفي هذا السياق، 
»تـــحـــريـــر  ــع لــــ ــابـ ــتـ ــام الـ ــعــ نـــفـــذ جـــهـــاز األمــــــن الــ
الــشــام« يــوم اإلثــنــني املــاضــي، حكمًا بــاإلعــدام 
رجــمــًا بــالــحــجــارة بــحــق ثـــاث ســيــدات ورجــل 
وسط مدينة إدلــب، بتهمة الزنى والقتل. كما 
عــثــر األهـــالـــي عــلــى جــثــتــني لــشــابــني مقتولني 
برصاص مجهولني، في حادثتني منفصلتني 
عــلــى أطــــــراف مــديــنــة ســلــقــني، وأطـــــــراف بــلــدة 
الدانا شمال محافظة إدلب، اإلثنني، ما يشير 
إلى تدهور الوضع األمني في عموم املحافظة.
الذين  املدنيني  الناشطني  الهيئة  كما حاربت 
خــــرجــــوا بــــثــــورة ضــــد الـــظـــلـــم مــــن أجـــــل بــنــاء 
ــانــــون، فــتــمــت تــصــفــيــة الــكــثــيــر منهم  دولـــــة قــ
وتكفير آخرين بسبب دعوتهم لبناء مجتمع 
ــر عــنــد الــوضــع  ديــمــقــراطــي. ولـــم يــتــوقــف األمــ
األمني الذي ازداد سوءًا بل تعداه إلى الوضع 
الــخــدمــي، فــســيــطــرت الــهــيــئــة عــلــى كــل املــرافــق 
الخدمية وبدأت باستثمارها من أجل تمويل 
املدنيني، وبأسعار  نفسها ذاتيًا على حساب 
الوكيل  ال طاقة لهم على تحّملها. فأصبحت 
الكهرباء واالتــصــاالت وحتى  لبيع  الحصري 
ــم تسمح  ــة، ولــ ــرافـ اســـتـــولـــت عــلــى مــهــنــة الـــصـ
بــمــمــارســتــهــا إال مـــن خـــالـــهـــا. كــمــا اعــتــمــدت 
الهيئة على الغرامات كوسيلة لجني األموال، 
فــمــنــعــت األعــــــراس فـــي الـــصـــاالت مـــن دون أن 
تغلقها ولكنها فرضت غرامات كبيرة على من 
يقيم عرسًا في صالة، كما منعت حيازة التبغ 
فــيــمــا ســمــحــت لــلــتــجــار بــاســتــيــراده مـــن أجــل 
فــرض غــرامــات على تــجــار املــفــرق واملواطنني 

الذين يضبطون ومعهم علب سجائر.
وقال الشاب محمود الخالد املقيم في مدينة 
»العربي الجديد«، إن »تحرير الشام«  إدلب، لـ
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القاهرة ـ العربي الجديد

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يـــحـــتـــفـــي فــيــه 
تعويم  مهمة  بإنجاز  املــصــريــون، 
الــســفــيــنــة الــبــنــمــيــة »إيــفــرغــيــفــن« 
الــتــي كــانــت جانحة فــي قــنــاة الــســويــس، كان 
االحــتــفــال األكــبــر بــاالعــتــمــاد بشكل أســاســي 
عــلــى األيـــــادي والـــســـواعـــد املــصــريــة مـــن أجــل 
إتـــمـــام املــهــمــة. الـــحـــفـــاوة والــتــهــنــئــة والــفــخــر 
الــحــدث رغــم معاناتهم  أبــطــال هــذا  بالعمال 
عناوين  كانت  خانقة،  اقتصادية  أزمــات  من 
ــنــــات الـــقـــصـــيـــرة الــتــي  ــتــــدويــ ــشــــورات والــ ــنــ املــ
شاركها املصريون عبر حساباتهم املختلفة 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي طــــوال 
الـــيـــومـــني املـــاضـــيـــني، حــيــث تــكــلــلــت الــجــهــود 
فعلًيا  ومــغــادرتــهــا  السفينة  تعويم  بنجاح 
ــعـــالـــم. وبــالــفــعــل  ــم مـــجـــرى مـــاحـــي فــــي الـ ــ أهـ
قــنــاة السويس  أكــثــر مــن 100 سفينة  عــبــرت 
في االتجاهني منذ تعويم السفينة الجانحة، 
حسب ما أفــاد به التلفزيون املــصــري، أمس. 
قصص العاملني في قناة السويس املشاركني 
ــــدث الـــــدولـــــي كـــثـــيـــرة وتـــدعـــو  ــحـ ــ ــــي هــــــذا الـ فـ
للفخر، وفي نفس الوقت تعبر عن األوضاع 
الحقيقية للعمال بشكل عام في مصر، كأزمة 
الكبيرة  الــصــورة  لها مكان في  محلية ليس 
للحدث الدولي، حسب مراقبني. فعلى سبيل 
املــثــال ال الــحــصــر، املــهــنــدس الــســيــد كــراويــة، 
أحد مهندسي القاطرات السبعة التي تولت 
عــمــلــيــة تــعــويــم الــســفــيــنــة، هـــو ابــــن الــقــيــادي 
الــعــمــالــي الـــراحـــل عــبــد املــنــعــم كـــراويـــة، قــائــد 
والذي  السبعينيات،  منذ  القناة  عمال هيئة 
السويس بسبب  إلــى  نقله من بورسعيد  تم 
دفاعه عن زمائه، »فكان إبعاده عن مدينته 
لكنه خلق من  املفضلة وعــن موطنه وأهــلــه، 
الــســويــس وأهــلــهــا مــوطــنــا لــه وألبــنــائــه ولــم 
ــلــــه«، حـــســـب املـــحـــامـــي  ــيــ يـــفـــارقـــهـــا حـــتـــى رحــ
الــذي استغل  املــصــري، خالد علي،  الحقوقي 

تـــلـــك املـــنـــاســـبـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــوجــيــه الــتــحــيــة 
كــراويــة،  املنعم  عبد  العمالي  املناضل  لــروح 
ــر لــلــمــهــنــدس ســـيـــد وكـــل  ــديـ ــقـ ــتـ والـــفـــخـــر والـ
عمال ومهندسي هيئة قناة السويس الذين 

ساهموا في تعويم السفينة.
الفتاح  املصري، عبد  الرئيس  وبينما توجه 
السيسي، إلــى قــنــاة الــســويــس صــبــاح أمــس، 
لــتــفــقــد مـــركـــز الـــتـــدريـــب الـــبـــحـــري واملـــحـــاكـــاة 
الــتــابــع للهيئة بــاإلســمــاعــيــلــيــة، بــعــد نــجــاح 
ولتوجيه  الجانحة،  السفينة  تعويم  جهود 
الــشــكــر والــتــحــيــة لــكــل مـــن أســـهـــم فـــي إتــمــام 
العملية، ال بــد مــن إلــقــاء نــظــرة على أوضــاع 
الــعــمــال فــي مــصــر، واســتــغــال تــلــك املناسبة 
لــلــتــذكــيــر بــمــعــانــاتــهــم مـــن أجــــل الــعــمــل على 

إصاحها.
ويواجه قطاع كبير من عمال مصر أوضاعا 
اقتصادية مأساوية تعززت بسبب تداعيات 
األرقــام  الجديد، توضحها  كــورونــا  فــيــروس 
الــــصــــادرة عـــن الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات 
ــان -مـــنـــظـــمـــة مــجــتــمــع مــدنــي  ــ ــسـ ــ حــــقــــوق اإلنـ
مــصــريــة- بــشــأن االحــتــجــاجــات العمالية في 
2020 والتي كانت أغلبها تسعى إلى تحسني 
أوضــــاع الــعــمــال فــي ظــل أزمـــة وبـــاء كــورونــا، 

للعمال  احتجاجية  فعالية   40 وثــقــت  حيث 
في الربع األول من العام، و41 فعالية مماثلة 
في الربع الثاني، ونحو 75 فعالية في الربع 
الثالث، باإلضافة إلى 17 فعالية احتجاجية 
لــلــعــمــال فــي الــربــع الــخــيــر مــن الـــعـــام، ليصل 
إجمالي االحتجاجات االجتماعية والعمالية 
فــي الـــعـــام  املــنــصــرم، إلـــى نــحــو 173 فعالية 
مـــن إجــمــالــي 364 فــعــالــيــة احــتــجــاجــيــة على 

مستوى كل الفئات والشرائح.
قالت  املاضي،  فبراير/شباط  منتصف  وفــي 
»هيومن رايتس ووتش«، إن مصر من ضمن 
ت 

ّ
العالم استغل األقــل حــول  83 حكومة على 

لتبرير  الناتج عن فيروس »كورونا«  الوباء 
انــتــهــاك حــريــة الــتــعــبــيــر والــتــجــمــع السلمي، 
املنتقدين، واحتجزتهم،  وهاجمت السلطات 
وحاكمتهم، وفي بعض الحاالت قتلتهم. كما 
ت الحكومة احتجاجات سلمية، وأغلقت 

ّ
فض

ــت قــوانــني فضفاضة 
ّ
وســائــل إعــامــيــة، وســن

أنه يهدد الصحة  الــذي تزعم  التعبير  جّرم 
ُ
ت

ــن بــــني الـــضـــحـــايـــا صــحــافــيــون،  ــ الـــعـــامـــة، ومـ
ــة الـــصـــحـــيـــة،  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ ــاء، وعــــــمــــــال الــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ونــ
وجـــمـــاعـــات ســيــاســيــة مـــعـــارضـــة، وآخــــــرون 
ــكـــومـــات لــفــيــروس  انــــتــــقــــدوا اســـتـــجـــابـــة الـــحـ
ــا. صــحــيــح أن وتـــيـــرة االحــتــجــاجــات  كــــورونــ
قلت تدريجًيا عن السنوات املاضية، نتيجة 
ــة الـــتـــي أحــكــمــهــا  ــة الـــشـــرسـ ــيـ ــنـ الــقــبــضــة األمـ
الــنــظــام املــصــري عــلــى كــافــة مــنــاحــي الــحــيــاة، 
حـــســـب الـــتـــقـــاريـــر الــحــقــوقــيــة الـــتـــي رصــــدت 
أن هذا  ــر، إال  عــاًمــا تلو اآلخـ التحركات  هــذه 
أبـــًدا تحسنا فــي األوضــاع  التراجع ال يعني 
االقتصادية واالجتماعية، بل العكس تماًما. 
فـــالـــوضـــع أســـــوأ لــكــن الــصــمــت حــتــمــي. ومــا 
الحكومة  قيام  مصر  عمال  معاناة  مــن  فاقم 
من  والعديد  والكهرباء  الوقود  أسعار  برفع 
الــخــدمــات والــســلــع الــضــروريــة، خــال الفترة 

األخيرة.
وأدت جائحة كــورونــا إلــى زيـــادات كبيرة في 
املعيشة  مستويات  وتدهور  الجوع،  معدالت 
في  العالم،  مــن سكان  العظمى  األغلبية  لــدى 
ظل تخوف عاملي من تفشي البطالة وتعميق 
فــقــر الــعــمــال فــي الــعــالــم، نتيجة انــتــشــار هــذا 
الدولية  العمل  الوباء. وتوصل تقرير ملنظمة 
أن  إلـــــى   ،2020 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فــــي 
ــــى انــخــفــاض  جـــائـــحـــة كــــوفــــيــــد-19 قــــد أدت إلـ
األجور الشهرية أو ازديادها ببطء أكبر خال 
األشهر الستة األولــى من عام 2020 في ثلثي 
رسمية،  معلومات  فيها  توفرت  التي  البلدان 
 باتجاه 

ً
مرجحًا أن تفرض األزمة ضغطًا هائا
انخفاض األجور في املستقبل القريب.

وسام سليم

أقر »مجلس الشعب« التابع للنظام السوري، مشروع قانون 
البيوع العقارية الذي يحدد الضريبة املفروضة وفق القيمة 

الرائجة للعقار بعد تشكيل لجان في وزارة املالية.
ويأتي القانون الجديد ليعيد النظر بقيم العقارات في كافة 
ــر املــالــيــة، وبــنــاء  املــنــاطــق الــســوريــة، عــبــر لجنة يــرأســهــا وزيـ
أي  على  الضرائب  اقتطاع  يتم  ســوف  الجديد  التقييم  على 
التي يتفق عليها  عملية بيع عقارية، دون االعتراف بالقيم 
البائع واملشتري كما كان يحدث سابقا، األمر الذي سيؤدي 
وفــق مراقبني اقتصاديني إلــى مزيد من االرتــفــاع في أسعار 
العقارات واإليجارات. وحدد القانون الجديد مقدار الضريبة 
على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات 
التنظيمي  املخطط  داخــل  الواقعة  لأراضي  و%2  السكنية، 
التنظيمي  الواقعة خــارج املخطط  لــأراضــي  املــصــدق، و%1 
املصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية، و1% لأسطح 
في العقارات السكنية. كما أخضع القانون العقارات السكنية 
املؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل اإليجار السنوي، 
و10% مــن بـــدل اإليـــجـــار الــســنــوي لــلــعــقــارات غــيــر السكنية 
االعتراض  املالية  والدوائر  للمكلف  القانون  ومنح  املؤجرة. 
على الضريبة خال 30 يوما، شريطة تسديد مبلغ الضريبة 
لدى  االعــتــراض  تسجيل  قبل  كاملة  ومتمماتها  وإضافتها 
الدائرة املالية، وتسديد مبلغ تأمني بنسبة 1%من الضريبة 
املفروضة، ويعاد مبلغ التأمني إلى املكلف إذا كان محقًا في 
طلب االعتراض أو جزء منه، ويصبح إيــرادًا للخزينة إذا لم 

يكن محقًا فيه.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اعــتــبــر وزيـــر املــالــيــة فــي حــكــومــة النظام 
السوري كنان ياغي أن مشروع قانون البيوع العقارية يعالج 
التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، ما 

يساهم بدعم الخزينة العامة للدولة، على حد قوله. 
وحــــول الــنــتــائــج املــتــوقــعــة لــهــذا الــقــانــون وتــبــعــاتــه، أوضـــح 
ــي تــصــريــح  ــان، فــ ــ ــــوشـ ــــوري عـــبـــد الـــنـــاصـــر حـ ــــسـ املـــحـــامـــي الـ

»العربي الجديد«، أن هذا القانون يعتبر الحقا للقرار رقم 5  لـ
لعام 2020، الذي تضمن إلزام كتاب العدل ودوائر املواصات 
ودوائر السجل العقاري بعدم توثيق أي عقد بيع أو وكالة ما 
لم يقم أصحاب العاقة بفتح حسابات مصرفية في مصارف 

النظام السوري.
وأضاف: »هذا القرار الجديد حّدد الحد األدنى من الدفعات 
املتوجب تسديدها قبل توثيق العقود بمبلغ 5 مايني ليرة 
سورية بالنسبة للبيوع العقارية والتجارية، ومبلغ مليون 
املتعاقدين  اآلليات، وإلــزام كا  ليرة سورية على عقود بيع 
بإيداع 500 ألف ليرة سورية وديعة مجمدة ملدة ثاثة أشهر.

القرار هو »تأمني سيولة  ويــرى املحامي أن الهدف من هــذا 
مالية للمصارف الرسمية إلنعاشها ووقف انهيارها نتيجة 
العقوبات االقتصادية وانهيار االقتصاد بسبب الحرب التي 

يخوضها النظام املجرم ضد الشعب«.
كما أضاف أن القرار يسعى إلى قطع الطريق على املتعاقدين 
من التهرب من ضرائب البيوع العقارية والضرائب املضافة 
خال فترة الحرب والرسوم الباهضة، حيث كان املتعاقدون 
يـــدونـــون فـــي الــعــقــود أســـعـــارًا غــيــر حــقــيــقــيــة مــنــخــفــضــة في 
الحالي  القانون  الضريبي. في حني أعطى  للتهرب  محاولة 
الرائجة في  البيوع وفق األسعار  املالية تقدير قيمة  جان 

ّ
لل

السوق والتي ستكون أساس االقتطاع الضريبي.
السوري  النظام  القرار سيتيح أيضا لحكومة  أن  إلى  ولفت 
املالية  اللجان  مــن خــال  بــه  والتحكم  الــســوق،  مراقبة سعر 
واآللــيــات،  العقارية  للبيوع  املالية  القيم  بتقدير  تقوم  التي 
بسعر  التحكم  أيــضــا  الحكومة  يمنح  الــقــرار  أن  إلــى  مشيرا 
صــــرف الــعــمــات مـــن خــــال تــحــديــد ســعــر الــلــيــرة عــنــد فتح 

الحساب املصرفي أو عند إيداع الثمن أو جزء منه.
وسبق أن أصدر »مجلس الــوزراء« قــرارا بعدم توثيق عقود 
بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد ثمنها 
أو جزء منه في املصارف الحكومية، حيث بدأ العمل به في 
15 فبراير/شباط املاضي، وذلك رغم االنتقادات الكثيرة التي 

طاولت هذا القرار.

نجاح تعويم سفينة 
السويس: الفضل للعّمال

توسيع الضرائب على العقارات )فرانس برس(احتفاء كبير بدور العمالة المصرية في إنهاء مشكلة السفينة »إيفرغيفن« )فرانس برس(

قانون جديد يرفع أسعار العقارات

كان العمال هم األبطال 
الحقيقيون لقصة نجاح 
تعويم السفينة الجانحة 
في قناة السويس وحل 

أزمة انسداد أحد أهم 
الممرات المائية في 

العالم

»قطر للبترول« تستحوذ 
على »قطر غاز«

أعلنت »قطر للبترول«، أمس الثالثاء، أنها 
ستصبح املالك الوحيد بنسبة %100 

لجميع أصول ومنشآت شركة قطر للغاز 
املسال املحدودة »قطر غاز )1(« اعتبارًا 
من األول من يناير/ كانون الثاني 2022، 

وذلك عقب انتهاء العمل باتفاقيات املشروع 
املشترك في 31 ديسمبر/ كانون األول 

2021. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، 
»قطر  العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لـ

للبترول« سعد بن شريدة الكعبي، في 
بيان: »يأتي هذا الحدث في ختام ما يزيد 
على 25 عامًا من العمليات الناجحة لقطر 

غاز )1(، والتي صّدرت أول شحنة من 
الغاز الطبيعي املسال القطري. وتشكل 
ط الضوء 

ّ
هذه الخطوة حدثًا مهمًا يسل

على جهود قطر للبترول، لتعزيز استغالل 
مواردنا الطبيعية بما يخدم بلدنا وأجياله 

الحالية واملستقبلية، ولتلبية احتياجات 
العالم إلى طاقة نظيفة«. وبقدرتها اإلنتاجية 

التي تقارب عشرة ماليني طن سنويًا من 
الغاز الطبيعي املسال، ستستمر شركة 
»قطر غاز للتشغيل« املحدودة في إدارة 

وتشغيل مرافق »قطر غاز )1(« نيابة عن 
»قطر للبترول«.

البنوك االردنية تطلق 
صندوق »رأس المال 

واالستثمار«
أعلنت البنوك األردنية أمس، إطالق صندوق 

رأس املال واالستثمار األردني برأس مال 
275 مليون دينار)385 مليون دوالر(، 

وذلك خالل حفل شارك فيه رئيس الوزراء 
األردني، بشر الخصاونة، وبحضور 

محافظ البنك املركزي زياد فريز، ورئيس 
جمعية البنوك في األردن هاني القاضي، 

ورؤساء املجالس واملدراء العامني والرؤساء 
التنفيذيني في البنوك املساهمة. ويستهدف 

الصندوق، االستثمار في  الشركات 
الوطنية الواعدة ومساعدتها على النمو 
والتوسع والتطور، وبالشكل الذي يعزز 

التنمية االقتصادية ويسهم في خلق املزيد 
من فرص العمل، ولتعزيز التنمية الشاملة 

وتشجيع واستقطاب االستثمار والتصدي 
ملشكلتي الفقر والبطالة. وأكد رئيس الوزراء  

الحاجة املاسة على الصعيد الوطني، ملثل 
هذه الصناديق االستثمارية وخصوصًا 

في ظل جائحة كورونا وما تركته من 
تحديات وتبعات على مختلف القطاعات 

االقتصادية.

تفاؤل في منطقة اليورو 
يفوق التوقعات

أظهرت بيانات، أمس، أن املعنويات 
االقتصادية ملنطقة اليورو ارتفعت أكثر 

بكثير مما كان متوقعا في مارس/ آذار، 
متجاوزة املتوسط في األجل الطويل 
للمرة األولى منذ أن ضربت جائحة 

فيروس كورونا أوروبا قبل 12 شهرا، 
فيما تصدرت أملانيا التحسن. وكشف 

مسح شهري من املفوضية األوروبية أن 
املعنويات االقتصادية في دول منطقة 

اليورو التسع عشرة قفزت إلى   101   نقطة 
هذا الشهر من   93.4   في فبراير/ شباط، 

متجاوزة توقعات االقتصاديني بارتفاعها 
إلى 96 نقطة. وقالت املفوضية إنه من 
بني أكبر اقتصادات االتحاد األوروبي، 

تميزت أملانيا بأكبر تحسن في املعنويات 
الشهرية على اإلطالق بلغ +7.9 نقطة، 

ليصل إلى   103.7   نقطة. وتحسنت 
املعنويات في قطاع الصناعة إلى   2.0   من 

  3.1-  ، وفي قطاع الخدمات، وهو األكبر 
في اقتصاد منطقة اليورو، إلى   9.3-   من 

.  -17.0  

أيرلندا تعتزم زيادة الصادرات 
الغذائية إلى الصين

قال مسؤولون زراعيون أيرلنديون كبار 
إن أيرلندا تتطلع إلى تصدير املزيد من 

املنتجات الغذائية الزراعية إلى الصني.
وحسب وكالة األنباء الصينية )شينخوا(، 

أعرب الجانب األيرلندي عن هذه الرغبة 
خالل اجتماع افتراضي بني السفير 

الصيني لدى أيرلندا خه شيانغ دونغ، 
ووزير الزراعة واألغذية والبحرية 

األيرلندي تشارلي ماكونالوغ، وفقا لبيان 
شر على املوقع اإللكتروني 

ُ
صحافي ن

للسفارة الصينية. وذكر البيان أن مارتن 
هيدون، وزير الدولة املسؤول عن تطوير 

األسواق الجديدة في وزارة الزراعة 
واألغذية والبحرية األيرلندية، حضر 

االجتماع أيضا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%9
النفط  ــن  م  %9 ــن  م أكــثــر 
بــحــًرا،  المنقول  العالمي 
الخام  النفط  ذلك  في  بما 
يمر  المكررة،  والمنتجات 
وخط  السويس  قناة  عبر 
»سوميد«  النفط  أنــابــيــب 
السخنة  العين  من  الممتد 
على  كـــريـــر  ســـيـــدي  ــى  ــ إل
المتوسط  ــبــحــر  ال ــل  ــاح س

باإلسكندرية.

تقارير عربية

سوريةمال وناس

بــحــث وفـــد أملـــانـــي اقــتــصــادي مع 
مــســؤولــني لــيــبــيــني فـــي طــرابــلــس، 
عــــودة الــشــركــات األملــانــيــة للعمل 
ــــالل  فـــــــي لــــيــــبــــيــــا. جـــــــــاء ذلـــــــــك خـ
للمنتدى  الثالثة  ــــدورة  ال فعاليات 
الذي  الليبي،  األملاني  االقتصادي 
فــــي طـــرابـــلـــس.  ــرة  ــ يــعــقــد ألول مـ
شارك في اجتماعات املنتدى عن 
الــجــانــب الــلــيــبــي، وزيـــر االقــتــصــاد 
الحويج، ورئيس  والتجارة محمد 
الــتــجــارة والصناعة  اتــحــاد غــرف 
والزراعة محمد الرعيض، ورئيس 
املؤسسة الوطنية للنفط مصطفى 
ــار  ــبـ صــــنــــع الــــــلــــــه، وعـــــــــدد مــــــن كـ
مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية. 
بينما شارك عن الجانب األملاني، 
لـــدى ليبيا أولــيــفــر  ســفــيــر أملــانــيــا 
ــا، ومــمــثــلــو 10 شــركــات  ــتـــشـ أوفـ
في  الرعيض  وقــال  كبرى.  أملانية 
كان  »اللقاء  لــألنــاضــول:  تصريح 
ونتوقع  كبير،  معنى  وله  إيجابيا 
أن تـــبـــدأ الـــشـــركـــات األملـــانـــيـــة في 

العمل قريبا في ليبيا«.

عودة 
الشركات 
األلمانية 
إلى ليبيا الجزائر ـ حمزة كحال

املصدرين،  أخيرا لضغوط  الجزائر  رضخت 
ومراجعة  النقدية  السياسة  تعديل  وقـــررت 
ــاد  ــقــ ــتــ ــل انــ ــ ــــحـ ـــرض والـــــنـــــقـــــد مـ ـــ ــقـ ــ ـــ ــون ال ــ ــــانـــ ــ قـ
املستثمرين، وذلك لتشجيع التصدير، بهدف 

توفير العملة الصعبة.
وقـــرر مجلس الــقــرض والــنــقــد الــتــابــع للبنك 
بشكل  القبضة  تخفيف  الــجــزائــري،  املــركــزي 
ــمــــات  ــعــ ــــط صـــــــــرف الــ ــ ــوابـ ــ ــ ــــى ضـ ــلـ ــ ــيــــف عـ ــفــ طــ
األجــنــبــيــة بــالــنــســبــة لــلــمــصــدريــن، لــلــســمــاح 
بتنمية الصادرات خارج قطاع الطاقة، وذلك 
باعتماد املجلس في اجتماعه، األحد املاضي، 
»مشروع الئحة متعلقة بالقواعد املطبقة على 
املــعــامــات الــجــاريــة فـــي الـــخـــارج وحــســابــات 
العمات«. وفي هذا السياق، أكد وزير املالية 

الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح 
»العربي الــجــديــد«، أن »هــذا الــقــرار جــاء في  لـ
نِظمة لحركة األموال 
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من الجزائر وإليها، وفق ما تقتضيه املرحلة 
وأيضا  الــجــزائــر،  تعيشها  التي  االقتصادية 

تطورات األوضاع في العالم«.
ــرار منح  ــ ــاف الـــوزيـــر الـــجـــزائـــري أن »قــ ــ وأضــ
الحرية للمصدرين في التصرف في أموالهم 

جاء تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية عبد 
الــذي جعل من رفع الصادرات  املجيد تبون، 
أكبر ورشات برنامجه، واألكيد ستكون هناك 
لــيــونــة أكــثــر فــي الــتــعــامــل مــع املــصــدريــن من 
طرف املركزي الجزائري تشجيعا للمنتجات 
املحلية ولاقتصاد، وسيكون الهدف القادم 
هــو فتح فـــروع للمركزي فــي عــواصــم الــدول 

الشريكة لنا تجاريا في أوروبا وأفريقيا«.
وتــنــص املــــادة املــعــدلــة فــي مــشــروع الــائــحــة 
أنه »يسمح للمصدرين بإيداع  الجديد على 
جــمــيــع عــــائــــدات صــــادراتــــهــــم فــــي حــســابــات 

بالعمات، لتلبية احتياجات نشاطهم«.
ــذه اإلجــــــــراءات  ــ ــإن هـ ــ ــك، فـ ــ ــــى ذلــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
»مــعــفــاة مـــن الــضــرائــب وإجـــــــراءات الــتــوطــني 
الـــبـــنـــكـــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــصـــــادرات املــتــعــلــقــة 
بـــالـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة وكـــذلـــك تــلــك املــتــعــلــقــة 

غير  واملهنيني  الناشئة  الــشــركــات  بخدمات 
التجاريني«.

»التغييرات  فــإن  الجزائري،  املركزي  وحسب 
الــجــديــدة الــتــي أدخــلــت عــلــى لــوائــح الــصــرف 
إلــى تشجيع عملية  األجنبي، ال تهدف فقط 
الــتــصــديــر، مـــن خــــال الـــســـمـــاح لــلــمــصــدريــن 
ــيـــع عــــــائــــــدات الـــنـــقـــد  ــمـ ــلــــى جـ بــــالــــحــــصــــول عــ
ا 

ً
األجنبي الناتجة عن أنشطتهم، ولكن أيض

الستمالة، في نهاية املطاف، كل الفاعلني في 
قطاع  في  خاصة  الخارجية،  التجارة  مجال 
الــخــدمــات الــرقــمــيــة وعــبــر اإلنــتــرنــت، وكــذلــك 
املهنيني غير التجاريني، من أجل دمجهم في 

االقتصاد الرسمي«.
ــركــــزي يـــلـــزم املـــصـــدريـــن لــلــســلــع أو  وكـــــان املــ
الــــشــــركــــات األجـــنـــبـــيـــة  الــــخــــدمــــات أو حـــتـــى 
ــر بـــالـــتـــصـــرف فــــي 40  ــزائـ الـــنـــاشـــطـــة فــــي الـــجـ
ــهــــم بــالــعــمــلــة  ــائـــة مــــن عــــائــــدات صــــادراتــ بـــاملـ
األجنبية، فيما تحول 60 باملائة املتبقية إلى 
الدينار الجزائر على أن يبقى 30 باملائة في 
صدر كضمان لتغطية أي غرامات 
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بنكية أو جمركية محتملة.
وتــــســــعــــى الـــــجـــــزائـــــر جــــــاهــــــدة إلــــــــى تـــعـــزيـــز 
صــادراتــهــا بعد تــهــاوي عــائــدات النفط التي 
تمثل 92 باملائة من عائدات الباد، إلى الثلث، 
الـــصـــادرات  مــنــذ 2014، فــي وقـــت تشكل فــيــه 
من مشتقات النفط نصف الــصــادرات خارج 

النفط.
وتراجعت إيرادات الجزائر من النقد األجنبي 
الــنــفــطــيــة  ــات  ــ ــدمـ ــ ــــصـ الـ ــبـــب  بـــسـ  2014 ــنــــذ  مــ
إلــى 33 مليار  املتعاقبة، من 60 مليار دوالر 
في  مليار دوالر   23 ونــحــو   ،2019 فــي  دوالر 

نهاية العام املاضي.
وال تزال الصادرات غير النفطية هامشية، إذ 
األولــى  الثاثة  األشــهــر  قيمتها خــال  بلغت 
مــن الــعــام الـــجـــاري نــحــو 520 مــلــيــون دوالر، 
ما يعادل 7.6 باملائة من املبيعات الجزائرية 
نحو الخارج خال هذه الفترة، ويشكل النفط 
أهــم الــصــادرات الــجــزائــريــة نحو الــخــارج، إذ 

مثل 92.4 باملائة من قيمة الصادرات.
ــــدف الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة إلــــــى رفـــع  ــهـ ــ وتـ
صــادرات الباد خــارج النفط إلى 5 مليارات 

الـــحـــالـــيـــة، وذلــــك  ــنـــة  الـــسـ ــايـــة  نـــهـ فــــي  دوالر 
مـــن خــــال دعــــم عــمــلــيــات تــصــديــر املــنــتــجــات 
الــزراعــيــة واإللــكــتــرونــيــة والــخــدمــات، بــإقــرار 

إعفاءات جمركية ودعم النقل البحري. 
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين 
ــــرار  ــــري أن قـ ــــاصـ ــلـــي بــــــاي نـ ــريــــني عـ ــزائــ الــــجــ
على  املــفــروضــة  للقيود  الــحــكــومــة  »تخفيف 
أنه  إال  التصدير، وإن جــاء متأخرا،  عمليات 
مــرحــب بــه مــن طــرف املــصــدريــن، الــذيــن ظلوا 
ــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى الــتــصــرف  يــشــتــكــون مـــن عــ
ــا جعل  ــو مـ فـــي أمـــوالـــهـــم بــطــريــقــة حـــــرة، وهــ
ــن مـــجـــال  ــ ــديــــن مـــنـــهـــم يـــنـــســـحـــبـــون مـ ــديــ ــعــ الــ

التصدير ويكتفون بالتسويق املحلي«.
»العربي الجديد«،  لـ وأضــاف املتحدث نفسه 
ــزي يـــحـــول 60 بـــاملـــائـــة مــن  ــركــ أن »الـــبـــنـــك املــ
عائدات الــصــادرات من اليورو والـــدوالر إلى 
املصدر  أو  املنتج  يحتاج  وعــنــدمــا  الــديــنــار، 
البنك  من  العملة  لشراء  يضطر  أولية  لسلع 
املركزي بسعر مرتفع، كون أنه ربحي وليس 
جمعية خــيــريــة، خــاصــة أن تــهــاوي الــديــنــار 

يستمر بطريقة متسارعة«.
وقــــــال: »بـــالـــتـــالـــي تـــربـــح الـــبـــنـــوك مـــرتـــني مع 
املـــصـــدريـــن، فـــي حـــني يـــخـــســـرون هـــم مــرتــني 
التصرف  للمصدر  يمكن  اليوم  أمــا  لأسف، 
بـــحـــريـــة فــــي أمــــوالــــه بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، مــا 
سيسمح له بالبحث عن فرص استثمار في 

الخارج، كل هذا يصب في فائدة الباد«.
بإتباع  الحكومة  املصدرين  جمعية  وطالبت 
ــرار بــحــزمــة قـــــــرارات أخـــــرى مــحــفــزة  ــقــ هــــذا الــ
لــلــمــصــدريــن، وقـــــدرت انــكــمــاشــا فـــي عــائــدات 
الـــصـــادرات بــســبــب وقـــف عــمــلــيــات التصدير 
بــمــلــيــار دوالر. وحــســب  املـــحـــروقـــات  خـــــارج 
ــد الـــزبـــائـــن مــــن فــرنــســا  ــديـ ــإن عـ ــ الــجــمــعــيــة، فـ
وإسبانيا وكندا وبعض دول أفريقيا طالبوا 
على  الــســنــة،  هــذه  فائضا  سجلت  بمنتجات 
غـــــرار الــبــطــاطــا والـــبـــصـــل والــبــطــيــخ األحــمــر 
ــع فــــــوت عــلــى  ــنــ ــام، غـــيـــر أن قـــــــرار املــ ــ ــمـ ــ ــــشـ والـ
الناشطني فرصة االستجابة لهذه الطلبيات، 
وكلف خسائر أيضا في السلع التي لم تجد 
طلبا داخليا عليها نتيجة االكتفاء، باإلضافة 

إلى غياب وسائل التخزين والتبريد.

إسرائيل تواصل تزويد األردن بالمياهالجزائر تخفف قيود التصدير لتعويض تهاوي اإليرادات

)Getty/مساٍع لزيادة الصادرات إلى 5 مليارت دوالر سنويًا )بالل بنسالم

عّمان ـ زيد الدبيسية

قال مسؤول أردني في تصريح خاص 
»العربي الجديد«، إن األردن لم يتلق  لـ
رســمــيــا مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل أي رفــض 
لتزويده بحصته من مياه نهر األردن، 
املتفق عليها بموجب اتفاقية السام 

املوقعة بني الجانبني.
وأضاف املسؤول األردنــي، الذي طلب 
عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن بـــــاده مـــا زالـــت 
نهر  مــيــاه  مــن  عــلــى حصتها  تحصل 
أن  يــتــم طــلــبــه، مــؤكــدا  األردن حسبما 
ذلك مؤطر باتفاقية السام وال مجال 
األردن  به، حيث ترتفع حاجة  للعبث 
للمياه في الصيف، وتم ضخ الكميات 

املتفق عليها خال هذا الفصل.
وبـــني أن حــصــة األردن مــن مــيــاه نهر 
وفـــق  عــلــيــهــا  الـــحـــصـــول  يـــتـــم  األردن 
احتياجات الجانب األردني من املياه، 
ــد أن  بــخــاصــة فـــي فــتــرة الــصــيــف. وأكــ
األردن على حصته من مياه  حصول 
نهر األردن مستمر، وأن ما تم تناقله 

من أنباء بهذا الشأن غير دقيق.
وكانت صحف إسرائيلية قد قالت إن 
بنيامني  املحتل  الكيان  وزراء  رئيس 
طلٍب  عــلــى  رده  فــي  يتباطأ  نتنياهو 
أردنــــي لــلــتــزود بــاملــيــاه مــن إســرائــيــل، 
ــاه في  ــيـ ــدم بــســبــب نــقــص املـ ــذي قــ ــ والــ
األردن، فيما قالت وسائل إعام أخرى 
إن االحتال اإلسرائيلي أوقف تزويد 

األردن باملياه وإن قرارا صدر بذلك.
وشهدت العاقة بني األردن وإسرائيل 
توترا في السنوات األخيرة وتفاقمت 
هـــــذا الــــعــــام بـــعـــد إلــــغــــاء ولـــــي الــعــهــد 
ــي األمـــيـــر حــســني بـــن عــبــد الــلــه  ــ األردنــ
الثاني، زيارة كانت مقررة إلى القدس 
أخـــيـــرا أتــبــعــتــهــا الــحــكــومــة األردنـــيـــة 
ــائــــرة نــتــنــيــاهــو فـــوق  بــمــنــع مــــــرور طــ
ــة اإلمــــارات  أجــوائــهــا متجهة إلـــى دولـ

العربية املتحدة.
كــمــا وجـــه األردن تــهــديــدات أكــثــر من 

ــرة إلـــــى حـــكـــومـــة االحــــتــــال وأبـــــدى  مـــ
رفضه للممارسات اإلسرائيلية بحق 
اإلسامية  واملــقــدســات  الفلسطينيني 

وضم أراض جديدة.
وحـــــســـــب املـــــــســـــــؤول األردنــــــــــــــــي، فــــإن 
ــزال مهتمة بــمــشــروع ناقل  تـ بـــاده ال 
الــذي يقوم على ربط البحر  البحرين 
األحمر بالبحر امليت بمشاركة األردن 
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــكـــومـــة 
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي بــهــدف تعزيز 
مصادر التزود باملياه واملحافظة على 
البحر امليت ورفــع  البيئي فــي  الــواقــع 

منسوب املياه فيه.
وكان يفترض بموجب االتفاق املوقع 
ــراف املـــشـــروع الــثــاثــة، األردن  بــني أطــ
والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واالحــــتــــال 
ــدء بـــتـــنـــفـــيـــذ ربـــط  ــ ــبـ ــ ــــي، الـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
البحر األحمر بالبحر امليت قبل أربع 
ــتــــال،  االحــ مــمــاطــلــة  أن  إال  ســــنــــوات، 
حـــســـب مــخــتــصــني فــــي قـــطـــاع املـــيـــاه، 
حـــالـــت دون إنــــجــــازه، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
االحتجاجات الشعبية في األردن ضد 

املشروع.
ووفــقــا لـــوزارة املــيــاه األردنــيــة، يهدف 
مـــشـــروع نـــاقـــل الــبــحــريــن إلــــى تحلية 
مياه البحر األحمر وضــخ جــزء منها 
إلـــى الــبــحــر املــيــت إلنــقــاذه مــن تــدهــور 
ــتــــرض أن يــضــخ  ــفــ ــرد. ويــ ــ ــطـ ــ بـــيـــئـــي مـ
ــــروع فــــي مـــرحـــلـــتـــه األولــــــــى 300  ــــشـ املـ
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن مـــيـــاه الــبــحــر 
املــشــروع بأكثر  األحــمــر. وتــقــدر كلفة 
من  تأمينها  سيتم  دوالر،  مليار  مــن 

خال الجهات والدول املانحة.
والقى املشروع احتجاجات واسعة في 
ومنظمات  املــواطــنــني  قبل  مــن  األردن 
مقاومة التطبيع والنقابات واألحزاب 
والنواب، باعتباره مشروعا تطبيعيا 
االحتياجات  ويجعل  االحتال  يخدم 
ــيـــة لــــــــأردن وفــلــســطــني  ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ

والتحكم بها في يد املحتل.
ــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي  ــ ــك، قـ ــ ــــى ذلــ إلـ

إن  الجديد«،  »العربي  لـ مرجي،  مــازن 
مـــا تــنــاقــلــتــه وســـائـــل إعــــام االحــتــال 
اإلسرائيلي ليس بغريب وهو متوقع، 
وإن كــــان يــدخــل فـــي إطــــار املــنــاكــفــات 
السياسية بني األردن والكيان املحتل 

والتي تفاقمت أخيرا.  
وأضــــاف أن اتــفــاقــيــة الــســام يفترض 
أنها ملزمة، لكن االحــتــال عــرف عنه 
التنصل مــن وعــــوده ومــعــاهــداتــه، ما 
أردنيا مبكرا ملواجهة  يتطلب تحركا 
تــزويــد األردن بحصته  احــتــمــال عـــدم 
املياه وخاصة في فصل الصيف،  من 
الذي ترتفع فيه معدالت الطلب، وفي 
الوقت نفسه تعاني الباد من ضعف 
املوارد املائية الحالية والضغوط التي 
استضافة  مــع  ال سيما  منها،  تعاني 
ــر مــــن 1.3 مـــلـــيـــون مــــن الــاجــئــني  ــثـ أكـ

السوريني.
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب 
»الــعــربــي  األردنـــــي مــوســى هــنــطــش، لـــ
ــد«، إن عــلــى الــحــكــومــة إعــــادة  ــديـ ــجـ الـ
التعاون  واتفاقيات  بمشاريع  النظر 
اتفاقية  االحــتــال وبشكل خــاص  مــع 
شراء الغاز، حتى ال يبقى األردن رهني 
الــضــغــوط اإلســرائــيــلــيــة والــتــحــكــم في 
الواقع االقتصادي واملعيشي لأردن.

وأضــــــاف هــنــطــش أن اتــفــاقــيــة الــغــاز 
تـــخـــدم الـــكـــيـــان املـــحـــتـــل، والــــيــــوم لــدى 
الــطــاقــة  مـــصـــادر  مـــن  الـــعـــديـــد  األردن 
ــاريـــع  ــة والـــــغـــــاز وكــــذلــــك املـــشـ ــلـ ــديـ ــبـ الـ
الكبرى التي ستنفذ قريبا بني األردن 
والــــعــــراق ومـــصـــر، ومــنــهــا مـــد أنــبــوب 
الــغــاز وأنــبــوب الــنــفــط الــخــام والــربــط 

الكهربائي وغيرها.
وأشار إلى مخاطر وقف تزويد األردن 
القطاع  وأثــره على  األردن  بمياه نهر 
الـــزراعـــي الـــذي يــعــانــي أصـــا مــن عــدة 
تــحــديــات، فــي مــقــدمــتــهــا نــقــص املــيــاه 
وانخفاض  اإلنــتــاج  تكاليف  وارتــفــاع 
إلــى حدود  الزراعية  املنتجات  أسعار 

غير مسبوقة.

اتفاقياتتقرير

وزير المالية لـ»العربي 
الجديد«: نستهدف 

تشجيع المنتجات المحلية
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طهران ـ العربي الجديد

الـــرئـــيـــس  إدارة  ــزال  ــ ــ تـ ال  بــيــنــمــا 
ــدن تـــــدرس  األمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــ
كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مــــــع الـــحـــظـــر 
اإليراني والشروط الجديدة للعودة لطاولة 
الــتــفــاوض حـــول االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي 
)5+1(، تــواصــل الــصــني اســتــغــال الــثــغــرات 
األمــيــركــيــة فـــي زيـــــادة نــفــوذهــا فـــي منطقة 
االستثمارية  الصفقة  عبر  وإيـــران  الخليج 
األمـــنـــيـــة الـــتـــي وقــعــتــهــا أخـــيـــرًا مـــع طــهــران 
وتقدر قيمتها بنحو 400 مليار دوالر خال 

خمس سنوات. 
ــذا الــــصــــدد، كــشــفــت صــحــيــفــة »وول  ــ فــــي هـ
ستريت جورنال«، أمس الثاثاء، أن الصني 
وإيـــــــــران تـــخـــطـــطـــان إلنــــشــــاء بـــنـــك مــشــتــرك 
لــتــفــادي التعامل بــالــدوالر األمــيــركــي الــذي 

السياسة  فــي  الحظر  أدوات  أهــم  أحــد  بــات 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة. ومـــن غــيــر املــعــروف 
مــا إذا كـــان االتــفــاق بــشــأن الــبــنــك الــتــجــاري 
ــأتــــي ضـــمـــن صــفــقــة  اإليــــــرانــــــي الـــصـــيـــنـــي يــ

الـــبـــلـــديـــن أم ال.  ــــني  ــتــــثــــمــــار واألمـــــــــن بـ االســ
وتسعى كل من بكني وموسكو منذ سنوات 
العاملي  التمويل  فــي  الــــدوالر  نــفــوذ  لتقليل 
والتسويات التجارية، وبالتالي فإن صفقة 
البنك الجديد تخدم هذا الهدف. كما يأتي 
البنك املشترك كذلك في إطار خطط الصني 
لتدويل عملتها اليوان وتعميم استخدامه 
الــدول  الــتــجــاريــة مــع  فــي تسوية الصفقات 
لديها  أو  األميركي  الحظر  التي تعاني من 

عاقات متوترة مع واشنطن. 
ويـــرى محللون غــربــيــون أن أكــثــر مــا يقلق 
ـــن هــــو احـــتـــمـــال  ــراهــ ــ الــــصــــني فــــي الــــوقــــت الـ
تـــوتـــر عــاقــاتــهــا الـــتـــجـــاريـــة والــتــقــنــيــة مع 
ــتـــحـــدة، وخـــاصـــة أن الــرئــيــس  الــــواليــــات املـ
جــو بــايــدن أعــلــن صــراحــة فــي أكــثــر مــن مرة 
ــتـــجـــاري  ــنــــوي مـــحـــاصـــرة الـــتـــمـــدد الـ ــه يــ ــ أنــ
إنــشــاء تحالف  واالقــتــصــادي الصيني عبر 
مـــع »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة«. وفــي 
ــــن إنـــشـــاء  ــــدن مـ ــايـ ــ حــــــال تـــمـــكـــن الــــرئــــيــــس بـ
في  الرأسمالية  االقتصادات  مع  »التحالف 
آسيا وأوروبـــا« واحــتــواء الصني، فــإن بكني 
تــتــخــوف عــلــى مــســتــقــبــل إمــــــــدادات الــطــاقــة 
ماكينتها  لتحريك  بــشــدة  تحتاجها  الــتــي 
االقـــتـــصـــاديـــة الــضــخــمــة. وبـــالـــتـــالـــي لــجــأت 
لتوقيع هذه االتفاقية االستثمارية مع إيران 
التوتر  التي يشوب عاقاتها مع واشنطن 
منذ أكثر من أربعة عقود ومنذ صعود آية 

صفقة 
طهران وبكين

الوفد الصيني 
أثناء توقيع 

الصفقة بطهران 
يوم السبت 

)Getty( الماضي

إيران  مع  مشترك  تجاري  مصرف  إلنشاء  الصينية  الحكومة  تخطط 
لتفادي الحظر األميركي في أعقاب توقيع الصفقة االستثمارية األمنية 
البالغة 400 مليار دوالر مع طهران، يوم السبت الماضي. ويخدم البنك 
الصفقات  وتسوية  اإليراني  النفط  على  الحصول  الصين في  أهداف 

دون المرور بالدوالر
بكين قلقة على 
إمدادات الطاقة 

من »الديمقراطيات 
الرأسمالية«

عمليات بيع 
متسارعة تجاوزت قيمتها 

20 مليار دوالر

أردوغان يعزل نائب 
محافظ البنك المركزي 

التركي من منصبه

الصين تخطط 
إلنشاء بنك 

مشترك مع إيران 
لتفادي الدوالر

)Getty( مدير أحد صناديق االستثمار ينظر إلى سوق »وول ستريت« من مكتبه)Getty( محل صرافة في مدينة إسطنبول التركية

نيويورك ـ شريف عثمان

ــال  ــ ــــي ســــــوق املـ ــادة فـ ــتــ ــعــ ــة غـــيـــر مــ ــ ــعـ ــ ــــي واقـ فـ
األمــيــركــيــة، تــســبــبــت مــبــيــعــات األســـهـــم الــتــي 
ــــول  ــدى شــــركــــات إدارة األصـ ــ بـــهـــا إحــ ــامـــت  قـ
عائلي«،  »مكتب  عليه  يطلق  مما  الصغيرة، 
في األيــام األخيرة في خسائر كبيرة لبعض 
األسهم، بدرجة تسببت في قلق املستثمرين 
من تراجع بعض البنوك. وشهدت تعامات 
لم  كبير،  قــيــام عميل  الجمعة،  يــوم  األســهــم، 
يعرف أحد من هو وقتها، ببيع كميات كبيرة 
من أسهم بعض شركات اإلعام، على رأسها 
شركتا »فياكوم سي بي اس« و»ديسكوفري«، 
تـــجـــاوزت قيمتها 10 مــلــيــارات  فــي صــفــقــات 
دوالر، األمـــر الـــذي سبب هلعًا فــي األســـواق، 
أكثر  الشركتني  فــي خــســارة سهمي  وتسبب 

من ربع قيمتهما في يوم واحد. 
ولـــــم تـــكـــن تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات هــــي األولــــــــى مــن 
ــرة، حــيــث سبقها  ــيــ نــوعــهــا فـــي الــفــتــرة األخــ
ــــوع نـــفـــســـه بـــيـــع كـــمـــيـــات بــقــيــم  ــبـ ــ خـــــال األسـ
الصينية  الشركات  بعض  أسهم  من  مماثلة 
ــة فـــي الـــبـــورصـــة األمـــيـــركـــيـــة، وعــلــى  ــتـــداولـ املـ
رأسها شركات بايدو، املتخصصة في توفير 
وتنسنت،  اإلنــتــرنــت،  عــبــر  تسويقية  حــلــول 
صاحبة منصة األغاني الشهيرة، وفيبشوب، 
ما  وهــو  اإلنترنت،  مبيعات  في  املتخصصة 
تــســبــب فـــي تـــراجـــع أســـعـــار أســهــمــهــا بنسب 

تقترب من %40.
ورغم أن أسواق األسهم األميركية، والجهات 

إسطنبول ـ العربي الجديد

وفق تقديرات ملصرف »دويتشه بنك« األملاني، 
التي  األجنبية  التدفقات  فــإن  الــثــاثــاء،  أمــس 
نــزحــت مـــن األســـهـــم الــتــركــيــة خـــال األســبــوع 
املاضي تراوحت بني 750 مليون دوالر ومليار 
دوالر، مــع خـــروج مــا يــتــراوح بــني 500 و700 

مليون دوالر من السندات املحلية للباد. 
ــواق الــتــركــيــة،  ــ وســـــادت حــالــة مـــن الـــفـــزع األســ
ــبـــوع املـــاضـــي، بــعــد قــــرار الــرئــيــس رجــب  األسـ
املركزي  البنك  محافظ  بإقالة  ــان  أردوغـ طيب 
نــاجــي إقــبــال وتــعــيــني شــهــاب قــوجــي أوغــلــو، 
املصرفي السابق والنائب في الحزب الحاكم، 

بدال منه، بحسب ما نقلته »رويترز«.
إلـــى 8.09 مقابل  الــتــركــيــة  الــلــيــرة  وتــراجــعــت 
الــدوالر، يوم الجمعة، في الوقت الــذي ما زال 
إقالة  إزاء  بالقلق  يشعرون  املستثمرون  فيه 
ــان ملــحــافــظ البنك  ــ مــفــاجــئــة مــن جــانــب أرودغــ
تشديد  مؤيدي  من  بآخر  واستبداله  املركزي 
الــســيــاســة الــنــقــديــة وخـــفـــض ســعــر الـــفـــائـــدة.  

وحــســب الــصــحــيــفــة الــرســمــيــة الــتــركــيــة، عــزل 
أردوغــــان كــذلــك نــائــب محافظ البنك املــركــزي 
التركي مراد جيتينكايا من منصبه، بحسب 
ــشــر فــي الــجــريــدة الرسمية 

ُ
مــرســوم رئــاســي ن

أمــــس، الــثــاثــاء، وذلــــك بــعــد 10 أيــــام مــن عــزل 
ــاجــــي إقــــــبــــــال.  وقـــــــال املـــــرســـــوم إن  ــه نــ ــيـــسـ رئـ
فـــي منصب  ــان جـــرى تعيينه  ــ مــصــطــفــى دومـ
نــائــب محافظ البنك املــركــزي. وشــغــل دومــان 
مناصب تنفيذية في مورغان ستانلي وعمل 
والتدقيق  املخاطر  إدارة  وأقسام  الخزانة  في 
وفقا  املصرفي،  عمله  مسار  خــال  املحاسبي 
للسيرة الذاتية التي نشرها البنك املركزي. ولم 

تفاصيل  أي  أو  التغيير  املــرســوم سبب  يذكر 
والمست  التركية  الليرة  وتــراجــعــت  إضــافــيــة. 
8.29 مقابل الدوالر بعد اإلعان. وصدم القرار 
األســـواق مــرة أخـــرى، لتخسر الليرة أكثر من 
بريطانية  بــيــانــات  وأفــــادت  قيمتها.  مــن   %2
نــشــرتــهــا وكــالــة »ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة، بــأن 
مستثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دوالر 
في صناديق السندات املقومة بالليرة التركية 
خـــال األســبــوع املنتهي فــي 24 مــــارس/ آذار 
أسبوعية صافية  مبيعات  أكبر  في  الــجــاري، 
منذ بداية العام الحالي. ومن املتوقع أن تواجه 
الــلــيــرة ضــغــوطــًا مـــن قــبــل املـــصـــارف الــغــربــيــة 
املستثمرة في االقتصاد التركي وأدوات الدين 
بــالــعــمــات الــصــعــبــة. وتـــرغـــب هـــذه املــصــارف 
التركية،  السندات  من  عائد  أكبر  تحقيق  في 
الفائدة  نسبة  خفض  تداعيات  من  وتتخوف 

على أرباحها من السوق التركية الضخمة.
إلى ذلك، قال أندري فرولوف، املدير التنفيذي 
ــال«، عــمــاق  ــيـــونـ ــرنـــاشـ ــتـ ــبـــورإنـ ــيـ لـــشـــركـــة »سـ
التركي  السوق  إن  الروسي،  البتروكيماويات 
يواصل النمو بقوة وملدة طويلة، على عكس 

مناطق مختلفة أخرى على مستوى العالم. 
وأضـــــاف أن اســتــثــمــارات ســيــبــور فـــي تــركــيــا 
ســـوف تــــزداد وتــســتــمــر لــفــتــرة طــويــلــة بسبب 
املزايا اللوجستية والنقاط الثقافية املشتركة 
بني البلدين. وفــي مقابلة مع األنــاضــول، قال 
فــرولــوف إنــهــم فــي الــشــركــة فــي أوائــــل األلفية 
الثالثة كانوا يصدرون املنتجات السائلة إلى 
ا لوصول 

ً
ا وسيط

ً
تركيا ويتخذون منها مركز

خدماتهم إلى املناطق األخرى. وأكد فرولوف 
أن لتركيا مكانة تجارية مهمة دائًما بالنسبة 
كــفــاءة عالية في  يـــرون فيها  لشركته، وأنــهــم 
االستهاك، مثل مدينة غازي عنتاب، التي تعد 
واحدة من أشهر وأكبر املدن املنتجة للسجاد 
في العالم والتي تستهلك كميات ضخمة من 
السجاد. وتابع:  البوليمر في صناعة  أقمشة 
»لذلك ال يمكننا حتى تصور برنامج تصدير 

لشركتنا بدون وجود تركيا«.

ــدوث  ــ ــن حــ ــ ــج عـــــــــادة مــ ــزعــ ــنــ ــة، ال تــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ
انخفاضات كبيرة في أسعار أسهم بعينها، 
ــبــــوع  األســ خــــــال  ــــم  ــهـ ــ األسـ تــــحــــركــــات  أن  إال 
املاضي وبداية األسبوع الحالي، أشارت إلى 
أن عمليات البيع الضخمة، التي تجاوزت 20 
مليار دوالر، ربما تمثل أكبر عملية تصفية 
التي  املشتقات،  تـــداول  عــن  الناتجة  للمراكز 
ــتــــخــــدام املـــكـــثـــف ملــفــهــوم  تـــنـــطـــوي عـــلـــى االســ
ــثــــمــــار وتــســمــح  ــتــ ـــغــــرض االســ ــة بـ ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ االسـ
بـــرأس مال  بــاملــضــاربــة  للمتعاملني  بــدورهــا 
يــتــم اقــتــراضــه مــن مــؤســســات مــالــيــة، فتكون 
الــنــتــيــجــة إمــــا مــكــاســب ضــخــمــة، أو خــســائــر 
مـــهـــولـــة، ربـــمـــا تــشــمــل كـــل رأس مــــال الــجــهــة 
املقترضة، وقد تطاول جزءًا من أموال الجهة 

املقرضة. 
وخال عطلة نهاية األسبوع، أشارت وسائل 
ــام األمــيــركــيــة إلـــى أن املــبــيــعــات املكثفة  اإلعــ
خـــرجـــت مـــن مــحــفــظــة شـــركـــة »أرتــشــيــجــوس 
كــابــيــتــال مــانــجــمــنــت«، وأنــهــا جـــاءت نتيجة 
لـــوصـــول خــســائــر املــحــفــظــة ملــســتــوى مــعــني، 
ــا بــحــوزتــهــا مـــن تلك  جــــبــــرت عـــنـــده لــبــيــع مـ

ُ
أ

األسهم.  وأمضى مسؤولو البنوك في »وول 
ــزءًا كــبــيــرًا مـــن يــــوم االثـــنـــني في  ــ ســتــريــت« جـ
هيئة  استدعتهم  بعدما  بشهاداتهم،  اإلدالء 
املـــال ملــعــرفــة األســبــاب الحقيقية وراء  ســـوق 
 20 تجاوزت  التي  املتسارعة،  البيع  عمليات 
مليار دوالر مــن شــركــة »أرتــشــيــجــوس«، في 
الجهات  عــن  ممثلون  أيضًا  حضرها  جلسة 
املنظمة للقطاع املالي بصفة عامة، ملعرفة ما 
البنوك أو شركات السمسرة  كــان أي من  إذا 

سيتعرض ألزمات سيولة. وتسببت السرعة 
التي تــطــورت بها األمـــور، فــي إثـــارة حفيظة 
شركة  أجــبــرت  أنها  حتى  الرقابية،  الجهات 
نشأة 

ُ
إدارة األصــول على تصفية مراكزها امل

فـــــي كـــــل مـــــن مـــجـــمـــوعـــات كـــــريـــــدي ســـويـــس 
ودويتشه  اليابانية،  ونــومــورا  السويسرية، 
بنك األملاني، باإلضافة إلى غولدمان ساكس 

ومورغان ستانلي األميركيني. 
بعض  األصــــــول  إدارة  شـــركـــة  واســـتـــخـــدمـــت 
باملراهنة  لها  التي سمحت  املشتقات  أنــواع 
ــرار لـــإعـــان عن  ــطــ ــم دون االضــ ــهـ عــلــى األسـ
امتاكها ما وصلت قيمته ملليارات الدوالرات 
منها، وتم استخدام أموال شركات السمسرة 
في شــراء نسبة كبيرة منها، وهــو ما ساهم 
في زيــادة حجم الصدمة على األســـواق عند 

إجراء عملية التصفية. 
وفــي حني حــذرت مجموعتا كريدي سويس 
ونـــومـــورا املــســتــثــمــريــن، صــبــاح االثـــنـــني، من 
تعرضهما لخسائر كبيرة، بعد إفــاس أحد 
عماء صناديق التحوط، أكد بنك غولدمان 
ساكس لعمائه وحاملي أسهمه أن خسائره 
ــر، وأشـــــــار بــنــك  ــذكــ ــن تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات ال تــ مــ
الشركة  مــع  تعاماته  تصفية  إلــى  دويــتــشــه 
دون تحقيق أي خسائر. وأصدرت مجموعة 
نـــومـــورا، ومــقــرهــا فــي طــوكــيــو، تحديثًا يــوم 
اإلثنني، يشير إلى »خسارة كبيرة« في إحدى 
املتحدة  الــواليــات  فــي  لها  التابعة  الشركات 
تذكر  لم  أميركي  نتيجة معامات مع عميل 
اسمه. وقال أكبر بنك استثماري في اليابان 
ــدى املــحــتــمــل لــلــخــســارة املــقــدرة  إنـــه يــقــّيــم املــ
أسهمها  تــتــراجــع  أن  قــبــل  دوالر،  بــمــلــيــاري 

بنحو 14% خال تعامات اليوم.
ــر، مع  ــأثـ ــه تـ ــريـــدي ســـويـــس إنــ ــال بــنــك كـ ــ وقـ
البيع  الــبــنــوك األخــــرى، مــن عمليات  بعض 
ــا اضـــطـــره  ــ ــــي، مـ ــاضــ ــ ــــوع املــ ــبــ ــ املـــكـــثـــف األســ
للخروج من مراكز مع الشركة التي لم يذكر 
ــنــــني، خــســرت  ــــي تـــعـــامـــات االثــ اســـمـــهـــا. وفـ

أسهمه أكثر من %15.

هروب مليار دوالر من تركياقلق استثماري من أسهم بنوك »وول ستريت«

العام  فــي  فــي طــهــران  الخميني للحكم  الله 
بــأن تصطاد في  كــذلــك  1979. وتــأمــل بكني 
غير  تبدو  التي  العربية  الخليج  دول  مياه 
مرتاحة حاليًا لصعود الحزب الديمقراطي 
ــي الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة. وتــعــتــمــد  لــلــحــكــم فــ
النفط  الصني بدرجة رئيسية على واردات 

من منطقة الخليج. 
وتستغل بــكــني عــاقــات الــطــاقــة الــقــويــة مع 

األخيرة أكبر مستورد للخامات النفطية في 
مليون   11 وارداتــهــا نحو  بلغت  إذ  العالم، 
برميل يوميًا، كما تستورد خامات نفطية 
النفطي  االحتياطي  خــزانــات  ملــلء  إضافية 
االســتــراتــيــجــي الــتــي تــرغــب فــي رفــعــهــا إلــى 

مائة يوم، أي نحو 1.1 مليار برميل. 
كــمــا تـــأمـــل بــكــني كـــذلـــك بــــأن يــســاهــم الــبــنــك 
املشترك مع طهران في تدويل اليوان ليصبح 

نفوذها  لتعزيز  وإيــــران  الخليجية  الــــدول 
في املنطقة التي باتت تعتمد في صادرات 
ــوق الـــصـــيـــنـــي وزحـــزحـــة  ــســ الـــنـــفـــط عـــلـــى الــ
واشــنــطــن تــدريــجــيــًا مـــن مــوقــع الــنــفــوذ في 
املنطقة. وترى مجلة »ذا دبلومات« املعنية 
بــالــشــؤون اآلســيــويــة أن الــطــاقــة هــي مركز 
االهـــتـــمـــام الــرئــيــســي فـــي عـــاقـــات بــكــني مع 
دول املنطقة. وباتت الصني خال السنوات 

التجارية  الــتــســويــات  فــي  لــلــدوالر  منافسًا 
ـــزال الــــيــــوان يــحــتــل مــكــانــة  ــ الـــعـــاملـــيـــة. وال يـ
مــتــأخــرة فـــي احــتــيــاطــات الــبــنــوك املــركــزيــة 
الــدوالر التي تفوق  العاملية مقارنة بحصة 
النقد  إحــصــائــيــات صـــنـــدوق  62%، حــســب 
الــدولــي األخـــيـــرة. وحــســب بــيــانــات مصرف 
»مورغان ستانلي« االستثماري األميركي، 
فــإن حصة الــيــوان مــن إجــمــالــي احتياطات 

البنوك املركزية من العمات الصعبة يقدر 
بنحو 2%. كما يقدر املصرف أن ترتفع هذه 
العام  بــني 5 و10% بنهاية  مــا  إلــى  النسبة 

.2030
وتستفيد املصافي الصينية منذ شهور من 
تحصل  التي  الرخيصة  النفطية  الخامات 
عليها سرًا من إيران لتحقيق ربحية عالية 
باملشتقات  واملتاجرة  التكرير  عمليات  من 
فــي الــســوق اآلســـيـــوي. ويــــرى مــحــلــلــون في 
أن  النرويجية،  إنيرجي«  »رايــســتــاد  شركة 
اإليراني  للنفط  الصينية  املشتريات  زيــادة 
الرخيص خال شهر مارس/ آذار الجاري، 
كــانــت وراء تـــراجـــع أســـعـــار خـــام بــرنــت من 
ـــل مـــن 65  أقـ ـــى  إلـ ـــوق 70 دوالرًا  فـ مــســتــوى 
ــة  ــيـ ــرانـ اإليـ الـــنـــفـــط  شـــركـــة  وتـــمـــنـــح  دوالرًا. 
زبائنها الصينيني حسومات تراوح بني 4 
و6 دوالرات في البرميل. في هذا الشأن، قال 
تاجر نفط في بكني لرويترز: »ما يهم تجار 
البرميل  النفط في الصني هو رخــص كلفة 
وارتـــفـــاع هــامــش الــربــح، ويــجــدون ذلـــك في 
الخامات اإليرانية، وبالتالي يصبح النفط 
اإليراني مغريا لهم، ومن الصعب مقاومته«. 
وال يستبعد محللون أن تستخدم الحكومة 
الــصــيــنــيــة الــصــفــقــة اإليــرانــيــة كــــأداة ضغط 
ــع واشـــنـــطـــن  ــ ــي مــــفــــاوضــــات الــــتــــجــــارة مـ ــ فـ
االتـــحـــاد  املــســتــقــبــل، وخـــاصـــة أن دول  فـــي 
األوروبــــي ال تــدعــم حظر الــواليــات املتحدة 
الذي أقره الرئيس األميركي السابق دونالد 

ترامب. 
من جانبها، تقدر شركة البيانات واألبحاث 
»ريــفــيــنــيــتــف« فـــي لـــنـــدن، حــجــم صـــــادرات 
النفط اإليراني إلى الصني بنحو 27 مليون 
في  تضعها  تقديرات  هنالك  ولكن  برميل، 
قرابة مليون  أي  الـــ30 مليون برميل،  خانة 
الــجــاري، وذلــك  الشهر  برميل يوميًا خــال 
لـــم تــتــجــاوز 2.4 مليون  مــقــابــل مــشــتــريــات 

برميل خال العام 2020 بأكمله. 
ُيــذكــر أن الــصــني تــســتــورد نــحــو 11 مليون 
ــا من  ــهـ بــرمــيــل يــومــيــًا، وقـــد ارتــفــعــت وارداتـ
الـــخـــامـــات الــنــفــطــيــة بــنــســبــة 4% إلــــى 11.8 
يناير/  شهري  خــال  يوميًا  برميل  مليون 
كــانــون الــثــانــي وفــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام 
الصينية.  الجمارك  لبيانات  وفقًا  الجاري، 
وبالتالي فإن شهية الصني الستيراد النفط 
وربما  املقبلة،  الــســنــوات  خــال  ستتواصل 
لن تكون الــواردات الروسية كافية لتغطية 
ــــال تــوتــر  احــتــيــاجــاتــهــا مــــن الـــطـــاقـــة فــــي حـ

العاقات مع واشنطن.

قالت وكالة فارس اإليرانية إن وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، 
مشروع  إكمال  حول  تباحثا  جايشانكار،  سابرامانيام  الهندي،  ونظيره 
ميناء تشابهار جنوب شرقي البالد. وقالت قناة »نيوز 18« الهندية، في 
جايشانكار  إن  الثالثاء،  أمس  تقرير 
مع  جرت  التي  المحادثات  إن  قال 
وأعــرب  مفيدة،  ــي  ــران اإلي نظيره 
التعاون  يدخل  أن  في  أمله  عن 
ونيودلهي  طــهــران  بين  الثنائي 
بهدف  وجــادة  جديدة  مرحلة 
 - شمال  لممر  التحتية  البنى  إكمال 
جنوب الدولي عبر ميناء  تشابهار 

االستراتيجي.

إكمال ميناء تشابهار

تقرير

رغم أن أسهم المصارف 
األميركية استعادت بعض 

خسائرها من تصفية 
فوضوية، إال أن قلق 

المستثمرين لم ينته
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رؤية

شريف عثمان

فاجأتنا أزمة سفينة الشحن املحشورة في قناة السويس بما ال 
نعرفه عن قناتنا العزيزة، بعد أن احتلت أخبار إغالقها وتعطل 
مئات السفن عند مدخليها، ثم أنباء استئناف املالحة فيها بعد 
العاملية  األولــى في أغلب الصحف  السفينة، الصفحات  تحريك 
العالم يعرف من  أن  للشك   

ً
لندرك بما ال يدع مجاال الرئيسية، 

أهمية القناة ما ال نعرفه، وربما ما ال نستطيع تحمل مسؤوليته، 
وفق أساليب اإلدارة الحالية، التي يبدو أنها لم تتحرك قيد أنملة 

مما كانت عليه قبل ما يقرب من نصف قرن. 
تناقلت وكاالت األنباء، العاملية طبعًا، أخبار الحادث فور وقوعه، 
فتوقعت البورصات حدوث تراجع في إمدادات الوقود، وتحديدًا 
النفط، ليرتفع سعره بأكثر من ستة باملائة، قبل أن يدرك الجميع 
كانت  العالم  بقاع  من  كثير  في  األســود  الذهب  احتياطيات  أن 
متوافرة بصورة تحول دون حدوث اختناقات، فيتراجع السعر. 
وكانت مواقع األخبار والصحف املحلية في مصر وقتها على 
وإعــالم  يمكن نشره  بما  التعليمات  منتظرة صــدور  وضعها، 

املواطن املصري به. 
لــكــن األنــظــار الــتــي كــانــت متوجهة نــحــو الــقــنــاة، الــتــي يــمــر بها 
10%-12% من حجم التجارة العاملية، والتي تربط بني مصانع 
آسيا الناشئة وأســواق أوروبــا وأميركا الغنية، ركزت هذه املرة 
التي  املــوصــالت،  املــعــروف باسم أشباه  على »وقــود عصرنا«، 
الحديثة،  التكنولوجيا  يستخدم  ما  كل  تصنيع  في  تستخدم 
بالغساالت  مــرورًا  الذكية،  والهواتف  اآللية  الحواسب  من  بــدءًا 
 إلـــى الــســيــارات والـــطـــائـــرات، بــل وسفن 

ً
ــوال ــ والـــثـــالجـــات، ووصـ

استمرار  مــع  أزمتها  تفاقم  الكثيرون  يخشى  حيث  الــفــضــاء، 
إغالق القناة.

التجارة  عمليات  تعطيل  في  تسبب  الــذي  الجائحة،  عــام  وبعد 
الدولية، وكشف الكثير من عوار نظم التوريد وسالسل اإلمداد، 
النظر فــي نظام  إعـــادة  إلــى  الــشــركــات  الحكومات وآالف  ودفـــع 
املناسب  الــوقــت  »فــي  الوسيطة  والسلع  اإلنــتــاج  شــراء عناصر 
الرئيس  إدارة  فرضتها  الــتــي  العقوبات  ومــع   ،»Just in time
األميركي السابق دونالد ترامب على بعض الشركات الصينية، 
قالت وكالة بلومبيرغ لألنباء الشهر املاضي إن إنتاج شركات 
الــعــالــم سيتعرض النــخــفــاض كبير، بماليني  الــســيــارات حــول 
االقتصاد  وعلى  الصناعة  على  مــا سيضيع  وهــو  الــســيــارات، 

العاملي أكثر من 60 مليار دوالر خالل الربع الحالي وحده. 
والشهر املاضي أيضًا، تسببت األحوال الجوية شديدة السوء 
الــتــي ضــربــت واليـــة تكساس األمــيــركــيــة، أهــم منطقة لتصنيع 
أشباه املوصالت في الواليات املتحدة، في إغالق ثالثة مصانع 
منها، أحدها أملاني وآخر كوري وثالث أميركي ملدة شهر، وقبل 
جنوح السفينة في القناة بخمسة أيام، اندلع حريق ضخم بأحد 
مصانع شمال اليابان املنتجة ألشباه املوصالت، ليتقرر إغالقه 
ــر الـــذي ضــاعــف مــن مــأســاة نقص  ملـــدة شــهــر عــلــى األقــــل، األمـ

أشباه املوصالت التي بدأت العام املاضي.
وأعدت جريدة وول ستريت جورنال تقريرًا عن تأثير النقص 
في أشباه املوصالت حول العالم على صناعة السيارات، فذكرت 
أن شــركــة تــويــوتــا الــيــابــانــيــة قـــررت إيــقــاف اإلنــتــاج بمصنعها 
فــي جــمــهــوريــة الــتــشــيــك، وأن شــركــتــي هــونــدا ونــيــســان قــررتــا 
املتحدة وكندا  الواليات  السيارات بمصانعها في  إنتاج  إيقاف 
أغلقت مصنعها  األملانية  واملكسيك، وأن شركة فولكس فاغن 
الــواليــات  فــي  أعــمــال مصنع ميتسوبيشي  الــبــرتــغــال، وأن  فــي 
املتحدة تعطلت، وأن شركتي جنرال موتورز وفــورد خفضتا 

إنتاج السيارات في مصانعهما.
ما عرفناه بالصدفة من احتماالت تفاقم أزمة أشباه املوصالت 
أنــواع  أيــام يسري على  السويس لبضعة  بقناة  املالحة  بتعطل 
 
ً
أخرى من السلع التي اتخذت من القناة ممرًا رئيسيًا لها، منتقلة

من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال، وهو ما يجعلنا 
نتساءل عن الكفاءة التي تتم بها إدارة هذا املرفق، اآلن وخالل 
ــل، حــني نــعــرف أن أضخم  الــعــقــود الخمسة األخــيــرة عــلــى األقــ
حصيلة مــن إيــراداتــه فــي أي عــام لــم تصل إلــى ستة مليارات 
افتتاح  التي شهدت  الخمسة األخيرة،  دوالر، بما فيها األعــوام 

التفريعة الجديدة، وما أشيع عن كونها »هدية مصر للعالم«.
تقف مصر اآلن في مفترق طــرق، فإما أن تستسلم لخسائر 
السمعة التي تسبب فيها جنوح السفينة، وما أعقبها من سوء 
العالم،  أطــراف  القناة »شبه موصلة« بني  إدارة لألزمة، لتصبح 
التي  ونفقد نسبة كبيرة مما كنا نتحصل عليه من إيراداتها 
تساهم فيما يدخل البالد من عملة صعبة، أو أن تقرر الحكومة 
املصرية إعــادة النظر في أسلوب اإلدارة املتبع، من أول تطوير 
إعالميًا  الــحــوادث  مع  التعامل  أساليب  وحتى  املقدمة،  الخدمة 
عند تكرارها، ال قدر الله، لنتمكن وقتها من إقناع العالم بأننا 
ل« يمكن االعتماد عليه في رحالت الشتاء  بالفعل أهم »ُمَوصِّ

والصيف بني الشرق والغرب.
ولو تمكننا من إقناع العالم بأننا جديرون بالقيام بهذه املهمة، 
يمكن وقتها التفكير في كيفية استغالل محورية القناة بالنسبة 
النقد  الــبــالد مــن  الــعــاملــي فــي زيــــادة حصيلة  الــتــجــاري  للنظام 
األجنبي، سواء من خالل تطوير مراكز الخدمات اللوجيستية 
أو من خــالل تعديل رسوم  اتــجــاه،  القناة في كل  عند مدخلي 
العبور بالقناة بصورة تأخذ في االعتبار الطرق البديلة املتاحة 
أسعار  ومستويات  الفصول  لتغير  وفــقــًا  بــهــا،  املـــرور  وتكلفة 
البواخر  تسيير  في  املستخدم  الــوقــود  سعر  وتحديدًا  الطاقة، 

وسعر الكهرباء املستخدمة في تبريد الحاويات املبردة. 
خسرت القناة املصرية أعدادًا كبيرة من السفن التي كانت تمر 
الحكومة، كما فعلت في مناسبات مختلفة،  بها عندما قــررت 
زيــــادة رســـوم املــــرور فــيــهــا، وكــانــت أســعــار الــوقــود منخفضة 
بدرجة تسهل قرار التوجه نحو رأس الرجاء الصالح، كما حدث 
فــي شهر مــايــو / أيـــار مــن الــعــام املــاضــي، حــني انخفض سعر 

النفط ليدور حول مستويات عشرين دوالرًا للبرميل. 
لــكــن الـــظـــروف الــحــالــيــة، وتـــجـــاوز الــســعــر مــســتــوى 60 دوالرًا 
للبرميل، وارتفاع أسعار الكهرباء حول العالم، مع ما علمناه من 
اعتماد التجارة الدولية بصورة كبيرة على القناة، يسمح بإعادة 
الحسبان  في  تأخذ  معادلة  وضــع  وربما  التسعير،  في  النظر 
أسعار النفط والكهرباء، كما درجة حرارة الجو، لتحديد رسوم 
م إيراداتها، وفي نفس 

ِّ
َعظ

ُ
ت العبور بالقناة بصورة ديناميكية، 

الوقت ال تسمح بانتقال السفن إلى الطرق املنافسة.

قناة السويس وأشباه 
َلات الُمَوصِّ



علي أنوزال

ــة  ــتــــصــــاديــ ــعــــة االقــ ــقــــاطــ ــة املــ ــ ــركـ ــ تـــــواجـــــه حـ
والــثــقــافــيــة إلســرائــيــل حملة مــســعــورة في 
دول أوروبية وأميركا تسعى إلى تجريمها 
ومــاحــقــة رمـــوزهـــا، تــقــف وراءهــــا الحركة 
ــــن خــــــال الـــضـــغـــط عــلــى  ــة، مـ ــيـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
الستصدار  ومحاكم  وبــرملــانــات  حكومات 
قـــرارات وأحــكــام بقصد ترهيب الناس من 
وبقدر  معها.  التعاطف  أو  لها  االنــضــمــام 
ما تعتبر هذه الحملة ترهيبية وعدوانية، 
تستهدف حرية التعبير، إال أنها تعبر عن 
نفسه،  الوقت  وفــي  املقاطعة.  حملة  نجاح 
عن خوف الحركة الصهيونية منها، ألنها 
تهدد وجودها، وتكشف عن حقيقتها أنها 
أيديولوجية عنصرية شوفينية احتالية. 
ففي فرنسا أقّرت محكمتها العليا تجريم 
حركة املقاطعة، قبل أن تنتصر لها املحكمة 
األوروبـــيـــة لحقوق اإلنــســان الــتــي رأت في 
لاتفاقية  انتهاكا  الفرنسية  املحكمة  قــرار 
ــان، واعـــتـــبـــرت  ــ ــــسـ األوروبـــــيـــــة لـــحـــقـــوق اإلنـ
نـــشـــاط حـــركـــة املــقــاطــعــة الــســلــمــي مــكــفــوال 
بــقــوانــني حــمــايــة حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر. 
وفــــي أملـــانـــيـــا، صــــادق الـــبـــرملـــان الــفــيــدرالــي 
قــرار غير ملزم يصف حركة  على مشروع 
السامية،  ومــعــاداة  بالعنصرية  املقاطعة 
ــــى مـــحـــاصـــرة أنــشــطــتــهــا، وهـــو  ويــــدعــــو إلـ
التضامن  الذي تعمل مجموعات  املشروع 

وائل نجم

قــرابــة ثمانية أشــهــر عــلــى انفجار  مــضــت 
ــــي خـــمـــســـة أشــهــر  ــوالـ ــ ــــروت، وحـ ــيـ ــ مــــرفــــأ بـ
ــري تــشــكــيــل  ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ ــلـــى تــكــلــيــف سـ عـ
حكومة »مهّمة« من أصحاب اختصاص، 
الفرنسي،  الــرئــيــس  ملــبــادرة طرحها  وفــقــًا 
إيمانويل ماكرون، على القوى السياسية 
اللبنانية فــي أثــنــاء زيــارتــه بــيــروت بعيد 
 شيئًا لم 

ّ
انــفــجــار املــرفــأ مــبــاشــرة، غير أن

ــم يــتــغــّيــر، فـــاألفـــق الــســيــاســي  يــحــصــل ولــ
على حــالــه مــن االنـــســـداد، بــل أخــذ منحًى 
تصاعديًا مع الخاف الحادث بني رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــيـــشـــال عــــــون، والـــرئـــيـــس 
الحريري.  الحكومة، سعد  املكلف تشكيل 
واألزمة االقتصادية واملعيشية إلى مزيد 
انهيار سعر صرف  فــي ظــل  التعقيد،  مــن 
األجنبية  العمات  أمــام  اللبنانية  الليرة 
األخــــرى، ســّيــمــا الــــدوالر األمــيــركــي، حيث 
ــــي الـــســـوق  بـــلـــغ ســـعـــر صــــــرف الــــــــــدوالر فـ
املوازية في بيروت 15 ألف ليرة لبنانية. 
من  مزيد  إلــى  أيضًا  االجتماعية  ــة  واألزمـ
كــورونــا  جائحة  ي 

ّ
تفش ظــل  فــي  التعقيد، 

التي طرحتها  الحلول  وفشل  ناحية،  من 
الــحــكــومــة ملــواجــهــتــهــا مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، 
ــع املـــعـــيـــشـــي الــــــذي فـــتـــك بـــاألســـر  ــ ــــوضـ والـ

اللبنانية من ناحية ثالثة. 
بـــــات الــجــمــيــع فــــي لـــبـــنـــان وفـــــي الـــخـــارج 
 األزمــات املرّكبة التي 

ّ
 مفتاح حل

ّ
يــدرك أن

يــعــيــشــهــا الـــلـــبـــنـــانـــي تـــكـــمـــن فــــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة، وهــــذه تــحــتــاج إلـــى تـــوافـــق أو 
ـــر بــعــد. 

ّ
ــذا لــــم يـــتـــوف ــ اتــــفــــاق ســـيـــاســـي، وهــ

والتوافق أو االتفاق السياسي، أو بصورة 
الـــذي يــســّد األفــق   الــخــاف السياسي 

ّ
أدق

أمـــــام الـــحـــلـــول يــظــهــر عــلــى هــيــئــة خـــاٍف 
على الصاحيات، خصوصًا بني الرئيس 
عـــــون واملـــكـــلـــف الــــحــــريــــري. وقـــــد تـــجـــاوز 
ــنـــصـــوص الـــدســـتـــوريـــة الــنــاظــمــة  ــون الـ ــ عـ
طالب  عــنــدمــا  الــحــكــومــة،  تشكيل  لعملية 
على  حكومية  تشكيلة  بتقديم  الحريري 
 من 

ً
 كا

ّ
هواه وطلبه، أو االعتذار، علمًا أن

النيابي  املــجــلــس  مــن  منتخٌب  الــرئــيــســني 
الدستور،  آلية منصوص عليها في  وفق 
ــاك الـــفـــاضـــح األول  ــهــ ــتــ وهــــنــــا يـــكـــمـــن االنــ

عصام شعبان

فــي الــحــادث املـــرّوع فــي ســوهــاج )جنوب 
قــطــاريــن أودى بحياة  مــصــر(، اصـــطـــدام 
الــصــحــة(  وزارة  )بـــحـــســـب  شــخــصــًا   19
وأصيب فيه عشرات الجرحى، دالالت عن 
تعاقب حكومات  ينفها  لــم  ظلم ســنــواٍت 
ــّرت فـــي تطبيق  ــمـ ــتـ وســـلـــطـــات طـــاملـــا اسـ
سياساٍت غير عادلة، تؤجل املهام امللّحة، 
ومنها ما يتعلق بإصاح خدمات النقل، 
كما  الخلل.  تعالج  تنمية  وغــيــاب خطط 
يذّكر الحادث السلطة واملجتمع بسيادة 
نمط حياة قاٍس في جنوب مصر وريفها، 
وقطاعات  أنشطة  تراجع  جوانبه  ضمن 
إنتاجية، وارتفاع نسب البطالة، ونقص 

في الخدمات وسوء حالتها أو تهالكها.
وتضاف نتائج السلطوية، وما تتضمنه 
من استبعاد الكفاءات واستبدالها بدائرة 
غير  أغلبها  العدد،  املوالني محدودة  من 
تعالج  تنموية  لــرؤيــة  وتفتقد  مختص، 
الــنــمــط مـــن اإلدارة،  الـــخـــلـــل، هــــذا  أوجـــــه 
والذي يمثل عودة بيروقراطية أهل الثقة، 
يتضّمن في كل موقع منخفضي الكفاءة. 
ديمقراطيًا  منتخبة  هيئات  غــيــاب  ومــع 
ــع  ــام وضــ ــهــ ــمــ ــوم بــ ــقـــي تـــــقـــ ــيـ ــقـ بـــشـــكـــل حـ
الخطط،  عنها  تنبثق  الــتــي  الــســيــاســات 
وتتم مراقبة تنفيذها ومتابعته، ال يمكن 
التنمية  أو  اإلصـــــاح  جـــهـــود  تــحــقــق  أن 
مــســتــهــدفــاتــهــا الــنــهــائــيــة، وال يــعــقــل، في 
يــراعــي  أن  اإلدارة،  مـــن  الــنــمــط  ــذا  هــ ــل  ظـ
مــتــخــذو الــقــرار تــرتــيــب األولـــويـــات، وهــو 
ومطالباتهم،  الــنــاس  رأي  يــهــّمــش  الـــذي 
ويرفض حتى االسترشاد بما يقولونه، 
أو يستمع، في أحيان كثيرة، إلى خبراء. 
ـــحـــة 

ّ
وبــــالــــتــــالــــي، تــــكــــون األزمـــــــــــات مـــرش

للتكرار، خصوصًا مع اقتران السلطوية 
بـــســـيـــاســـات الـــظـــلـــم االجـــتـــمـــاعـــي. وهــنــا 
املصريني  حــقــوق  انــتــهــاك  يصبح مشهد 
مــكــتــمــل األركــــــان، ســيــاســيــًا واجــتــمــاعــيــًا، 
ال تــخــطــئــة الـــعـــني، وال تــنــفــيــه مــحــاوالت 

اإلنكار أو تفضيل جانب على آخر.
الــصــدمــات األكـــاذيـــب، ويبقى  تسقط مــع 
ــع يــتــحــّدى الـــدعـــايـــة. ومــــع األزمــــات  ــواقـ الـ
ــواقــــص، فـــشـــل الـــســـيـــاســـات  ــنــ تــتــكــشــف الــ
وخــلــل  الـــتـــقـــديـــر  ــوء  ــ وســ اإلدارة،  وعـــجـــز 
في  التدبير  األولــويــات، ونقصان  ترتيب 
املبالغة  مــن  ليس  املــــوارد. وهنا  توظيف 
أن يـــوصـــف الـــحـــال بــــأن مــصــر مــحــزونــة 
بإدارتها حني تخفق، وفرحة حني تحقق 
أي انتصار يعيد ثقة مواطنيها بنموذج 
الدولة، القادرة على اإلنجاز والتي تراعي 
ــــات وتــتــبــع عـــدالـــة فـــي الــتــنــمــيــة،  ــويـ ــ األولـ
خذو القرار، 

ّ
ويعتذر فيها املسؤولون ومت

ــاودون الــتــفــكــيــر فــــي ســيــاســاتــهــم،  ــ ــعــ ــ ويــ
ويــعــتــرفــون بـــاألخـــطـــاء بــشــجــاعــة. ولــكــن 
من الغريب أن يطرح رئيس وزراء مصر، 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، ويــتــحــدث كــمــواطــن 
 مــتــى تــنــتــهــي حــــوادث 

ً
مــصــري مــتــســائــا

الـــقـــطـــارات؟ وهـــو تــصــريــٌح يــتــنــاقــض مع 
مسؤوليات صاحبه، ومع ما ينبغي قوله 
مـــن إجـــــاء لــلــحــقــيــقــة ومـــصـــارحـــة بــشــأن 
الوعد بإنهاء املشكلة  التقصير، أو حتى 
فــي مخطط زمني مــحــّدد، حتى وإن كان 
ــّكـــك. وال يــخــتــلــف هــنــا  ــد مـــحـــل تـــشـ الــــوعــ
موقف وزير النقل، كامل الوزير، الذي يرى 
 يــرفــض االســتــقــالــة 

ً
نــفــســه جــنــديــًا مــقــاتــا

والــهــرب مــن املــيــدان، بما يــوحــي بــأنــه لم 
ينتقل بعد إلى مفهوم واضع السياسات 
والخطط، اال إذ كان املسؤولون يعتبرون 
ــم مـــتـــلـــقـــي أوامـــــــــــر. وال يــخــتــلــف  ــهـ ــفـــسـ أنـ

سمير حمدي

م الحكومة الليبية املؤقتة، 
ّ
بعد إعان تسل

بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، مــقــالــيــد 
ــراءات التسلم  ــ األمــــور فــي بــنــغــازي، إثـــر إجـ
مـــــع الــــحــــكــــومــــة املــــــــوازيــــــــة، بــــرئــــاســــة عــبــد 
ــتـــراب الليبي  الــلــه الــثــنــي، يــصــبــح كــامــل الـ
الفعلية،  الــجــديــدة  الــحــكــومــة  تــحــت سلطة 
مــرة منذ سنوات  ومقرها طرابلس. وألول 
يـــحـــدث هــــــذا. ولـــكـــن األمـــــــور لــيــســت بــهــذه 
الــبــســاطــة بــالــتــأكــيــد، فــهــنــاك عـــوائـــق ال بد 
ــهــا، 

ّ
مــــن اجـــتـــيـــازهـــا، وأزمــــــــات يــنــبــغــي حــل

بعهدتها   
ٌ
منوط االنتقالية  الحكومة  فهذه 

تـــحـــويـــل قــــــرار وحــــــدة الــــتــــراب الــلــيــبــي مــن 
مـــجـــّرد شـــعـــار ســيــاســي إلــــى واقـــــع فــعــلــي، 
وهو ما يتطلب إجــراءات واقعية وعاجلة، 
التي  الدولة  أقلها توحيد مؤسسات  ليس 
عـــت بــني طــرابــلــس وبــنــغــازي، وإيــجــاد 

ّ
تـــوز

صــيــغــة لــبــنــاء مــؤســســة عــســكــريــة وأمــنــيــة 
موحدة، تكون ذات صبغة مهنية، وتحترم 
التجاذبات  الدستوري، بعيدا عن  موقعها 
السياسية، وهو ما يبدو أمرا صعبا، على 
ــــل فـــي ظـــل تــمــّســك املــلــيــشــيــات املــوالــيــة  األقـ
ــلـــواء املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر بــمــواقــفــهــا،  لـ
حــيــث تــظــاهــر عــنــاصــرهــا للتأكيد عــلــى أن 
تابع  الوطني«  »الجيش  عليه  يطلقون  ما 
لحفتر، مهّددين بمواجهة كل من سيحاول 
يشعر  أن خليفة حفتر  األكــيــد  عنه.  فصله 
ــطــــوات قـــادمـــة  ــن أي خــ بــالــقــلــق الــفــعــلــي مــ
للحكومة االنتقالية، على الرغم من أنها لم 
األرض،  فعلية على  أي خــطــوات  عــن  تعلن 
فهو يــدرك، قبل غيره، أن فكرة إطــاق اسم 
»الجيش الوطني« على املسلحني التابعني 
 
ً
تابعة  

ً
وطنية  

ً
مؤسسة منهم  يجعل  لن  له 

لـــلـــدولـــة، فــهــنــاك فـــي الـــغـــرب الــلــيــبــي قـــوات 
عــســكــريــة أخـــــرى تــابــعــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق 
املــنــتــهــيــة مــدتــهــا تــعــتــبــر نــفــســهــا الــجــيــش 
الحقيقي للدولة، وهو ما يستوجب إعادة 
بـــنـــاء املـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــواصـــفـــاٍت 
أمــراء  بــني  املحاصصة  عــن  بعيدا  مختلفة، 
الحرب وقــادة املليشيات، بمن فيهم حفتر 
ــذي يــنــبــغــي على  ــ نـــفـــســـه.  املـــلـــف الـــثـــانـــي الـ
الحكومة املؤقتة العمل عليه هو مجموعات 
املرتزقة املنتشرة في الباد، ففي السنوات 
للتدخل  ليبيا مــســرحــا  املــاضــيــة أصــبــحــت 
اإلمـــارات،  العسكري من دول شتى )مصر، 
تــركــيــا، روســـيـــا، فـــرنـــســـا(، وتــــم اســتــجــاب 
أعــداد ضخمة من املقاتلني األجــانــب، يقّدر 

مع الشعب الفلسطيني في أملانيا وأوروبا 
التعبير  على إسقاطه، ألنه يناقض حرية 
ــــي. وفـــي  ــانــ ــ ــتــــور األملــ ــتــــي يــكــفــلــهــا الــــدســ الــ
الــيــمــيــنــي،  الـــرئـــيـــس  إدارة  كـــانـــت  أمـــيـــركـــا، 
ــــب، تـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــنــيــف  ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ دونــ
للسامية«،  »معادية  بأنها  املقاطعة  حركة 
ومـــعـــاقـــبـــة كــــل املـــنـــظـــمـــات املـــشـــاركـــة فــيــهــا 
بــدعــوى أنــهــا تــدعــو إلـــى الــكــراهــيــة. وبعد 
بادين،  الديمقراطي، جو  الرئيس  انتخاب 
ــــت االتـــــحـــــادات الـــيـــهـــوديـــة فــــي أمــيــركــا  دعـ
الــشــمــالــيــة إدارتــــــه إلــــى اعــتــمــاد الــتــعــريــف 
املثير للجدل الذي أقــّره »التحالف الدولي 
الــذي يعّرف  الهولوكوست«  إلحياء ذكــرى 
لليهود،  كراهية  بأنها  السامية«  »مــعــاداة 
ويــشــمــل ذلـــك حــتــى الــتــصــريــحــات املــعــاديــة 

إلسرائيل.
ما الــذي يجعل كل هذه الــدول، بمحاكمها 
وبرملاناتها وإداراتــهــا، تتحّرك ضد حركة 
الوحيد  الاعنف، ساحها  ى 

ّ
تتبن سلمية 

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــا االقـ ــهـ ــالـ ــكـ ــل أشـ ــكـ املــــقــــاطــــعــــة، بـ
ــة، ملــــشــــروع الـــفـــكـــرة  ــكــــريــ ــفــ ــيـــة والــ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
الــصــهــيــونــيــة؟ ثـــّمـــة أكـــثـــر مـــن ســبــب يــدفــع 
الــحــمــلــة الــصــهــيــونــيــة إلــــى الـــتـــحـــّرك، على 
املقاطعة:  حــركــة  لتشويه  جبهة،  مــن  أكــثــر 
أوال، ألنها سلمية غير عنيفة، ال تستهدف 
األفــراد، بل املؤسسات والشركات. وثانيا، 
ألنها شعبية تعتمد على الشعوب، وليس 
على الحكومات، ونجحت في عوملة النضال 

التطبيع التي أقدمت عليها أكثر من دولة 
ــيـــل، ألنـــهـــا تــكــســر طــوق  ــرائـ عــربــيــة مـــع إسـ
الــعــزلــة مــن حــولــهــا، وتــضــرب فــي الصميم 
ــقــــوم عــلــى  ــقـــاطـــعـــة الــــتــــي تــ عـــمـــل حــــركــــة املـ
ثــاثــة أهــــداف، تتمثل فــي إنــهــاء االحــتــال 
اإلسرائيلي لأراضي الفلسطينية وتفكيك 
مستوطنات الضفة الغربية وتدمير جدار 
الفصل العنصري ورفع الحصار عن غزة، 
التمييزي ضد  اإلسرائيلي  النظام  وإنهاء 
ــنـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي إســـرائـــيـــل،  ــواطـ املـ
بالعودة  الفلسطينيني  لاجئني  والسماح 

ــة.  ــيــ ــلــ ــم األصــ ــهـ ــقـ ــاطـ ــنـ مـ أو  إلـــــــى ديــــــارهــــــم 
ومـــن أجـــل تــحــقــيــق هـــذه األهــــــداف، تتبنى 
الــحــركــة ثــــاث آلـــيـــات، هـــي املــقــاطــعــة بكل 
والعلمية  والثقافية  االقتصادية  أشكالها 
ــيــــل، وســحــب  واألكـــاديـــمـــيـــة لــــدولــــة إســــرائــ
االستثمارات من املستوطنات اإلسرائيلية، 
ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها القانون 
الدولية  املحاكم  أمــام  الــدولــي، وماحقتها 

ضد اإلفات من العقاب.
وغــيــر خـــاٍف أن هــذه الــحــركــة الــتــي أطلقها 
نشطاء فلسطينيون عام 2005 مستوحاة 
من حركة املقاطعة في جنوب أفريقيا إّبان 
فــتــرة نــظــام »األبـــرتـــهـــايـــد«، حــيــث نجحت 
تــلــك الــحــركــة فــي نـــزع الــشــرعــيــة عــن نظام 
األقــلــيــة الــبــيــضــاء الــعــنــصــريــة فـــي جــنــوب 
العنصري  الفصل  نــظــام  أفــريــقــيــا، وإنــهــاء 
تقل  ال  الــيــوم  الصهيونية  والــحــركــة  فيها. 
خطورة عن نظام »األبــارتــهــايــد«، بل إنها 
أخطر منه بكثير، ليس فقط ألنها تعتمد 
ســيــاســة االســتــيــطــان والــتــطــهــيــر الــعــرقــي، 
ولكن أيضا لكونها تّدعي امتاك شرعيات 
ديــنــيــة وتــاريــخــيــة وأســطــوريــة غــيــر قابلة 
لــلــنــقــاش. ولــكــن مــا يــجــب أال يخفى علينا 
أن الصهيونية التي يخشى اليوم كثيرون 
ــا مــــن اتـــهـــامـــهـــم بـــمـــعـــاداة  انـــتـــقـــادهـــا خـــوفـ
ــــس الـــقـــريـــب،  الـــســـامـــيـــة، كــــانــــت، حـــتـــى األمــ
ــال الــعــنــصــريــة  ــ ــكـ ــ ــــن أشـ ــكــــا مـ تـــعـــتـــبـــر »شــ
قرار صادر  العنصري«، بحسب  والتمييز 

عــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة عــام 
فــلــســطــيــنــيــة  بـــمـــبـــاركـــة  إلــــغــــاؤه  تــــم   ،1975
لـــحـــظـــة ضــعــٍف  فــــي  عـــــام 1991،  وعـــربـــيـــة 
ــــى عــلــى الـــعـــراق،  عـــربـــيٍّ عــقــب الـــحـــرب األولـ
وذلــك فــي مقابل حضور إســرائــيــل مؤتمر 
التنازالت  مدريد للسام الذي شكل بداية 
الفلسطينية والعربية إلسرائيل، والتي ما 

زال نزيفها مستمرا.
ــة، تــحــقــق  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــيـــر واملـ ــتـــذكـ ــاب الـ ــ ــن بــ ــ ومــ
االقتصادية على نظام  املقاطعة  انتصار 
بداية  أفريقيا  فــي جنوب  »األبــارتــهــايــد« 
تسعينات القرن املاضي، في لحظة كانت 
فــيــه حــركــة املــقــاومــة املسلحة فــي جنوب 
أفــريــقــيــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن قــوتــهــا بفضل 
الدعم املادي واملعنوي الذي كانت تحظى 
ــة بــمــا فيها االتــحــاد  بــه مــن أكــثــر مــن دولـ
آنــذاك، قد تراجعت وخمدت،  السوفييتي 
ــام الــــضــــربــــات الـــقـــويـــة الــــتــــي وجــهــهــا  ــ ــ أمـ
النظام العنصري لقادتها ورموزها. لذلك 
يــجــب عـــدم االســتــهــانــة بــســاح املقاطعة، 
فهو متاح لكل من يؤمن بعدالة القضية 
ــن أنـــــه آمـــــن وغــيــر  الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــــدا عــ
مــكــلــف، فــهــو ال يــحــتــاج ســـوى إلـــى يقظة 
مــحــاربــة  اإلرادة ضـــد  الــضــمــيــر ووجـــــود 
اإليمان باالنتصار عليه،  الظلم وصابة 
وهذا أضعف اإليمان، لكنه أبلغه، إن كان 

صادقا وحازما.
)كاتب وإعالمي مغربي(

للنص الدستوري من رئيس الجمهورية. 
هــذا إضــافــة إلــى إرســالــه )عـــون( أنموذجًا 
ــــف، يـــتـــضـــّمـــن كــيــفــيــة 

ّ
ــل ــيـــس املــــكــ ــرئـ إلـــــى الـ

ــع الــحــقــائــب  ــ ــــوزيـ ــة، وتـ ــومـ ــكـ تــشــكــيــل الـــحـ
الطوائف واملذاهب والقوى  الوزارية على 
»وضع  ف 

ّ
املكل للرئيس  تاركًا  السياسية، 

االسم املناسب في املكان املناسب« طبعًا 
بــعــد الــتــشــاور مــعــه. وهـــذا أيــضــًا مخالف 
للدستور الذي أعطى حق تشكيل الحكومة 
ــف. وفـــي مــقــابــل ما 

ّ
حــصــرًا لــلــرئــيــس املــكــل

حـــاول رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ميشال عــون، 
فــرضــه وتــكــريــســه عــرفــًا دســتــوريــًا، رفــض 
الــطــروحــات، وكشف  ف هــذه 

ّ
املكل الرئيس 

قبل حوالي  بتشكيلة حكومية  تــقــّدم  ــه 
ّ
أن

ــوم إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــذي  مــائــة يـ
لــم يــأخــذ بــهــا ولـــم يــرفــضــهــا، بــل وضعها 
ــه يــريــد التحّكم 

ّ
فــي الــجــارور، واتهمه بــأن

بالحكومة بشكل كامل من خال املطالبة 
بــثــلــث أعــضــائــهــا، وهــــذا مــرفــوض مــن كل 

اللبنانيني ألّية جهة سياسية. 
.. إنها، إذن، لعبة أو حرب صاحيات بني 
رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس 
من  هناك   

ّ
أن غير  الحريري،  ف سعد 

ّ
املكل

تلميحًا،  أو  الــقــول، تصريحًا  إلـــى  يــذهــب 
 املــســألــة لــيــســت فــي الــصــاحــيــات، 

ّ
إلـــى أن

ما بما هو أعمق من ذلك. تكمن بـ »لعبة 
ّ
إن

 
ً
األمم« في لبنان التي تريد أن تبقيه ساحة

ــبــــادل الــرســائــل  لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات وتــ
والضغط والضغط املقابل. وقد أشار إلى 
ذلــك البطريرك املــارونــي، بــشــارة الــراعــي، 
 املسألة لو 

ّ
في إحدى عظاته، عندما قال إن

قت باللبنانيني ألمكن تشكيل حكومة 
ّ
تعل

 مصالح خارجية 
ّ
خال 24 ساعة، غير أن

لها. 
ّ
تعط

يذهب فريق من اللبنانيني مّمن يناصب 
ــهــا تعرقل 

ّ
إيــــران الــعــداء إلـــى اتــهــامــهــا بــأن

حليفها  عبر  بالضغط  الحكومة  تشكيل 
ــيـــس  ــى رئـ ــلــ ــان، حــــــــزب الــــــلــــــه، عــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فــــــي لـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــــــون، بـــانـــتـــظـــار أن تـــبـــدأ 
املفاوضات اإليرانية األميركية حول امللف 
الــنــووي. ويستندون في هــذا االتــهــام إلى 
ــاريـــح ومــــواقــــف شــخــصــيــات وقـــــادة  تـــصـ
رئيس  قــول مستشار  إيــرانــيــني، جديدها 
مجلس الشورى اإليراني، عبد الله هيان، 

الــــوزراء  ــأداء  بــ كــثــيــرًا، فيما يتعلق  األمـــر 
خــــال املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــتـــالـــي على 
الحادثة، راح كل وزير يكّرر ويؤكد، على 
توجيهات مؤسسة الرئاسة وتوصياتها 
ومتابعتها، وكان املؤتمر عقد خصيصًا 
تنفي  وكاستجابة سريعة  عنها،  للدفاع 
بحضور الــوزراء غياب عدالة السياسات 
وتــرتــيــب األولــــويــــات وتــخــلــي ســاحــة كل 

مسؤول.
تنتج حاالت الصدمة مكاشفة ووضوحًا 
في التعبير على مستوى الرأي العام، أو 
ما يمثل تيارًا عامًا، وهو خال الحادثة 
اإلدارة  مـــنـــظـــومـــة  بــــإخــــضــــاع  ــالــــب  ــطــ يــ
لــلــمــراجــعــة واملـــســـألـــة. وال يــكــفــي مـــع كل 
حـــادثـــة أن يــتــم اخــتــصــارهــا بــاعــتــبــارهــا 
نــوعــًا مــن الـــخـــداع فــي شكلها الــجــنــائــي، 
ــذارات )بـــرو عــتــب( بهدف  ــتـ وأن تــقــدم اعـ
الــغــضــب واســتــيــعــابــه، والتحذير  تــهــدئــة 
الــحــادث  التحقيقات. وكـــأن  مــن اســتــبــاق 
ــالــــة جــنــائــيــة،  ــثـــان حــ وكـــــــأن األزمــــــــة تـــمـ
واملتهم فيها شخص، وليست سياساٍت 
تطبقها الحكومة وسلطات سابقة، وهي 
الـــجـــذور، ومــعــلــنــة، ســكــك حديد  معلومة 
تــأخــر كثيرًا يتكلف  إلــى إصـــاح  تحتاج 
مـــلـــيـــارات. لــــذا لــيــس حـــل األزمـــــة بتقديم 
كبش فداء مع كل حادثة، أيًا كان موقعه، 
 بمزلقان، أو حتى  وزير 

ً
سائقًا أو عاما

النقل، بوصف هؤالء األشخاص أسبابًا 
مـــراجـــعـــة   ــــن دون  مـ ــلــــحــــادثــــة،  لــ ــــدة  ــيـ ــ وحـ
الـــســـيـــاســـات وخـــطـــط الــتــنــمــيــة املــتــعــلــقــة 
ومسار  بل  التحتية،  والبنية  بالخدمات 

التنمية ككل وخياراته.
ومما تكشفه الحوادث املتكّررة في مصر 
ضــعــف االســتــجــابــات الــفــوريــة لــلــكــوارث، 
ــذا الــنــقــصــان  وتــخــلــف نــظــم إدارتــــهــــا، وهــ
هــو مــا دفــع جهود أهــالــي مــركــزي طهطا 
واملـــراغـــة إلـــى مـــلء الـــفـــراغ بــعــد الــحــادثــة 
وبسالة،  شهامة  تنقصها  ال  بمحاوالٍت 
 عن 

ً
ــديـــا لــكــنــهــا لــيــســت، فـــي الـــنـــهـــايـــة، بـ

نظم إدارة الكوارث والحد من خسائرها 
الــبــشــريــة واملــــاديــــة. ولــلــمــتــابــع أن يـــدرك 
حجم األزمة، حني تتوزع أعداد املصابني 
والــضــحــايــا )وفـــي ظــل جــائــحــة كــورونــا( 
ــيـــة مــن  ــبـ عــــلــــى مـــســـتـــشـــفـــيـــات وأطـــــقـــــم طـ

محافظات أسيوط وقنا واألقصر.
وفي املشهد تظهر تكنولوجيا التواصل 
الحديثة إمكاناتها، لتكون صوتًا معّبرًا 
عـــن أحــــــوال الـــنـــاس واســتــجــابــاتــهــم في 
أثــنــاء الـــكـــوارث. يــصــنــع الــنــاس صوتهم 
ــم عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــحـــاوالت  ــرهـ ــيـ ــأثـ وتـ
والــتــخــويــف. تظهر  والــتــرصــد  التضييق 
فرحًا  أو  حــزنــًا  التعبير  الكامنة،  قوتهم 
ــابـــة  ــرقـ ــًا مــــن الـ ــًا، يـــصـــنـــع نــــوعــ ــبـ أو غـــضـ
الـــقـــرار، ويساهمون  ــخــذي 

ّ
والــتــوجــيــه ملــت

في إيجاد رأي عام، ففي الحادث شغلت 
مــشــكــات الــتــهــمــيــش وإهــــمــــال الــصــعــيــد 
والريف وندرة فرص العمل، ومشروعات 
ــاتـــت  ــحـــوظـــة. وبـ ــلـ ــة مـ ــاحـ ــسـ الـــتـــنـــمـــيـــة، مـ
مــوضــوعــات مــتــكــّررة فـــي الــنــقــاش حــول 
الحادث، غير رصد التناقض بني ما يراه 
 وعــاداًل وخطط 

ً
الناس ضروريًا وعاجا

عنهم وال تخصهم،  بعيدة  تحتية  لبنى 
ــة، ويــمــكــن  ــ ــويـ ــ ــل لــيــســت أولـ ــ أو عـــلـــى األقــ
تمثل  أهـــم،  إصــاحــاٍت  لصالح  تأجيلها 

أولويات مهمة داخل كل أولوية.
وفي السياق، يمكن تأمل جانب من ردود 
األفــعــال، ومــا يقوله الــنــاس عــن الــحــادث، 
ــد انـــشـــغـــاالت أنــثــروبــولــوجــيــا  ــ ــو أحـ ــ وهـ
اإلعــام بما تتضمنه من دراســة التفاعل 
ــلـــمـــواد  ــلـــكـــني لـ ــتـــهـ ــتـــجـــني واملـــسـ ــنـ بـــــني املـ

الخبراء عددهم بما يصل إلى عشرين ألفا 
خطة  يتطلب  وهــو  متعّددة،  جنسياٍت  من 
عاجلة لسحبهم من الباد، بوصفهم عامل 
توتير للوضع، وعائقا أمام فرض حكومة 
ــدة الــوطــنــيــة لــنــفــوذهــا الــفــعــلــي على  الـــوحـ

األرض.
بقي امللف الثالث املتعلق باألمن الغذائي، 
وإعادة الحياة اليومية إلى نسقها املعتاد، 
مــثــل إصـــاح شــبــكــات الــكــهــربــاء وتشغيل 
مواقع اإلنتاج النفطي بطاقتها القصوى، 
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــات الـــضـــروريـــة 
إلدارة املرحلة. كل هذه امللفات املفتوحة قد 
ال يتم االنتهاء منها في الفترة االنتقالية 
الــتــي تنتهي إثـــر االنــتــخــابــات املــقــررة في 

شهر ديسمبر/ كانون األول املقبل.
الــعــوائــق ال تنفي أن حكومة  غير أن هــذه 
عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة تـــوفـــرت لــهــا عــوامــل 
من  ليبية  حكومة  ألي  تتوفر  لــم  للنجاح 
قبل، فهي تحظى بدعم أممي واسع، وهو 
مـــا يــجــعــل كـــل مـــن يـــحـــاول الــتــمــّرد عليها 
املؤيدة  الدولية  األطـــراف  مع  مواجهٍة  في 
الــوطــنــيــة. وإذا أضفنا  الـــوحـــدة  لــحــكــومــة 
إلـــى هـــذا الــعــامــل حــصــول تــغــيــراٍت مهمة 
فـــي الـــســـاحـــة اإلقــلــيــمــيــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
التي ستسهم  التركية  املصرية  املصالحة 
قطعا فــي الــضــغــط عــلــى حــلــفــاء الــدولــتــني 
وزراء  زيـــارة  أن  كما  الليبية.  األرض  على 
خــارجــيــة أملــانــيــا وايــطــالــيــا وفــرنــســا إلــى 
ــيــــرا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى إعـــان  طـــرابـــلـــس، أخــ
اإللــيــزيــه عــن دعــم الحكومة الــجــديــدة، إثر 
الــلــقــاء بـــني الــرئــيــس الــفــرنــســي، مـــاكـــرون، 
محمد  الليبي،  الرئاسي  املجلس  ورئيس 
املنفي، يكشفان عــن حــرص دولــي واضــح 
على إيجاد حالة استقرار في ليبيا، حيث 
الفوضى  الــحــرب األهــلــيــة أن حــالــة  أثبتت 
ر سلبا على الوضع األمني 

ّ
في ليبيا تؤث

املتوسط برمته، ســواء  البحر  فــي حــوض 
النظامية  غير  الهجرة  تصاعد  خــال  مــن 
إلـــى أوروبـــــا عــبــر ســواحــلــهــا أو االنــقــطــاع 
املتكّرر لنفطها عن الدول الغربية الشريكة 
لها اقتصاديا. وإذا أضفنا إلى هذا حجم 
الــــدول من  الــتــي ستجنيها هـــذه  الــفــوائــد 
ــادة إعــمــار لــيــبــيــا، يصبح قـــرار تثبيت  إعــ
الفرقاء  التعايش على  وفــرض  االســتــقــرار 
الــلــيــبــيــني مــصــلــحــة إســتــراتــيــجــيــة لــلــدول 
املــخــتــلــفــة، وبــعــضــهــا كــــان طـــرفـــا فـــي دعــم 

املليشيات املتحاربة.
)كاتب تونسي(

حقيقة  كشف  ألنــهــا  وثــالــثــا،  الفلسطيني. 
اإلسرائيلية، وعــّرت زيف  الدولة  عنصرية 
الــخــطــاب اإلعـــامـــي الــــذي يــقــّدمــهــا كونها 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط. 
لكل هذه األسباب، تصنف إسرائيل حركة 
املقاطعة بأنها أكبر »تهديد استراتيجي« 
 لــكــيــانــهــا، ال يــقــل خـــطـــورة عـــن مـــا تصفه 

بـ »التهديد اإليراني« لوجودها!
ــة ال نــســمــع  ــربـــيـ ــعـ ــــي املـــنـــطـــقـــة الـ ــاد فـ ــ ــكـ ــ ونـ
الكثير عن حركة مقاطعة إسرائيل. ولذلك 
يجهلها ناٌس كثيرون، وحتى أن بعض من 
السماع بأنشطتها  أو  ى لهم معرفتها 

ّ
تأت

سون عملها، أو على األقل ال يعيرونه 
ّ

يبخ
ما يستحقه من اهتمام، ربما ألنها تشتغل 
األكثر  املقاومة  أنها حركة  مع  في صمت، 
ــتـــي تــعــمــل عـــلـــى أرض الــــواقــــع،  فــاعــلــيــة الـ
وتــحــقــق نــتــائــج تــقــض مــضــاجــع الــحــركــة 

الصهيونية في كل مكان. 
وأكبر دليل على فاعلية نشاط هذه الحركة 
شـــراســـة الــحــمــلــة الــصــهــيــونــيــة ضــدهــا في 
السامية«،  »مــعــاداة  بـ  واتهامها  مكان،  كل 
الصهيونية  تستعمله  ســاح  أخطر  وهــو 
في مواجهة منتقديها. ومع األسف، يأتي 
تـــســـونـــامـــي الــتــطــبــيــع الــــــذي يــغــمــر الـــيـــوم 
أكثر مــن دولــة عربية فــي وقــت تحقق فيه 
كبيرة،  نجاحاٍت  إسرائيل  مقاطعة  حركة 
فــي دول  أو  املحتلة  داخـــل فلسطني  ســـواء 
كــبــرى. ومــن هنا، خــطــورة عمليات  غربية 

 املــعــادلــة فـــي لــبــنــان تــســتــنــد، أو يجب 
ّ
إن

الجيش واملقاومة  إلــى ثاثية  أن تستند، 
ذلـــك، يتهم  فــي مقابل  الــقــويــة.  والحكومة 
الفريق الــذي يتحالف مع إيــران الواليات 
املــتــحــدة، بشكل أســاســي، ومــن خلفها أو 
بعدها العربية السعودية، بعرقلة تشكيل 
املكلف  الرئيس  على  والضغط  الحكومة، 
سياسية«  »تكنو  حكومة  تشكيل  لرفض 
 عن 

ً
بــغــرض الهيمنة على قــرارهــا، فــضــا

شروط أخرى مطلوبة، تتصل إّما بترسيم 
ــحـــدود الــبــحــريــة لــصــالــح إســـرائـــيـــل، أو  الـ

بمسألة ساح حزب الله. 
والحقيقة التي لم تعد خافية على أحد من 
 السياسي 

ّ
 انسداد أفق الحل

ّ
اللبنانيني أن

للوضع  املنتظرة  بالحلول  مرتبطًا  بــات 
 أزمة لبنان 

ّ
 حل

ّ
اإلقليمي. بمعنى آخر، إن

ينتظر إقامة أو إنشاء نظام إقليمي جديد 
وفـــق معايير جــديــدة وشــكــل جــديــد، لكن 
الــنــظــام بـــات محكومًا   هـــذا 

ّ
الــصــعــوبــة أن

ــــراف فــاعــلــة كثيرة  ــا بــتــوافــق أطـ أيــضــًا إّمــ
فــي اإلقــلــيــم، ألنـــه غــيــر مــحــصــور بطرفني 
فــحــســب، أو بــانــتــصــار إرادة وقــــوة طــرف 
ــذا بــحــاجــة إلــــى وقــت  ــ ــن، وهـ ــريــ عــلــى اآلخــ
. ومـــن هــنــا، بـــات اللبنانيون 

ً
لــيــس قــلــيــا

هذه  على  والــصــبــر  باالنتظار  محكومني 
وتجعلهم  تكويهم  التي  دة 

ّ
املعق األزمـــات 

بــــعــــد أن أخـــذتـــهـــم  يـــــتـــــضـــــّورون جـــــوعـــــًا، 
ــــرى املـــحـــاور  تــلــك الــطــبــقــة الــســيــاســيــة أسـ

واملعادالت اإلقليمية والدولية. 
)كاتب لبناني(

اإلعـــامـــيـــة، ودراســـــة عــمــلــيــات االتـــصـــال، 
وتوزيع القوة الناتجة عنها. وفي عصر 
الـــشـــبـــكـــات، أصــبــحــت صــنــاعــة املــحــتــوى 
 فــرديــًا، يحاول 

ً
وإنــتــاجــه وتــوزيــعــه فــعــا

يًا الحجب والقيود. وتترك 
ّ
النفاذ متخط

ــا الـــتـــي ال تــتــوقــف عند  الـــرســـائـــل آثــــارهــ
الصدمة والحزن، بقدر ما أنها تستدعي 
شعبيًا  خطابًا  يشكل  جمعيًا،  إحساسًا 
ــًا لـــلـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي ويـــنـــتـــقـــده،  ــ ــــوازيـ مـ
وبــالــطــبــع يــتــجــاوز »اســكــربــتــات« مــعــّدة 
ــّمــــا يـــجـــب أن تـــقـــولـــه وســـائـــل  مــســبــقــًا عــ
ــــرون عــن  ــّبـ ــ ــعـ ــ اإلعـــــــــــام، ولــــكــــن الـــــنـــــاس يـ
لـــون عن  هــمــومــهــم وغــضــبــهــم، ويـــتـــســـاء
مسارات الحياة واملوت، بعد أن تشاركوا 
مــــشــــهــــد الـــــصـــــدمـــــة، وفــــــــي تـــعـــبـــيـــراتـــهـــم 
مضامني ورمــوز تستحق التأمل، وربما 
املشاهدة مــرارًا. يرّدد أحد الضحايا، في 
تــســجــيــل مـــصـــّور، أن كـــل مـــن فـــي الــقــطــار 
ــه. يــتــنــاول أحـــوالـــهـــم ومــعــاشــهــم،  أخــــواتــ
ــبــــاب يـــرتـــحـــلـــون إلـــى  ــا بــــني عـــمـــال وشــ مــ
دين 

ّ
مجن أو  العمل،  عــن  بحثًا  العاصمة 

فقراء مسافرين ألداء خدمتهم العسكرية. 
ويحكي أحد الجنود أنه فرح حني وجد، 
هو وزمـــاؤه، مقاعد للجلوس في قطار 
ــم، في  ــهـ بــأســعــار قـــدر اســتــطــاعــتــهــم، وأنـ
ــنـــدون فـــي خـــط الــصــعــيــد،  ــالـــب، املـــجـ ــغـ الـ
الــذي يتناسب مع  القطار  يستقلون هذا 
ظروفهم املعيشية، بعد أن ارتفعت تكلفة 
القطارات املكيفة. تمتزج هنا في أحاديث 
ركاب القطار عاقات االنتماء االجتماعي 
عاقات  والــقــرابــة  والــجــغــرافــي  والطبقي 
ــة، والـــهـــمـــوم  ــ ــالـ ــ ــزمـ ــ الـــــــدم والــــصــــداقــــة والـ
املشتركة، وتنشئ، في النهاية، مشهدًا من 
يتجاوز  الشعبي،  والتعاطف  التضامن 

الدوائر املحلية، وإن انطلق منها.
لم تكن حادثة القطارين الوحيدة املحزنة 
في مصر، شهد معها، األسبوع املاضي، 
تــزامــن حــــوادث مــشــابــهــة، كــانــهــيــار عقار 
وموت وإصابة عشرات في منطقة جسر 
ــرائــــق مــتــتــالــيــة  الـــســـويـــس أو نـــشـــوب حــ
باملحافظات، فيما يشبه أسبوع اآلالم، ما 
ُيفقد األفـــراد اإلحــســاس بــاألمــان واألمــن، 
ويجعلهم  واألســى،  بالخوف  ويشعرهم 
أكثر حساسية تجاه املخاطر واألزمــات. 
وتمثل هنا أي فرصة لعودة الثقة باألداء 
الـــرســـمـــي، أو تــحــقــيــق نـــجـــاح أو تــجــاوز 
لتجاوز   لاحتفاء والفرح 

ً
، مناسبة تحدٍّ

اإلحباط. لذا جاء خبر إعادة تسير السفن 
فـــي قـــنـــاة الـــســـويـــس بــعــد تــعــويــم نــاقــلــة 
عــمــاقــة، تــســبــبــت فـــي عــطــل املـــاحـــة في 
ومحاولة  للمحبطني،  زفـــرٍة  مثل  القناة، 
لتجاوز إحباطات أسبوع اآلالم وأحزانه.
)كاتب مصري(

لماذا حركة مقاطعة إسرائيل مستهدفـة؟

أزمة لبنان ولعبة الصالحيات

قطار الصعيد... حضور شعبي 
يحاكم وغياب التنمية العادلة

حكومة ليبيا... 
النجاح والفشل

يجب عدم االستهانة 
بسالح المقاطعة، 

فهو متاح لكل من 
يؤمن بعدالة القضية 
الفلسطينية، عدا عن 

أنه آمن وغير مكلف

بات اللبنانيون 
محكومين باالنتظار 

والصبر على أزمات 
معّقدة

مما تكشفه 
الحوادث المتكّررة 

في مصر ضعف 
االستجابات الفورية 

للكوارث، وتخلف 
نظم إدارتها

آراء

أرنست خوري

عها عشرات الناشطني واملثقفني من سورية 
ّ
قرأ املهتمون قبل أيام رسالة مفتوحة وق

و32 بلدًا آخر، وتتبرأ من يساريني عرب وأجانب متفرغني للدفاع عن سلطات القتل 
رنا بحقائق عديدة، ربما يكون أكثرها 

ّ
والتعذيب الخاصة ببشار األسد. الرسالة تذك

وحقوق  والديمقراطية  الحريات  قضايا  حيال  اليسارية  الحساسية  انعدام  إلحاحًا 
الــفــرد حــني يتم وضــع كــل هــؤالء فــي مواجهة صيغة الجمع، أي القضايا  اإلنــســان 
يسهل  لكن  بسورية،  محصورة  الرسالة  أن  صحيح  واأليديولوجيات.  والشعارات 
إسقاط مضامينها على الئحة طويلة من البلدان والشعوب التي اضطهدت وُدمرت 
استباحة  عــن  الــغــرب  ردع  سبيل  وفــي  اإلمبريالية  محاربة  باسم  لت 

ُ
واحت معت 

ُ
وق

ــرئــت بــدمــاغ 
ُ
هــوايــتــنــا فــي الــصــمــود واملــواجــهــة. أدبــيــات مــاركــســيــة تــأســيــســيــة، إن ق

درج  مثلما  وأتباعهم  السوفييت  على جرائم  تقتصر  ال  املصيبة  أن  ظهر 
ُ
ت مفتوح، 

كثيرون على تسويقه. يصعب حصر األمثلة عما تعرضت له شعوب بأكملها من 
قبل أنظمتها الوطنية قبل الحرب الباردة وخاللها وبعدها، تحت راية محاربة أعداء 
الداخل من جماعة الكومبرادور والبرجوازية الصغيرة العميلة لقوى الغرب الرجعي 
الرأسمالي اإلمبريالي... واألميركي طبعًا. إذًا وضاعة أخالق جماعة »اليسار الخاص 
املفتوحة موضوع  الرسالة  تعابير  بحسب  والحمقى«،  والكسالى،  املبادئ،  بعديمي 
املقال، ليست غريبة على سلوك اليسار »املاينستريم« تاريخيًا، لكن فارقًا جوهريًا 
يجعل ما نسمعه ونقرأه لهؤالء عن سورية وثورتها غير مسبوق في انحطاطه، بما 
. يجدر تذكر كيف أن أحزابًا 

ً
يتسبب باليأس من إمكانية تأسيس يسار جديد فعال

السوفييتية  الــدبــابــات  اجتياح  خلفية  على  عقدها  انــفــرط  عريقة  أوروبــيــة  شيوعية 
ُيفاجأون حني يضع نعوم تشومسكي  اليوم صــار كثيرون  أمــا  بــراغ وبــودابــســت. 
توقيعه على الرسالة املفتوحة التي الحظت كيف يتفق يساريونا املذكورون مع اليمني 

املتطرف في الغرب، لناحية تأييد سلطات عبودية وإبادة كحكم األسد.
نــظــرة الــغــالــبــيــة مــن الــيــســار الــغــربــي، األوروبـــــي واألمــيــركــي تــحــديــدًا، مــمــن نعرفهم 
الثالث«  »العالم  شعوب  حيال  مؤثرين،  وكتابًا  وإعالميني  مشهورين  كأكاديميني 
تحديدًا، تحتاج إلى بحث مستقل. نحن عند طيف واسع من اليسار الغربي، جنود 
عبيد في حروبهم. نحن حطب إلبقاء شعلة »محاربة اإلمبريالية« متقدة، وأكياس 
بطاطا إلشباع جوعهم املزمن لالنتصار بالكلمات البليدة على الغرب املرذول. أحزاب 
شيوعية تقيم القيامة في أوروبــا إن ُمــّس مواطن بكلمة غير الئقة من شرطي في 
الشارع، بينما يتجند منظروها لتبرير إبادة ماليني في »العالم الثالث« ألنه ال بد أن 
تشكل  التي  الحالة  هــذه  في  وتدخالته.  الغرب  محاربة  ملحمة  في  غزير  دم  يسيل 
سورية واملوقف اليساري الغربي من ثورتها نموذجًا لها، قد تكون عنصرية اليسار 
الــغــرب عجرفة  فــي  اليساريني  مــن  كثيرين  لــدى  اليمني.  مــن عنصرية  تطرفًا  أشــد 
إلى  وبطموحنا  وبحقوقنا  بحرياتنا  نفتديهم  بــأن  ارتضينا  بأننا  أنفسهم  إقــنــاع 
ِبلنا بأن يدهسنا أصدقاؤهم 

َ
الديمقراطية وبرفاه العيش وباحترامنا وبكراماتنا، وق

امنا، فقط لكي يبقوا هم متفرغني ملحاربة إمبريالية بلدانهم التي تسمح لهم 
ّ
من حك

بحّيز واسع من الديمقراطية ومن العمل في الشأن العام. 
الــيــســاريــون املــدافــعــون مــن حــول العالم عــن سلطات اإلبـــادة والــعــبــوديــة، وفــي القلب 
منها نظام األسد، حّولوا كلمة يسار إلى مصدر للشعور بالعار والخجل. الرسالة 
ر بوجود يساريني من طينة أخرى، يظلون االستثناء بينما الراقصون 

ّ
املفتوحة تذك

القاعدة،  هم  املعتقالت،  من  الخارج  والعويل  املتفجرة  السورية  البراميل  أنغام  على 
قاعدة اضطهاد البشر لكي تحيا القضايا. لهؤالء يقول كتبة الرسالة املفتوحة إنه 
 أو ضمنًا، لنظام األسد القاتل، وال 

ً
»ال يمكن أن ينتمي لليسار من ينحاز، صراحة

من تصوره  بحجج مستمدة  »إمبريالية«  بالـ وانتهازية  انتقائية  اتهامات  يوّجه  من 
الخاص لليسار...«.

أنطوان شلحت

املتعاقبة في إسرائيل منذ عامني، وبشأن  االنتخابات  النقاش بشأن جــوالت  يمتد 
أزمـــة جائحة كــورونــا، لينسحب على وســائــل اإلعـــالم. وفــي غــمــرة ذلـــك، يتسع كي 
يشمل دور اإلعالم املستقل، وأكثر فأكثر، دور اإلعالم البديل ملا هو سائد ومهيمن، 

ويساهم، إلى حد بعيد، في صوغ الخطاب واملوقف على نحو عام. 
ولدى متابعة النقاش فيما إذا كان ثمة إعالم بديل في إسرائيل، يمكن أن نصادف، 
أداء  للغاية. وبــاألســاس، حيال  بــدء، عــدة استنتاجات فكرّية، تبدو حــاّدة  بــادئ ذي 
ا، بما فــي ذلــك املــرئــّي واملسموع واملــكــتــوب، وكــذلــك إزاء ما 

ً
اإلعـــالم األكــثــر استهالك

يرتبط بما على اإلعالم البديل القيام به، كي يستحق هذه الصفة بجدارة. وال ُبّد من 
 عن تجربٍة راكمها هذا اإلعالم البديل، وانطلقت 

ً
القول إن هذه الحّدة ليست منفصلة

ى.   
ً
ى ومعن

ً
، مبن

ً
منذ أعوام قليلة، حتى وإْن ال تزال، من ناحية صيرورتها، متواضعة

اإلعالم  إلكتروني إسرائيلي متخصص في متابعة  أعــوام، يعقد موقع  ومنذ ثالثة 
ونقده )العني السابعة( مؤتمًرا سنوًيا حول اإلعالم املستقل. ويمكن العثور ضمن 
إلى  التطلع  الــذي نعنيه، سيما من حيث  التراكم  حيثياته على هواجس تفّسر مآل 
ا 

ً
أيض إنــمــا  فــقــط،  بتمويٍل مستقل  لــإعــالم غير مرتبط  كــهــذا  اســتــقــالل  يــكــون  أن 

 للسائد، بكل ما يعنيه ذلك من معنًى في 
ً

بسياسة متمايزة تؤهله ألن يكون بديال
 على ما في هذا الواقع من 

ٌ
الواقع اإلعالمي في إسرائيل. وألن تلك الهواجس مبنية

، إلى أنه ضمن خريطة الصحف اليومية 
ً

نماذج عينية، فإن أصحابها يشيرون، مثال
اإلسرائيلية في الوقت الحالي. وفي إطار اتجاهاتها العامة، يمكن اعتبار »هآرتس« 
انخفضت  االنتشار  أنــه على صعيد  بــديــل. غير  إعــالم  أن تكون بمنزلة  إلــى  أقــرب 
ا ألحدث املعطيات، فهبطت النسبة من %5.1 

ً
أعداد قّرائها، خالل عام كورونا، وفق

إلى 3.9%، في حني انخفضت نسبة استهالك القراء للصحيفتني األوسع انتشاًرا، 
يسرائيل هيوم ويديعوت أحرونوت من 30.6% إلى 25.1% ومن 27.2% إلى %22.6 
على التوالي. عموًما، يعتبر بعض الهاجسني بضرورة اإلعالم البديل أن الحاجة إلى 
إعالم كهذا نشأت إلى درجة كبيرة من امليول العامة التي تطغى على وسائل اإلعالم 
ا مع 

ً
اإلسرائيلية املركزية، وال يمكن إسقاط القصدية مسبقة االختيار عنها. وتساوق

هذه امليول، كما يكتب أحدهم، ال تكاد تعثر فيها على مراسلني عسكريني مستقلني، 
بل هؤالء جميًعا ليسوا أكثر من أبواق للمؤسسة األمنية، وهو ما ينسحب كذلك على 
املحللني األمنيني. ولدى اجتهاده لتبيان أسباب هذه البوقّية، أشار صاحب هذا الرأي 
انتقاداٍت  الذين يوجهون  الصحافيني  األمنية تعاقب  املؤسسة  أن قيادة  إلى حقيقة 
قدس  بمثابة  زاال  مــا  األمنية  واملؤسسة  الجيش  أن  عــن   

ً
فضال شتى،  بطرق  إليها 

األقــداس بالنسبة للمجتمع في دولة االحتالل. ويعمد الجيش، بني الفينة واألخــرى، 
إلى توجيه أداء اإلعالم، حيث ورد، في وثيقة نظرية حول موضوع القتال في نطاق 
صراع محدود، صادرة عن الجيش منذ فترة طويلة أن »وسائل اإلعالم أضحت أشبه 
بفوهة بندقية تطلق رصاصات سيكولوجية، أو نوًعا من الوسائل القتالية، فللكلمة 

ا من اإلصابة الناجمة عن طلقة معدنية«!
ً
أو الصورة وقع سيئ، بل وأسوأ أحيان

تنبغي اإلشارة كذلك إلى أن طريقة تغطية وسائل اإلعالم اإلسرائيلية كل ما يجري 
في األراضي الفلسطينية املحتلة منذ 1967، وبالذات على مدار الفترة التي انقضت 
وهــي صورة  للوضع،  جــًدا   

ً
 جزئية

ً
تعكس صــورة  ،)2000( الثانية  االنتفاضة  منذ 

مغايرة تماًما للتي تصل إلى أماكن أخرى في العالم.
ختتم هذه الوقفة السريعة باإلشارة إلى أن 

ُ
ويستلزم الكالم عن اإلعالم البديل أن ت

تّم  اإلسرائيلية  السيبرانية  والحرب  األسلحة  األسئلة بشأن تجارة  الجدل وإشعال 
عبر وسائل إعالم بديلة، منذ نحو عقد فقط، في حني أن هذا املوضوع برمته يمكن 
ا ضمن مالحق االقتصاد، بهدف 

ً
العثور عليه في وسائل اإلعــالم األكثر استهالك

التعامل معه موضوعا اقتصاديا صرفا، وصرف النظر عن جانبه األخالقي.

مروان قبالن

من غير الواضح ما إذا كانت املصادفة املحضة هي التي جعلت الدول العربية التي 
انهارت الدولة فيها، أو شهدت صراعات داخلية مسلحة، سواء في فترة الربيع العربي 
)سورية، ليبيا، اليمن( أو حتى قبله )الجزائر والعراق(، تشترك في أنها كانت جميًعا 
التي امتدت بني عامي 1946- الباردة  الحرب  حليفة لالتحاد السوفييتي في حقبة 
ب دول عربية أخــرى 

ّ
أيــضــا مــا إذا كــان السبب فــي تجن الــواضــح  1989. ومــن غير 

املصير نفسه، على الرغم من أنها شهدت، هي األخرى، ثورات، يتمثل في أنها لم تكن 
(، لكن األكيد 

ً
تعتمد على دعم االتحاد السوفييتي أو مساندته )مصر وتونس مثال

أن بعض هذه األنظمة نجت مرحليا من تداعيات انهيار املعسكر االشتراكي، بفضل 
نتها من شراء بعض الوقت، ليكون ثمن نجاحها انهيار 

ّ
استراتيجيات مختلفة، مك

الدولة نفسها في مرحلة الحقة.
لالتحاد  الحليفة  العربية  الـــدول  أن تسلك  يفترض  كــان  الــبــاردة،  الــحــرب  انتهاء  مــع 
الحكم فيها مع ظهور  أنظمة  انهارت  التي  الشرقية  أوروبــا  السوفييتي مسلك دول 
بوادر تصدع بنيان »الرفيق األكبر«، وفقدت بذلك إما املظلة الدفاعية التي كانت تتمتع 
بها بموجب معاهدات صداقة تم توقيعها مع موسكو )العراق 1972، سورية 1980، 
اليمن الجنوبي 1979( أو فقدت املساعدات التي كانت تتلقاها منها، وواجهت بذلك 
صعوباٍت اقتصادية تزامنت مع انهيار أسعار النفط العاملية )الجزائر وإلى حد ما 
ليبيا( والتي نتجت بدورها من اتفاق السعودية مع واشنطن على تخفيض أسعار 
النفط لتسريع انهيار االتحاد السوفييتي الذي كان اقتصاده يعتمد هو اآلخر، على 

نحو كلي تقريبا، على تصدير النفط. 
كانت الجزائر أول دولة حليفة للسوفييت، تظهر عليها أعراض انتهاء الحرب الباردة، 
وقد تمثل ذلك في احتجاجات أكتوبر/ تشرين األول 1988 التي اضطرت النظام إلى 
إطالق إصالحات سياسية لم يستطع تحمل تبعاتها بعد أن فازت الجبهة اإلسالمية 
لإنقاذ بانتخابات ديسمبر/ كانون األول 1991، لتدخل البالد على أثرها في حرٍب 
ا 

ً
أهليٍة داميٍة استمرت طوال عقد التسعينات. أما العراق فقد قام بغزو الكويت، بحث

عن حل ملشكالته االقتصادية، بعد انتهاء الحرب مع إيران، وفق حساباٍت خاطئة، 
قامت على أن واشنطن، مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط خصمها الرئيس، لن تحّرك 
ساكنا إزاء هذا التحّرك. وكان الغزو العراقي للكويت الخطوة األولى في مسار طويل 
العربي  البلد  وهــو  الجنوبي،  اليمن  أمــا  العراقية.  الدولة  انهيار  إلــى  النهاية،  في  أّدى، 
ن املاركسيون من حكمه حتى نهاية الحرب الباردة، فقد وجد الحل 

ّ
الوحيد الذي تمك

بذلك عن  واختفى  الغنية،  العربية  الخليج  املــدعــوم من دول  الشمال  مع  الــوحــدة  في 
الخريطة السياسية للمنطقة العربية. وقد اختصر معّمر القذافي الطريق على نفسه، 
البقاء  له  أمنت  واشنطن،  مع  تسوية  إلــى  والتوصل  الــنــووي،  بتسليم سالحه  فقام 
التي نجت من  الوحيدة  بــدت وكأنها  أمــا ســوريــة فقد  الحكم حتى عــام 2011.  فــي 
تداعيات انهيار االتحاد السوفييتي من دون أثمان كبيرة، إذ تأقلم نظامها سريعا مع 
املتغيرات الكبرى في النظام الدولي، واتبع مزيجا من االستراتيجيات التي ساعدته 
ر النظام تحالفاته، فانتقل الى املعسكر األميركي، مستغال  على البقاء. خارجيا، غيَّ
العراقي للكويت، ثم انخرط في عملية السالم، ثم غدا بقدرة قــادر جــزءا من  الغزو 
العربية تحت  السياسة  الــذي حكم  )إلــى جانب مصر والسعودية(  االعــتــدال  محور 
املظلة األميركية ملعظم عقد التسعينات. قّدمت الصني، في ذلك الوقت، ما بدا وكأنه 
االقتصادية  التعددية  بني  فريدة  تــزاوج  الــذي جّسد عملية  بنموذجها  حل سحري 
وامللكية الفردية من جهة واملركزية السياسية وحكم الحزب الواحد من جهة أخرى. 
كانت هذه هي الوصفة التي اشترت لبعض النظم العربية نحو عقدين إضافيني من 
الــدولــة في أوروبـــا الشرقية  املــؤّجــل كــان كارثًيا. ففي حني نجت  الثمن  الحكم، لكن 
ا لنجاة أنظمتهم 

ً
ة« التغيير، دفع العرب ثمنا باهظ

َّ
برحيل أنظمتها ورضوخها »لُسن

من تداعيات االنهيار السوفييتي، لينتهي األمر بسقوط الدولة نفسها!

سورية واليسار 
ورسالة مسح بعض العار

هل ثّمة إعالم بديل 
في إسرائيل؟

نجت األنظمة وسقطت الدولة
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علي العبداهلل

مـــع أن فـــكـــرة املــجــتــمــع املـــدنـــي وآلـــيـــات عمله 
 عـــن تــراثــنــا الـــحـــضـــاري، حيث 

ً
لــيــســت غــريــبــة

ــيــــة، فــي  ــرفـــت الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة اإلســــامــ عـ
مــراحــلــهــا املـــبـــكـــرة، إرهــــاصــــات قــيــام مجتمع 
ــار« لــكــل  ــ ــيـــخ كــ ــــال اخـــتـــيـــار »شـ مـــدنـــي مــــن خـ
نويات  ونشوء  للتجار؛  و»شهبندر«  صنعة، 
مـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مــــدنــــي بــــوضــــع مــعــايــيــر 
العاملني فيها، وااللتزامات  للمهن، ودرجــات 
ــرف بــاألصــنــاف  ــ ــك؛ فــيــمــا ُعـ ــ املــتــرتــبــة عــلــى ذلـ
الــحــديــث،  باملصطلح  والــنــقــابــات  والــطــوائــف 
وعمل األوقاف اإلسامية واملسيحية، لتلبية 
حـــاجـــات املــجــتــمــع لــرعــايــة الــفــقــراء واملــســنــني 
... إلــخ. إال أن املوقف  واملــرضــى وطــاب العلم 
تغير مــع االنــحــطــاط الــســيــاســي والــحــضــاري 
املــتــأخــرة، فتاشى  فــي مراحلها  الــذي عرفته 
التطور االجتماعي وفعالياته تحت ضربات 
االنــقــســام والـــتـــشـــرذم الـــداخـــلـــي؛ عــلــى خلفية 
قيام  وهــذا جعل  وأقوامية.  عقائديٍة  خافاٍت 
مجتمع مــدنــي حــديــث فــي ســوريــة يستدعي 
البدء من نقطٍة قريبة من الصفر، بداية صعبة 
ــة، فــالــعــقــبــات كــثــيــرة  ــ ــروريـ ــ ــا هــــي ضـ بـــقـــدر مــ
واالجتماعية  الثقافية  بالبنية  تبدأ  وكبيرة 
السائدة بأولوياتها الكثيفة والثقيلة: األسرة، 
العشيرة، القبيلة، والسياسية، طبيعة النظام 
الــحــاكــم، وال تــنــتــهــي عــنــد الـــحـــزب الــســيــاســي 
ــه الــعــقــلــيــة الــــســــائــــدة والـــخـــبـــرة  ــتـ ــّولـ الــــــذي حـ

الضعيفة إلى صيغة جديدة ملجتمع أهلي.  
املــجــتــمــع املـــدنـــي فــضــاء لــلــعــمــل االجــتــمــاعــي 
املنظم والــطــوعــي؛ لــه أصــنــاف وبــرامــج عمل 
كــل صــنــف ووظيفته،  تــحــّددهــا طبيعة  عـــدة 
ــقـــوق  ــن حـ ــ ــنــــف لــــلــــدفــــاع عــ ــاك صــ ــ ــنـ ــ ــيــــث هـ حــ
املواطنني في الحريات الخاصة والعامة، مثل 
أحــزاب  فــي  والتنظيم  والتعبير  الـــرأي  حرية 
حقوق  جمعيات  مهنية،  ونقابات  سياسية 
اإلنـــســـان، وأخــــرى لــتــقــديــم دعـــم ومــســاعــدات 
لــلــفــئــات الــضــعــيــفــة فـــي املــجــتــمــع، جــمــعــيــات 
ــايــــة املــســنــني  خــيــريــة ملـــســـاعـــدة الـــفـــقـــراء ورعــ
وذوي الــحــاجــات واملــتــضــّرريــن مــن الــكــوارث 
الــطــبــيــعــيــة والــــحــــروب وحـــمـــايـــة املــســتــهــلــك، 
وثــالــثــة مهنية لــلــدفــاع عــن حــقــوق أصــحــاب 
املــهــن وحــمــايــة مــصــالــحــهــم، نــقــابــات العمال 
والــفــاحــني واألطــبــاء والــصــيــادلــة والفنانني 
والــريــاضــيــني واألدبــــــاء والـــشـــعـــراء واألنـــديـــة 
الـــثـــقـــافـــيـــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة.. إلــــــخ. أمـــــا هـــدف 
املجتمع املدني من تأطير املواطنني وتنظيم 
الـــقـــطـــاعـــات املــهــنــيــة والـــفـــئـــات االجــتــمــاعــيــة 
فــاعــلــة وجــمــاعــة ضغط  قـــوة  إلـــى  فتحويلها 
بــبــرنــامــج مــطــلــبــي لــحــمــايــة حــقــوق املجتمع 
والحد  السلطة،  قوة  ومصالحه عبر موازنة 
وهيمنتها  جــبــروتــهــا  وتقييد  تــغــّولــهــا،  مــن 
ومنظمات  كــكــل.  املجتمع  عــلــى  وســيــطــرتــهــا 

عبير نصر

ــار األســد إلــى الّسلطة، مــّرت 
ّ

منذ وصــول بــش
ــتــــحــــّوالٍت اجـــتـــمـــاعـــّيـــة ســيــاســّيــة،  ــة بــ ســــوريــ
وأخرى اجتماعّية اقتصادّية هائلة، ما سّبب 
مؤلم  نحٍو  على  السطح  على  طفْت  قاٍت 

ّ
تمز

ه يصعب 
ّ
مع اندالع انتفاضة عام 2011، إاّل أن

الــتــحــّوالت ومــداهــا بما  تــحــديــُد طبيعة تلك 
ــد، وهــو  ــ ــة، فـــخـــال حــكــم األســ ــ

ّ
ــدق يـــلـــزم مـــن الــ

 حـــاكـــٍم مــســتــبــّد، كــمــا هـــو وافـــــٌد حـــداثـــّي 
ُ
ــن ــ ابـ

مترابطني  واالستمرارّية  التغّيُر  كان  متّعلم، 
تعقّبهما  يصعُب  زال  ومــا  د، 

ّ
معق نحو  على 

 
َ

 فيه نسف
ُ
وفهمهما، في وقٍت حاولت الثورة

رها النظام الحالي 
ّ
املنظومة القيمية التي جذ

 الــنــظــم األخــاقــيــة 
ّ

فـــي املــجــتــمــع، لــجــعــل كــــل
سيما  ملعاييرها،   

ً
خاضعة السوري  للشعب 

 
ُ
السلبية  وضــربــِت 

ُ
الــوهــن فيه  انتشر  بعدما 

أطـــنـــابـــهـــا فــــي نـــســـيـــجـــه. وأهـــــــم الـــقـــيـــم الــتــي 
استهدفتها الثورة وكشفت زيفها هي القيم 
بالتخويف  النظاُم  كّرسها  التي  السياسية 
 
ّ
ــن يــعــرف أن ــواطـ والــتــرهــيــب، فــقــد أصــبــح املـ
أهلّي  مجتمٍع  في  منح، 

ُ
ت وال  نتزع 

ُ
ت  

َ
الحرية

عصبياٌت  مــكــونــاتــه  فــي  تــتــداخــل  بطبيعته، 
 
ً
النظام فيه رؤية مختلفة االتجاهات، فرض 
البقاء  لــه  تضمن  بــالــقــوة،  فة 

ّ
متخل سياسية 

 من ظواهر 
ً
 ثقيلة

ً
ف تركة

ّ
واالستمرار، كما خل

الضعف في الوعي الوطني.
وكان من الصعب تغيير املجتمع السوري، أو 
إلى  ترقى  أحـــداٍث عظيمٍة  مــن دون  تطويره، 
مستوى انهيارات مجتمعية، هو الذي يرتبط 
بــثــوابــت قــويــة، أبـــرزهـــا املــرتــكــزات الخطيرة 
التي رسمها حزب البعث، بمساعدِة املدرسة 
الدينية التي رّسخْت أطَر البيئة االجتماعية 
ماتها املقّدسة، 

ّ
الرافضة أّية دعوى خارج مسل

 على أفكار التوحيد والتدين، ونبذ 
ً
محافظة

الــحــركــات الــداعــيــة إلــى أّي فــكــٍر خـــارج دائــرة 
ل أيُّ خروج قيمي أو  القيم املغلقة، فلم ُيسجَّ
أخاقي في البيئة السورية، بأعداٍد كبيرة أو 
ملفتة للنظر، في وقٍت رعى النظام السوري 
فـــي دمـــشـــق أكـــبـــر طـــفـــرة فـــي بـــنـــاء الــجــوامــع، 
ــد لتحفيظ  إضـــافـــة إلـــى إنـــشـــاء مــعــاهــد األســ

املجتمع املدني وطنية بطبيعتها؛ فامتدادها 
أفقي وخدماتها لجميع املواطنني تدافع عن 
حــقــوقــهــم، وتــســعــى إلـــى حــمــايــة مصالحهم، 
بــغــض الــنــظــر عـــن انــتــمــائــهــم الــســيــاســي أو 
فــســمــة  ــومــــي؛  ــقــ الــ أو  ــفـــي  ــائـ الـــطـ أو  الــــديــــنــــي 
منظمات املجتمع املدني الرئيسة حياديتها 
ووقــوفــهــا عــلــى مــســافــة واحــــدة مــن الجميع، 
وعملها لصالح أبناء املجتمع من دون تمييز 
ــب نــجــاحــهــا فــي عملها 

ّ
أو تــفــضــيــل. لـــذا يــرت

نــتــيــجــة فـــي غـــايـــة األهـــمـــيـــة: تــعــزيــز الــلــحــمــة 
االجتماعية وتعميق االندماج الوطني.

لــقــد احــتــل املــجــتــمــع املــدنــي مــكــانــة هــامــة في 
يتعلق  أول  على مستويني:  الحديثة  الــدولــة 
الخاصة  الــفــرديــة،  الحرية  فــي تعزيز  بـــدوره 
الحكم ودرجة  والعامة، وربــط شرعية نظام 
تـــمـــثـــيـــلـــه املــــواطــــنــــني بــــمــــدى تـــحـــقـــيـــقـــه هـــذه 
ــمـــدى تـــوفـــيـــره فــــرص اخــتــيــار  ــات، وبـ ــريـ ــحـ الـ
ــــداول الــســلــطــة، وثــان  املــحــكــومــني لــلــحــكــام وتـ
الحداثة بوصفها مشروعا  يتعلق بتجسيد 
ــلــــتــــطــــور واالزدهــــــــــــــــار الـــبـــشـــري  مــــفــــتــــوحــــا لــ
والــعــمــرانــي. وهـــذا وضــعــه فــي قــلــب الــصــراع 
عــلــى طــبــيــعــة الــــدولــــة وعــاقــتــهــا بــاملــجــتــمــع 
حيث  والــســيــاســيــة،  االجتماعية  وتعبيراته 
ســعــت نــظــم شــمــولــيــة وســلــطــويــة، رّدا على 
مـــحـــاولـــة مـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي لــعــب 
دور تــكــامــلــي ومــقــاومــة الــتــبــعــيــة واإللـــحـــاق، 
ا من أدوات هيمنتها  الستتباعه وجعله جزء

وسيطرتها على املجتمع.   
ــــوري إلـــــى مــنــظــمــات  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ ــم يــنــظــر الـ لــ
بالظهور مطلع  بـــدأت  الــتــي  املــدنــي  املجتمع 
خطرا  واعتبرها  بايجابية،  الثالثة  األلفية 
وشريكا  وسيطرته  اســتــقــراره  على  مباشرا 
لـــه فـــي الــســلــطــة والـــســـيـــادة. اعــتــقــلــت أجــهــزة 
مخابرات النظام عام 2003 مجموعة شبابية 
في بلدة داريــا على خلفية تنظيفها شوارع 
الــدولــة  أمــن  الــبــلــدة؛ وحكمت عليهم محكمة 
العليا بالسجن أربع سنوات، بذريعة قيامهم 
بمهام هي من صاحيات الحكومة، فحاربها 
ــكــــرة ومــنــطــلــقــاتــهــا  ــفــ ــا بـــتـــشـــويـــه الــ ــيــ إعــــامــ
باتهامها بالتبعية للخارج، وأنها من أدوات 
الخارج الختراق املجتمع والــدولــة؛ قبل  هذا 
أن يــلــجــأ إلـــى املــاحــقــة والــتــهــديــد والــوعــيــد 
والـــضـــرب املــبــاشــر بــاعــتــقــال املــنــخــرطــني في 
صفوفها، والعمل على االلتفاف عليها، عبر 
تــأســيــس مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي مـــوازيـــة، 
وقــونــنــتــهــا لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى مـــحـــاوالت 
املنظمات املستقلة الحصول على الترخيص 

واإلشهار والعمل.
لم يكن موقف النظام السبب الرئيس في عدم 
قيام منظمات مجتمع مدني قوية وراسخة 
فــي ســـوريـــة، فــقــد لــعــبــت أســبــاب ذاتــيــة دورا 
أول  لعل  تعثرها،  وفــي  تشكيلها  فــي  معيقا 
املعوقات، وأكثرها تأثيرا، عدم وضوح فكرة 

ه، أنه وبينما 
ّ
القرآن الكريم. واألهم من هذا كل

كان النظام يّدعي العلمانية، كان حريصًا في 
 رئيس الدولة هو 

َ
 دين

ّ
دستوره على النّص أن

 اإلسامية هي املصدر 
َ
 الشريعة

ّ
اإلسام، وأن

البراغماتية أصّرت  الرئيسي للتشريع، هذه 
من موقعها في السلطة، على احتواء جمهور 
اإلســــــام الــشــعــبــي، عــبــر مـــؤســـســـات اإلفـــتـــاء 

واألوقاف وخطباء الجوامع.
االســـتـــبـــداد  ثــنــائــيــة  عـــن  ــض 

ّ
تــمــخ مـــا   

ُ
وأّول

ــر انـــقـــســـاُم املــجــتــمــع  ــذكــ ــيـــة آنـــفـــة الــ اإلقـــصـــائـ
الـــســـوري عــلــى نــفــســه إبــــان الـــثـــورة الــســوريــة 
 
ُ
بــني مــؤيــد ومــعــارض لــهــا، وكــانــت املــؤســســة
ــــوادر  ــرِز كـ ــ ــًا عـــلـــى فــ ــقـ ــــرت الحـ الـــديـــنـــيـــة قــــد أثــ
رًا 

ّ
 كان ظهوُر الجيش الحّر مؤش

ً
الثورة، فمثا

إيجابيًا، وداللة مهمة لتحّرر البيئِة القديمة 
وانفاتها من ثوابت النظام وتأطيراته، ومن 
مــؤســســاتــه الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، كــذلــك 
 نــوعــيــة تجاه 

ً
ــل نــقــلــة

ّ
مــدرســتــه الــديــنــيــة، فــمــث

االنــعــتــاق الــتــحــّرري. أمـــا ظــهــور التنظيمات 
الجهادية اإلسامية املتطرفة، أهمها الدولة 
 سلبية 

ً
ــل نقطة

ّ
اإلســامــيــة )داعــــش(، فقد مــث

من  العالقة  الــرواســب  لبعض  نسبها  يمكن 
الــبــيــئــة االجــتــمــاعــيــة الـــســـابـــقـــة، واملــســتــمــدة 

أساسًا من املدرسة الدينية للنظام.
 فصِل 

َ
آلية  

ّ
أن النظام جيدًا  وبالتأكيد، عرف 

الــديــن عــن الــدولــة هــي الــهــّوة السحيقة التي 
ستبتلع سلطته الثابتة، والتاريخ خير دليل، 
 الــغــربــيــة صــراعــاٍت 

ُ
حــيــث عــاشــت املــســيــحــيــة

دامـــيـــة وانــقــســامــاٍت مــذهــبــيــة مـــتـــعـــّددة، قبل 
ــع اإلمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة املقدسة، 

ّ
أن تــوق

أنهى  الــذي  فــي عــام 1648، صلح وستفاليا، 
البروتستانت  بــني  الــديــنــيــة  الـــحـــروب  حقبة 
أرسى  أنــه  الصلح  هــذا  وأهمية  والكاثوليك. 
نــظــامــًا جـــديـــدًا فـــي أوروبــــــا، مـــا ســمــح الحــقــًا 
واالقتصاد،  واإلدارة،  الحكم،  أنظمة  بتطور 
الــديــنــي ومصالح  الــنــّص  بــعــيــدًا عــن هيمنِة 
 الـــنـــمـــوذج 

ُ
ــأتـــي فــــــــرادة الــكــنــيــســة. مــــن هـــنـــا تـ

السلطوي في سورية الذي استطاع تسخيَر 
 شــــيء مـــن أجــــل خـــدمـــِة كــرســيــه املـــقـــّدس، 

ّ
كــــل

 النظر عن مصلحِة 
ّ

وتحقيِق ما يريده بغض
ر أن تتفهَم 

ّ
املــجــمــوع. ولــذلــك كــان مــن املــتــعــذ

املجتمع املدني في أذهان معظم الذين شاركوا 
في تشكيل منظمات مجتمع مدني، فقد غاب 
املنظمات  هــذه  بــني  الــواضــح  التمييز  لديهم 
واألحــزاب السياسية؛ كما غاب تلّمس الحد 
الدقيق الذي يفصل العمل املدني عن العمل 
السياسي، وهيمنت على تصّورهم لطبيعة 
السياسية  االعــتــبــارات  الــولــيــدة  منظماتهم 
فكرة  مع  يتعارض  وهــذا  النظام.  ومعارضة 
املــجــتــمــع املــدنــي الـــذي لــيــس مــن طبيعته أو 
ــقـــدر مــــا هــــو فــي  عــمــلــه مـــعـــارضـــة الـــنـــظـــام، بـ
صــنــفــه الــحــقــوقــي جــهــاز رقـــابـــة عــلــى ســلــوك 
النظام وأحزاب املعارضة، يراقبهما ويسجل 
ــلـــى مـــمـــارســـاتـــهـــمـــا ويــكــشــف  ــه عـ ــاتـ مـــاحـــظـ
انتهاكاتهما وتجاوزاتهما، وانعكاسات ذلك 
على حقوق املواطنني ومصالحهم السياسية 
النزعة  غلبة  إن  واالجتماعية.  واالقتصادية 
ــة املــــعــــارضــــة دفــــعــــت املـــنـــظـــمـــات  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الوليدة إلى تجاهل دورها في مراقبة سلوك 
أحـــزاب املــعــارضــة، وانــفــردت لجان التنسيق 
املــحــلــيــة والـــنـــاشـــطـــة الــحــقــوقــيــة املــخــتــطــفــة، 
املعارضة،  انتهاكات  رزان زيتونة، في رصد 
مـــن لــحــظــة انــفــجــار ثــــورة الــحــريــة والــكــرامــة 
حـــتـــى ســـاعـــة اخــتــطــافــهــا وتــغــيــيــبــهــا، وهـــو 
الخيرية  الجمعيات  الــخــدمــاتــي،  صنفه  فــي 
وجـــمـــعـــيـــات حـــمـــايـــة املــســتــهــلــكــني وجــمــعــيــة 
والعجزة ومنظمات  واألرامـــل  األيــتــام  رعاية 
حــمــايــة الــبــيــئــة ومـــســـاعـــدة املـــواطـــنـــني خــال 
يقدم  إلــــخ،   .. والـــحـــروب  الطبيعية  الـــكـــوارث 
خدماته للجميع من دون اعتبار ألي صفاٍت 
الــديــن أو  أو  الــعــرق  أو حيثياٍت أخـــرى، مثل 
املذهب أو املوقف السياسي، وهو في صنفه 
واالتــحــادات،  النقابات  املهني،  التخّصصي، 
يــعــطــي لــكــل مــهــنــة أو نــشــاط ثــقــافــي أو فني 
نــقــابــة خــاصــة، تــدافــع عــن مــصــالــح العاملني 
تــلــك. ليست ملنظمات  أو  املــصــلــحــة  فــي هـــذه 
املدني، كاألحزاب، مواقف سياسية  املجتمع 
برامج سياسية، ويغلب على دورهــا في  أو 
املجال املهني لعب دور وسيط بني املجتمع 
اجتماعية  قطاعات  مشكلة  لحل  والحكومة، 
ــة عـــادلـــة  ــلـ ــامـ ــعـ ــمـ ــة بـــحـــقـــوقـــهـــا وبـ ــبــ ــالــ واملــــطــ

ومنصفة ألفرادها ومجموعاتها. 
في إطار الخلط بني املجتمع املدني والحزب 
حقوق  جمعية  أعــمــدة  أحــد  كتب  السياسي، 
اإلنــســان فــي ســوريــة، وهــو قــيــادي فــي حزب 
الـــشـــعـــب الـــديـــمـــقـــراطـــي، يــــدعــــو إلـــــى تــبــعــيــة 
ــزاب، وهــو  ــدنـــي لــــأحــ مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـ
الــخــلــل نفسه الـــذي وقــعــت فــيــه لــجــان إحــيــاء 
املجتمع املدني التي تصرفت كحزب سياسي 
ــعــــارض، وكـــــان هــــذا واضـــحـــا فـــي ورقــتــهــا  مــ
األســـاســـيـــة: تــوافــقــات وطــنــيــة، الــتــي انــطــوت 
الديمقراطي  للتغيير  سياسي  برنامج  على 
فـــي ســــوريــــة، فـــي حـــني كــــان الســمــهــا إيـــحـــاٌء 
بتوجهها إلـــى الــعــمــل واملــســاعــدة فــي إقــامــة 

ــا جــعــلــهــا  ــ ــــني، مـ ــــوريـ ــــسـ  مـــطـــالـــب الـ
ُ
الـــســـلـــطـــة

بنيتها   
ّ
ألن إصـــاح،  أّي  عــن  بنيويًا  عــاجــزة 

ال يمكن أن تقبل ذلـــك، فــهــي تـــرى املــواطــنــني 
السير وفــق ما  مــجــّرد قطعاٍن مبرمجٍة على 
غــيــاِب مصطلح  مــن خــيــارات، بدليل  ترتئيه 
الــشــعــب، مــفــهــومــا ســيــاســيــا وحــقــوقــيــا، عن 
الجماهير  مصطلح  لصالح  السلطة  خطاب 

الدوغمائي.
وبـــعـــد عــشــر ســـنـــوات عــلــى انــــطــــاِق الـــثـــورة 
الــســوريــة، والــتــي بــــدْت، مــنــذ الـــبـــدايـــِة، أشبه 
بديكوٍر باذٍخ في مسرِح الوطن الفقير. وعلى 
الرغم من مآالتها الراهنة، فقد نجحْت بتعريِة 
ثنائية االستبدادين، البعثي والديني، فاألول 
دافع عن بقائه ضد الشعب من خال إيجاد 
استقطاباٍت مذهبية وإثنية ومناطقية، كما 
بــدول ومليشيات ساهمت بتدمير  استقوى 
الـــدولـــة، فيما ذهـــب اإلســـام  املجتمع وبــنــى 
الــســيــاســي إلــــى اعــتــمــاد الــخــطــاب الــطــائــفــي 
والــتــقــســيــمــي لــلــســوريــني، واســـتـــعـــان بــقــوى 
أشـــّد تخلفًا ووحــشــيــة، فــي وقـــٍت فشلت فيه 
 املنظمات واملؤتمرات في إحــداِث تأثيٍر 

ُ
آالف

يــتــنــاســب مــع حجمها وعـــددهـــا وتــمــويــلــهــا، 
بـــل عــلــى الــعــكــس، أدى أغــلــبــهــا إلـــى تــرســيــِخ 
ــلــــي ودعــــــم الـــبـــنـــى الــتــقــلــيــديــة  املــجــتــمــع األهــ
بدأت  أنه بعد عام 2000،  والحقيقة  القائمة. 
ــة املــجــتــمــع  ــ

َ
ــن ــ ــدَي ــــوى مــــعــــارضــــة تــــحــــاول مــ قــ

السوري. وعلى الرغم من جدّية بعض القوى، 
إال أن كثيرا منها كانت تهدف، في جوهرها، 
إلى الدخوِل في النضال السياسي من بوابة 
الحداثية  األشــكــاِل  تلك   

ّ
كــل  

ّ
أن املجتمع، غير 

والــلــمــســاِت الــديــمــقــراطــيــة لــم تــغــّيــر مــن واقــع 
ارتــبــاطــهــا بــأشــخــاص ال يــتــغــّيــرون أبــــدًا، أو 
جماعٍة  أو  طائفٍة  أو  لعائلٍة  ملكيتها  تعود 
 للظروف 

ّ
إيــديــولــوجــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن

عمومًا  السوريون  بها  مــرَّ  التي  املوضوعية 
 إشكاالٍت ذاتية 

ّ
دور كبير في ذلك الفشل، إال أن

إلى  أّدْت  وطبيعتها  املنظمات  تلك  ُبنى  فــي 
تأكيد ذلــك الفشل، وفــتــِح الــبــاب واســعــًا أمــام 
الــتــيــارات االرتــداديــة، فاملجتمع املــدنــي ليس 
العمال  اتحاد  مثل  قائمة،  منظمات  بهياكل 
واالتحاد النسائي، وغير ذلك من املؤسسات، 

منظمات مجتمع مدني: نقابات حــّرة، أندية 
ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة .. إلــــخ. وقــــد تــأكــد هــذا 
الخلط في اشتراك اللجان في تأسيس إعان 
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وكأنها 
حزب بني أحزاب، وفي تشكيل املعارضة لجنة 
تنسيق بني األحزاب والقوى الوطنية مكونة 
مـــن أحــــــزاب عــربــيــة وكــــرديــــة ولـــجـــان إحــيــاء 
املجتمع املدني وجمعية حقوق اإلنسان في 
سورية. ليس هذا فقط، بل وانخراط ناشطني 
في منظمات حقوقية فوق وطنية، كاملنظمة 
العربية لحقوق اإلنسان، وتشكيل منظمات 
تـــحـــت وطـــنـــيـــة كــاملــنــظــمــة الـــكـــرديـــة لــحــقــوق 
اإلنسان في سوريا )مــاف(. وهــذا، باإلضافة 
إلــــى أن كـــل املــنــظــمــات الـــتـــي تــشــكــلــت، خــال 
الــفــتــرة، كــانــت حــقــوقــيــة، بمعنى قريب  هـــذه 
مــن الــســيــاســة وعــواملــهــا. ولـــم تشهد ســوريــة 
أو  خدمية  مــدنــي  مجتمع  منظمات  تشكيل 

مهنية وحرفية أو اجتماعية حرة.
واضح أن لالتباس أساسا واقعيا، في ضوء 
أن معظم الذين شاركوا في تشكيل منظمات 

بهتانًا  تلبس  التي  واالتــحــادات،  والنقابات، 
 
ً
ــم تـــتـــشـــّكـــل اســـتـــجـــابـــة ــ ــًا، ولــ ــيــ ــداثــ ــًا حــ ــبـــوسـ لـ

الــســوري،  املجتمع  واجــهــت  الــتــي  للتحديات 
وبالتالي  فوقيًا.  سلطويًا  تشكيلها  كــان  بل 
لم تكن تلك املنظمات سوى كانتونات هزيلة، 
مهمتها تدعيم سلطة االستبداد، وتحويلها 

ــن أحــــــزاب ســيــاســيــة،  مــجــتــمــع مـــدنـــي أتـــــوا مـ
ــي حـــــزب ســيــاســي  أو كـــانـــت لـــهـــم تـــجـــربـــة فــ
أو يــتــبــنــون أهـــدافـــا ســيــاســيــة، يــســعــون إلــى 
وخــبــراتــهــم محض  وأن خلفيتهم  خــدمــتــهــا، 
ــذا عــلــى  ــ ــة، وانـــعـــكـــس هـ ــديـ ــائـ ــقـ ســيــاســيــة وعـ
مــواقــفــهــم واقــتــراحــاتــهــم. مــن ذلـــك أن رئيس 
جــمــعــيــة حـــقـــوق اإلنــــســــان فـــي ســـوريـــة حكم 
الجمعية،  عــام 2005 في قضية طرحت على 
فحواها أن محافظة حلب منعت 60 سرفيسا 
ــارة أجـــــرة( مـــن الــعــمــل عــلــى خـــط داخـــل  ــيـ )سـ
ــلــت حــافــات نــقــل داخــلــي 

ّ
املــديــنــة، ألنــهــا شــغ

عليه، وهــذا أثــر على حياة 180 أســرة يعمل 
معيلوها سائقني. حكم الرجل برفض إصدار 
بـــيـــان يــحــتــج عــلــى الــــقــــرار، بــقــولــه نــحــن مع 
القطاع العام؟، فالرجل اشتراكي ومع القطاع 

العام.
ــــي ســـيـــاق  ــح املـــجـــتـــمـــع املـــــدنـــــي، فـ ــبــ لـــقـــد أصــ
التغيير السياسي املطلوب في سورية؛ وفي 
السياسية  بتفاصيله  الــراهــن  الــواقــع  ضـــوء 
حاسمة  ضـــرورة  واالجتماعية،  والعسكرية 
لـــلـــقـــيـــام بــمــهــمــة رئـــيـــســـة: تــضــمــيــد الـــجـــراح 
املــشــاعــر  وتــلــطــيــف  الـــفـــعـــل  رّدات  ــواء  ــ ــتـ ــ واحـ
والـــعـــواطـــف عــبــر قـــيـــام مــنــظــمــاتــه بــمــهــامــهــا 
الــوطــنــيــة لــخــدمــة الــســوريــني، كــل الــســوريــني، 
وإطاق حركة تفاعل وطنية من خال برامج 
خدمية واجتماعية وثقافية مدنية، فالنجاح 
قوية  مــدنــي،  مجتمع  منظمات  تأسيس  فــي 
األصناف،  مختلف  من  ومحايدة،  ومستقلة 
مهم  مدخل  صحيحة،  ومفاهيم  أســس  على 
املهمات  تنفيذ  عــبــر  االجــتــمــاعــي،  لــانــدمــاج 
الــوظــيــفــيــة لــلــقــطــاعــات املــهــنــيــة والــحــرفــيــة 
ــــات االجــــتــــمــــاعــــيــــة وفــــتــــح مـــســـاحـــات  ــئـ ــ ــفـ ــ والـ
للتفاعل والتعاون والــحــوار. وهــذا لن يكون 
العميقة  الــجــراح  ســهــا أو سلسا فــي ضـــوء 
ــامـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي تــرتــبــت على  ــقـــسـ واالنـ
ــراع مـــن قــتــل وتــهــجــيــر وتــدمــيــر  نــتــائــج الـــصـ
مــا يستدعي عما وجهدا  تعفيش،  ونــهــب/ 
كبيرين وطويلني، لتحقيق العدالة االنتقالية 
فإقامة  املـــواجـــع.  وتخفيف  الــجــراح  لبلسمة 
مــنــظــمــات مجتمع مــدنــي نــاجــحــة وراســخــة، 
ثــقــافــة مــدنــيــة مــدخــا للعمل  تستدعي نــشــر 
على انخراط املواطنني في الشأن العام، وهو 
الــشــرط األســاســي لــدولــة الــقــانــون والــعــدالــة، 
وفـــق عــلــمــاء الــســيــاســة، والــتــأســيــس لــعــادات 
وأعــراف وطنية قائمة على التقدير املشترك 
للتاريخ واملستقبل الوطني املنشود؛ والفهم 
املــشــتــرك لــســيــادة الــقــانــون والـــعـــدالـــة. وهـــذا 
وكـــوادر  رأي  قـــادة  بــوجــود  مرتبط مصيريا 
مدنية تعمل بني الناس، ما يستدعي تشكيل 
معاهد تعليم وتدريب حول املجتمع املدني، 
وأســـالـــيـــب عــمــل مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي 

والقيم واملفاهيم الحاكمة والناظمة لها.
)كاتب سوري(

إلى مداجن لتفريخ )الشبيحة( عند الحاجة.
 احــتــكــار »الــبــعــث« 

َ
ــثــــورة ــذا، كـــســـرت الــ ــ مـــع هـ

ها 
ُ
شعارات ابتلعْت  كما  السياسية،  الــحــيــاة 

 مــؤســســات الـــروتـــني والــبــيــروقــراطــيــة 
َ
رهـــبـــة

ــة، وحـــــــّركـــــــْت حـــــــّس املـــســـؤولـــيـــة  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
 املشاركة 

َ
 مساحة

ّ
املجتمعية. ويمكن القول إن

ــرت لـــلـــســـوريـــني فــــي املـــؤســـســـاِت  ــ ـ
ّ
ــوف ــ الــــتــــي تـ

ص 
ّ
التخل إلــى  إضــافــة  السياسية،  أو  املدنية 

من مخاوف الحديث في السياسية، أوجدت 
 من التحّرر النفسي. ولم يعد باإلمكان 

ً
حالة

االستغناء عنها، بعد انفتاِح األفق السياسي 
وخروِج املسكوت عنه، واملخبوء تحت قشرٍة 
واهيٍة من التفاهمات املوهومة. واليوم، يجب 
 ما 

َ
أن يدرَك الشعُب السوري أنه يعيش مرحلة

بعد الثورة، أّي مرحلة الفوضى التي تعقب 
كـــل الــــثــــورات، وبــالــتــالــي مــســؤولــيــة الــنــخــب 
واملـــواطـــنـــني الـــســـوريـــني تــكــمــن فـــي الـــذهـــاِب 
اجتماعي  عقٍد  تأسيِس  إعـــادِة  إلــى  مباشرة 
جديد، وليس إيجاد نظام حكٍم مشّوه قائم 
على فكرة التشاركية بني املعارضة والنظام، 
 إلى مجّرد مسرٍح يسمح 

ُ
بعدما تحّول الوطن

لــلــســلــطــات املــتــوحــشــة بــاســتــعــراض قــوتــهــا، 
وسرد خرافاتها، عن طريِق استعماِل الوعود 

تارة، والوعيد تارة أخرى.
ــة، مــــــــــأزق عــــســــكــــرة الـــــثـــــورة  ــقــ ــيــ ــقــ وفــــــــي الــــحــ
ــتـــي قـــصـــمـــْت ظــهــَر   الـ

َ
ـــة

ّ
ــان الـــقـــش ــ الـــســـوريـــة كـ

الــحــلــم الــــســــوري، بــيــنــمــا نــجــح الـــنـــظـــام، إلــى 
حــّد كبير، في اســتــدراج قــوى كثيرة إليه من 
منطلِق الــدفــاِع عــن الـــذات. وبــالــتــالــي، تبريِر 
مــزيــد مــن الــقــمــِع والــعــنــِف مــن جــانــبــه، ومنِح 
ترسانته  الستخداِم  واملسوغات  الذرائع   

ّ
كل

الــعــســكــريــة الــضــخــمــة، فـــي قــتــل شــعــٍب أعـــزٍل 
 والصمت، وثار 

ّ
الــذل أكتافه غبار  نفض عن 

ألجـــل كــرامــتــه املـــهـــدورة مــنــذ عــقــود خمسة. 
الــثــورات   

ّ
أن فــي األدب السياسي،   ،

ٌ
ومــعــروف

يصنعها الشجعان، في حني يحصد ثمارها 
االنتهازيون والجبناء. ولهذا، ينبغي القبول 
 
َ
 الـــســـوريـــة ســتــبــقــى رهـــن

َ
 الــــثــــورة

ّ
بـــواقـــع أن

ـــى في 
ّ
االســــتــــاب، ومـــعـــّرضـــة لــلــقــرصــنــة حـــت

لحظاِت ذروة انتصارها.
)كاتبة سورية(

عن طبيعة المجتمع المدني ودوره

افتراُس الثّورِة السوريّة

المجتمع المدني 
فضاء للعمل 

االجتماعي المنظم 
والطوعي؛ له أصناف 
وبرامج عمل تحّددها 

طبيعة كل صنف 
ووظيفته

إقامة منظمات 
مجتمع مدني ناجحة 

وراسخة، تستدعي 
نشر ثقافة مدنية 

مدخًال للعمل على 
انخراط المواطنين في 

الشأن العام

دافع النظام عن 
بقائه ضد الشعب 

بإيجاد استقطاباٍت 
مذهبية وإثنية 

ومناطقية، 
واستقوى بدول 

ومليشيات ساهمت 
بتدمير المجتمع وبنى 

الدولة

ينبغي القبول بواقع 
أّن الثورَة السورية 

ستبقى رهَن االستالب، 
ومعّرضة للقرصنة 

حتّى في لحظاِت 
ذروة انتصارها
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تركيا: احتفاء أممي بـ»صفر نفايات«

رفض 
للتطعيم 

بأفغانستان

17

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

حـــاز مــشــروع »صــفــر نــفــايــات« فــي تركيا، 
»أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  الـــــجـــــائـــــزة األولـــــــــــى لـــــــــ
املــســتــدامــة« الــتــي يــقــدمــهــا بــرنــامــج األمـــم 
املتحدة اإلنمائي »UNDP« بسبب مساهماته املهمة 
في رفع الوعي نحو اإلنتاج واالستهاك، واملساهمة 
الــبــرنــامــج، فــي تقليص مــلــيــاري طن  بحسب بــيــان 
مــن انبعاثات غـــازات االحــتــبــاس الــحــراري، وتقليل 
كذلك،  التدوير.  إلعــادة  القابلة  غير  النفايات  حجم 
حقق املشروع لاقتصاد التركي أكثر من 3 مليارات 
دوالر، بني 2017 ونهاية 2020. ويطمح املشروع إلى 
إعادة تدوير 35 في املائة من نفايات الباد، بحلول 

عام 2023.
املحافظة   

ّ
أن أوزتـــورك،  التركية، شاال  الباحثة  ترى 

تقل  »ال  والنفايات  املخلفات  ومعالجة  البيئة  على 
التنمية وحلم تركيا االقتصادي«  أهمية عن هدف 
أكــثــر من  الــتــطــور  عــلــى  مــؤشــر  السليمة  البيئة   

ّ
ألن

تزايد السائحني أو نمو الناتج اإلجمالي »فالتنمية 
املـــســـتـــدامـــة أمــــانــــة بـــأعـــنـــاقـــنـــا لـــنـــورثـــهـــا لـــأجـــيـــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــــورك لـــ املــقــبــلــة«. تضيف أوزتـ
ــا تــســيــر بـــالـــتـــوازي، لـــلـــوصـــول إلــــى مــصــاف  بـــادهـ
الــعــشــرة الــكــبــار فــي هـــذا املــجــال بــعــد عــامــني )خــال 

أقّر  التركي  فالبرملان  الجمهورية(  تأسيس  مئوية 
تأسيس وكالة البيئة التركية التي ستعنى بقرارات 
ومــاحــقــة الــتــنــفــيــذ، لــلــوصــول إلــــى صــفــر نــفــايــات، 
 عقوبات إضافية رادعــة في طريقها 

ّ
مشيرة إلى أن

أو  الباستيك  التطبيق، ســواء حــول استخدام  إلــى 
املخالفات البيئية والتلوث.

ومنح برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، جائزة، كذلك، 
لرعايتها  أردوغـــان،  أمينة  التركي  الرئيس  لعقيلة 
مـــشـــروع »صـــفـــر نـــفـــايـــات« وجـــهـــودهـــا فـــي حــمــايــة 
البيئة. وهــي »جــائــزة العمل ألهــداف عاملية«. قالت 
لأمم  الــدائــم  املمثل  مــن  بعدما تسلمتها  ــان  أردوغــ
الخميس  تــومــاســي،  كــاوديــو  تركيا،  لــدى  املتحدة 
املــاضــي فــي أنـــقـــرة: »الــحــقــائــق الــعــلــمــيــة تــشــيــر إلــى 
مــســتــقــبــل مـــظـــلـــم، خـــصـــوصـــًا مــــا يــتــعــلــق بــــاألزمــــة 
ــذل الــجــهــود  ــ املـــنـــاخـــيـــة«، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــــرورة بـ
لتوريث عالم أفضل للمستقبل. وأوضحت أردوغان 
 جميع املوارد الطبيعية هي إرث مشترك للبشرية 

ّ
أن

املقبول  غير  ومــن  واملستقبلية،  الــراهــنــة  بأجيالها 
أمانة  البيئة  استهاكها با مباالة، معتبرة مكانة 
مع  أنشأناها  التي  »العاقة  التركية:  الثقافة  وفــق 
تــاريــخ حضارتنا  إلــى حــّد أن  الطبيعة عميقة جــدًا 
مـــلـــيء بــالــعــديــد مـــن األوقــــــاف الـــتـــي أنــشــئــت خــدمــة 
لــلــطــبــيــعــة«. وحــــول مــشــروع »صــفــر نــفــايــات« قالت 

ها خطوة صغيرة في مسؤولية توريث 
ّ
أردوغان إن

وسنتشارك  للعيش،  صالحًا  عاملًا  املقبلة  األجــيــال 
للعالم  حلواًل  تقدم  التي  للمنظمات  العاملية  القيم 
ــم املـــتـــحـــدة، ونــــريــــد أن نــســهــم مــــن خـــال  ــ مـــثـــل األمــ

خبراتنا الثقافية فيها.
العادات  تغيير  على  نفايات«  يقوم مشروع »صفر 
االستهاكية للمواطنني، وفرز املخلفات من املصدر، 
ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول إلى نسبة إعادة 
تــدويــر، تصل إلــى 60 فــي املــائــة بحلول 2030. وقد 
ــروع مــنــذ انــطــاقــتــه قــبــل أربـــعـــة أعــــوام،  ــشـ ســمــح املـ
بــتــوفــيــر، أي عـــدم اســتــهــاك، نــحــو 397 مــلــيــون طن 
ــواد الـــخـــام، و315 مــلــيــون كــيــلــووات / ساعة  مــن املــ
من الطاقة، و345 مليون متر مكعب من املياه، و50 
مليون برميل من النفط. كذلك، ساهم في جمع 17 
مليون طن من النفايات الصالحة لاستخدام، وفي 
تقليص ملياري طن من انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري، وإنقاذ 209 مايني شجرة في الفترة بني 
2017 - 2020 ويطمح املشروع إلى إعادة تدوير 35 

باملئة من نفايات الباد، بحلول العام 2023.
»هاجس  التلوث  وتقليص  النفايات  تــدويــر  وبــات 
األتــــراك« خــال الــســنــوات األخــيــرة، بحسب الباحث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، في  ــان أويـــصـــال. يــقــول لـــ ــ أوزجـ
إشارة إلى برنامج »صفر نفايات زرقاء« الذي أطلق 

بعد مــشــروع »صفر نــفــايــات«، وذلــك بهدف حماية 
البحار وتطهير املياه التركية من النفايات: »لم يعد 
الــعــمــل عــلــى تحسني شـــروط الــبــيــئــة مــقــتــصــرًا على 
البّر والهواء، بل دخلنا البحر منذ يونيو/ حزيران 
مشروعها  ضمن  أعلنت  قــد  تركيا  وكــانــت   .»2019
ها تهدف إلى التحول إلى مركز 

ّ
االقتصادي أخيرًا، أن

جـــذب صــنــاعــي عــاملــي »وتــحــتــاج إلـــى مــواكــبــة ذلــك 
بالتوعية والحرص على سامة البيئة من مخلفات 

الصناعة والتلوث«.

مجتمع
 21 السام في  دار  تدافع شهدته  في  الثاثاء، مقتل 45 شخصًا  أمــس  التنزانية،  الشرطة  أعلنت 
السام  الراحل جــون ماغوفولي. وقــال قائد شرطة منطقة دار  الرئيس  أثناء تأبني  آذار  مــارس/ 
 

َّ
امللعب ولم يتحل أرادوا دخــول  الذين  الكثير من األشخاص  إنه »كــان هناك  الزارو مامبوساسا 
بعضهم بالصبر. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع«. وأفاد بأن خمسة من القتلى ينتمون 
علن في وقت سابق عن مقتل امرأة وأربعة أطفال في الحادث الذي وقع في ملعب 

ُ
لعائلة واحدة. وأ

)فرانس برس( أوهورو، لكن من دون أن يتم اإلعان حينها عن العدد الكامل للقتلى.  

أن  اليمنيني، محذرة من  الاجئني  األردن بعدم ترحيل  طالبت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« 
ترحيلهم قسرًا يعرضهم »لأذى في اليمن«. أضافت أن »األردن رّحل على األقل أربعة من طالبي 
لجوء يمنيني مسجلني لدى املفوضية السامية لأمم املتحدة لشؤون الاجئني، وأصدرت قرارات 
إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء، وذلك بعدما حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول 
على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين«. وبحسب املنظمة، فإنه »حتى 16 مارس/ آذار 
)فرانس برس( الحالي، استضاف األردن 13 ألفًا و843 الجئًا وطالب لجوء يمنيًا«.  

منظمة تطالب األردن بعدم ترحيل الجئين يمنيينتنزانيا: 45 قتيًال بتدافع خالل تكريم ماغوفولي

ــلــــني فــي  ــامــ ــعــ ــ ــتــــل بــــحــــق ال ــقــ ــ ــتـــمـــر ال يـــسـ
حـــمـــالت الــتــطــعــيــم ضـــد شــلــل األطـــفـــال 
أعلن مصدران  وأمــس،  أفغانستان.  في 
حكومّيان أن مسلحني قتلوا ثالث نساء 
التطعيم، وتحديدًا في  يعملن في مجال 
ــرق الـــبـــالد(، في  ــاد )شــ مــديــنــة جـــالل آبــ
حتى  يتضح  ولــم  منفصلتني.  حادثتني 
اآلن هوية مطلقي النار، بحسب مسؤول 
أكــد مصدر  وقــت  فــي  إقليمي،  حكومي 

بالحكومة املركزية وقوع الحادثتني.
وكـــان 3.4 مــاليــني طفل فــي الــبــالد التي 
مزقتها الحرب، قد ُحرموا من الحصول 
على التطعيم العام املاضي. ونتيجة لذلك، 
 على األقل 

ً
تم اكتشاف إصابة 56 طفال

بــاملــرض. ورصــــدت أفــغــانــســتــان حــاالت 
شلل أطفال في مناطق كانت قد أعلنت 
خلوها من هذا املرض بعد توقف برامج 

التلقيح مؤقتًا، بسبب جائحة كورونا.
وكانت وزارة الصحة األفغانية قد أعلنت 
الــعــام  أوائــــل  فــي  التطعيم  انــطــالق حملة 
الجاري، بهدف تطعيم 9.9 ماليني طفل 

دون سن الخامسة.
ــا ال تــســمــح عــنــاصــر طــالــبــان  وعــــــادة مـ
لــلــعــامــلــني فـــي مــجــال الــرعــايــة الصحية 
ــالـــوصـــول إلــــى املـــنـــاطـــق الـــتـــي تخضع  بـ
إذ  التطعيم،  بحمالت  للقيام  لسيطرتها 
ــذه الــحــمــالت كانت  تــزعــم الــحــركــة أن هـ
استخباراتية  معلومات  لجمع  ستخدم 

ُ
ت

في بعض األقاليم.
للطفولة  املــتــحــدة  األمـــم  منظمة  وتــشــيــر 
ــتــــان  ــانــــســ أفــــغــ أن  إلــــــــى  ــــف«  ــسـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ »يـ
موبوءتني  دولــتــني  آخــر  هما  وباكستان 
ــد تركت  بــشــلــل األطـــفـــال فــي الــعــالــم، وقـ
جــائــحــة كـــورونـــا نــحــو 50 مــلــيــون طفل 
مـــن دون لــقــاحــات ضـــد شــلــل األطـــفـــال. 
أضافت أنها ستبذل كل جهد في سبيل 
الــوصــول إلــى األطــفــال فــي كــال البلدين، 
مشيرة إلى وجود مخاوف من أن نحو 
تفوتهم  قد  أفغانستان  مليون طفل في 
إذ يصعب  بيوتهم،  التلقيح في  خدمات 

الوصول إلى املناطق النائية.
)رويترز، العربي الجديد(

من  معظمهم  شــخــص،   200 نــحــو  تــطــوع 
المتقاعدين، في مدينة يالوفا، شمال غربي تركيا، 
لتصليح  المستعملة«  األلعاب  جمع  »حملة  في 
األلعاب، التي أطلقتها بلدية المدينة، بهدف جمع 
ألعاب مستعملة من األطفال، ثم إعادة توزيعها 
أكثر  الحملة  ووزعت  فقراء.  آخرين  أطفال  على 
خيرية. مؤسسات  مع  بالتعاون  لعبة،  ألفي  من 

تصليح ألعاب

Wednesday 31 March 2021
األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة

)هارون ساباوون/ األناضول(



 
ّ
مايني الجنيهات اإلسترلينية، خصوصًا أن
»إيراسموس« يجذب نحو 30 ألف طالب في 
العام. وفي السياق، أشارت صحيفة »تاغس 
ـــــه فـــي عــــام 2018 

ّ
ــة إلــــى أن ــيـ ــانـ شــبــيــغــل« األملـ

ــقــت بــريــطــانــيــا مـــن خـــال عضوية 
ّ
، حــق

ً
مـــثـــا

إسترليني  مليون جنيه   243 »إيــراســمــوس« 
)أكــثــر مــن 335 مــلــيــون دوالر أمــيــركــي(، بعد 
حــســم تــكــالــيــف رســـــوم طــــاب دول االتـــحـــاد 
 صندوق البرنامج ما زال 

ّ
األوروبــي. ُيذكر أن

املتبقية، األمر  يستحوذ على بعض األمــوال 
الذي قد يمّكن عددًا من الطاب من االلتحاق 
هذا  األخــيــرة  للمّرة  البريطانية  بالجامعات 
العام. من جهة أخــرى، تفيد بيانات مختلفة 
ــب مــــن كــــل أنـــحـــاء  ــانــ ــــدد الــــطــــاب األجــ  عـ

ّ
ــأن ــ بــ

ارتفع بشكل كبير في بريطانيا. وقد  العالم 
أخيرًا  أجنبي  مليون  أكثر من نصف  التحق 
ألفًا  بينهم 148  البريطانية، من  بالجامعات 
فــقــط مــن دول االتـــحـــاد األوروبــــــي، مــنــهــم 13 
ألــفــًا مــن أملــانــيــا. واألجـــانـــب غــيــر األوروبـــيـــني 
يدفعون مبالغ كبيرة كرسوم دراسية للتعلم 

هناك.

تداعيات االنسحاب
 االتــحــاد األوروبــــي خطط 

ّ
على الــرغــم مــن أن

لرفع امليزانية الجديدة املخصصة للبرنامج 
إلـــى 26 مــلــيــار يـــورو )نــحــو 31 مــلــيــار دوالر 
املقبلة،  السبع  السنوات  أميركي(، على مدى 
ــج »إيــــــراســــــمــــــوس« مــع  ــامــ ــرنــ  نــــهــــايــــة بــ

ّ
فــــــــإن

من  يكافح  طالب  ألّي  مــأزقــًا  ل 
ّ
تمث بريطانيا 

ــاواة فـــي التعليم  ــل الــحــصــول عــلــى املــــســ أجــ
ــد.  ــ ــو لـــفـــصـــل دراســــــــي واحــ ــ ــارج، ولــ ــ ــخــ ــ فــــي الــ
فــمــن املــطــلــوب تخصيص مــا ال يــقــل عــن 30 
دوالر  ألـــف   42 )نــحــو  إسترليني  ألـــف جنيه 
 
ّ
ألن بريطانيا،  فــي  للتعلم  سنويًا  أمــيــركــي(، 
فرض على الطاب 

ُ
رسوم التعليم الكاملة ست

املقبل،  الدراسي  العام  ابتداًء من  األوروبيني 
2021 ـ 2022. وأمام هذا الواقع، نقلت »تاغس 
للتبادل  األملانية  الهيئة  مكتب  عن  شبيغل« 
لــلــجــامــعــات في   

ّ
لــنــدن، أن الــعــلــمــي )داد( فــي 

وأيرلندا  واسكوتلندا  إنكلترا وويلز  من   
ّ

كل
الشمالية حرّية التنازل أو تخفيض الرسوم 
 
ّ
لطاب دول االتــحــاد األوروبـــي، مع العلم أن
الحكومة في أيرلندا الشمالية تريد مواصلة 
ــمـــوس«  ــراسـ ــن بـــرنـــامـــج »إيـ تــمــويــل أجــــــزاء مـ

بطريقة مستقلة.
واالنــســحــاب الــبــريــطــانــي مــن »إيــراســمــوس« 
مـــن شــأنــه أن يــقــطــع جــســر الـــتـــواصـــل الــحــّي 
بقية  في  بريطانيا ونظرائهم  ما بني طــاب 
الفريدة  الفرص  الــدول األوروبــيــة، مع غياب 
لــتــشــكــيــل صـــداقـــات جـــديـــدة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الثقافي  والتبادل  األكاديمية  البيئة  خسارة 
املستقبلية  اآلفاق  اللغة وتضييق  واكتساب 
والتجربة القيمة واألوقــات الرائعة، من دون 
م االنفتاح على اآلخرين. بالتالي، 

ّ
إغفال تعل

 برنامج 
ّ
سوف ينكسر شيء ما، خصوصًا أن

عن  تعّبر  ميزة  يشّكل  هــذا  الطابي  التبادل 
ــه من غير 

ّ
الــروح األوروبــيــة، باإلضافة إلى أن

السهل الدخول في اتفاقيات تعاون جديدة. 

برلين ـ شادي عاكوم

عـــــــامـــــــًا،   30 مــــــــــن  أكـــــــــثـــــــــر  بـــــــعـــــــد 
تــنــســحــب بــريــطــانــيــا مـــن بــرنــامــج 
»إيـــراســـمـــوس« لــلــمــنــح الــطــالــبــيــة 
املمّول من قبل االتحاد األوروبـــي، كجزء من 
اتفاقية ما بعد »بريكست«. وهذا القرار الذي 
وصــفــه رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
ــر بكلفته  ــ ــررًا األمـ ــبـ جـــونـــســـون بــالــصــعــب، مـ
الــبــاهــظــة عــلــى بــــاده، ســـوف ُيــتــرجــم عمليًا 
بــحــرمــان عــشــرات آالف الــطــاب األوروبـــيـــني 
 
ّ
إن إذ   ،

ً
البرنامج مستقبا من االستفادة من 

الــدراســة في اململكة املتحدة لن تكون سهلة 
بعدما  وذلــك  العالية،  كلفتها  إلــى  باإلضافة 
آالف  ملــئــات  وأتـــاحـــت  حقيقيًا  مكسبًا  كــانــت 
وتبادل  العلمي  تحصيلهم  متابعة  الطاب 

املعارف.
مـــن مــنــظــار الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، لـــم يكن 
ــداد  الــبــرنــامــج مــثــالــيــًا لـــوجـــود خــلــل فـــي األعــ
املتبادلة بني الدول والتدريبات التي يدعمها 
الـــبـــرنـــامـــج، فــكــثــر هـــم الـــطـــاب األوروبــــيــــون 
الـــذيـــن يـــقـــصـــدون املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة مــقــارنــة 
بـــالـــطـــاب الـــبـــريـــطـــانـــيـــني الــــذيــــن يـــقـــصـــدون 
دواًل أوروبـــيـــة أخـــرى لــلــدراســة. وقـــد أشـــارت 
األملانية  األسبوعية  تسايت«  »دي  صحيفة 
ــه في 

ّ
 اإلحـــصـــاءات األخــيــرة تفيد بــأن

ّ
إلــى أن

 9993 استفاد   ،2019  -  2018 الــدراســي  العام 
طالبًا بريطانيًا فقط من البرنامج في مقابل 
ــذا الـــعـــدد تــقــريــبــًا، 17768 طــالــبــًا  ــي هــ

َ
ضــعــف

مـــن دول االتــــحــــاد األوروبــــــــي حــصــلــوا على 
ما  وهــو  بريطانية مجانية.  مقاعد جامعية 
برنامج  عــلــى  لــنــدن  بــه  تتكلف  مــا   

ّ
أن يعني 

»إيراسموس« أكبر من استفادتها منه.
فة 

ّ
وفــي هــذا اإلطـــار، أوضحت املسؤولة املكل

ــادل  ــبــ ــات تــ ــ ــاقــ ــ ــل بــــرنــــامــــج عــ ــمــ بـــتـــنـــظـــيـــم عــ
»إيــــراســــمــــوس« فـــي جــامــعــة غـــوتـــه األملــانــيــة 
إلــى صحيفة »دي  ياكيل، في حديث  بيانكا 
 

ّ
 بريطانيا كانت تحل

ّ
تسايت« األسبوعية، أن

على رأس قائمة خــيــارات الــطــاب األملـــان، إذ 
العكس  فيما  بينهم،  كبيرة  تحظى بشعبية 
غير صحيح. ويعزو أكاديميون السبب إلى 
البريطانيني  الــطــاب  إغـــراء  ـــه مــن الصعب 

ّ
أن

بمغادرة جزيرتهم لوجود حاجز اللغة، ومن 
الــتــبــادل لفصل دراســـي  بــرامــج  يستفيد مــن 
ــل إســبــانــيــا أو فــرنــســا أو 

ّ
ــني، يــفــض

َ
أو فــصــل

هولندا أو الدول اإلسكندنافية. ومن املعلوم 
 طاب »إيراسموس« البريطانيني وبسبب 

ّ
أن

جائحة كورونا وحظر السفر حاليًا يتابعون 
الدراسة من أماكن سكنهم في اململكة املتحدة. 
للدراسة  املنح  برنامج  ُيــَعــّد  ثانية،  من جهة 
فـــي بــريــطــانــيــا جـــذابـــًا لــلــطــاب األوروبـــيـــني، 
ر عليهم كثيرًا من الرسوم، ويتلقى 

ّ
ه يوف

ّ
ألن

بما  املعيشة  بنفقات  خــاصــًا  دعــمــًا  الجميع 
يعادل 450 يورو )نحو 540 دوالرًا أميركيًا( 

شهريًا.
ق اقتصاد اململكة املتحدة من خال 

ّ
وقد حق

هــذا،  الطالبي  التبادل  برنامج  فــي  املشاركة 

إيراسموس 
بعد بريكست
طالب أوروبيون 

يُحرمون من 
التبادل والمنح

من  المتحدة  المملكة  انسحاب  آثار  تتّضح  فأكثر  أكثر 
والتعليم  القطاعات.  مختلف  على  األوروبي  االتحاد 
تعليق  مع  سيّما  ال  المتأثرة،  تلك  بين  من  الجامعي 

العمل ببرنامج التبادل الطالبي »إيراسموس«

الخروج من البرنامج 
يقطع التواصل بين طالب 

البريطانيين واألوروبيين

أتاح البرنامج لمئات آالف 
الطالب الدراسة في 

المملكة المتحدة

1819
مجتمع

والـــبـــرنـــامـــج يــحــمــل قــيــمــة مــضــافــة لــلــطــالــب 
مــا يشبه جــوازًا  ل 

ّ
يمث إذ  الــذاتــيــة،  ولسيرته 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى فــــرصــــة عـــمـــل واعـــــــــدة، إلـــى 
جــانــب مــا يــقــدمــه مــن إضــافــات إلـــى املــهــارات 
الشخصية. وتعليقًا على ذلــك، ثمة من يرى 
ــه لـــم يــكــن يــنــبــغــي عــلــى بــريــطــانــيــا رفــض  ــ ـ

ّ
أن

بــرنــامــج »إيـــراســـمـــوس« بــعــد خــروجــهــا من 
 ثّمة دواًل غير 

ّ
االتحاد األوروبي، خصوصًا أن

من  البرنامج،  في  وتشارك  لاتحاد  منتمية 
وآيسلندا  وتركيا  والنرويج  سويسرا  قبيل 

وليشتنشتاين.
وقــد بــرز امــتــعــاض أملــانــي بــهــذا الخصوص، 
تسايتونغ«  »نـــورد فست  فــأشــارت صحيفة 
 انـــســـحـــاب بــريــطــانــيــا مــن 

ّ
ــــى أن األملـــانـــيـــة إلـ

برنامج املــنــح املــمــّول مــن االتــحــاد األوروبـــي 
ــكــــل وضـــــــــوح مـــــــدى عـــــــدم اهـــتـــمـــام  يـــظـــهـــر بــ
األوروبــــي،  التكتل  مــع  بعاقاتها  بريطانيا 
ر 

ّ
وعدم اهتمامها باملساهمة في برنامج وف

ألكــثــر مــن 4.4 مــايــني طــالــب منذ عــام 1987 
الــفــرصــة إلنــجــاز جـــزء مــن دراســتــهــم فــي بلد 
لــهــم بمراكمة  آخـــر غــيــر بــلــدهــم األّم، وســمــح 
أكــفــاء.  مــحــاضــريــن  مــع  التعليمية  الــخــبــرات 
 الــطــاب 

ّ
ــأن ــرزت أخـــبـــار تــفــيــد بــ وكـــانـــت قـــد بــ

املــلــتــحــقــني بــالــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة وفــق 
بــرنــامــج »إيـــراســـمـــوس« قـــد يــســتــفــيــدون من 
املــشــاريــع حتى مـــارس/ آذار مــن عــام 2023، 
بعدما تّم تمديدها 12 شهرًا بسبب جائحة 
ــر بعض املــال فــي صندوق 

ّ
كــورونــا ومــع تــوف

البرنامج.

برنامج »تورينغ« كبديل
ــــت بــريــطــانــيــا بــرنــامــج »إيـــراســـمـــوس«  وّدعـ
مــع إعــانــهــا عــن املـــوازنـــة الــعــامــة الــجــديــدة 
ها لن تخّصص أّي أموال للبرنامج. 

ّ
وعن أن

ــــان عـــن بـــرنـــامـــج بــديــل  ــك بــعــد اإلعــ أتــــى ذلــ
ــفــــراغ الـــذي  ــغ« ملــــلء الــ ــنـ ــوريـ يــحــمــل اســــم »تـ
يأتي  »إيراسموس«.  الخروج من  سيحدثه 
ــَعــّد  ذلـــك وســـط خــيــبــة، إذ كـــان الــبــرنــامــج ُي
مــن أفــضــل الــتــجــارب. أّمـــا بــرنــامــج الــتــبــادل 
الجديد للبريطانيني »تورينغ«، الذي تّمت 
وعالم  الرياضيات  بباحث  تيّمنًا  تسميته 
الذي  تورينغ،  آلــن  البريطاني  الكومبيوتر 
ســـاعـــد فـــي فــــّك شــيــفــرة »إنـــيـــغـــمـــا« وســمــح 
املشفرة  الراديو  رمــوز  بقراءة  للبريطانيني 

فـــي خــــال الـــحـــرب الــعــاملــيــة الـــثـــانـــيـــة، فمن 
املقرر أن يبدأ العمل به في سبتمبر/ أيلول 
مــلــيــون   100 نــحــو  ـــّصـــص 

ُ
خ بــعــدمــا   2021

جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )أكـــثـــر مـــن 138 مــلــيــون 
اإلطــار،  لتمويله. وفي هذا  أميركي(،  دوالر 
أشار مدير معهد سياسات التعليم العالي 
ه من 

ّ
)مؤسسة بحثية( نيك هيلمان، إلى أن

إرســال  هــدف  كيفية تحقيق  الــواضــح  غير 
نــحــو 35 ألـــف طــالــب ومــتــدرب إلـــى الــخــارج 

بهذا املبلغ فقط.
البريطانية  الــحــكــومــة   

ّ
بــــأن تــقــاريــر  وتــفــيــد 

وعدت باستفادة كل دول العالم من البرنامج 
املذكور، وليس فقط دول االتحاد األوروبي، 
غافني  الــبــريــطــانــي  التعليم  وزيـــر   

ّ
أن علمًا 

 »تورينغ« برنامج دولي 
ّ
وليامسون قال إن

حقيقي »يمثل فرص متقدمة«. ونقل مقال 
عن  هــوم«  »كونسرفاتيف  موقع  على  شر 

ُ
ن

بوريس  إدارة  في  الجامعات  عن  املسؤولة 
جونسون، الوزيرة ميشال دونوالن، قولها: 
»ملاذا نرغب في أن يقتصر برنامج التبادل 
على االتحاد االوروبي عندما تكون البلدان 
وديناميكية  حيوية  واألكــثــر  نموًا  األســـرع 
موجودة بشكل متزايد في آسيا وأفريقيا، 
أضف إلى ذلك حلفاءنا القدامى في أميركا 
ما  وهــذا  ونيوزيلندا.  وأستراليا  الشمالية 
الثقافي  قد يساعد كذلك في رفــع املستوى 
والــتــعــلــيــمــي لــــدى الــشــبــاب مـــن األســــر ذات 
ــه ال 

ّ
الدخل املــتــواضــع«. أضافت دونـــوالن أن

التجربة طــاب من  أن يستفيد مــن  بــّد مــن 
كــل الــخــلــفــيــات واملــجــتــمــعــات، ولــيــس أبــنــاء 

األثــــريــــاء فـــي املـــقـــام األول فــقــط. أّمــــا مــوقــع 
 »تـــوريـــنـــغ« 

ّ
ــي، فـــأوضـــح أن ــانــ ــتـــس« األملــ »يـ

إلــى تمكني الطاب  يــهــدف  بــرنــامــج تقشف 
ــأفـــضـــل  ــاق بـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــيــــني مــــــن االل ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الــجــامــعــات فــي الــعــالــم، فــي خــــارج أوروبــــا. 
ـــه ال بــّد 

ّ
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، رأى هيلمان أن

ـــه ليس 
ّ
مــن التعامل مــع الــوعــود بــحــذر، ألن

من السهل بناء شبكة جديدة من الشراكات 
 برنامج 

ّ
في فترة زمنية قصيرة، موضحًا أن

ــمـــوس« اســتــغــرق ثــاثــني عــامــًا من  ــراسـ »إيـ
ويأتي  الــيــوم.  مستواه  إلــى  ليصل  التطور 
جه طاب 

ّ
كل ذلــك وســط ترجيحات بــأن يت

ــــى الــجــامــعــات  »تــــوريــــنــــغ« املــســتــقــبــلــيــني إلـ
األوروبية، وبسبب اللغة قد ينتقل كثيرون 

إلى بلدان إنغلوساكسونية.
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طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا  في  الجديدة  السلطات  استجابت 
ملــطــالــب أهــلــيــة وشــعــبــيــة بــشــأن ضـــرورة 
ــدد مــــــن خـــالـــهـــا  ــ ــحـ ــ ــح تـــحـــقـــيـــقـــات تـ ــتــ فــ
املتورطني في جرائم الخطف واالغتيال 
ــددًا مـــن املــنــاطــق واملـــدن  الــتــي طـــاولـــت عــ
فـــي خـــال الــســنــوات املــاضــيــة، فـــي وقــت 
تــعــهــدت فــيــه ســلــطــات بــنــغــازي األمــنــيــة 

بضبط الوضع األمني املنفلت.
ومؤخرًا، أعلنت وزيرة العدل في حكومة 
الرحمن،  عبد  حليمة  الوطنية،  الــوحــدة 
عــن بـــدء تشكيل لجنة بــمــشــاركــة دولــيــة 
فــي غــضــون 15 يــومــًا، تــهــدف إلـــى »حــث 
الليبية  للدولة  الخاضعة  غير  الجهات 
سجونها«،  فــي  املعتقلني  عــن  بـــاإلفـــراج 
مــطــالــبــة كــل الــجــهــات غــيــر املــعــتــرف بها 
»اإلفـــــــراج الـــســـريـــع  ــــن قـــبـــل الـــــدولـــــة بــــــــ مـ
وغــيــر املــشــروط عــن املــواطــنــني الليبيني 
املــســجــونــني بــغــيــر وجــــه حـــق ومــــن دون 
وجود أّي تهم أو أوامر قبض في حقهم«. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــني، شــهــدت الــبــاد جملة 
ــن الــتــغــيــيــرات واإلجـــــــــراءات الــســريــعــة  مـ
الجنائي  بالجانب  املتعلقة  امللفات  فــي 
ــد الـــعـــثـــور  ــعـ ــًا بـ ــقــــوقــــي، خـــصـــوصـ والــــحــ
على 10 جثث ملقاة في الهواري إحدى 
ضواحي مدينة بنغازي )شرق(، ما زالت 
لسلطة  التابعة  األمنية  املدينة  سلطات 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر تتكتم على 
حــقــيــقــتــهــا، فـــي وقــــت طـــالـــب فــيــه رئــيــس 
الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة مكتب 
الـــنـــائـــب الـــعـــام بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي ذلـــك، 
ـــه »ال يمكن ملثل هــذه األحـــداث 

ّ
مــؤكــدًا أن

أن تتكرر مرة أخرى، والتسامح معها أو 
التغطية عليها تحت أّي ذريعة لن يكون 

مقبواًل«.
ووفــقــًا لــلــنــاشــط املــدنــي الــلــيــبــي خميس 
 مــلــف الـــجـــرائـــم مــجــهــولــة 

ّ
الـــرابـــطـــي فـــــإن

الفاعل بدأ يأخذ طابعًا دوليًا، خصوصًا 
مع تنامي األمــر، ســواء من خــال ظهور 
الجثث في بنغازي أو من خال استمرار 
اكـــتـــشـــاف مـــزيـــد مـــن املـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة 
فــي مدينة تــرهــونــة الــواقــعــة إلــى جنوب 
»العربي  شرق طرابلس. ويقّر الرابطي لـ
 »املـــلـــف مـــا زال مــرتــبــطــًا 

ّ
الـــجـــديـــد« بـــــأن

بــالــخــيــارات الــســيــاســيــة ويــتــأثــر بشكل 
 زيـــادة 

ّ
ــراف الـــصـــراع، إال أن ــ الـــنـــزاع وأطــ

مـــــؤشـــــرات انــــهــــيــــار الــــوضــــع الــحــقــوقــي 
إلــى طريق  به  باملواطن سيدفع  املتصل 
بــشــكــل  أتــــفــــاءل  أن  مــــن دون  الــحــلــحــلــة، 
كبير وأقــــول حــصــول املــواطــن عــلــى حق 

الحياة«.
وسعيًا إلى تهدئة السخط الشعبي حيال 
تنامي عمليات العثورعلى الجثث التي 
األمنية  الغرفة  أعلنت  بنغازي،  تعرفها 
على خطة  العمل  بدئها  عــن  املدينة  فــي 
 
ّ
أمنية. وإذ أكدت الغرفة في بيان لها أن
إال عن  تكون  لن  القبض  إلقاء  »عمليات 
طريق النيابة العسكرية فقط«، أوضحت 
ــنــــني  املــــواطــ ــزم  ــ ــلـ ــ تـ أن خـــطـــطـــهـــا ســـــــوف 
بتركيب كاميرات للمساعدة في الجهود 
األمنية والكشف عن املجرمني، باإلضافة 
إلى فتح مكتب لشكاوى املواطنني حول 
الـــوضـــع »مــــا زال غير   

ّ
لــكــن انـــتـــهـــاك.  أّي 

مطمئن«، بحسب الرابطي، الذي يضيف 
ــاع عــمــلــيــات إلــقــاء الــقــبــض إلــى  ــ  »إرجـ

ّ
أن

 الطباع املدني 
ّ
محكمة عسكرية يعني أن

ما زال بعيدًا وحكم العسكر ما زال أكثر 

الدعم  إنــفــاذًا«. وفــي خطوة تقّر بأهمية 
األهــــلــــي لـــجـــهـــود الـــســـلـــطـــات فــــي خــفــض 
الداخلية  وزارة  دعت  الجريمة،  مستوى 
ــيـــاف  ــل أطـ ــ ــدة »كــ ــديــ ــجــ ــة الــ ــكـــومـ فــــي الـــحـ
والتكافل  التعاضد  إلــى  الليبي  الشعب 
أكمل  عــلــى  مهامها  أداء  فــي  ملــســانــدتــهــا 
ــاوز صــفــحــة املـــاضـــي  ــتـــجـ وجـــــه وذلــــــك بـ
ــبــــذ خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة  ــامــــح، ونــ ــتــــســ والــ
وتــحــيــيــده مـــن كـــل املـــنـــابـــر اإلعـــامـــيـــة«. 
وهي دعوة يراها الرابطي تعكس »عسر 
وصــعــوبــة املــهــمــة مـــن جـــهـــة، ومــــن جهة 
أخــرى ال تشير إلــى قــدرة الحكومة على 
مرتبكي  بــمــاحــقــة  الـــعـــدل  وزارة  تــعــهــد 
الجرائم وفرض عقوبات على  مرتكبيها 

وسجنهم«.
وتـــوالـــت املــطــالــبــات األهــلــيــة فـــي الــفــتــرة 
األخيرة بضرورة فتح تحقيقات واسعة 
ــــف. فــعــقــب  ــطـ ــ ــــخـ ــقــــتــــل والـ فـــــي جـــــرائـــــم الــ
املــرج )شــرق( ملا  استنكار قبائل منطقة 
تــشــهــده بــنــغــازي مــن اغــتــيــاالت واعــتــداء 
وانتهاك  للبيوت  واقتحام  النساء  على 
عــــــراض واملـــطـــالـــبـــة بـــــضـــــرورة فــتــح 

ٔ
لــــــا

تحقيقات في هذه القضايا، دعا عدد من 
زعماء مكونات برقة )شرق( االجتماعية 
ــتـــح تــحــقــيــق فــــي كــل  ــــى »فـ الــحــقــوقــيــة إلـ

األعـــمـــال اإلرهـــابـــيـــة الــتــي هـــزت الــشــارع 
في بنغازي بصفة خاصة وبرقة بصفة 
عــامــة«، وكــذلــك الكشف عــن كــل السجون 
املختطفني.  كــل  مصير  ومعرفة  السرية 
وشددت مكونات برقة في بيان مشترك 
عــلــى ضــــــرورة »مــعــاقــبــة كـــل مـــن قــامــوا 
بالخطف أو أمروا به«. ومن بني الجرائم 
التي طالبوا بضرورة فتح تحقيق فيها 
»قضية النائب سهام سرقيوة والناشط 
الــحــقــوقــي أحــمــد الــكــوافــي والــكــشــف عن 
عن  الكشف  إلــى  باإلضافة  مصيرهما«، 
قبلية  شخصيات  مقتل  فــي  املــتــورطــني 
ونــاشــطــني حــقــوقــيــني، »بـــل وكـــل جــرائــم 
الـــشـــرف الـــتـــي طـــاولـــت الــنــســاء اآلمـــنـــات 
 والتي لم يقم بها حتى أبو 

ّ
في بيوتهن

جهل«، بحسب وصف البيان.
ــلـــي  ــراك األهـ ــ ــحـ ــ ــرابــــطــــي فــــي الـ ويـــــــرى الــ
 جـــديـــدًا فـــي مــلــف االنــتــهــاكــات 

ً
ــامــــا »عــ

حدت  التي  األساسية  الضغط  وعملية 
بــســلــطــات بــنــغــازي األمــنــيــة والــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة إلــــى اإلعــــــان عـــن مــواقــفــهــمــا 
 »مــلــف حقوق 

ّ
األخــيــرة«، مشيرًا إلــى أن

اإلنـــســـان ومـــا يتصل بــه مــن انــتــهــاكــات 
إلـــى درجـــة صـــار فيها مــصــدرًا  تضخم 

لقلق أطراف دولية وأممية عديدة«. 

ليبيا: مطالب أهلية تدفع 
إلى فتح ملفات جرائم

تحاول التعّرف على أغراض عزيز لها ُفقد قبل سنوات )فرانس برس(

دفن جثة ُعثر عليها في مقبرة جماعية في ترهونة )فرانس برس( 

)Getty /لن يستفيد أوروبيون آخرون من التعليم البريطاني )باول ليبيرا

30.000
طالب أوروبي كانت تستقبلهم بريطانيا 

سنويً في إطار برنامج »إيراسموس«، في 
مقابل ماليين الجنيهات اإلسترلينية

ما زالت جرائم الخطف 
واالغتيال التي تكررت 

في ليبيا تؤرّق أهل 
البالد والمسؤولين، ال 

سيّما أّن كثيرين يلحون 
على ضرورة كشف 

مصير الضحايا

بين البقاء بمخيمات 
كوكس بازار، أو الهجرة 

السرية بالقوارب، أو 
القبول بالترحيل إلى 
جزيرة نائية، يواجه 

الروهينغا في بنغالدش 
خيارات صعبة. تضيء 
»العربي الجديد« على 

أوضاعهم، بالتعاون مع 
»أطباء بال حدود«

الالجئون الروهينغا يواجهون خيارات مأساوية
يختار البعض خوض رحلة 

خطرة على متن قوارب 
تهريب البشر باتجاه ماليزيا

يتوفر في جزيرة باسان 
تشار الحّد األدنى من 

الرعاية الصحية األساسية

دكا ـ العربي الجديد

يــقــطــن فــي بــنــغــادش الــيــوم نــحــو 860 ألــف 
الجــئ مــن املــيــانــمــاريــني الــروهــيــنــغــا، يعيش 
ــازار. تتمركز  ــ مــعــظــمــهــم فـــي بــلــدة كــوكــس بــ
با  »أطــبــاء  مة 

ّ
منظ تقدمها  الــتــي  األنــشــطــة 

حــــــدود« لـــهـــؤالء الـــاجـــئـــني قــــرب مـــا يسمى 
»املخيم األكبر«، وهو عبارة عن مجمع من  بـ
دت  يِّ

ُ
ش األخــيــرة،  السنوات  وفــي  26 مخيمًا. 

جـــة بـــأســـاك حـــادة  ــتـــوَّ ســـيـــاجـــات شــائــكــة ُمـ
حـــول املــخــيــمــات. ظــــروف حــيــاة الــاجــئــني ال 
املعتمدة  اإلجـــــراءات  نتيجة  تــتــدهــور  تنفك 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد، إلــى 

جانب غيرها من العوامل.
في هذا اإلطار، يقول برنارد وايزمن، رئيس 
بعثة منظمة »أطباء با حــدود« في كوكس 
 »ظــروف الحياة في 

ّ
بــازار في بنغادش، إن

في  حــاد  بشكل  تفاقمت  الاجئني  مخيمات 
عـــدد عناصر  ازداد  املــاضــيــة.  ـــ12  ــ الـ األشـــهـــر 
الــشــرطــة والــجــيــش فـــي املــخــيــمــات، وعــمــلــت 

على  نفسه  الــوقــت  فــي  املسلحة  املجموعات 
تــوســيــع نــفــوذهــا فــيــهــا. نتيجة لــذلــك، تصل 
ــد مــــن حــــاالت  ــزيـ ــوع مـ ــ ــبــــار عــــن وقــ إلـــيـــنـــا أخــ

الخطف والعنف واالبتزاز«.
 وصــــول كـــورونـــا أدى إلــــى فــرض 

ّ
يــتــابــع أن

مزيد من القيود على حرية تنقل الاجئني، 
وعــلــى قــــدرة مــجــمــوعــات الــعــمــل اإلنــســانــيــة 
الــدولــيــة عــلــى الـــوصـــول إلـــى املــخــيــمــات. في 
املقدمة  الــخــدمــات  ــص حجم 

ِّ
ــل

ُ
ق الــعــام 2020، 

داخـــل املــخــيــمــات ليشمل فــقــط الــحــد األدنـــى 
مات 

ّ
 بعض املنظ

ّ
من الضروريات، في حني أن

اضطرت إلى التوقف عن العمل في املخيمات 
ـــه فــي األشــهــر األولـــى من 

ّ
كليًا. يشير إلــى أن

ــــول فـــرقـــنـــا إلـــى  ــــدرة وصــ الــتــفــشــي »كــــانــــت قــ
املــخــيــمــات مـــحـــدودة، مــا أدى إلـــى انخفاض 
ــا من 

ّ
حــجــم الــخــدمــات الــصــحــيــة الــتــي تــمــكــن

إلى  كما  الروهينغا،  الــســكــان  إلــى  تقديمها 
تنوع أقل فيها«. 

يــواجــه الــروهــيــنــغــا بــشــكــل مــتــزايــد معضلة 
ــأس لـــدى  ــيــ ــاط والــ ــبــ ــة. ويـــتـــفـــاقـــم اإلحــ ــروعــ مــ

كــثــيــريــن مــــن بــيــنــهــم مــــع اســـتـــمـــرار تـــدهـــور 
الـــظـــروف فـــي املــخــيــمــات، مـــا يــدفــعــهــم نحو 
ــى خــــيــــارات خـــطـــيـــرة، كـــالـــهـــروب،  الـــلـــجـــوء إلــ
الــبــعــض خــــوض رحــلــة محفوفة  إذ يــخــتــار 
ــوارب تــهــريــب البشر  ــ بــاملــخــاطــر عــلــى مـــن قـ
ــا. يـــســـّجـــل آخــــــرون  ــزيــ ــيــ ــالــ املــــــغــــــادرة إلــــــى مــ

حدود سابقًا إلى الجزيرة، وقدموا انطباعات 
ــام حــــول الـــظـــروف  أولـــيـــة إيــجــابــيــة بــشــكــل عــ
الصعب  مــن  لــيــس  الــجــزيــرة.  عــلــى  املعيشية 
فــهــم الــســبــب وراء االنــطــبــاعــات اإليــجــابــيــة، 
فــاملــبــانــي عــلــى الــجــزيــرة مــشــيــدة باألسمنت 
بالتأكيد  يــشــكــل  مـــا  مــعــدنــيــة،  أســقــف  وذات 
تــحــســنــًا مــقــارنــة بـــأكـــواخ الــطــني والــخــيــزران 
الــصــغــيــرة الــتــي عـــاش فيها الــاجــئــون على 

مدار السنوات الثاث املاضية.
بالنسبة ملنظمة  القلق  إلــى  يــدعــو  مــا  هــنــاك 
»أطــبــاء بــا حـــدود« فــي االنــتــقــال إلــى باسان 
الطبي،  املستوى  تشار. يقول وايزمن: »على 
 املنظمات 

ّ
نحن قلقون جدًا، إذ وصل إلينا أن

غــيــر الــحــكــومــيــة املــحــلــيــة تـــوفـــر فــقــط الــحــد 
األدنـــــــى مــــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األســـاســـيـــة. 
وعلى حّد علمنا، ال تتوفر الرعاية الصحية 
املــتــخــصــصــة عــلــى الـــجـــزيـــرة. ال نــعــرف كيف 
ــقــــل املـــــرضـــــى الـــــذيـــــن يـــحـــتـــاجـــون  ــــرى نــ ــــجـ يـ
إلــــى رعـــايـــة طــبــيــة طـــارئـــة مـــن الـــجـــزيـــرة إلــى 
الــرحــلــة تستغرق   

ّ
أن املــســتــشــفــى، خــصــوصــًا 

البّر  إلى  الجزيرة  ثاث ساعات بالقارب من 
التحدث  مــن   

ً
قــلــيــا إاّل  لــم نتمكن  الــرئــيــســي. 

الصحية  الخدمات  مقدمي  أو  الاجئني،  مع 
ــازار، للنظر في  ــ فــي املــخــيــمــات فــي كــوكــس بـ
الطبية  الرعاية  إلــى  الــوصــول  كيفية ضمان 
فـــي الـــجـــزيـــرة. نــحــن نـــحـــاول إنـــشـــاء شبكات 
إحـــالـــة لــضــمــان اســتــمــرار حــصــول مــرضــانــا 
أمـــراض مزمنة  مــن  الــذيــن يعانون  السابقني 
إلى  بانتظام  يحتاجون  فهم  الــرعــايــة،  على 

املتابعة واألدوية«.
ل الحالة في باسان تشار مؤشرًا 

ّ
عمومًا، تمث

ــــع لــلــظــروف املــعــيــشــيــة في  إلــــى تـــدهـــور أوسـ
مــخــيــمــات الــاجــئــني فــي بــنــغــادش، وتشكل 
ــتـــي يــواجــهــهــا  فـــقـــط واحـــــــدة مــــن املـــشـــاكـــل الـ
ــــود، فـــهـــم يـــخـــتـــبـــرون  ــقـ ــ الـــروهـــيـــنـــغـــا مـــنـــذ عـ
مــحــنــة تــشــمــل الــعــنــف الــــذي تــفــرضــه الــدولــة 
واالضطهاد والتمييز والحرمان من حقوقهم 
األســـاســـيـــة. وجــــاء الــنــقــل إلــــى بـــاســـان تــشــار 
 

ّ
نتيجة لفشل املجتمع الدولي في توفير حل

ملا أصبح أزمة لجوء طويلة األمد.

أسماءهم لانتقال إلى جزيرة باسان تشار 
النائية، املدارة من بنغادش.

ُينقل  التي  يتحدث وايزمن عن تلك الجزيرة 
إلــيــهــا الـــاجـــئـــون، فـــيـــقـــول: »تــعــتــبــر جــزيــرة 
بــاســان تــشــار جــزيــرة طينية تقع فــي خليج 
الــبــنــغــال. لـــم تــكــن مـــوجـــودة قــبــل عـــام 2006، 
ولـــم يقطنها أحـــد مــن قــبــل. بــعــد بــــروز أزمــة 
الاجئني في العام 2017، تصورت السلطات 
 بإمكانها أن تنقل إلى باسان 

ّ
في بنغادش أن

تشار جزءًا من مليون الجئ تقريبًا أتوا إليها 
ــقــل نــحــو 14 ألـــف الجـــئ إلــى 

ُ
مـــن مــيــانــمــار. ن

الجزيرة منذ ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
وتــســعــى الــحــكــومــة إلـــى نــقــل نــحــو 100 ألــف 
شخص إلــيــهــا. لــكــن، مــا زالـــت هــنــاك عامات 
استفهام حول مدى ماءمة الجزيرة، وما إذا 
 مــســتــدام، فهي 

ّ
ــادرة على تمثيل حــل كــانــت قـ

تــقــع عــلــى بــعــد نــحــو 60 كــيــلــومــتــرًا مـــن الــبــر 
 وســيــلــة الــنــقــل الــوحــيــدة 

ّ
الــرئــيــســي، عــلــمــًا أن

املتاحة هي مركب يديره جيش بنغادش.
انتقل نحو 20 شخصًا من مرضى أطباء با 

متطوعة من المنظمة أمام بيوت 
الروهينغا المتهالكة في كوكس 

بازار )أطباء بال حدود(
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خلف مخصصات الصحافيين المصريين... رشى انتخابية؟
القاهرة ـ العربي الجديد

مـــســـاء 25 مــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، أعــلــنــت 
ــادة بـــدل الــتــدريــب  ــ الــحــكــومــة املــصــريــة زيـ
والتكنولوجيا الذي يحصل عليه أعضاء 
نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــني املـــصـــريـــني، بــنــســبــة 
بــدءًا من  املائة من قيمته الحالية،  20 في 
مرتقبة  زيـــادة  وهــي  املقبل،  يوليو/تموز 
الحالي  النقيب  بها  لـــّوح  حتمية،  وشــبــه 
واملـــرشـــح املــحــتــمــل، ضــيــاء رشــــــوان، منذ 
الــيــوم األول إلعــانــه خـــوض االنــتــخــابــات 

على منصب النقيب.
بدل التدريب والتكنولوجيا، هو عبارة عن 
أعــضــاء  عليها  يحصل  مــالــيــة  مخصصات 
نــقــابــة الــصــحــافــيــني املــصــريــة شــهــريــًا، من 
)حكومي(،  للصحافة  األعــلــى  املجلس  قبل 
وقيمته نحو 2100 جنيه مصري )نحو 135 
دوالرًا أميركيًا(، وبالزيادة األخيرة تصبح 

قيمته 2520 جنيهًا )نحو 160 دوالرًا(.
ــبـــدل مــقــابــل ما  ــذا الـ تــاريــخــيــًا، ُيـــصـــرف هــ
تحصل عليه الدولة من نسبة 36 في املائة 
من ضرائب وإعانات الصحف التي تقّدر 
ــه، مــع الـــوقـــت، تــحــّول إلــى 

ّ
بــاملــلــيــارات، لــكــن

وســيــلــة ضــغــط مـــن جــانــب الــحــكــومــة على 
الــصــحــافــيــني تـــهـــدد فـــي أّي وقــــت بــوقــفــه، 
ــذي يــعــد  ــ ــه مــرشــحــهــا الــ وتــــدعــــم مــــن خـــالـ
ـــذا بــالــضــبــط ما  ــال فــــــوزه. وهــ بـــزيـــادتـــه حــ
فعلته الدولة لصالح ضياء رشــوان، الذي 

ه مرشح النظام.
ّ
ينفي أن

بــنــظــرة ســريــعــة عــلــى تـــطـــورات زيــــادة بــدل 
التدريب والتكنولوجيا على مدار الدورات 
 
ّ
الــســابــقــة لــانــتــخــابــات، يمكن اكــتــشــاف أن

كــان يصب لصالح ضياء رشــوان.  أغلبها 
من   ،2013 يوليو/تموز  في  البدل  زاد  فقد 
156 جنيهًا،  بــواقــع   ،918 إلــى  762 جنيهًا 
املائة. وبعدها في  زيــادة 20.4 في  بنسبة 
إلــى  جــنــيــهــًا   918 مـــن   ،2014 مـــــــــارس/آذار 
زيـــادة  بنسبة  جــنــيــهــًا،   282 بــواقــع   ،1200
ــــارس/آذار 2015،  31.1 فــي املــائــة. ثــم فــي مـ
إلــى 1380، بواقع 180  زاد من 1200 جنيه 
املــائــة، وفي  فــي  زيـــادة 15  جنيهًا، بنسبة 
عــهــد الــنــقــيــب عــبــد املــحــســن ســـامـــة، تــّمــت 
الزيادة من 1380 جنيهًا إلى 1680 جنيهًا. 
ــايـــو/أيـــار 2019 مـــن 1680  فـــي مـ وبــعــدهــا 
جــنــيــهــًا،   420 بــــواقــــع   ،2100 ــــى  إلـ جــنــيــهــًا 
بــنــســبــة زيـــــــادة 25 بـــاملـــائـــة، وآخــــرهــــا فــي 
األخيرة  الــزيــادة  مــــارس/آذار 2021، حيث 
 420 بــــواقــــع   2520 إلـــــى  جــنــيــه   2100 مــــن 
ه 

ّ
جنيهًا، بنسبة زيــادة 20 في املائة. أي إن

منذ عام 2013 وحتى مارس/آذار2021، زاد 
إلــى 2520،  مــن 762 جنيهًا مصريًا  الــبــدل 
بإجمالي زيــادة 1758 جنيهًا، من ضمنها 
في   83 بنسبة  جنيهًا   1458 بقيمة  زيـــادة 
املــائــة مــن مــجــمــوع الـــزيـــادات، تــزامــنــت مع 
انتخاب ضياء رشــوان نقيبًا للصحافيني 
الــدورة النقابية من 2013 حتى 2015،  في 

ومن 2019 حتى 2021.
ــادات فـــي قــيــمــة املــخــصــصــات  ــ ــزيـ ــ وكـــــون الـ
املالية التي تمنحها الحكومة للصحافيني، 
إجــراء  بمواعيد  الــوقــت  أغلب  فــي   

ً
مرهونة

ــد الـــنـــصـــفـــي لــنــقــابــة  ــديـ ــتـــجـ انـــتـــخـــابـــات الـ
الــصــحــافــيــني املـــصـــريـــني، فـــي مـــــــارس/آذار 
ــامـــــني، وكــــونــــهــــا مـــرتـــبـــطـــة بــتــرشــح  ــ  عـ

ّ
كــــــل

 
ّ
فــإن الــنــظــام،  على  املحسوبة  الشخصيات 

هــذا يجعل دائــمــًا مــن زيـــادة بــدل التدريب 
انتخابية«.  والتكنولوجيا بمثابة »رشوة 
هذه الجزئية نّبه لها املرشح الحالي على 
كــارم  املــصــريــني،  الصحافيني  نقيب  مقعد 
يحيى، وهو كاتب صحافي محسوب على 
تــيــار الــيــســار، ولـــه مــواقــف نــقــابــيــة بــــارزة، 
أجل  مــن  االنتخابي  برنامجه  فــي  للسعي 
»تحرير زيادة البدل من التاعب والفساد 

واإلفساد« ورهنه بتوقيت االنتخابات.
ــل إنـــــــــذارًا عـــلـــى يــد  ــ ــ ــان يـــحـــيـــى قــــد أرسـ ــ ــ وكـ
 من رئيس الحكومة، مصطفى 

ّ
محضر لكل

ــر املـــالـــيـــة، مــحــمــد مــعــيــط،  ــ مـــدبـــولـــي، ووزيــ
االنتخابات،  على  املشرفة  اللجنة  ورئيس 
البدل  زيـــادة  مــيــري، مطالبًا بتقنني  خــالــد 
ه »يتعني التنبه إلى ضرورة 

ّ
سنويًا. وأكد أن

تحرير  أجــل  مــن  والعمل  الجهد  استكمال 

زيادة البدل تمامًا، بعيدًا عن االنتخابات، 
تــقــنــني  الـــصـــحـــافـــيـــون عـــلـــى  يـــحـــصـــل  وأن 
واضـــح صــريــح بــا لــبــس، بــزيــادة سنوية 
 

ّ
الــدولــة كل دوريــة معتبرة، ضمن ميزانية 

عام، وعلى أن تجاري هذه الزيادة التضخم 
وغــــــاء املـــعـــيـــشـــة. ومـــــن هـــنـــا تـــأتـــي أيــضــًا 
أهــمــيــة املــتــابــعــة والــتــضــامــن الــنــقــابــي مع 
الشأن.  بهذا  املرفوعة  القضائية  الــدعــاوى 
بحق  مستقلة  شخصيات  وصــول   

ّ
أن كما 

إلـــى مــواقــع الــنــقــيــب ومــجــلــس الــنــقــابــة هو 
الضمانة املؤكدة إلنجاز هذا املكسب الذي 

تأخر كثيرًا، ومن أجل التصدي لانتكاس 
مجددًا  التاعب  وإنهاء  اليوم،  مكسب  عن 
ــادة الــبــدل  ــزيــ مـــن الـــفـــاســـديـــن املــفــســديــن بــ

ملصالحهم الشخصية واالنتخابية«.
هذا التنبه للعاقة بني زيادة البدل بتوقيت 
االنتخابات وخوض مرشحني محسوبني 
على النظام، وصل إلى عدد من الدراسات 
األجــنــبــيــة الــتــي تــنــاولــت حــريــة الصحافة 
ــبــــدل وتـــوظـــيـــفـــه  ــالــ ــا بــ ــهــ ــــي مـــصـــر وربــــطــ فـ
فـــي االنـــتـــخـــابـــات لــصــالــح مـــرشـــح تــدعــمــه 
الــحــكــومــة وتـــتـــدخـــل لــصــالــحــه بــاملــخــالــفــة 

الستقال الصحافة والنقابة، منها دراسة 
ـــشـــرت صــيــف 2013 لــلــبــاحــثــة األمــيــركــيــة 

ُ
ن

أم من  ثــوري  ماريام بيرغر، بعنوان »دور 
بقايا املاضي: مستقبل نقابة الصحافيني 
املصريني بعد ثورة 25 يناير« واملنشورة 
ــــي مـــجـــلـــة »وســــــائــــــل اإلعـــــــــــام الـــعـــربـــيـــة  فــ
التدريب  بدل  الدراسة  واملجتمع«. وصفت 
فيها  وجــاءت  »الرشوة«،  بـ والتكنولوجيا 
ــــدأ نـــظـــام الــبــدل  فـــقـــرة مــتــعــلــقــة بـــالـــبـــدل: »بـ
الصحافيني  لــتــزويــد  كــوســيــلــة   1981 عـــام 
ــد فــي  ــاعــ ــل يــــســ ــلــــدخــ ــي لــ ــ ــافــ ــ ــمــــصــــدر إضــ بــ
تدريبهم وتطويرهم تكنولوجيًا. مع ذلك، 
وألسباب عدة، تحول إلى مصدر أساسي 
أو حيوي إضافي للسيولة املالية شهريًا. 
 انـــتـــخـــابـــات، يــعــد مــرشــحــون في 

ّ
ــل ومــــع كــ

حماتهم بزيادة البدل، وذلك في استكمال 
النقابة  وقـــادة  الصحافيني  تبعية  لــدائــرة 
للحكومة. وهكذا يطيل البدل من أمد حالة 

الفساد كأمر واقع«.
وتــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة انــتــخــابــات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــنــقــابــة الــصــحــافــيــني 
املصريني، الجمعة 2 إبريل/نيسان املقبل، 
ــادي املــعــلــمــني بــالــجــيــزة؛ بـــنـــاء على  ــ فـــي نـ
الخطاب املرسل إلى نقيب الصحافيني من 
اللجنة  النقابة ورئيس  خالد ميري وكيل 
املــشــرفــة عــلــى عــقــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، 
وإجـــراء  الجمعية  عقد  فيه  يقترح  والـــذي 
املعلمني  ونـــادي  نقابة  بمقر  االنــتــخــابــات 
مساحتها  تبلغ  فضاء  بساحة  بالجزيرة 
باستضافة  يسمح  بما  مــربــع،  متر   5600
واتخاذ  واالنتخابات  العمومية  الجمعية 
اإلجــراءات االحترازية من فيروس كورونا 
املبدئية  املــوافــقــة  على  الــجــديــد، وحصوله 
من نقيب املعلمني. وتتجه املؤشرات العامة 
نحو تأجيل االنعقاد لعدم اكتمال النصاب 
املقدر  العمومية  الجمعية  لعقد  القانوني 
بــــ25 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي عــدد األعــضــاء 
والبالغ عددهم  التصويت  لهم  ممن يحق 

نحو 10 آالف صحافي.
ــيــــل االنــــتــــخــــابــــات لـــعـــدم  وفـــــــي حـــــــال تــــأجــ
ــعـــد غـــد،  ــانــــونــــي، بـ ــقــ اكــــتــــمــــال الــــنــــصــــاب الــ
يكتمل  لن  ه 

ّ
فإن إبريل/نيسان؛  من  الثاني 

إاّل بــعــد انــتــهــاء شــهــر رمـــضـــان )يـــبـــدأ في 
ــــه بموجب 

ّ
إن الــفــطــر، إذ  13 إبـــريـــل( وعــيــد 

تأجيل  يــجــري  الصحافيني،  نقابة  قــانــون 
واالنتخابات  العمومية  للجمعية  الدعوة 
ــال الـــنـــصـــاب  ــمــ ــتــ ــوعــــني إلــــــى حـــــني اكــ ــبــ أســ
القانوني املقدر بربع عدد أعضاء الجمعية 
الــعــمــومــيــة، ويــســتــمــر الــتــأجــيــل عــلــى هــذا 

النحو لحني اكتمال النصاب القانوني.
الــجــمــعــيــة العمومية  ــدد أعـــضـــاء  ويــبــلــغ عـ
عشرة  قرابة  املصرية،  الصحافيني  لنقابة 
لــهــم اإلدالء بــأصــواتــهــم  آالف عــضــو يــحــق 
 مبنى النقابة 

ّ
في االنتخابات، ما يعني أن

االنتخابات  فــي جميع  كــان يسعهم  الـــذي 
الــســابــقــة، لـــن يــصــلــح فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
نتيجة تفشي كورونا. ما يستلزم اإلعان 
عــن إجـــــراءات احــتــرازيــة ووقــائــيــة صــارمــة 
تشجع الصحافيني على النزول واملشاركة 

في العملية االنتخابية.
ــلــــى مـــقـــعـــد الـــنـــقـــيـــب هــم  ــــون عــ ــحــ ــ ــرشــ ــ واملــ
الــنــقــيــب الــحــالــي ضــيــاء رشــــــوان، املــدعــوم 
مــن الــدولــة والــحــاصــل على وعـــود بــزيــادة 
أجل  مــن  للصحافيني  املالية  املخصصات 
في  األقـــوى  ومنافسه  بانتخابه،  إقناعهم 
كــارم  الصحافي  الكاتب  االنــتــخــابــات  هــذه 
يــحــيــى، الــــذي يــحــظــى بــدعــم الــصــحــافــيــني 
املستقلني، إلـــى جــانــب أســمــاء تــشــارك في 
 انــتــخــابــات عــلــى مــقــعــد الــنــقــيــب، وهـــم: 

ّ
ــل كـ

ــلــــعــــت هــــاشــــم،  ســــيــــد االســـــكـــــنـــــدرانـــــي، وطــ
ورفعت رشــاد الخاسر أمــام ضياء رشوان 
لهم  وانضم  السابقة،  النقابية  الـــدورة  في 
ــربـــي. وضـــمـــت قــائــمــة  ــغـ ــرًا مــحــمــد مـ مــــؤخــ
املرشحني على مقاعد مجلس النقابة فوق 
 15 وتــحــت  مرشحًا،   21 15 سنة عضوية، 
ســنــة عــضــويــة، 35 مــرشــحــًا. أمـــا الــبــاقــون 
ــن دون انــتــخــاب  ــن املـــجـــلـــس الـــحـــالـــي مــ مــ
فهم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحماد 
كــامــل، ومحمد يحيى  الــرمــحــي، ومحمود 

يوسف، وهشام يونس.

تحّول بدل التدريب 
لوسيلة ضغط حكومية 

على الصحافيين

تُعقد انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، بعد غٍد الجمعة، في حال عدم التأجيل. وفيها، تحضر المخصصات 
المالية، بوصفها رشى انتخابية لصالح مرشح النظام ضياء رشوان، لمزيد من السيطرة على القطاع

يواجه الصحافيون في مصر تحديًا نقابيًا كبيرًا خالل 
 االستحقاق االنتخابي الختيار 

ّ
هذه الــدورة، بعدما حل

النقيب، والتجديد النصفي لستة من أعضاء املجلس، في 
 جائحة كورونا، وما تفرضه من إجراءات احترازية، 

ّ
ظل

ما  حضور  فاملطلوب  تحقيقها.  يتعذر  ربما  وشـــروط 
يقرب من 2500 صحافي )25 في املائة( بالتجمع في 
االنتخابات،  لــجــان  فــي  بأصواتهم  اإلدالء  قبل  ســـرادق 
وهو ما دفع مجلس النقابة في اجتماعه األخير، األربعاء 
17 مارس/ آذار الجاري، إلى تأجيل االنتخابات حتى 2 
 من 19 مارس/ آذار، شريطة إقامتها خارج 

ً
إبريل بدال

الالزمة  الشروط  يحقق  بما  مفتوح،  مكان  وفي  النقابة 
للحفاظ على صحة الزمالء.

ــل عــدم 
ّ

ــان أحـــد املــرشــحــني لــعــضــويــة املــجــلــس، فــض وكــ
الكشف عن اسمه، لفت في حديث إلى »العربي الجديد« 
إلى أّن تكاليف انتخابات التجديد النصفي للصحافيني 
في حال إقامتها بـ »نادي املعلمني« من املمكن أن تصل 
إلـــى مــا بــني مــلــيــون و500 ألـــف جــنــيــه )95 ألـــف دوالر 

أميركي( ومليوني جنيه )127 ألف دوالر(، رغم أّن مقر 
إقامة  خــالل  مــن  التكلفة ستكون  لكن  مجاني،  الــنــادي 
، وتوفير أكثر من 

ً
ســرادق كبير للجمعية العمومية أوال

)نحو  واحــد منها 50 جنيهًا  تكلفة كل  1500 كرسي 
 

ُّ
كل انتخابية  لجنة   32 إقــامــة  عــن   

ً
فــضــال دوالرات(،   3

ــرى، ومــصــروفــات الــكــهــربــاء  ــ واحــــدة مستقلة عــن األخـ
الدولة  واملياه، وتكاليف 32 مستشارًا من هيئة قضايا 
تقترب من 200 ألف جنيه )12700 دوالر( بواقع 6 آالف 
جنيه )380 دوالرًا( لكل مستشار مقابل اإلشراف على 
االنتخابات. وأشــار إلــى أنــه رغــم كل تلك التكاليف، من 
املقرر  املوعد  في  العمومية،  الجمعية  تفشل  أن  املمكن 
ــى مــن إبـــريـــل، لــعــدم حــضــور 25 في  ــ لــهــا، الــجــمــعــة األول
ه حال االكتمال 

ّ
املائة من أعضاء الجمعية العمومية، وأن

تشير التوقعات إلــى حـــدوث إعـــادة بــني ضــيــاء رشــوان 
النقيب الحالي املنتهية واليته، واملنافس القوي له رفعت 
رشاد عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، أو حسم األخير 

االنتخابات على مقعد النقيب من الجولة األولى.

تكاليف إضافية

MEDIA
منوعات

موقع 
ترامب 

الرسمي

واشنطن ـ العربي الجديد

ترامب،  دونالد  السابق،  األميركي  الرئيس  أطلق 
من  مــؤيــدوه  ليتمكن  رسميًا  إلكترونيًا  موقعًا 
ــتــواصــل مــعــه، ولــيــســتــعــرض إنـــجـــازاتـــه خــالل  ال
الرئيسية  الصفحة  وتــســتــعــرض  واليــتــه.  فــتــرة 
مع  لــتــرامــب  مــوقــع 45office.com صــــورًا  مــن 
وأفــراد  ميالنيا  زوجــتــه  بينها  عــدة  شخصيات 

الــعــالــم، التقطت  فــي الجيش األمــيــركــي وزعــمــاء 
ــان يــتــولــى  ــ ــالل مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة حــــني كـ ــ خـ
الـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة. وتـــحـــتـــوي أيـــضـــًا رســالــة 
ــاء فــيــهــا أن »مــكــتــب  ــــى املــتــابــعــني، جــ مــوجــهــة إل
دونالد ترامب ملتزم بالحفاظ على اإلرث الرائع 
إلدارة ترامب، وفي الوقت نفسه املضي قدمًا في 
أقسام  أحــد  يستعرض   .»)

ً
أوال )أمــيــركــا  أجــنــدة 

الصفحة فترة واليــة ترامب بـــ850 كلمة، تسلط 

الـــضـــوء عــلــى مـــا وصـــفـــه الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
الطاقة  مسألة  مثل  إنــجــازاتــه«،  »أعظم  بـ السابق 
ــــن الـــحـــدود وتــعــزيــز »الـــنـــاتـــو« والــتــحــالــفــات  وأمـ
الــدولــيــة األخـــرى واالســتــجــابــة لجائحة كــورونــا. 
ال يتطرق املوقع إلى الفضائح التي شابت فترة 
ومحاولتي  بالفساد،  والتحقيقات  ترامب،  والية 
الــذي أطلق فيه  الــواضــح املوعد  عزله. ومــن غير 
املوقع اإللكتروني.  في مقابلة مع شبكة »فوكس 

نيوز« األميركية في وقت سابق من هذا الشهر، 
قال املتحدث باسم حملة ترامب 2020، جيسون 
الخاصة على  ميلر، إن ترامب سيطلق منصته 
وسائل التواصل في غضون شهرين إلى ثالثة. 
وجاء تصريح ميلر بعدما علقت منصة »تويتر« 
و»فــيــســبــوك« وغــيــرهــا، حــســابــات تــرامــب، عقب 
الكابيتول حيث مقر  هجوم مؤيديه على مبنى 

الكونغرس، في يناير/كانون الثاني املاضي.

الزيادات تزامنت مع انتخاب ضياء رشوان نقيبًا للصحافيين )محمود خالد/فرانس برس(

Wednesday 31 March 2021
األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة

قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

للمرة  اإلسرائيلي  الناخب  ه  َتوجَّ
الــرابــعــة، فــي أقـــل مــن عــامــني، إلــى 
صــنــاديــق االقــــتــــراع لــانــتــخــابــات 
مــارس 2021.  آذار/   23 فــي  البرملانية، وذلــك 
اليمينية،  األحـــزاب  الرغم من حصول  وعلى 
في  كبيرة  أغلبية  على  املتطّرفة،  واليمينية 
 املعسكر 

ّ
الكنيست في هذه االنتخابات، فإن

ــذي يــــقــــوده بــنــيــامــني  ــ الــيــمــيــنــي املـــتـــطـــّرف الــ
الحصول  فــي  الــرابــعــة  للمرة  فشل  نتنياهو 
فقد  نه من تشكيل حكومة،  تمكِّ أغلبية  على 
حصل هــذا املعسكر، الــذي يشمل إلــى جانب 
ــود، أحــــــــزاب »شــــــــاس« الـــديـــنـــي  ــكـ ــلـــيـ حـــــزب الـ
الحريدي الشرقي، و»يهدوت هتوراه« الديني 
الدينية«  و»الصهيونية  الــغــربــي،  الــحــريــدي 
الــفــاشــي، عــلــى 52 مــقــعــًدا فــي الكنيست، من 
عــددهــا 120 مقعًدا،  الــبــالــغ  املــقــاعــد  مجموع 
في حني حصلت األحزاب املناوئة لنتنياهو 
على 57 مقعًدا، وهي حزب »يوجد مستقبل« 
بــقــيــادة يــئــيــر لــبــيــد، وحــــزب »أزرق أبــيــض« 
ــزب »الـــعـــمـــل«  ــ ــ بـــقـــيـــادة بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، وحـ
بقيادة ميراف ميخائيلي، وحزب »إسرائيل 
بــيــتــنــا« بــقــيــادة أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، وحـــزب 
بقيادة جدعون ساعر، وحزب  »أمــل جديد« 
أما  املشتركة.  العربية  والقائمة  »مــيــرتــس«، 
األحــزاب التي لم تصّنف بعد ضد نتنياهو 
أو معه، فهي: حزب »يمينا« املتطرف بقيادة 
نفتالي بنيت الذي حصل على سبعة مقاعد 
ــــذه االنـــتـــخـــابـــات، والـــقـــائـــمـــة الــعــربــيــة  فــــي هـ
املــــوحــــدة )الـــحـــركـــة اإلســـامـــيـــة الــجــنــوبــيــة( 
أربعة  على  وحصل  عباس،  منصور  بقيادة 
أثناء  أعلن، في  مقاعد. وكــان حــزب »يمينا« 
حملته االنتخابية، أنه ال ينتمي إلى معسكر 
 رئيسه، نفتالي بنيت، ينافس 

ّ
نتنياهو، وأن

عــلــى رئــاســة الــحــكــومــة، وأنـــه ســيــقــّرر موقفه 
بشأن تشكيل الحكومة في أعقاب املفاوضات 
ــــزاب املــخــتــلــفــة. أمــا  الــتــي سيجريها مــع األحـ
انشّقت  الــتــي  الجنوبية  اإلســامــيــة  الــحــركــة 
عـــن الــقــائــمــة الــعــربــيــة املــشــتــركــة عــشــيــة هــذه 
االنتخابات، فأعلنت هي أيًضا أنها ال ترفض 
التحالف مع أيٍّ من املعسكرين، وأنها ستقرر 
موقفها وفق املفاوضات التي ستجريها مع 

الطرفني.

السمات األساسية لالنتخابات
أساسية،  بسمات  االنــتــخــابــات  هــذه  اتسمت 

أبرزها:
1. مّثلت شخصية نتنياهو، املتهم في ثاث 
قــضــايــا فـــســـاد، مـــوضـــوًعـــا رئــيــًســا فـــي هــذه 

االنتخابات.
واليمينية  اليمينية  األحــزاب  قوة  ازدادت   .2
ــابــــات بـــصـــورة  ــتــــخــ ــــي هــــــذه االنــ ــة فـ ــرفـ ــطـ ــتـ املـ
مــلــحــوظــة؛ إذ حــصــلــت عــلــى 72 مـــقـــعـــًدا، في 
مـــقـــابـــل تـــــضـــــاؤل قــــــوة مـــــا يـــســـمـــى الـــيـــســـار 
الــصــهــيــونــي )مــيــرتــس وحــــزب الــعــمــل( الــذي 

حصل على 13 مقعًدا فقط. 
 جــدعــون ســاعــر، أحــد أبـــرز قيادّيي 

ّ
3. انــشــق

ــزب الـــلـــيـــكـــود، واملـــحـــســـوب عـــلـــى جــنــاحــه  ــ حـ
اليميني، عشية هذه االنتخابات، عن الحزب، 
وتم تأسيس حزب »أمل جديد« الذي حصل 
ــك، أضــحــى حــزبــان  ــذلـ عــلــى ســتــة مــقــاعــد. وبـ
بــقــيــادة ساعر  يمينيان مــتــطــّرفــان، أحــدهــمــا 
واآلخـــر بــقــيــادة لــيــبــرمــان، يــرفــضــان الــدخــول 
في ائتاف حكومي يقوده نتنياهو، ألسباب 

متعلقة بشخصه فحسب.
ــيـــع األحـــــــــــزاب الــــتــــي كـــانـــت  ــمـ 4. نـــجـــحـــت جـ
قــريــبــة مــن الــعــتــبــة االنــتــخــابــيــة الــتــي تسّمى 
فــي إســرائــيــل »نــســبــة الــحــســم«، والــتــي تبلغ 
%3.25 مــن مــجــمــوع أصــــوات الــنــاخــبــني، في 
وذلــك  الكنيست،  فــي  تمثيل  عــلــى  الــحــصــول 
بفضل السياسة التي اتبعها نتنياهو ولبيد 
ليمنعا سقوط أّي حزب من معسكر كليهما؛ 
 سقوط أّي حزٍب من معسكر 

ّ
ألنهما أدركا أن

أيٍّ منهما سيؤثر في فرص تشكيل ائتاف.
االنــتــخــابــيــة تجاه  غــّيــر نتنياهو دعــايــتــه   .5
الــعــرب فــي هــذه االنــتــخــابــات، نتيجة إدراكـــه 
في  عــامــًا مهًما  كــانــت  العربية  ــزاب  األحــ  

ّ
أن

فــشــل مــعــســكــره فـــي الــحــصــول عــلــى أغــلــبــيــة 
 

ّ
وأن السابقة،  االنتخابات  فــي  الكنيست  فــي 
العرب،  الناخبني  على  العنصري  تحريضه 
إلــــى اســتــفــزاز  الــســيــاســيــة، أّدى  وأحـــزابـــهـــم 
هـــــؤالء الـــنـــاخـــبـــني، وزيـــــــادة مــشــاركــتــهــم في 
ــزاب  ــ االنـــتـــخـــابـــات والــتــصــويــت لــفــائــدة األحـ
العربية بنسبة مرتفعة. لذلك هادن نتنياهو 
الناخبني في حملته االنتخابية وزار   هؤالء 
كثيرا من البلدات العربية. وساهم ذلك، إلى 
ــرى، فـــي تــخــفــيــض نسبة  ــ جـــانـــب عـــوامـــل أخــ

املشاركني العرب في هذه االنتخابات.
العامة في هذه  6. انخفضت نسبة املشاركة 
االنتخابات انخفاًضا ملحوًظا؛ فعلى الرغم 
مــن زيـــادة عــدد مــن يحق لهم االقــتــراع فيها 
 عــدد املشاركني 

ّ
فـــإن ألــف نــاخــب،  بنحو 124 

كان أقل من االنتخابات السابقة. وقد بلغت 
االنتخابات  هــذه  في  العامة  املشاركة  نسبة 
االنــتــخــابــات  فــي  مــقــابــل 71.52%  فــي   67.4%
مـــارس 2020.  آذار/  فــي  الــتــي جــرت  السابقة 
ويـــرجـــع ذلـــــك، كــمــا هـــو واضــــــح، إلــــى تــكــرار 

االنتخابات أربع مرات خال عامني.
فــي هذه  الــعــرب  انخفضت نسبة مشاركة   .7

االنــتــخــابــات انــخــفــاًضــا مــلــحــوًظــا؛ إذ بلغت 
االنـــتـــخـــابـــات  فــــي   65% مـــقـــابـــل   ،46% نـــحـــو 
التي  العربية  تــأثــرت األحـــزاب  السابقة. وقــد 
تأثًرا  قائمتني  في  االنتخابات  هــذه  خاضت 
كبيًرا بانخفاض نسبة تصويت العرب فيها. 
ويــعــود ذلــك إلــى التعب مــن تتالي الــجــوالت 
االنتخابية، وأيًضا، إلى فقدان الحماس بعد 
املشتركة،  القائمة  في  الــذي حصل  االنقسام 
وفــقــدان وضــوح املــوقــف الوطني بعد إعــان 
هـــذه الــقــائــمــة دعـــم تــرشــيــح غــانــتــس لرئاسة 
الــحــكــومــة ضــد نتنياهو، عــقــب االنــتــخــابــات 
الــســابــقــة، ومـــا تــا ذلـــك مــن اســتــعــداد بعض 
ــن املـــشـــتـــركـــة لــدعــم  ــّقـــت عــ ــشـ ــقــــوى الـــتـــي انـ الــ
بـــشـــروط، مــا دام مــبــدأ دعــم  نــفــســه  نتنياهو 

قوى صهيونية يمينية أصبح مقبواًل.

االصطفافات االنتخابية والنتائج
اإلسرائيلية  األحــــزاب  مــن  كبير  قسم  خــاض 
هذه االنتخابات في قوائم انتخابية مختلفة 
عن انتخابات الكنيست السابقة، فقد تفّككت 
مركباتها  إلـــى  أبــيــض«  »أزرق  حـــزب  قــائــمــة 
ــر دخـــــــول بـــيـــنـــي غــانــتــس  ــ ــلـــى إثــ ــة، عـ ــ ــيــ ــ ــ األول
االئتاف الحكومي الذي شّكله نتنياهو في 
حزب  قائمة  أيًضا  وتفّككت  املاضية.  السنة 
العربية  والقائمة  - غيشر،  – ميرتس  العمل 
التي شملت أربعة أحــزاب، وقائمة  املشتركة 
»يمينا« التي كانت تتشّكل من ثاثة أحزاب 
إلــى جانب ذلــك، ظهر عشية  يمينية فاشّية. 
هذه االنتخابات حزب »أمل جديد« اليميني 

املتطّرف. 
ــيـــة هـــذه  ــلـ ــيـ وقـــــد خـــاضـــت األحـــــــــزاب اإلســـرائـ
خاضت  التي  نفسها  بقوائمها  االنتخابات 
بــهــا االنــتــخــابــات الــســابــقــة عـــامـــة، ولـــم تجر 
انــتــخــابــات داخـــلـــيـــة لــقــوائــمــهــا االنــتــخــابــيــة 
باستثناء ثاثة أحزاب، هي العمل وميرتس 
والــتــجــمــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، أحــدثــت 
إثر  على  االنتخابية  قوائمها  فــي  تغييرات 

االنتخابات الداخلية التي أجرتها. 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــكـــود هــــــذه االنـ ــيـ ــلـ خــــــاض حــــــزب الـ
بــقــائــمــتــه االنــتــخــابــيــة نــفــســهــا الـــتـــي خــاض 
بها انتخابات الكنيست السابقة، باستثناء 
قائمته  على  أجــراهــا  التي  التغييرات  بعض 
ــر  ــلــــى إثــ ــك عــ ــ ــذلــ ــ ــر، وكــ ــ ــاعــ ــ ــد انــــشــــقــــاق ســ ــعــ بــ
تــحــصــني نــتــنــيــاهــو بــعــض األمـــاكـــن ألعــضــاء 
ــي لــيــفــي  ــ ــ فــــي الــكــنــيــســت، مـــثـــل الـــنـــائـــبـــة أورلـ
أباكسيس رئيسة حزب غيشر التي انضمت 

وتــكــثــيــف االســـتـــيـــطـــان فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
والقدس الشرقية املحتلَتني في ظل التطبيع، 
وتهميش القضية الفلسطينية وحتى قضية 
اللتني لم تعودا مواضيَع مركزية في  السام 
االنــتــخــابــات، وتــفــكــيــك قــائــمــة »أزرق أبــيــض« 
ــاعـــدة  ــة املـــشـــتـــركـــة، ومـــسـ ــيـ ــربـ ــعـ والـــقـــائـــمـــة الـ
أحزاب اليمني اليهودي الفاشي على الوحدة 
فــــي قـــائـــمـــة انــتــخــابــيــة واحــــــــدة، مــّكــنــتــهــا مــن 
تمثيل  على  والحصول  الحسم  عتبة  اجتياز 
برملاني. مع ذلك، تراجعت قوة حزب الليكود 
االنــتــخــابــيــة بـــصـــورة كــبــيــرة مــقــارنــة بــقــّوتــه 
االنــتــخــابــيــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة. فقد 
االنتخابات على مليون و66  حصل في هــذه 
ألــف صـــوت، فــي حــني حصل فــي االنتخابات 
 

ّ
السابقة على مليون و352 ألف صوت؛ أي إن
الليكود خسر نحو 288 ألف صــوت، فتراجع 
ــد الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا فــــي هـــذه  ــاعـ ــقـ عـــــدد املـ
إلــى 30 مــقــعــًدا مقابل 36 مقعًدا  االنــتــخــابــات 
ســابــًقــا. ويــعــود ذلــك إلــى عــدة أســبــاب؛ أهمها 
انخفاض نسبة التصويت في املدن والبلدات 
الــتــي تــعــّد مــعــاقــل لــلــحــزب، وتــصــويــت بعض 

أنصار الليكود لحزب »أمل جديد«. 
وحصل حزب شاس الديني الحريدي الشرقي 
في هذه االنتخابات على تسع مقاعد، كان قد 
حصل عليها في االنتخابات السابقة. وحافظ 
ــوراه الـــديـــنـــي الـــحـــريـــدي  ــ ــتـ ــ حـــــزب يــــهــــدوت هـ
الغربي على سبع مقاعد، والتي حصل عليها 

أيًضا في االنتخابات السابقة. 
وفــــــــــي ســــــيــــــاق اســـــــتـــــــعـــــــداده لــــــخــــــوض هـــــذه 
االنـــتـــخـــابـــات، غــّيــر ســمــوتــريــتــش اســــم حــزبــه 
من حزب االتحاد الوطني- تكوماه إلى حزب 
الدينية، في محاولٍة منه لكسب  الصهيونية 
 

ّ
أن الــديــنــيــة، مــّدعــًيــا  تــيــار الصهيونية  أتــبــاع 

التاريخي،  التيار  الـــذي يمّثل هــذا  حــزبــه هــو 
ال ســيــمــا بــعــد انـــدثـــار حـــزب الــبــيــت الــيــهــودي 
الـــــذي كــــان يــمــّثــل هــــذا الـــتـــيـــار. وقــــد انــســحــب 
سموتريتش عشية هذه االنتخابات بتشجيع 
عــلــنــي مــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــن قـــائـــمـــة »يــمــيــنــا«، 
وخاض انتخابات الكنيست بقائمة مشتركة 
مـــــع حــــزبــــني فــــاشــــَيــــني آخـــــريـــــن )عـــوتـــســـمـــاه 
يهوديت ونوعم(، تحت رعاية نتنياهو. وقد 
حصلت قائمة حزب الصهيونية الدينية على 
6 مقاعد، منها 4 لحزب الصهيونية الدينية، 
ومــقــعــد لــرئــيــس حــــزب عــوتــســمــاه يــهــوديــت، 

ومقعد آخر لرئيس حزب نوعم.
أّمــــــا حـــــزب »يـــمـــيـــنـــا« فـــقـــد قــــــــّرر، عــشــيــة هـــذه 
 تحالفه مع سموتريتش 

ّ
االنتخابات، أن يفض

ويــخــوض االنتخابات مــنــفــرًدا. وقــد جــاء هذا 
الــــقــــرار فـــي ســـيـــاق ســعــي نــفــتــالــي بــنــيــت إلــى 
توسيع قاعدة حزبه الشعبية، وكسب شرائح 
جـــديـــدة مـــن الــيــمــيــنــني، الــديــنــي والــعــلــمــانــي، 
 ســـــواء. وقــــد أعــلــن بــنــيــت، مــنــذ بــدء 

ٍّ
عــلــى حــــد

رئاسة  على  يتنافس  أنــه  االنتخابية،  حملته 
 استطاعات الرأي العام 

ّ
الحكومة، ال سيما أن

في تلك الفترة كانت تتوقع له الحصول على 
 هـــذا الـــعـــدد املــرتــفــع 

ّ
نــحــو 20 مــقــعــًدا. بــيــد أن

العام  الــرأي  الــذي كانت تتوقعه استطاعات 
سرعان ما انخفض بعد اإلعان عن تأسيس 
حزب »أمل جديد«. وقد حصل حزب »يمينا« 
على سبعة مقاعد في هذه االنتخابات، مقابل 
ثــاثــة مــقــاعــد حــصــل عليها فــي االنــتــخــابــات 
أثــنــاء تحالفه مــع أحـــزاب اليمني  السابقة فــي 

الفاشي. 
في ضوء انهيار قائمة »أزرق أبيض«، عندما 
الحكومي  االئتاف  إلــى  غانتس  بيني  انضّم 

الـــــذي شــّكــلــه نــتــنــيــاهــو فـــي الــســنــة املــاضــيــة، 
يئير  بقيادة  »يــوجــد مستقبل«  خــاض حــزب 
لبيد هذه االنتخابات منفرًدا، ومن دون عقد 
تحالفات حزبية. ففي عشية هذه االنتخابات، 
أنــهــى هـــذا الــحــزب تــحــالــفــه مــع حـــزب »تــيــلــم« 
الــــذي كــــان يـــقـــوده الـــجـــنـــرال مــوشــيــه يــعــلــون، 
والـــــذي قــــّرر عــــدم املـــشـــاركـــة فـــي االنــتــخــابــات، 
 حــزبــه ال يمكنه اجــتــيــاز عتبة 

ّ
القــتــنــاعــه بـــأن

الــحــســم. وقــد حصل حــزب »يــوجــد مستقبل« 
مقارنة  االنتخابات،  هــذه  فــي  مقعًدا   17 على 
ـــ 15 مـــقـــعـــًدا حـــصـــل عــلــيــهــا فــــي انــتــخــابــات  بــ
الكنيست السابقة، عندما خاضها في قائمة 
ــا حـــزب »أزرق  أمـ الــتــحــالــفــيــة.  أبــيــض«  »أزرق 
أبيض« الــذي يقوده غانتس فقد حصل على 
ثمانية مقاعد فــي هــذه االنــتــخــابــات، بخاف 
التي توقعت  العام  الــرأي  جميع استطاعات 

له الحصول على 4 أو5 مقاعد فقط.
ــا« هــــذه  ــنــ ــتــ ــيــ وخــــــــــاض حــــــــزب »إســــــرائــــــيــــــل بــ
االنــتــخــابــات بــقــائــمــتــه نــفــســهــا الــتــي خــاضــت 
االنـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة، وحـــصـــل عــلــى سبعة 
الــذي حصل  املقاعد نفسه  مقاعد، وهــو عــدد 
عــلــيــه فـــي االنــتــخــابــات الــســابــقــة، والـــتـــي جــاء 
معظمها من أصوات الناخبني الذين هاجروا 
إلـــى إســرائــيــل مــن دول االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 

سابًقا. 
استقال جدعون ساعر عشية هذه االنتخابات 
من حزب الليكود بسبب خافه مع نتنياهو. 
وأّسس حزًبا جديًدا أطلق عليه »أمل جديد«، 
كما أسلفنا. وسرعان ما انضم إلى هذا الحزب 
ــاوزر الــلــذان  الــنــائــبــان يــوعــز هــنــدل وتسفي هـ
كانا في قائمة »أزرق أبيض« في االنتخابات 
الــســابــقــة، وانـــشـــّقـــا عــنــهــا. واســتــقــطــب ســاعــر 
ــا الــنــائــبــة عـــن الــلــيــكــود ورئـــيـــســـة حــزب  ــًضـ أيـ
زئيف  والــوزيــر  يفعات شاشا بيطون  »كلنا« 
إلكني الــقــيــادي فــي حــزب الليكود والـــذي كان 
مــقــّرًبــا مــن نتنياهو. وقـــد حــصــل حـــزب »أمــل 
ــاءت أغــلــبــيــتــهــا من  جـــديـــد« عــلــى 7 مــقــاعــد جــ

قاعدة حزب الليكود. 
أما حزب العمل فقد دّبــت الحياة فيه مجدًدا 
بــعــد انــتــخــاب مـــيـــراف مــيــخــائــيــلــي رئــيــســة له 
خلًفا لعمير بيرتس في كانون الثاني/ يناير 
الــحــزب على سبعة مقاعد  2021. وقــد حصل 
السابقة.  االنتخابات  في  مقاعد  ثاثة  مقابل 
أمــا حــزب ميرتس فقد اجتاز هو أيًضا عتبة 
الحسم وحصل على ستة مقاعد بعدما كانت 
إمكانية  إلــى  تشير  الــعــام  الـــرأي  استطاعات 

عدم اجتيازه عتبة الحسم.
وشـــهـــدت الــقــائــمــة الــعــربــيــة املــشــتــركــة الــتــي 
ــي الــجــبــهــة  ــ ــانـــت تـــضـــم أربــــعــــة أحــــــــزاب، وهـ كـ
الــديــمــقــراطــيــة لــلــســام واملــــســــاواة والــحــركــة 
ــيــــة وحـــــــــزب الـــتـــجـــمـــع  ــنــــوبــ اإلســـــامـــــيـــــة الــــجــ
ــقـــراطـــي والــــحــــركــــة الــعــربــيــة  ــنـــي الـــديـــمـ الـــوطـ
الحركة  انسحاب  إثر  انقساًما على  للتغيير، 
ــيـــة مـــنـــهـــا. وبــــعــــد هـــذا  ــنـــوبـ اإلســــامــــيــــة الـــجـ
االنـــقـــســـام، خـــاضـــت األحـــــــزاب الــعــربــيــة هــذه 
العربية  القائمة  هما  بقائمتني،  االنتخابات 
)الحركة  املوحدة  العربية  والقائمة  املشتركة 
ــيــــة(. وقــــــد فـــشـــلـــتـــا فــي  ــنــــوبــ اإلســــامــــيــــة الــــجــ
استنهاض الناخبني العرب، وذلــك في ضوء 
مــهــادنــة نــتــنــيــاهــو هــــؤالء الــنــاخــبــني لــفــظــًيــا، 
وانـــقـــســـام الــقــائــمــة املــشــتــركــة، وتــــراجــــع قــوة 
مؤسسات  أو  كتنظيمات  الــعــربــيــة  ــــزاب  األحـ
املشتركة، وتوّسع  القائمة  التركيز على  بعد 
الفجوة بني التوقعات املبالغ فيها من النواب 
بشأن معالجة املشكات التي يعانيها العرب 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي داخـــــل الـــخـــط األخـــضـــر، 
قــيــاًســا بــوزنــهــم وقــدرتــهــم عــلــى الــتــأثــيــر في 
صــنــع الـــقـــرار داخــــل الـــدولـــة الــيــهــوديــة، وهــي 
الــقــضــايــا الــتــي يـــرّكـــزون عليها مــع انــحــســار 
ــدم اتــخــاذ  ــنــــدات الــوطــنــيــة وعــ األجـــــواء واألجــ
مــوقــف حــاســم مـــن الــيــمــني اإلســـرائـــيـــلـــي، وال 
العربية  القائمة  قــيــادة  تبّنت  أن  بعد  سيما 
املــوحــدة مــوقــًفــا يــعــرب عــن االســتــعــداد لدعم 
أيٍّ مـــن املــعــســكــريــن الــصــهــيــونــَيــني لــرئــاســة 
الــحــكــومــة، مـــّدعـــيـــًة أنــــه مـــا دام دعــــم ائــتــاٍف 
وارًدا،  كان  الحكومة  لرئاسة  غانتس  بقيادة 
فــلــمــاذا ُيــقــَصــى احــتــمــال دعــم ائــتــاف بقيادة 
عن  تماًما  النقاشات  هــذه  تبتعد  نتنياهو؟ 
صيغة املوازنة بني املكّونني، الوطني واملدني، 
فـــي واقـــــع فــلــســطــيــنــّيــي الــــداخــــل )املـــواطـــنـــون 
إلى  يقود  أن  العرب في إسرائيل(، وال يمكن 
وحدة صّف وطنية واستراتيجية عمٍل تاِئم 
هويتهم  على  وتحافظ  وتطلعاِتهم  واقَعهم 
 

ّ
أن كما  الصهيونية.  مــع  والــصــراع  الوطنية 

إلى  يــؤّدي  التوجهات قد  استمرار مثل هــذه 
تدهور أكبر. وفي هذه األجواء، سّجلت نسبة 
مشاركة العرب في هذه االنتخابات انخفاًضا 
غير مسبوق. وأحرزت القائمة املشتركة ستة 
ــــف صــــوت،  مـــقـــاعـــد بــحــصــولــهــا عـــلـــى 212 ألـ
وحصلت القائمة العربية املوحدة على أربعة 
مقاعد بحصولها على 167 ألف صوت. وبذلك 
خسرت األحزاب العربية في هذه االنتخابات 
باالنتخابات  مقارنة  برملانية  مقاعد  خمسة 
الـــســـابـــقـــة؛ إذ بــلــغ مــجــمــوع األصـــــــوات الــتــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا األحـــــــزاب الــعــربــيــة فـــي هــذه 
االنتخابات 379 ألف، صوت مقابل 581 ألف 

صوت في االنتخابات السابقة. 

مأزق تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل

انتخابات الكنيست الـ24

ازدادت قوة األحزاب 
اليمينية واليمينية 
المتطرفة بصورة 

ملحوظة

تفّككت قائمة حزب 
»أزرق أبيض« إلى 
مركباتها األولية، 

على إثر دخول غانتس 
االئتالف الحكومي

لم ُتخِرج االنتخابات 
إسرائيل من المأزق؛ 
بسبب إصرار نتنياهو 

على التمّسك بالحكم

على الرغم من حصول األحزاب اليمينية، واليمينية المتطرّفة، على أغلبية كبيرة في انتخابات الكنيست اإلسرائيلي، فشل المعسكر 
نه من تشــكيل الحكومة. يضيء  اليمينــي المتطرّف الذي يقوده بنيامين نتنياهو للمرة الرابعة في الحصول على أغلبية تمكِّ

تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات على هذه االنتخابات ونتائجها

إسرائيلية تدلي بصوتها في مركز اقتراع إسرائيلي في القدس المحتلة في 23/ 3/ 2021 )فرانس برس(

من  مستفيدا  االنتخابات،  في  معسكره  قوة  زيادة  إلى  نتنياهو  سعى 
الحملة التي قادها لتطعيم الغالبية العظمى من اإلسرائيليين البالغين 
عديدة،  عربية  ودول  إسرائيل  بين  العالقات  وتطبيع  كورونا،  ضد 
وتهميش  الشرقية،  والقدس  الغربية  الضفة  في  االستيطان  وتكثيف 
مواضيع  تعودا  لم  اللتين  السالم  قضية  وحتى  الفلسطينية  القضية 
مركزية في االنتخابات، وتفكيك قائمة »أزرق أبيض« والقائمة العربية 
المشتركة، ومساعدة أحزاب اليمين اليهودي على الوحدة في قائمة 

انتخابية واحدة، مكنتها من اجتياز عتبة الحسم

نتنياهو ومعسكره
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إلى حزب الليكود، وأوفير سوفير من حزب 
الصهيونية الدينية الفاشي، الذي حّصن له 
تشجيع  أجــل  مــن  الليكود؛  قائمة  فــي  مكاًنا 
حـــــزب الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة الــــــذي يـــقـــوده 
تحالف  إبــرام  لقبول  سموتريتش  بتسلئيل 
كهانا،  أتباع  من  آخرين  ني  فاشيَّ مع حزَبني 

هما حزب عوتسماه يهوديت وحزب نوعم.
قــوة معسكره  إلــى زيـــادة  لقد سعى نتنياهو 
فــي هـــذه االنــتــخــابــات، مــســتــفــيــًدا مــن الحملة 
الــعــظــمــى من  الــغــالــبــيــة  الــتــي قـــادهـــا لتطعيم 
ــاء فــيــروس  ــ اإلســرائــيــلــيــني الــبــالــغــني ضـــد وبـ
)كـــوفـــيـــد - 19(، وتــطــبــيــع  املــســتــجــد  كــــورونــــا 
الــعــاقــات بــني إســرائــيــل ودول عربية عديدة، 
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الــســنــوات الــتــالــيــة مــســلــســات عــــدة، إلـــى أن 
أصــبــح إنـــتـــاج املــســلــســات الــرمــضــانــيــة في 
الباد نشاطًا فنيًا موسميًا، يكتسب زخمًا 
املنتجني  لــدى  كبيرًا  واهــتــمــامــًا  جماهيريًا 
واملخرجني. وفي الغالب، وصلت فكرة إنتاج 
هـــذه املــســلــســات الــرمــضــانــيــة إلـــى الفنانني 
اإليــرانــيــني تــأثــرًا بــنــشــاط الــقــنــوات العربية 
املسلسات  وتتنوع  الرمضاني.  املوسم  في 
ــام بــني  ــ ــعــ ــ ــ ــة هـــــــذا ال ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة اإليــ ــيــ ــانــ ــرمــــضــ الــ
االجتماعي والديني والكوميدي والتاريخي. 

دعوة مشؤومة
مسلسل »دعوت نحس« )الدعوة املشؤومة( 
يتصدر قائمة املسلسات التي تبثها القناة 
الــثــالــثــة بــالــتــلــفــزيــون اإليـــرانـــي خـــال شهر 
ــو لــلــمــخــرج عــلــي رضــا  رمـــضـــان املــقــبــل، وهـ
أفــخــمــي، وأنــتــجــه مــحــمــود رضــــا تخشيد. 
إنتاج  فــي  يعمل أفخمي منذ عــدة ســنــوات 
املــســلــســات الــرمــضــانــيــة، ومـــن أعــمــالــه في 
هذا املجال »كان مائكيًا« و«تحت األرض« 
و«الشمس الخامسة« و«خمسة كيلومترات 

طهران ـ صابر غل عنبري

مــع اقـــتـــراب شــهــر رمـــضـــان، كثف 
املنتجون واملخرجون اإليرانيون 
جــهــودهــم إلعـــداد مسلسات من 
أجل عرضها خال هذا الشهر، ولم تمنعهم 
إجازات رأس السنة اإليرانية الجديدة، التي 
بدأت يوم 21 مارس/ آذار الجاري، من إكمال 
القنوات  وتتنافس  هــذه.  الفنية  مشاريعهم 
اإليرانية التابعة لهيئة اإلذاعة والتلفزيون، 
والثالثة  والثانية  األولــى  القنوات  وبــالــذات 
ــــذب اإليــــرانــــيــــني إلـــى  ــلـــى جــ والــــخــــامــــســــة، عـ
الرمضانية  املسلسات  إنــتــاج  شــاشــاتــهــا.  
فــي إيـــران ليس قديمًا، بــل يــعــود إلــى ثاثة 
عقود. قبل ذلك، كانت املسلسات املوسمية 
تقتصر على مناسبة »النوروز«، عيد رأس 
الــســنــة اإليـــرانـــيـــة، إذ لـــدى اإليـــرانـــيـــني وقــت 
كاٍف في أيام العطلة التي تستمر أسبوعني 
ملــشــاهــدة األعـــمـــال الــفــنــيــة الــســيــنــمــائــيــة أو 

املسلسات.  
أول مــســلــســل رمـــضـــانـــي فـــي إيـــــــران، أبــصــر 
الـــنـــور بـــإخـــراج خــســرو مــلــكــان، عـــام 1990، 
ــمــــل اســـــــم »الـــــضـــــيـــــف«. ثـــــم أعـــقـــبـــتـــه فــي  حــ

هناك مخاوف من أن 
يواجه التلسكوب هجومًا 

عسكريًا أثناء صعوده

يحضر في الموسم 
الحالي للدراما اإليرانية 

مسلسالن كوميديان

هل يتناول العقد 
الجديد مشاريع أخرى ضمن 

»صراع العروش«؟
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حتى الجنة«. يؤدي املمثلون أرش مجيدي، 
ومــيــاد مــيــرزانــي، رضـــا تــوكــلــي، وأفــســانــة 
جــهــره آزاد وعــلــي دهــكــردي بــاإلضــافــة إلى 
آخرين أدوارًا مختلفة في مسلسل »الدعوة 
املــشــؤومــة« الــــذي جـــرى تــصــويــر جـــزء منه 
فــي غــابــات شمال إيـــران، والــجــزء اآلخــر في 

طهران.
تـــدور أحــــداث املسلسل الـــذي يــنــدرج تحت 
الــطــبــيــعــة،  ــا وراء  مــ مــســلــســات  تــصــنــيــف 
اللتني  مــائــدة وزهـــرة،  الفتاتني  حــول حياة 

بنت عمة وبنت خال.  بينهما عاقة  تربط 
تسافران مع صديقتيهما سوسن وشكيبا 
إلى شمال إيران على شواطئ بحر قزوين، 
بني  تربط  الظاهر،  فــي  ترفيهية.  رحلة  فــي 
 إحــداهــن تحسد 

ّ
لكن مــودة،  الفتيات عاقة 

يبرز  الرحلة  وخــال  عليها،  وتحقد  مائدة 
هذا الحقد تدريجيًا، ثم تقع أحــداث مثيرة 
تغير مسار حياة مائدة وزهرة بعد انضمام 

محسن، خطيب مائدة السابق، إليهن.  

الصاعقة
)الــصــاعــقــة( أخرجه  مسلسل »رعـــد وبـــرق« 
أفـــخـــمـــي، وأنـــتـــجـــه داود هــاشــمــي،  بـــهـــروز 
لــعــرضــه خـــال هـــذا املــوســم الــرمــضــانــي في 
 مــن شهرام 

ّ
كــل العمل مــن بطولة  25 حلقة. 

ــــدي، وحـــســـن أســــــــدي، ومـــحـــمـــد فــيــلــي،  ــائـ ــ قـ
ومهدي زمني برداز، ومختار سائقي، وسام 
كــبــود ونــــد. يــســلــط املــســلــســل الـــضـــوء على 
السيول الجارفة التي اجتاحت إيران خال 
عـــام 2019 فـــي إطــــار األكـــشـــن، مـــع تصوير 
كوميدية  نكهة  عــن   

ً
فضا مرعبة،  لحظات 

ــة  ــاثــ ــهــــود قـــــــوات اإلغــ ــدًا جــ ــسـ أحــــيــــانــــًا، مـــجـ
واإلنقاذ خال السيول. ولذلك، تدور أحداثه 
فـــي عــــدة مــحــافــظــات إيـــرانـــيـــة؛ خــوزســتــان 
)جــنــوب غـــرب(، وغولستان )شــمــال شــرق(، 
ولورستان )شمال غرب(، وهي املحافظات 
التي تعرضت أكثر من غيرها إلى السيول. 
إنتاج  املــاضــي، توقفت عملية  الــعــام  خــال 
املسلسل عدة مرات، بسبب انتشار فيروس 

كورونا في إيران. 

رسم التراب 
»نقش خاك« )رسم التراب( عنوان ملسلسل 
ــرانـــي آخــــر ســيــبــث خــــال شــهــر رمــضــان،  إيـ
أخـــرجـــه آرش مــعــيــريــان. يـــصـــور املــســلــســل 
ــيـــاة أســــرتــــني فــــي مـــديـــنـــة اللـــجـــني،  قـــصـــة حـ
مــعــقــل صـــنـــاعـــة الـــفـــخـــار فــــي إيــــــــران. تــعــمــل 
األســرتــان في هــذه الصناعة، وأثناء العمل 
تقع بنت العم وابــن العم في عاقة غرامية 
تنسج خيوط القصة في العمل الحقًا. جرى 
فـــي اللـــجـــني، بمحافظة  تــصــويــر املــســلــســل 
التمثيل حميد شريف  فــي  شـــارك  هــمــدان. 
زادة، ومريم معصومي، وأزيتا تركاشوند، 
ومــجــغــان ربـــانـــي، وأصـــغـــر ســمــســار زادة، 

وشهنام شهابي، وآخرون.

المهندس 4 
الـــقـــنـــاة  ــنــــدس 4« ســـتـــبـــثـــه  ــهــ مـــســـلـــســـل »املــ
الـــثـــانـــيـــة. يـــتـــنـــاول الــعــمــل ســـيـــرة مــهــنــدس 
يكبر، ويدخل  أن  إلى  الطفولة  إيراني منذ 
الــجــامــعــة، مــع أهــدافــه الــكــبــرى فــي الــحــيــاة، 
الــــتــــي يـــســـعـــى إلــــــى تـــحـــقـــيـــقـــهـــا. الـــفـــصـــول 
الضوء  سلطت  للمسلسل  املاضية  الثاثة 
ــواد جــــــوادي، من  ــ عــلــى حـــيـــاة املـــهـــنـــدس جـ
مــرحــلــة الــطــفــولــة حــتــى الـــشـــبـــاب. جــــوادي 
كــبــر فــي مــركــز لــرعــايــة األطـــفـــال بــا أســـرة، 
وتحول إلى أحد طاب النخبة في جامعة 
»أمير كبير« الصناعية في طهران. يواجه 
جوادي في حياته عقبات كبيرة للوصول 

إلى أهدافه. 
ــل املـــســـلـــســـل الـــــرابـــــع أكـــثـــر  ــا يـــجـــعـــل فـــصـ ــ مـ
جاذبية، شخصية تعمل جاهدة ملنع بطل 
القصة من تحقيق أحامه، الذي يحاول أن 
أهــدافــه نصب  واضــعــًا  مؤامراتها،  يتجاوز 
عينيه. من هنا، يرشد املسلسل املشاهد إلى 

طريقة مواجهة التحديات في حياته.
أخــرج أحمد كــاوري الفصل الرابع ملسلسل 
ويمثل  سعدي،  سعيد  بإنتاج  »املهندس«، 
دور جــوادي في شبابه الفنان محمد رضا 
ــــى مـــشـــاركـــة فــنــايــن  رهــــبــــري، بـــاإلضـــافـــة إلـ
آخرين في املسلسل، منهم فرهاد قائميان، 

ومهشيد جواد، وروزبه حصاري.  

ربيع فران

على الرغم من الشهرة املحلية التي تنتزعها 
املــســلــســات الــدرامــيــة الــلــبــنــانــيــة، إاّل أنــهــا ال 
اب، 

ّ
شكل أي تقّدم يذكر، في حني يعمل الكت

ُ
ت

أو  فــي بيع  قليلة، كسماسرة رغبة  قلة  وهــم 
الترويج ملسلسل.

فـــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
املـــاضـــي، شــهــدت الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة تــطــورًا 
الذي  اإلنتاج  ملحوظًا ألسباب كثيرة، منها 
تـــواله تــلــفــزيــون لــبــنــان وقــتــهــا، وفــتــح الــبــاب 
ــم  ــرزهـ ــــاب، لـــعـــل أبـ

ّ
ــت ــكــ أمــــــام مــجــمــوعــة مــــن الــ

مروان العبد، وأنطوان غندور، وكذلك تولي 
مجموعات من الورش كتابة السيناريوهات 
تــعــريــب روايــــة عاملية  بالفصحى، مــن خـــال 

.
ً
وإنتاجها مسلسا

اإلنتاجات  كانت  اللبنانية،  الحرب  فترة  في 
خجولة جــدًا، حتى بــدأت انتفاضة منتصف 
التسعينيات بمجموعة من األعمال الخفيفة 
التي أعادت عجلة الدراما إلى دورها. لكنها، 
اتخذت  ملجموعة  تؤسس  كانت  املقابل،  فــي 
ــاتــــب« وحـــجـــزت لنفسها  لــنــفــســهــا صــفــة »كــ

تلسكوب  تحمل  كانت  التي  السفينة،  قبطان 
آخـــــر. وحــني  عــمــل  لــقــضــاء  مـــســـاره   »JMCT«
تــأخــر فــي الــوصــول إلـــى هــــاواي، املــكــان الــذي 
من املفترض أن يوضع فيه التلسكوب، جرى 
تغريمه بسبب التفافه، فما كان منه إاّل أن هدد 
في  التلسكوب  برمي  املشروع،  على  القائمني 
 من دون 

ً
أجــره كاما له  لم يدفعوا  إن  البحر، 

لــن يتوقف  الــخــطــر   
ّ
إن الــقــول  غـــرامـــات. يمكن 

فاالتفاقيات  كوكبنا،  التلسكوب  يغادر  حني 
الفضاء،  حـــروب  إلــى  أيــضــًا  تشير  العسكرية 
ــــت قــســمــًا  ــافـ ــ ــتــــحــــدة أضـ املــ الــــــواليــــــات   

ّ
ــل إن ــ بـ

فــضــائــيــًا إلــــى مــؤســســتــهــا الــعــســكــريــة، وهــو 
األمـــر نفسه فــي فــرنــســا وروســـيـــا، كــمــا هناك 
أقاويل عن منصات إطاق صواريخ متمركزة 
فــي الفضاء، وفــي حــال اشتعال حــرب عاملية، 
ــار  ــمــ لــقــصــف األرض واألقــ ــزة  ــاهــ ســـتـــكـــون جــ

الصناعية على حّد سواء. 
ــــذت بــعــني االعــتــبــار  خـ

ُ
هـــذه الــســيــنــاريــوهــات أ

فـــي فـــرنـــســـا، لــيــس فــقــط لــحــمــايــة »الـــفـــضـــاء« 
ــــوض الــــــحــــــروب ضــــمــــنــــه، بـــــل لــــدراســــة  ــ أو خـ
ــمــــاالت عــــن حــــــروب املــســتــقــبــل، إذ قـــام  ــتــ االحــ
اب 

ّ
الجيش الفرنسي، بالتعاون مع عدد من كت

وفــنــانــي الــخــيــال الــعــلــمــي، بــإطــاق مــا يسمى 
ــاب 

ّ
»الــفــريــق األحــمــر« الـــذي يــتــعــاون فــيــه الــكــت

والـــعـــســـكـــريـــون، لــلــتــفــكــيــر فـــي أشـــكـــال حـــروب 

عّمار فراس

ــاالت  ــدد مـــن وكــ ضــمــن مــهــمــة مــشــتــركــة مـــع عــ
الفضاء األخرى، بدأت وكالة »ناسا« األميركية 
والفضاء(  الجوية  للماحة  الوطنية  )اإلدارة 
الفضائي،  املنظار  إطــاق  لعملية  التجهيزات 
 
ً
الذي يحمل اسم »جيمس ويب« ليكون بديا
عــن املنظار »هــابــل« األشــهــر، وهــو أكثر قــدرة 

على اكتشاف أعماق الفضاء.
املقرر  الفضاء،  منظار  أو  التلسكوب،  يــواجــه 
إطــاقــه قــبــل نــهــايــة هـــذا الـــعـــام، والــــذي سّمي 
 )1968  -1961( لــــ«نـــاســـا«  مــديــر  ثــانــي  بــاســم 
الــعــديــد   )1992  -1906( ويـــب  إدويــــن  جــيــمــس 
مـــن املــشــاكــل الــتــي تــتــعــلــق بــالــصــيــانــة وســـوء 
 أبرزها هو الخوف من 

ّ
اإلدارة، والتأخير، لكن

املنظار  أن يشحن  املفترض  إذ من  القراصنة، 
إلـــــى أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة حـــيـــث تـــقـــع مــنــصــة 

اإلطاق في غينيا الفرنسية.
تهديد القراصنة، هنا، ليس مجرد مزحة كما 
نقرأ في عنوان مقالة في مجلة »ذي أتانتك«، 
كــذلــك، فالسفينة ستمر ضمن  األمـــر  بــدا  وإن 
مياه خطرة، وشهدت حاالت اختطاف سابقة، 
ما دفع »ناسا« إلى التعتيم على موعد انطاق 
تكلفته  بلغت  املنظار   

ّ
أن خصوصًا  السفينة، 

واستمر  أميركي،  دوالر  مليارات  نحو عشرة 
أكــثــر مــن عشرين عــامــًا، وهــو ما  العمل عليه 
ــا« ضــمــن تــعــقــيــدات لــوجــســتــيــة  أدخـــــل »نــــاســ
جديدة، تتعلق بمن سيقوم بمرافقة السفينة 
التي تحمل املنظار، قوات البحرية األميركية، 

أم قوات دولية؟ 
هـــذه املـــخـــاوف حــقــيــقــيــة. وهـــنـــاك الــعــديــد من 
ــي ُســـــــرق فـــيـــهـــا تـــلـــســـكـــوب، أو  ــتــ الـــــحـــــاالت الــ
ببساطة كما حدث في الثمانينيات، حني عّدل 

ــيـــع األعــــمــــال الـــدرامـــيـــة.   مـــقـــعـــدًا لــلــتــعــاقــد وبـ
ــقــــول إن هـــــذه املـــجـــمـــوعـــة تــحــولــت  يـــجـــوز الــ
مــع الــوقــت إلــى حــاكــم بــأمــر الــدرامــا املحلية. 
مرشليان،  كلوديا  اللبنانية،  الكاتبة  وتبدو 
عــلــى رأس الــهــرم لــهــذه املــجــمــوعــة. اعــتــمــدت 
ــبــــرة مـــســـؤولـــي  ــلـــى انـــــعـــــدام خــ ــان عـ ــيـ ــلـ مـــرشـ
املـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــونــيــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــني، ومـــن 
أن تؤسس  استطاعت  أعمال خجولة،  خــال 
ــافــــســــة، أو لــثــقــة  ــنــ ــن املــ ــ ــة« بـــعـــيـــدًا عـ ــ ــالـ ــ ـــ«حـ ــ لـ

الشاشات اللبنانية بها.
في عام 2010، ومع بداية عصر املسلسات 
املشتركة، قامت مرشليان بتعريب  العربية 
ــــوان »روبـــــــــــي«،  ــنـ ــ ــعـ ــ ــل مـــكـــســـيـــكـــي بـ ــلـــسـ مـــسـ
النور  عبد  لسيرين  البطولة  دور  وأســنــدت 
فتحت شهية  يومها،  ومــن  ومكسيم خليل. 
ــشــتــركــة، 

ُ
املــنــتــجــني عــلــى هــــذه الــصــنــاعــة امل

وتــحــقــق الـــيـــوم أعـــلـــى نــســبــة مـــشـــاهـــدة من 
قــبــل املــشــاهــد الــعــربــي. لــكــنــهــا، فـــي املــقــابــل، 
سجل 

ُ
وأمام هجوم التعريب أو االقتباس، ت

للدراما املشتركة سلسلة من نقاظ الضعف 
ألســـبـــاب كــثــيــرة، مــنــهــا املــصــالــح املــشــتــركــة 
الكاتب واملمثل، وبني  بداية بني  تقوم  التي 
الكاتب واملنتج ثانيًا، إلى آخر السبحة التي 
أنفسهم،  املنتجني  قبل  مــن  بتدخل  تفضي 
كــرســم أحــــداث تــتــوافــق والــخــط الــتــرويــجــي 
السعيدة  والــنــهــايــات  للمسلسل،  الــتــجــاري 
قــلــوب الجماهير، وغيرها  بــاب إســعــاد  مــن 
الــدرامــا املشتركة  التي وضعت  مــن األمـــور، 
والنجاح  الضعف  بني  متأرجحة  خانة  في 

في الوقت نفسه.
الله،  املمثلة كارين رزق  اليوم محاولة  تأتي 
ملــنــافــســة زمــيــلــتــهــا كـــلـــوديـــا مـــرشـــلـــيـــان، فــي 
إقبااًل في  التي شهدت  مجموعة املسلسات 

اصطدمت  لكنها  لسنوات،  اللبناني  الشارع 
بــحــاجــز اإلنــتــاج الضعيف الـــذي ُيــشــرك بني 
املــحــطــة الــتــلــفــزيــونــيــة والــكــاتــب فــقــط إلتــمــام 
املــســلــســل، وهـــو عــامــل مــؤثــر يــلــتــزم بــشــروط 
ــور  املــيــزانــيــة املــالــيــة الــتــي تــقــتــصــر عــلــى األمـ
الرئيسية الخاصة بهذا اإلنتاج املحلي، وفق 

واملحطة،  الكاتب  عند  راسخة  وقناعة  خطة 
من  املسلسل  اللبناني سيتابع  املشاهد  بأن 

دون أن يكتشف الثغرات.
تــغــيــب الــــدرامــــا املــحــلــيــة الــلــبــنــانــيــة بالشكل 
اتجاه  هذا املوسم في رمضان، والسبب هو 
ــبـــار« إلــــى األعـــمـــال املــشــتــركــة  ــكـ املــنــتــجــني »الـ

ــــاب ذوي 
ّ
ــت الـــضـــخـــمـــة، الـــتـــي تــعــتــمــد عـــلـــى كــ

 األول، ومــا ُكتب 
ّ

الــصــف خــبــرة وممثلني مــن 
ــعـــرض، هـــو مــجــرد مــحــاولــة بــســيــطــة ال  لـــه الـ
تخرج عن السياق التاريخي لحصر الدراما 
التي تجمع  اللبنانية في »شرنقة« املصالح 

الكاتب واملمثل واملنتج على هدف واحد.

واألهــم  تحويها،  التي  والتهديدات  املستقبل 
ــع حـــلـــول لــكــيــفــيــة الــــوقــــوف فـــي وجــهــهــا،  وضــ
ألجل  املطلوبة  التكنولوجيا  ماهية  وتصور 
ذلــــك. ال قــراصــنــة فـــي الــفــضــاء حــتــى اآلن، في 
حــّد علمنا على األقـــل، لكن مــع ازديـــاد برامج 
ــــى قــطــاع  اكـــتـــشـــاف الـــفـــضـــاء، بــــل تــحــولــهــا إلـ
نواجه  أن  يمكن  بما  التنبؤ  يمكن  ال  خـــاص، 
 الــحــرب الــبــاردة 

ّ
فــي املــســتــقــبــل، خــصــوصــًا أن

املتعلقة بها، تقدم  واألدبيات االستخباراتية 
لنا نماذج عن محاوالت سرقة أقمار صناعية، 
أو تدميرها في الفضاء، فالهيمنة على السماء 
 ما تحتها، 

ّ
وما فوقها، تعني السيادة على كل

العمليات العسكرية  وهــذا ما يغذي إلى اآلن 
الفضاء  فــي  تــرى  التي  تلك  العلمي،  والخيال 

 ال بد من استعمارها.
ً
مساحة

في الوقت نفسه، هناك ما هو إيجابي في هذه 
املــقــاربــة، وهـــو الــحــفــاظ عــلــى مــركــزيــة األرض 
ــذي يـــحـــوي الـــظـــاهـــرة الــبــشــريــة،  ــ كــالــفــضــاء الـ
للسفر عبر  يــروج  ملــا سبق  املقابل  فالخطاب 
الفضاء بوصفه أسلوبًا للهروب والفرار، ويتم 
عبره اتهام من يقف في وجه عمليات احتال 
البشرية  مستقبل  بتهديد  واكتشافه  الفضاء 
التي لم يعد كوكب األرض كافيًا لها، وعليها 

اآلن أن تجد ُمستقرًا جديدًا، وإاّل ستنقرض. 
بالعودة إلى املنظار »ويب« أو »JWST« ليس 
هناك إلى اآلن أّي تهديدات من القراصنة في 
الذي  ما  نعلم  لكن، ال  الفضاء،  في  أو  البحر 
نا 

ّ
أن فــي رحــلــتــه، خصوصًا  يــواجــه  أن  يمكن 

أمام أعجوبة علمية، قد تقدم لنا من الصور 
والــبــيــانــات مــا لــم تــعــرفــه الــبــشــريــة مــن قبل، 
 الــطــمــع أيــضــًا، واحـــد مــن أهـــم محركات 

ّ
لــكــن

أن نفنى جميعًا  إذ يمكن  البشرية،  الطبيعة 
في سبيل إشباعه.

الدراما اللبنانية صناعة تجمعها المصالحالتلسكوب »جيمس ويب«... القراصنة ليسوا مزحًة
هل تطورت الدراما 

اللبنانية؟ اإلجابة طبعً 
ال، ثمة عوائق كثيرة 

تحول دون تقدم هذه 
الصناعة، أبرزها أزمة 

الكتّاب

ع مبتكر عالم »غايم أوف ثرونز«، جورج آر. آر. 
ّ
وق

مارتن، اتفاقًا مدته خمس سنوات مع قناة »إتش 
بي أو« التلفزيونية، لتطوير »محتويات جديدة« 
قد تشمل مغامرات جديدة ضمن هذه السلسلة 

التي حققت نجاحًا عامليًا كاسحًا.
ويعمل مــارتــن، وهــو مؤلف روايـــات »إيــه سونغ 
التي  والنار(  الجليد  )أغنية  ير« 

َ
ف أند  آيس  أوف 

الــعــروش«، حاليًا  بس منها مسلسل »صــراع 
ُ
اقت

عنوانها  للسلسلة،  ملقدمة  جــديــد  اقــتــبــاس  على 
ــون«، تـــدور أحــداثــهــا قبل  ــ ــاوس أوف ذا دراغــ »هــ
ثاثة قرون من العمل األساسي. ومن املقرر طرح 

السلسلة الجديدة في 2022.

الملكة المحاربة
لـ«إتش  املالكة  ميديا«،  »وارنــر  وأعلنت مجموعة 
ـــع »عــقــدًا 

ّ
بــي أو«، اإلثــنــني فــي بــيــان أن املــؤلــف وق

ــهـــدف »تــطــويــر  ــوات«، بـ ــ ــنـ ــ ــدة خـــمـــس سـ ــ  ملـ
ً
شــــامــــا

مــحــتــوى لــحــســاب )إتــــش بـــي أو( و)إتـــــش بـــي أو 
مــــاكــــس(«، خــدمــة الــفــيــديــو عــلــى الــطــلــب الــتــابــعــة 
كــان هذا  إذا  مــا  لــم يوضح  البيان  أن  للقناة. غير 
»غايم  عالم  ضمن  أخــرى  مشاريع  يتناول  العقد 
أوف ثرونز«. إال أن السلسلة حققت نجاحًا كبيرًا 
في هذا العالم، إذ حصدت 59 جائزة »إيمي« خال 
مواسمها الثمانية، ما يرّجح االستمرار في إنتاج 

مسلسات مشتقة منها.
وذكرت مجلة »ذا هوليوود ريبورتر« املتخصصة 
ــتـــه بــــعــــشــــرات مـــايـــني  ــيـــمـ ــد املــــــقــــــدرة قـ ــقــ ــعــ أن الــ

نيميريا  املحاربة  امللكة  قصة  يشمل  الــــدوالرات، 
الــتــي هيمنت أللــف عــام قبل أحـــداث »غــايــم أوف 
ثرونز«، وستحمل عنوانًا غير نهائي هو »10000 
شيبس«. وثمة مشاريع أخرى قيد الدرس حاليًا، 
ملــبــتــكــري مــســلــســل »روم«  فـــويـــدجـــز«  بــيــنــهــا »9 
حّي  في  أحداثها  تــدور  قاتمة  وقصة  التاريخي، 
سيئ السمعة في »كينغز الندينغ«. وتسري أنباء 
مقتبس  تلفزيوني  ملسلسل  التحضير  عن  أيضًا 
ــــوان  ــــو ديـ ــد إيـــــــغ«، وهـ ــ ــك أنـ ــ مــــن »تـــايـــلـــز أوف دانــ
لــجــورج آر. آر. مــارتــن عــن فـــارس تــائــه ومــرافــقــه. 
فــي املــقــابــل، أكـــدت »وارنــــر مــيــديــا« فــي بيانها أن 
إنتاج ملشروعني  فريق  الكاتب سيكون جــزءًا من 
تعد لهما »إتــش بــي أو«، مستوحيني مــن أعمال 
فيرز  لروايات خيالية، هما »هو  آخرين  لكاتبني 
أوف ديــــث؟« لــنــيــدي أوكـــورافـــور و«رودمـــاركـــس« 

لروجر زيازني.

مع نتفليكس
كــــذلــــك يـــــشـــــارك مـــــارتـــــن فـــــي مـــــشـــــروع لـــحـــســـاب 

روايــاتــه،  أولـــى  إحـــدى  مــن  مقتبس  »نتفليكس« 
ُيشار  السياق،  وعنوان »ساندكينغز«. وفي هذا 
إلى أن »نتفليكس« قد طلبت عمل مسلسل درامي 
بناًء على سلسلة كتب صينية شهيرة. املسلسل 
سوف يشرف عليه كل من ديفيد بينيوف ود. ب. 
ــراع الــعــروش«،  ــاب مسلسل »صـ

ّ
ويـــس، وهــمــا كــت

باإلضافة إلى ألكسندر وو.
الثاثية  الـــروايـــة  تــرتــيــب  ويــســيــر املسلسل وفـــق 
»مــشــكــل األجـــســـام الــثــاثــة« و«الـــغـــابـــة املــظــلــمــة« 
و«نهاية املوت«، وكلها من تأليف ليو تسيشني، 
وتــــدور حـــول أول اتــصــال للبشرية مــع حــضــارة 

فضائية.
ونقل موقع »فارايتي« عن كل من ويس وبينيوف 
األكثر  العلمي  الخيال  سلسلة  هي  »الثاثية   

ّ
أن

طــمــوحــًا الــتــي قــرأنــاهــا، حــيــث أخــذنــا الـــقـــراء في 
رحــلــة مـــن الــســتــيــنــيــات حــتــى نــهــايــة الـــوقـــت، من 
إلى أطراف  الباهتة  الزرقاء  الحياة على نقطتنا 

الكون البعيدة«.
وتـــابـــع الــثــنــائــي: »نــتــطــلــع إلـــى قــضــاء الــســنــوات 
املقبلة من حياتنا في إعــادة هذا إلى الحياة من 

أجل الجماهير في جميع أنحاء العالم«.. 
ويثير هذا النشاط املكثف للكاتب البالغ 72 عامًا 
مــخــاوف لـــدى عــشــاق سلسلة كــتــب »إيــــه سونغ 
أوف أيــس أنــد فــايــر« مــن تــأخــر إنــجــاز السلسلة 
األدبية التي بدأت قبل ثاثة عقود، بعدما طغى 

عليها نجاح املسلسل التلفزيوني.
)فرانس برس(

موسم رمضاني عمره ثالثة عقود

)LBCI( 2020 مسلسل »بالقلب« إنتاج

يتضمن عمل 
مارتن مع »إتش 
بي أو« أعماال 
ألحداث سبقت 
»صراع العروش« 
)HBO(

)Getty/خالل عملية تركيب تيليسكوب »جيمس ويب« عام 2016 )أليكس وونغ

بهروز أفخمي مخرج مسلسل »رعد وبرق« )فرانس برس(

في عام 1990، عرفت إيران أول مسلسل رمضاني على شاشاتها المحلية. في رمضان المقبل، 
سيُعرض عدد من األعمال الجديدة، رغم تأثير جائحة كورونا الكبير على البالد

الدراما اإليرانية

خمس سنوات مع »إتش بي أو«

فنون وكوكتيل
رصد

متابعة

مسلسالت إضاءة

تعرض القناة األولى اإليرانية، 
في الموسم الرمضاني، 
مسلسل »الدفينة تحت 

التراب«. عمل تعود أحداثه 
إلى السبعينيات والثمانينيات، 

يروي قصة رجل يبحث 
عن الكنوز تحت التراب؛ 

فيواجه أحداثً مضحكة، 
منها االعتقال بتهمة 

نشر الدعايات ضد النظام 
الملكي، أو مساعدة 

شقيقه في إصالح صواريخ 
الجيش. المثير أن هذا الرجل 

ينكب على أعماله من 
دون االكتراث للتطورات 

السياسية في إيران، وتغيير 
النظام من الملكي إلى 

الجمهوري.

تحت التراب
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كــلــمــاٍت خــالــدة، إلـــى قــصــائــد رغـــب أن يقرأها 
الــهــواء الطلق بعيدًا عن إكــراهــات الحجر  في 
الــصــحــي. قــــال: »لـــــدّي رغــبــة فـــي أن أستطيع 
تــهــا مــن دون كــّمــامــة، ومــن دون أن تكون  قــراء
ــُجــــب«.   خـــلـــف حــ

ً
وجـــــــوه الـــجـــمـــهـــور مــــخــــّبــــأة

قصائده األخيرة هذه سترى النور قريبًا في 
ديوان شاء أن يسّميه »حيوان الغاب«.

جعل صاحب »شتاٌء ساحر« من الشعر فضاًء 
ق 

ّ
يحق فــضــاًء  وطمأنينتها؛  النفس  لسكينة 

سًا لقارئه 
ّ
فيه ذاتـــه ويــقــتــرح مــن خــالــه متنف

أمــام قسوة الــواقــع: »أعــمــل على تحقيق عــزاء 
 
ّ
للذوات التي تعاني العزلة... هذا ما أحسُّ أن
ق فــيــه. وهـــذا مــا يحّدد 

ّ
هــوّيــتــي، كــــذاٍت، تتحق
تني«.

َ
غ

ُ
هوّيتي، عبر ل

ــّرًا يحتفي  ــ ــاريـــت صـــوتـــًا حـ ــارغـ ــوان مـ ــ ــان جـ كــ
بــالــحــيــاة، رغـــم آالمــهــا وأحــزانــهــا، وهـــو الــذي 
 الحرية تعني »أن تمشي دونما 

ّ
 أن

ً
كتب مــّرة

 
ٌ

وثائق ثبوتية/ هي أغاٍن ممنوعة/ هي شكل
من الحّب«. كتب الشاعر، الذي ُولد ونشأ في 
كتالونيا، أكثر من ثاثني ديوانًا بالكتالونية 
ـــظـــر إلــــى تــجــربــتــه، وهــو 

ُ
ــد ن واإلســـبـــانـــيـــة. وقــ

الذي لم ُيخِف يومًا انتماءه اللغوي املزدوج، 
على  ســار  اإليبيرية.  للغات  إثـــراًء  باعتبارها 
ــده مــهــنــّيــًا، حــيــث درس الــهــنــدســة  ــ خــطــى والــ
ــه،  ــلــ ــو مــــا أّهــ ــ املـــعـــمـــاريـــة فــــي بـــرشـــلـــونـــة، وهــ
القصيدة«  »مهندس  لقب  الستحقاق  الحــقــًا، 
فـــي إســبــانــيــا. كــانــت أشـــعـــاره تــتــبــلــور بينما 
املعمارية  التصاميم  إنــجــاز  بــني  يــــزاوج  كـــان 
الــتــدريــس فــي »املــدرســة التقنية العليا  وبــني 
للهندسة املعمارية« ببرشلونة، قبل أن يتفّرغ 
في  فيغا،  لوبيث  مارتن  للشعر. يشير  تمامًا 
كلمة خـــال تــكــريــٍم لــلــشــاعــر الـــراحـــل ُعــقــد في 
 شعر 

ّ
»معهد سيرفانتس« نهاية 2019، إلى أن

فهو  األخــاقــي.  املوقف  مارغاريت هو »شعر 
يسعى إلى فهم معنى الحياة في زمان ومكان 
ــنْي، مــن خــال مــنــظــوره املعيش للحياة 

َ
مــعــّيــن

باعتبارها تجربة متفّردة«.
 لعدد من قصائده.

ٌ
هنا ترجمة

أضواٌء في الليل
ك باملاضي.  إغواَء

ُ
أحاول

يداي على عجلة القيادة، وهذا الضوء،
ضوء لوحة اإلعانات الخاّصة بملهًى ليلّي
يدعوني، في خياٍل شتوّي، ألن أرقص معِك.

خلفي، مثل شاحنة كبيرة،
اٍت من األضواء.

َّ
يصنُع الغُد زخ

ال أحَد يقوُدُه ويتجاوزني.
سافر، أنا وأنِت، 

ُ
لكن، ها نحن ن

ــّيـــارة الــســتــيــنــيــات، ذات  ويــمــكــن أن تــكــون سـ
الحصانني، في طريقها نحو باريس.

ي إديت بياف.
ّ
 على شيء«، تغن

ً
ُ»لست نادمة

 الليل
ُ

ل
ّ
من تحت النافذة، يتسل

البارد من الطريق السريع، واملاضي
يدنو أمامنا بسرعة:

مــــن دون أن  بــــصــــري  يـــتـــجـــاوزنـــي وُيـــعـــمـــي 
ُيخفض األضواء.

■ ■ ■

األشياء المشتركة
أن نكون قد تعارفنا،

خال خريٍف، في قطار كان يمضي فارغًا.

ترجمة وتقديم: خالد الريسوني

ــ   1938( ــاريـــت  ــارغـ مـ جـــــوان  ــاش  عــ
قبل  اســتــثــنــائــيــة  لــحــظــات   )2021
ــه عــــــن عـــاملـــنـــا،  ــلــ ــيــ أشـــــهـــــر مــــــن رحــ
مــنــتــصــف شـــبـــاط/ فــبــرايــر املـــاضـــي. لــحــظــاٌت 
ــرز شــعــراء  ــ ــاره املــتــمــّيــز كـــأحـــد أبـ ــّوجـــت مـــسـ تـ
ــف 

ّ
إســبــانــيــا. حــيــث كــــان، عـــام 2019، أّول مــؤل

»جـــائـــزة ميغل  بــالــلــغــة الــكــتــالــونــيــة يـــفـــوز بــــ
دي ســيــرفــانــتــس«، وهــــو الـــعـــام نــفــســه الـــذي 
ــزة املـــلـــكـــة صـــوفـــيـــا لــلــشــعــر  ــ ــائــ ــ نــــــال فـــيـــه »جــ

اإليبيروأميركي«.
الحياة، وعاش  أحــّب  الــذي  الشاعر اإلسباني 
مــأســاة الــفــقــدان وألــــم مـــوت ابــنــتــه، ســُيــفــاجــأ، 
نهاية عام 2020، بتشخيص األطّباء لسرطاٍن 
ما جعله يعيش  ــ وهــو  اللمفاوي  في جهازه 
ق املسار 

ّ
حياته وفق مسارين متوازيني. يتعل

التي  والــجــلــســات  الكيميائي  بــالــعــاج  األّول 
 يـــوم. أّمــا 

ّ
كــانــت تستغرق ســاعــات مرهقة كــل

ل 
ّ
قًا وإشراقًا، فهو ذاك املتمث

ّ
الثاني، األكثر تأل

 
ّ

فــي الــتــجــاوب مــع عــالــم الــقــصــيــدة، الــــذي ظــل
الشاعر وفّيًا له حتى أّيامه األخيرة.

ني قصيدة بينما 
ّ
كتب مارغاريت أكثر من ست

كــان الــســرطــان يعتمل فــي جــســده. كــان جسد 
ــه تــتــحــّول إلــى  الــشــاعــر يــتــاشــى بــيــنــمــا روحــ

عمر أبو سمرة

»أنـــتـــم ال تـــقـــرأون كــتــبــي مـــن أجـــل الــحــبــكــة«، 
يقول الكاتب النرويجي يون فوسه )1959(. 
ــاز فــــوســــه فــــي األعـــــــــوام املـــاضـــيـــة مــعــظــم  ــ حــ
بلده، وأتاحت  املرموقة في  األدبية  الجوائز 
لنا، حديثًا، القائمة الطويلة لجائزة البوكر 
التعّرف على مجموعة مختارة من  العاملية 
الــــروايــــات الـــصـــادرة الـــعـــام املـــاضـــي، ومنها 
دين(، 

َّ
سباعية فوسه »االسم اآلخر« )في مجل

دات(، 
ّ
والتي تليها »أنا هو اآلخر« )ثاثة مجل

ــدان(، وهــو  ـ
ّ
ــل ــجـ »اســـم جـــديـــد« )مـ ـــ وتــنــتــهــي بـ

الــكــتــاب املــنــتــظــر صـــــدوره بــاإلنــكــلــيــزيــة في 
النشر  دار  عن  املقبل  أكتوبر  األول/  تشرين 

.Fitzcarraldo Editions البريطانية
يـــأخـــذنـــا فــــوســــه، فــــي »االســــــــم اآلخـــــــــر«، فــي 
ـــني يــمــلــكــان االســـم  ــابَّ ــاَمــــني شـ رحـــلـــة مـــع رّســ
بيرجن  فــي مدينة  »أســــل«، ويعيشان  ــه،  ذاتـ
مـــدمـــن على   

ٌ
ــل ــ األّول رجـ ــل  أســ الــنــرويــجــيــة. 

ني، ويعيش مبعدًا 
َ
ق مّرت

ّ
الكحول، تزّوج وطل

عن أوالده، مع كلبه. أّما أسل الثاني فأرمل، 
يــعــيــش فـــي عـــزلـــة قــاتــلــة، مـــع طــيــف زوجــتــه 
 يــتــذّكــرهــا، يتذّكر 

ّ
املــيــتــة، ألــيــس، الــتــي يــظــل

أرجـــوحـــتـــهـــا، كــلــمــاتــهــا، صــمــتــهــا، شــعــرهــا، 
لون بشرتها. يصّر على وجودها.  أناملها، 
ـــهـــا بــالــتــأكــيــد لــيــســت مــيــتــة. يـــراهـــا حــّيــة، 

ّ
إن

شهّية، مثل غودو بيكيت.
ــعـــات  ــاطـ ــقـ ــتـ ــــص، نـــــــرى الـ ــنــ ــ ة الــ خـــــــال قـــــــــــراء
الــفــلــســفــيــة، ونــســتــطــيــع أن نـــاحـــظ تــشــابــه 
األســـمـــاء، الـــذي تــعــّمــده فــوســه. فــهــذا الــنــّص 
ــو لــيــس  ــ . هــ

ً
ــا ــ ــهــ ــ ــيـــًا ســ ــًا قـــصـــصـ ــ ــّصـ ــ ــيــــس نـ لــ

بــالــقــصــصــي عـــمـــومـــًا، كــمــا يـــقـــول صــاحــبــه. 
فــالــحــبــكــة تـــكـــاد تـــكـــون مـــعـــدومـــة، ولــــن نجد 
تـــصـــاعـــدًا فــــي األحــــــــــداث، بــــل ســنــجــد شــبــح 
املائة  الصفحات  في  أمامنا  وغــودو  بيكيت 
ــتــــاب، وبـــعـــدهـــا يـــظـــهـــر لــنــا  ــكــ األولــــــــى مــــن الــ
الصّياد، أسلك، الذي تربطه عاقة قوية مع 
الـــذي نتابع رحــلــة شّيقة معه  الــثــانــي،  أســل 

ومع ماضيه الذي ال ينضب.
يكمن ذكاء هذا النص في أسلوبه، وليس في 
ذاك  ليس  لكنه  التكرار،  يتعّمد  فهو  حكايته، 

كانت حياًة بين لغتين

في »االسم اآلخر«، يأخذنا 
الكاتب النرويجي برحلة 
ال تنتهي مع األسماء. 

عمٌل يخرج عن المألوف 
السردي بتغييبه للحبكة، 

ويذّكرنا بغودو بيكيت

ما بين تشخيص األطباء 
لسرطان يعتمل في 
جسده نهاية 2020، 

ورحيله منتصف
شباط/ فبراير الماضي، 

كتب الشاعر اإلسباني 
الكتاالني ستّين قصيدًة، 

وكأنّه أراد االحتفاء 
بالشعر حتّى لحظاته 

األخيرة. اقترَح النظر إلى 
أعماله كعزاٍء لذوات 

تعاني من العزلة

يجمع ُكتيّب »ما بين 
جزيرتين« سبعة عشر 

نّصً هي حصيلة ورشة 
شعريّة للبحرينيّين 

المقيمين في بريطانيا، 
انتهت أخيرًا، وحملت 

العنوان نفسه

يون فوسه  سرٌد يتجّول بين أسماء ال تنتهي

ما بين جزيرتين  استدعاء البحرين بالشعر

جوان مارغاريت  قصائد قبل مغادرة برشلونة

كان أول مؤلّف 
بالكتالونية يفوز بجائزة 

سيرفانتس

يكمن ذكاء روايته في 
أسلوبه، وليس في 

الحكاية التي يقّدمها

نصوٌص باإلنكليزية 
والعربية، وأخرى تجمع 

بين اللغتين

كتَب مّرة أن الحرية 
تعني أن تمشي دون 

وثائق ثبوتية

واحــد«،  رجــل  من  لجوقة  »أغـــاٍن  بين 
عام  صــدرت  التي  ــى  األول مجموعته 
مجموعته  الغاب«،  و»حيوان   ،1963
التي  القصائد  وتضّم  قريبً  تصدر  التي 
كتبها قبل رحيله، وّقع جوان مارغاريت 
وترجمة  شعر  بين  كتابً  خمسين  نحو 
َّف في العمارة، منها »ظّل البحر  ومؤل
»أوسترال«  دار  نشرت  )الــغــالف(.  اآلخــر« 
وضعها  التي  الشعرية  أعماله   )2015(
باختيار  بنفسه  وقام  و2015،   1975 بين 
»من  سّماها  شعره،  من  أنطولوجيا 

دون األلم ما كنّا لِنُِحّب« )2020(.

جوقة ِمن رجل واحد
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قراءة

متابعة

فعاليات

قة، وإن كانْت قاسية.
ّ
وعُد الرغبة املتأل

ندبة الكآبة،
والعاطفة القديمة التي من خالها نتفاهم؛

حوافز الذئب؛
القمر الذي يصاحُب القطار الليليَّ

 ضوٍء للجرائم،
ُ
برشلونة - باريس؛ سّكني

التي ألجل الحبِّ يجب أن نقترفها؛

ك على 
ّ
ر، بل هو تكرار شاعري يحث

ّ
التكرار املنف

الــشــك، إذ يشرح أشــيــاءه، ومــن بعدها يشرح 
خــرى، 

ُ
أ تلك األشياء مجّددًا، ثّم يشرحها مــّرة 

مــا يجعلنا نــشــعــر بــنــوع مــن الــشــّك الــفــكــري، 
 على التفكر في األشياء 

ّ
ذلك الشك الذي يحث

تمامًا مثل غـــودو. منَح هــذا األســلــوب النصَّ 
طابعًا فريدًا من نوعه، فهو مكتوب في فقرات 
املّيتة،  أليس  نــرى  بالتكرار.  مطّولة، محشّوة 
القول، على أرجوحتها،  إذا صّح  املنتحرة  أو 
ــاب، وتــــنــــام،  ــ ــ ــشـ ــ ــ تــــطــــيــــر، وتــــجــــلــــس عــــلــــى األعـ
أرجوحتها  على  نراها مجّددًا  ثّم  وتستيقظ، 
ــد أن أطـــيـــر«. ونــــرى أيــضــًا  تـــصـــرخ: »هـــيـــا، أريــ
ــقــــراءات مـــن اإلنـــجـــيـــل، يــكــّرر  عــاقــة الــكــاتــب بــ
الــدعــاء بشكل مــزمــن، ونــاحــظ هــذا األســلــوب 

طيلة القراءة حتى الصفحة األخيرة.
تــعــّدد األصـــوات فــي هــذا الــنــص ليس تمامًا 
ــوات املـــتـــعـــارف عــلــيــه، كــمــا هو  ــ ــ تــــعــــّدَد األصـ
الحال في »خريف البطريرك« لدى ماركيز، أو 
»طائر الليل البذيء« لدى خوسيه دونوسو. 
تــعــّدد األصــــوات لــدى فــوســه شـــيٌء مختلف، 
فنحن نــرى أســل يــشــرح ذاتـــه، ويــشــرح ذاتــه 
 عنه، ومن ثم نراه يشرح 

ّ
ها شيٌء مستقل

ّ
كأن

م 
ّ
ويتكل ه شيء حاضر، 

ّ
كأن ماضيه ويصفه 

 
ّ

ها حية، ويطلب منها أن تكف
ّ
مع أليس كأن

عن املجيء إلى ذهنه. 
)كاتب من فلسطني(

نا البريء واللعني؛
ُّ
حظ

صوُت البحر الذي سيقول لك دائمًا
ؤنُس؛

ُ
ه صديقنا امل

ّ
ٌأين أنا، ألن

 مجهولة
ُ

القصائد التي هي رسائل
وقد ُكِتَبْت، من حيث ال يمكنك أن تتخّيلي،

إلى الفتاِة ذاتها التي ذات خريف
ــهــا فــي ذلـــك الــقــطــار الــــذي كـــان يمضي 

ُ
عــرفــت
فارغًا.
■ ■ ■

زَمنُنا
 قد صاَر عند النوافِذ،

َ
ملا انتبهنا، كان

كما لو كان راغبًا في البقاء. لكن، اآلن،
بس.

َ
 ذلك الضباب امللت

ّ
ال شيء يضيؤنا إال
 أحيانًا.

ٌ
ق

ِّ
ضوٌء ُممز

:
ً
ة نا زمنًا آخَر أكثَر براء

ُ
كان زمن

ا نحتفي بها
ّ
ما زلنا في األعمال التي كن

، كان الهيكل
َ
ا، من دون حوادث

َّ
مل

ى املياه.
ّ
يصل إلى األعلى وتتغط
كنا نعيش في الشوارع

ق عليها اسٌم
َ
التي كان يروقها أن ُيطل
مثل »أزهار الكاميليا«.

وما بني السطوح كانت األضواء، كل ليلة،
ّية شباِبنا.

ِّ
شَعل من ِعل

ُ
ت

وما بني األصوات الناعمة والنائية،
 ذعٍر.

ُ
سَمُع صرخة

ُ
ت

 حيث يحيا املرُء أيضًا.
ٌ
 الجرح مكان

ّ
لكن

■ ■ ■

ُد عجوزًا ال شْيَء يمجِّ
ال هذا العنف الذي أرغب من خاله

،
ٍّ

أن أكون على حق
وال حتى التصديق بأن تلك السعادة

لها عاقة خفية باألكاذيب،
وال أن تكون قذرا جّدًا

في سريرتك، مثل أهلي،
هم.

ْ
َست

َّ
رغم أن الحرب دن

على سامي أن يكون سامًا زائفًا،
ُر للشهوة الشبقّية وال يجُب أيضًا التنكُّ

وال للزهو.

إقامٌة في أكثر من روح

ذاكرة اللؤلؤ والمنفى

مؤّسسة  تقيمها  ندوة  عنوان  واألرشيف  الثقافية  الناشطيّة  الثورة:  ذاكرة 
تطرح  المقبل.  السبت  مساء  من  السادسة  عند  ببرلين،  مقرّها  في  »كوكلتشر« 
الندوة أسئلة حول دور وتنظيم اإلنتاج المعرفي في سورية اليوم، ويشارك فيها 
رهام  )الصورة(، وياسمين مرعي، ومحمد ديبو، وتديرها  يازجي  سنا  كّل من 

هواش.

حتى األول من آب/ أغسطس المقبل، يتواصل في »متحف الميتروبوليتان للفنون« 
في نيويورك معرض الناس يأتون أوًال للتشكيلية األميركية أليس نيل )1984-1900، 
تمثّل  لوحة  مئة  حوالي  الماضي،  اإلثنين  افتتح  الذي  المعرض،  يضم  الصورة(. 

مقّدمة لتجربة نيل كفنّانة وناشطة تدافع عن العدالة وتناهض التمييز.

الوباء وجدل العدوى واالحتراز في التراث العربي: قراءة متعّددة التخّصصات 
من  السادسة  عند  )الصورة(  الخطيب  معتز  األكاديمي  يلقيها  محاضرة  عنوان 
الوطنية«  قطر  »مكتبة  من  بتنظيم  »زووم«  منّصة  عبر  المقبل  اإلثنين  مساء 
بالدوحة. يقّدم الخطيب قراءة تحليلية في مخطوطات تراثية ضمن مسألتين: 

الجدل حول تفسير الوباء طبيً ودينيً، ومواقف المسلمين أثناء األوبئة.

المتوّسط  ــات  ودراس بحث  »مركز  يقيم  الخميس،  غد  مساء  من  السابعة  عند 
جيوسياسة  حول  الفصلي  سيميناره  من  حلقًة  باريس  في  األوســط«  والشرق 
بيير  الباحثين  بمشاركة  األوســط،  والشرق  المتوّسط  في  الطبيعية  الموارد 
الطبيعية في  الموارد  إبانة دور  إلى  السيمينار  )الصورة(. يسعى  بران  بالن وماتيو 

صراعات المنطقة.

لندن ـ العربي الجديد

ثاثة أشهر تقريبًا تفصل بني بدء ورشة 
ــا بــني جــزيــرتــني«،  الــكــتــابــة الــشــعــريــة، »مـ
املـــوّجـــهـــة لــلــمــهــاجــريــن الــبــحــريــنــيــني في 
القائمني  إصـــدار  وبــني  ــحــدة، 

ّ
املــت اململكة 

عــلــى الـــورشـــة، واملــشــاركــني فــيــهــا، كتّيبًا 
ــنــــصــــوص الـــتـــي  أنـــطـــولـــوجـــيـــًا يــــضــــّم الــ
الــذي  الــكــتــّيــب،  يشتمل  عنها.  ضت 

ّ
تمخ

»مــا بني جزيرتني«،   
َ
أيضًا عنوان يحمل 

ســبــعــة عــشــر نــّصــًا شــعــرّيــًا يــحــمــل ثاثة 
ــه 

َ
ــــن غــاف ــزّي عــشــر تــوقــيــعــًا مــخــتــلــفــًا، وتــ

ــانــة فــاطــمــة 
ّ
وصــفــحــاتــه رســــومــــاٌت لــلــفــن

الـــفـــنـــار. وكـــمـــا كــــان الـــحـــال مـــع جــلــســات 
الورشة، التي ُعقدت جميُعها عبر تطبيق 
ومــا  كــــورونــــا  جــائــحــة  بــســبــب  »زووم«، 
 
ّ
ل وتباعد، فإن

ْ
تقتضيه من إجــراءات عــز

ج املشاركني في الورشة جرى 
َ
إطاق منت

عبر التطبيق ذاته، مساء السبت املاضي، 
الشاب علي  البحريني  الشاعر  بحضور 
م الورشة، وأمينة العتيق، 

ّ
الجمري، منظ

الناشطة واملؤدية اليمنية الشابة املقيمة 
حدة التي رافقته في هذه 

ّ
في اململكة املت

املهّمة، إضافة إلى املشاركني.
كان إطاق الورشة، مطلع كانون الثاني/ 
 بــاألســئــلــة حــول 

ً
يــنــايــر املـــاضـــي، مــحــّمــا

املــرء  يــكــون  أن  االغـــتـــراب، ومعنى  معنى 
ــحــدة، 

ّ
عــربــّيــًا وبــحــريــنــيــًا فــي املــمــلــكــة املــت

والثقافة  والــلــغــة  الــهــجــرة،  تأثير  وحـــول 
العاقة بالوطن. نعثر،  املختلفتني، على 
ــا بــــني جـــزيـــرتـــني«،  ــ فــــي أنـــطـــولـــوجـــيـــا »مـ
على أجوبة عن بعض من هذه األسئلة، 
ــًا عـــلـــى أســـئـــلـــة تــبــقــى  لــكــنــنــا نــعــثــر أيـــضـ
النور  رأت  ــهــا 

ّ
أن يبدو  وأخـــرى   ،

ً
مفتوحة

خال جلسات الورشة. أسئلة عن الوطن 
 أيضًا عن الهوّية، 

ْ
واللغة، بالتأكيد، لكن

الحّب  الثقافة، وعن  واالنتماء، ومفردات 
واملــــوروث الـــذي تتركه لنا بــادنــا، وعن 

املستقبل.
ــًا مـــتـــفـــاوتـــة  ــّيــــب نــــصــــوصــ ــتــ ــكــ ــّم الــ ــ ــــضـ يـ
 عـــن تــفــاوت 

ّ
ــا يـــشـــف املـــســـتـــوى، وهــــو مـ

ــبــــرات املـــشـــاركـــني فــــي الــــورشــــة عــلــى  خــ
َمن كان يكتب  الكتابة: فمنهم  مستوى 
َمن  وِمنهم  فيها،  مشاركته  قبل  الشعر 
يــقــاِرب عــوالــم القصيدة لــلــمــّرة األولـــى. 
ــنـــصـــوص بــاإلنــكــلــيــزيــة  ُكـــتـــبـــت هـــــذه الـ
ــــد شـــاء  ــلــــب( والـــعـــربـــيـــة، وقـ ــــي األغــ )وهــ
ــ كما أشــار إلى  القائمون على الــورشــة 
ذلك علي الجمري في كلمته التقديمية 
خــرى، »فنحن 

ُ
 يترجموها من لغٍة أ

ّ
ــ أال

ومحيطه  الشخصية  تجربته  تربة  فــي 
 نّصًا لفاطمة الحلواجي، 

ّ
الثقافي. بل إن

يحمل عنوان »لِعب«، يمزج بني العربية 
ــغــتــان 

ّ
واإلنــكــلــيــزيــة، بــحــيــث تــتــعــاون الــل

ــة  عـــلـــى حـــْمـــل ذاكـــــــرة الـــكـــاتـــبـــة، املــــراوحــ
بـــني مــاضــيــهــا الــبــحــريــنــي وعـــنـــاصـــره، 

وحاضرها الغربّي وأسئلته.
، رغم التنّوع في أجواء النصوص، 

ْ
لكن

إليها،  ع 
ّ
تتطل التي  اآلفــاق  في  والتنّوع 

 القارئ يلتقط العديد من الخيوط 
ّ
 أن

ّ
إال

أغلبها،  تــفــارق  تكاد  ال  التي  والثيمات 
واملرتبطة بشكل وثيق بوضع البحرين 
ســيــاســيــًا، بــثــقــافــتــه )الـــلـــؤلـــؤ، الــغــوص، 
الــنــخــيــل، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال( أو بــحــال 
ـــن أرضـــهـــم  ــديـــن عــ ــيـ ــعـ ــبـ ــتــــركــــني، الـ املــــشــ

)الوطن، املنفى، الحنني(.

ــر عــن  ــّبـ ــعـ ــنـ ــرح، بـــــل لـ ــشــ ــنــ ــنـــا هــــنــــا لــ لـــسـ
أنفِسنا«، بحسب قوله.

 الترجمة، بمعنى ما، أو حضور لغٍة 
ّ
لكن

داخل أخرى باألحرى، وال سّيما حضور 
العربية في النّص اإلنكليزي، تتكّرر في 
العديد من النصوص السبعة عشر، أو، 
حضور  إلــى  النظر  يمكن  العكس،  على 
كلمات عربية، مثل »رموز« و»موطني«، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، داخــــــــل نـــصـــوٍص 
 
ً
مكتوبة باإلنكليزية، باعتباره استحالة

لــتــرجــمــة مـــا تــحــمــلــه هــــذه الــكــلــمــات من 
رة 

ّ
مــعــاٍن لــدى َمــن يكتبها؛ مــعــاٍن متجذ

Wednesday 31 March 2021 Wednesday 31 March 2021
األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة

عمل لفاطمة الفنار

من رسومات فاطمة الفنار المرافقة ألنطولوجيا »ما بين جزيرتين« علي الجمري، منّظم ورشة »ما بين جزيرتين«

)Getty( 2019 ،»جوان مارغاريت بعد فوزه بـ»جائزة ميغل دي سيرفانتس

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

يون فوسه

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

وصل المدافع 
اإلنكليزي 
فيكايو توموري 
من تشلسي 
إلى ميالن، على 
سبيل اإلعارة 
مع خيار الشراء 
مقابل 28 مليون 
يورو في يناير/
كانون الثاني 
المقبل. وقال 
قلب الدفاع 
الشاب إنه 
يسعى إلقناع 
المدير الفني 
باولو مالديني. 
وقال توموري 
لصحيفة ال غازيتا 
ديلو سبورت: 
»إن وجود 
مالديني كمدير 
للمنطقة الفنية 
هو بمثابة 
التعامل مع 
ليونيل ميسي 
كمديٍر رياضي 
في مركز 
المهاجم، أريد 
أن أبهره كّل 
يوم«.

)Getty/توموري يقّدم مستوى مميزًا مع نادي ميالن بعدما بات شريكًا لسيمون كيير )ماركو لوزاني

توموري وإبهار مالديني

قال لوك شو الظهير األيسر ملانشستر يونايتد 
إنه يشعر بالندم بسبب إحباط غاريث ساوثغيت 

في السابق عندما كان ينسحب من تشكيلة 
منتخب إنكلترا، لكنه يملك رغبة كبيرة في 

التعويض خال الفترة املقبلة. وخاض الاعب 
البالغ 25 عامًا مباراته األولى مع إنكلترا، في 

سبتمبر/ أيلول 2018، وشارك في الفوز 2-صفر 
خارج األرض على ألبانيا في تصفيات كأس 

العالم 2022 يوم األحد املاضي.

عادل نيويلز أولد بويز الذي يدربه خيرمان 
بورغوس 2-2 مع أتلتيكو توكومان في ختام 

الجولة السابعة من الدوري األرجنتيني، ليستمّر 
نيويلز في املركز قبل األخير من املجموعة 
الثانية. وتقدم نيويلز أوال بهدف لفرانكو 

نيجري، قبل أن يتعادل توكومان عبر أوغوستو 
لوتي، ثم تقدم توكومان بهدف غييرمو أورتيز. 

إال أن كريستيان ليما أدرك التعادل لنيويلز منقذًا 
إّياه من الهزيمة بفضل هذا الهدف.

أضاع فريق بوروسيا دورتموند األملاني فرصة 
التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي خال 
سنة 2016، وذلك قبل بروز الاعب وانتقاله إلى 

باريس سان جيرمان. ونقلت صحيفة »دايلي 
مايل« اإلنكليزية عن سفن مسيلنتات، الذي كان 

افي النادي األملاني خال تلك الفترة، 
ّ

أحد كش
تصريحًا أكد خاله أن الاعب كان قريبًا من 

مغادرة موناكو صوب أملانيا، ولكن فشلت إدارة 
الفريق في الحصول على توقيعه.

شو نادم على خروجه 
سابقً من تشكيلة 

منتخب إنكلترا

نيويلز أولد بويز يتعادل 
2-2 مع توكومان 
بالدوري األرجنتيني

مبابي كان قريبً من 
دورتموند قبل انتقاله 

لسان جيرمان

Wednesday 31 March 2021
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سينما

سعيد المزواري

السينمائيني  كــبــيــٌر   
ٌ
حــــزن ــك 

ّ
ــمــل

َ
ت

»معهد  نعى   
ْ
أن منذ  واملتتبعني 

لوميير« في ليون )فرنسا( رحيل 
فــي 25  تافرنييه،  بــرتــران  الفرنسي  املــخــرج 
ذات  مقتضبة  بــرســالــة   ،2021 آذار  مـــارس/ 
العملي  امــتــزاج  مــدى  طابع عائلي، يوضح 
ــٍل، كــــّرس حياته  ــ بــالــحــمــيــمــي فـــي حــيــاة رجـ
وغير  األولــــي  باملعنى  بالسينما،  للشغف 
والوسائل  الطرق  ى 

ّ
وبشت للتعبير،  املبتذل 

ر«  و»ُممرِّ ومنتج  وكاتب  له. مخرج  املتاحة 
»ســيــنــفــيــلــيــا«، نـــقـــدًا وخــطــابــًا وحـــــوارات  لــلـــ
مــع مخرجني آخــريــن: تــعــّددت الــزوايــا التي 
 جوهر عمله ونشاطه 

ّ
قارب بها الخلق، لكن

الــدؤوب كان، دائما، فضول اكتشاف املزيد، 
 
ً
أفامًا وكتابة العالم،  بقية  مع  اقتسامه  ثم 

شاركات 
ُ
امل مئات  )هناك  ُمصّورة  ات 

ّ
وتدخ

ــج الـــســـيـــنـــمـــا، واملـــــــــواد اإلضـــافـــيـــة  ــرامــ ــي بــ فــ
 ،

ً
»دي. فــي. دي.«(، ُمــزيــا ـــ ألقـــراص األفـــام الــ

 مـــــّرة، بــمــنــتــهــى الــســخــاء والـــصـــدق، 
ّ

ــل فـــي كــ
ــــود عـــــن قــصــص  ــــحـ ــــجـ غــــبــــار الــــنــــســــيــــان والـ
وعوالم وأعمال غبنها الزمن، وعن مخرجني 
ــشــاهــدة 

ُ
ــون أكــثــر مــمــا نـــالـــوا مـــن امل

ّ
يــســتــحــق

خليد.
ّ
والت

فّن الحياة
بــرتــران  اســتــرســال  إلــى  أن تستمع  ُيمكن  ال 
ــّم والـــــعـــــارف، ُمـــتـــحـــّدثـــًا عــن  ــلــ تـــافـــرنـــيـــيـــه، املــ
أفــاٍم،  أن تخرج بائحة  دون  مــن  السينما، 
ذاك،  أو  الــســبــب  لـــهـــذا  ــاَهـــد  ـــشـ

ُ
ت أن  يــنــبــغــي 

باكتشافهم،  يــوصــيــك  مــخــرجــني  وبــأســمــاء 
تـــســـمـــع عـــنـــهـــم غـــالـــبـــًا لـــلـــمـــّرة األولـــــــــى. كـــان 
ــّي يـــمـــتـــلـــك الــــعــــبــــارة املـــنـــاســـبـــة  ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
لهمة لوصف اإلحساس الدقيق، 

ُ
والكلمات امل

الذي ينتابه أمام فكرة إخراجية متفّردة، أو 
أو جملة  املــشــاعــر،  يــؤّجــج  مقطع موسيقّي 
قت عنها موهبة كاتب سيناريو، 

ّ
حوار تفت

ل.
ّ
أو أداء فارٍق ملمث

أبـــريـــل/   25( لـــيـــون  فـــي  الـــنـــور   رأى 
ْ
أن مــنــذ 

نيسان 1941(، من أٍب كاتب وُمقاِوم )روني 
)جنفياف  وأمٍّ   ،)1989 ـ   1915 تــافــيــرنــيــيــه، 
الــطــبــخ،  فـــي  بـــارعـــة  ـ 2002(   1918 ــــون،  دومــ
 الـــحـــيـــاة، وبــــراعــــة الــتــرحــيــب، 

ّ
ــن ــ ـــمـــتـــه فـ

ّ
»عـــل

ــة اآلخــــــــريــــــــن«، تــــرعــــرع  ــافــ ــتــــضــ ــــن اســ ــــسـ وحـ
تافرنييه في بيئة مشبعة بــاألدب، مكتشفًا 
إمــيــل زوال وفــكــتــور هوغو  أعــمــال  بفضلها 
ــا، الــتــي طبعت بشكل دامــغ  وألــكــســنــدر دومـ
تــؤّدي   

ْ
أن قبل  الفنية،  ومستدام حساسيته 

 بـــاكـــر إلــى 
ّ
 فـــي ســــن

ّ
إصــابــتــه بـــمـــرض الـــســـل

»ســانــاتــوريــوم«  قلب  فــي  السينما  اكتشاف 
والتشّبث  الحلم  ملكة  منها  م 

ّ
فتعل الــعــاج، 

بالحياة رغم صعوباتها. 
بفضل  اكتشف  حيث  بــاريــس،  إلــى  انتقاله 
زمـــيـــلـــه فــــي الـــثـــانـــويـــة فـــولـــكـــر شـــلـــونـــدورف 
ـــح أمـــامـــه آفـــاق 

َ
ـــت

َ
الــســيــنــمــاتــيــك الــفــرنــســيــة، ف

بفضل  مــتــيــنــة،  سينمائية  ثــقــافــة  اكــتــســاب 
ــقـــاش الــغــنــي  ــنـ ُمـــشـــاهـــداتـــه الـــســـجـــالـــّيـــة، والـ
»نيكيلوديون«،  نــادي سينما  واملحتدم في 
الـــذي ســاهــم فــي إنــشــائــه، أو على صفحات 
فيها  ينشر  بــدأ  التي  املتخّصصة،  املــجــات 

مقاالته النقدية. 
سعيه إلى االستقال املــادي، رغم معارضة 
والده، الذي كان ُيعّده باألحرى ملسار مسؤول 
مــمــارســة  إلــــى  بـــه  أّدى  ســيــاســي،  أو  إداري 

ــن زاويــــــــة املـــلـــحـــق الـــصـــحـــافـــي،  الــســيــنــمــا مــ
ــى عن 

ّ
 يــتــخــل

ْ
الــضــيــقــة نــوعــًا مـــا، مــن دون أن

املتفّردة،  للسينما  رؤيته  الدفاع عن  واجــب 
 

ّ
»كل وفق شعار  املعرفة  اكتساب  ومواصلة 

 
ّ

م«، الــذي ال يكل
ّ
ما أنجزته كان بدافع التعل

عــن تــرديــده عــن املــخــرج الــبــريــطــانــي مايكل 
له العليا، باإلضافة إلى جان 

ُ
بــاول، أحد ُمث

ـ بيار ملفيل، الــذي فتح له أبــواب االحتكاك 
ــن قـــــرب بــصــنــعــة الــســيــنــمــا وبـــاتـــوهـــات  عــ

التصوير، كمساعد مخرج.
مـــا ُيــمــّيــز أفــــام بـــرتـــران تــافــيــرنــيــيــه )لـــه 24 
، إلــــى أفــــــاٍم قــصــيــرة 

ً
ــًا طــــويــــا ــيــ فــيــلــمــًا روائــ

تــلــفــزيــونــيــة مختلفة(،  وأعـــمـــال  ووثــائــقــيــة، 
إلـــى سينما تولي  إلـــى رّد االعــتــبــار  نــزعــتــه 
االهــتــمــام بــالــســرد وفـــق مــقــاربــة كاسيكية 
فــي الــعــمــق. هـــذا ظــهــر مــنــذ أفــامــه الطويلة 
 )1974( بـــــــول«  ســــــان  »ســــاعــــاتــــي  الــتــي القــت األولــــــــــى،   ،)1976( والـــقـــاتـــل«  و»الـــقـــاضـــي 

نجاحًا جماهيريًا نسبيًا، واستحسانًا لدى 
 
ً
ــهــا جــــّرت عــلــيــه ضغينة دفــيــنــة

ّ
ــاد، لــكــن

ّ
الــنــق

فـــي قــلــوب أغــلــب رّواد »املـــوجـــة الــجــديــدة«، 
ه لم يجد غضاضة في التعاون مع 

ّ
بحكم أن

ككاتَبي  الفرنسية«،  »الجودة  رمــوز سينما 
السيناريو جــان أورنـــش وبــيــار بــوســت، ما 
بر تحّديًا غير مباشر ألطروحة القطيعة 

ُ
اعت

 تافيرنييه ينفي هذا 
ّ

مع سينما املاضي. ظل
 »املــرء ال 

ّ
ما سنحت له الفرصة، مؤّكدًا أن

ّ
كل

 ُيفني 3 سنوات من عمره في إنجاز 
ْ
يمكن أن

 شخصًا آخر لم يكن 
ّ
فيلٍم، فقط كي ُيثبت أن

ُمصيبًا في آرائه«.

أقواس وتوّقعات
بـــالـــتـــاريـــخ واألدب،  املــــــــزدوج  لـــولـــعـــه  وفـــــــاًء 
اهتمامًا خاصًا بكتابة سيناريوهات  أولى 
ــــي: »فــلــتــبــدأ  ــاضـ ــ رة فــــي املـ

ّ
ــتــــجــــذ أصـــلـــيـــة، مــ

ـ  السلطة  دسائس  حــول   ،)1975( الحفلة...« 
في فترة الوصاية ـ على لويس الـــ15، بداية 
القرن الـ18؛ و»أميرة مونبونسييه« )2010(، 
بالعنوان  الفاييت  مــدام  قصة  عــن  املقتبس 

نفسه )1662(. 
ذهــب إلــى حــّد تغيير معالم روايـــات أخــرى 
غــيــر مــعــروفــة، وفـــق مــقــاربــة تــاريــخــيــة، كما 
فــعــل بــاســتــبــدالــه أجــــواء الــجــنــوب األمــيــركــي 
في الرواية البوليسية »1275 روحًا« )1964( 
لــجــيــم تــومــســون بــفــضــاء الـــغـــرب األفــريــقــي 
 Coup تحت سطوة االستعمار الفرنسي، في

ويــبــقــى   .1981 عــــام  ـــنـــجـــز 
ُ
امل  ،De Torchon

 )1989( ســواهــا«  وال شــيء  »الحياة  فيلماه 
و»كابن كونان« )1996(، عن الحرب العاملية 
األولى وانعكاساتها املأسوية، من أروع ما 
مقاربة  بفضل  التاريخي،  اإلطـــار  فــي  أنجز 
ــذه من  ــ الـــنـــوع، الـــحـــاضـــرة فـــي كــلــيــهــمــا، وهـ
أبرز نقاط قوة رؤية تافيرنييه، املنبثقة من 
حب  قــّصــة  بــاعــتــبــاره  األول،  »سينفيلّيته«. 
مستحيل بني قائد وأرملة عسكري مختٍف، 
ــيـــة حـــول  ــانـ ــرق فــــي اإلنـــسـ ــغــ رغـــــم طـــرحـــه املــ
مــعــنــى الــــذاكــــرة، ورفــــض حــصــر تضحيات 
الرخام،  الجنود في تماثيل من  آالف  مئات 
تزوير  يتّم  بينما  بائسة،  تذكارية  ومعالم 
الحقائق التاريخية بإخفاء العدد الحقيقّي 
الذين  الفرنسيني،  غير  الجنود  مــن  للقتلى 
الــحــرب؛ والــثــانــي، لكونه مرافعة  قضوا فــي 
ني زمن  بليغة، في قّصة صداقة بني عسكريَّ
البنيات السلطوية  الحرب، فّرقتهما عبثية 
الــعــســكــريــة فـــي أزمـــنـــة الــســلــم، حـــني تــســارع 
ــلـــم( فـــي أكــــل أفـــضـــل أبــنــائــهــا بــمــجــّرد  )الـــسـ

استغالهم لتحقيق االنتصار.
خذ 

ّ
ــر بــــأدب ســيــلــني(، يت ــذّكـ ـ

ُ
نــظــرة قــاتــمــة )ت

مــنــهــا املــــخــــرج وســـيـــلـــة لــفــتــح األعــــــني عــلــى 
عبثية الحروب، ومآسي االستعمار، وغياب 
ــة، والــتــمــيــيــز الـــعـــرقـــي، وغـــيـــرهـــا من  ــدالـ ــعـ الـ
االخــتــاالت املجتمعية، بما في ذلــك نظرته 
ــائـــل  ــر تــــغــــّول وسـ ــول مـــخـــاطـ ــ الــــرؤيــــويــــة حــ
التي استشرفت مجتمع »تلفزيون  اإلعــام، 
ــبــاشــر« )1980(، 

ُ
الــواقــع« فــي »املـــوت على امل

استشرفت،  التي  التفاصيل  إلــى  باإلضافة 
بــشــكــل مــدهــش وُمــحــّيــر، املــصــيــر املــأســاوي 
لبطلة الفيلم، رومي شنايدر، ومعاناتها من 
 

ّ
أقل بعد  »باباراتزي«،  الـ صحافة  تجاوزات 

من عامني على إطاق عروضه.
فتح برتران تافرنييه أيضًا أقواسًا حميمية 
فـــي ُمـــنـــجـــزه، لـــم تــحــضــر فــيــهــا نــزعــتــه إلــى 
بشكل  الطبيعة  الحشود، وتصوير  تحريك 
مــفــتــوح عــلــى الـــســـهـــول الــشــاســعــة والـــتـــال 
الوسترن  جهابذة  أفــام  فــي  )كما  املترامية 
ــهــا لــم 

ّ
ـــلـــني لــــديــــه(. لــكــن

ّ
ـــفـــض

ُ
ــيـــني، امل ــركـ ــيـ األمـ

 مـــن تــســامــي األحـــاســـيـــس املــتــمــاهــيــة 
ُ

تـــخـــل
»يوم  رائعته  في  كما  اإلنساني،  الشرط  مع 
الريف« )1984(، عن فنان تشكيلي  أحد في 
فـــي خـــريـــف الـــعـــمـــر، ال تــــــؤّدي زيــــــارة ابـــنـــه ـ 
ــال )رفـــقـــة  ــثــ ــتــ ــعـــن فــــي الــســطــحــيــة واالمــ ــمـ ـ

ُ
امل

أسرته الصغيرة(، وعبور خاطف وعاصف 
ــن فـــرط  ــّردة عـــلـــى األعــــــــراف مــ ــمــ ــتــ البـــنـــتـــه املــ
تشّبعها بالحياة ـ سوى إلى تأجيج عزلته، 
ــة، تــمــتــزج  ــ ــوديـ ــ وانـــــزوائـــــه فــــي تــــأّمــــات وجـ
ــّو الــرحــيــل،   بـــدنـ

ً
ــغــــروب، مــوحــيــة بـــأجـــواء الــ

عبقري،  بضربة  ألوانها،  املخرج  استوحى 
من اللوحات االنطباعية ألوغوست رونوار.

الكبيرة  مهارته  تافرنييه  برتران  عن  ُعــرف 
فــي إدارة املــمــثــلــني، واعــتــمــاده املــتــكــرر على 
االشتغال  بنمط  ــره 

ّ
لــتــأث تصديقًا  بعضهم، 

ــائـــم عـــلـــى الـــفـــرقـــة، وأهــمــيــة  ــقـ ــّي، الـ املــــســــرحــ
ــوارات فـــي الــبــنــاء الــــدرامــــي والــجــمــالــي  ــحــ الــ

ــاهــد. هــنــا تــذكــيــٌر بــتــعــاونــه املــثــمــر مع 
َ

لــلــَمــش
فيليب نواري وجاك غامبان وسابني آزيما 

وفيليب توّرتون. 
لني ُمتعاونني معه انسحب على 

ّ
وفاؤه ملمث

ــفــي املــوســيــقــى أيـــضـــًا، أمـــثـــال األخــويــن 
ّ
مــؤل

فيليب وآالن سارد، وأوزفالد داندريا، الذين 
املوسيقى  بمكانة  االقتناع  معه  يقتسمون 
كــداعــم لإيقاع  الجمالية،  املــعــادلــة  فــي قلب 
الشروع في  بالتالي  م 

ّ
ُيحت واإلحــســاس، ما 

تــصــّورهــا واالشــتــغــال عليها مــنــذ املــراحــل 
 هــذا 

ّ
الــبــاكــرة لــســيــرورة إنــجــاز الــفــيــلــم. لــعــل

ــوارات  ــ ــحـ ــ ــتـــمـــامـــه بــمــوســيــقــيــة الـ ُيـــفـــّســـر اهـ
على  أفامه تحتوي   

ّ
ُجــل  

ّ
أن نفسها، وكيف 

 الــغــنــاء يجّسد 
ّ
أغــنــيــة أو أكــثــر، بــاعــتــبــار أن

التناغم املطلق، والحلقة الرابطة بني الحوار 
واملوسيقى.

عن الكتابة والموسيقى
ولع تافرنييه باملوسيقى، خصوصًا الجاز، 
شّكل رافدًا ألفام محورية في مساره، أبرزها 
لَهم 

َ
املست  ،)1986( الليل«  منتصف  »حوالي 

يونغ،  ليستر  الساكسفون  تينور  من حياة 
ــــود بـــــــاول؛ والـــوثـــائـــقـــي  وعـــــــازف الـــبـــيـــانـــو بـ
بــــإخــــراٍج   ،)1983( بــــلــــوز«  »مــيــســيــســيــبــي 
 
ّ
مشترك مــع األمــيــركــي روبـــرت بــاّريــش. لكن

يبقى  ووقــعــًا   
ً
أهمية الوثائقية  أفــامــه  أكثر 

ــر، وربـــمـــا األكـــثـــر طــمــوحــًا  ــيــ مـــشـــروعـــه األخــ
)اشتغل، في السنوات األخيرة، على جزء ثاٍن 
طلق عروضه قريبًا(: 

ُ
 ت

ْ
منه، كان من املقّرر أن

»رحــلــة عــبــر الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة« )2016(، 
كّرس القتسام شغفه بالسينما الفرنسية، 

ُ
امل

 مــعــرفــتــه املـــوســـوعـــيـــة بــعــصــرهــا 
ً
ُمـــســـتـــغـــا

الذهبي، لتعريف الجمهور بأهّم مخرجيها، 
جيل  أمــثــال  متفّردين،  بمبدعني  أيضًا   

ْ
لكن

غــرانــجــي وجـــان غــريــمــيــون، طــاولــهــم حيف 
ســـوء الــتــقــديــر الــنــقــدي، أو حــالــت اعــتــبــارات 
االحتفاء  أفــامــهــم  لقى 

َ
ت  

ْ
أن دون  ية 

ّ
فن غير 

واالنتشار الائقني بها.
ه من دون نسيان إسهاماته ككاتب، 

ّ
هذا كل

رة في مجال التأليف النقدي، وأبرزها 
ّ
املؤث

ــعــلــمــة »50 عـــامـــًا مـــن الــســيــنــمــا 
َ
ـ امل ــــف 

ّ
ــؤل املــ

ُمقّررًا إصدار  كان  الذي   ،)1991( األميركية« 
ــًا مــن  ــامـ ــنـــوان »70 عـ ــه بـــعـ طــبــعــة جــــديــــدة لــ
الــســيــنــمــا األمـــيـــركـــيـــة«، فـــي الـــعـــام الـــجـــاري؛ 
ــّي مــــع ُمــخــرجــني  ــعـ ــرجـ ــه املـ ــ ــــواراتـ وكــــتــــاب حـ
ــاء أمــيــركــيــون:  أمــيــركــيــني، بــعــنــوان »أصــــدقــ
في هوليوود« )1993(، 

ّ
حوارات مع كبار مؤل

وكــتــاب حـــوارات نويل سيمسولو معه، ذو 
العنوان الدال: »السينما في الدم« )2011(.

ــروق بـــرتـــران  ــ ـــَرت الــســيــنــمــا فــعــلــيــًا فـــي عـ َســـ
تــافــرنــيــيــه بــمــثــابــة الــــدم، وحـــّركـــت جــوارحــه 
ــــي الـــحـــيـــاة.  ــه فـ ــاراتــ ــيــ ــتــ  اخــ

ّ
ومــــواقــــفــــه وكـــــــل

ى«، 
ّ
، بــل لــم يمِض حت

ّ
»املــاضــي لــم يمت قــط

كان ال يفتأ يكّرر، ُمستشهدًا بويليام فوكنر، 
لني لديه.

ّ
فض

ُ
اب امل

ّ
أحد الكت

لم يمت من ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا بعظمة 
إرث برتران تافرنييه... ولن يمضي.

»الحياة 
وال شيء 

سواها«

رحيل برتران تافرنييه

 عن التفكير 
ّ

عندما أصنع فيلمًا، أكف
كشغوف باألفالم. لست الوحيد من 
هذه الطينة. هناك مخرجون يحّبون 

السينما بشغف، ويرغبون في خوض 
صراع في سبيل أن توجد سينما 

هاب 
ّ
اآلخرين، ألّن في ذلك وسيلة للذ

عكس نزعة التركيز على الذات أيضًا. 
نميل جميعنا إلى االعتقاد أّن أفالمنا 

 لالهتمام، وهي األفالم 
ً
هي األكثر إثارة

اَهد. رأيُت مواهب كثيرة 
َ

ش
ُ
التي يجب أن ت

تخبو وتنكمش بسبب االعتداد بالنفس 
والتركيز املفرط على الذات. هناك عبارة 
أحّبها لفيكتور هوغو تقول إّن اإلعجاب 

يقّوي. أعتقد أن اإلعجاب بأعمال اآلخرين 
 إلى سّرتك«، وتكون 

ّ
يجعلك »تنظر أقل

بالتالي أكثر حرية عندما تصنع فيلمًا 
)»العربي الجديد«، 26 يونيو 2020(.

مقتطف

في 25 مارس 2021، توفي الفرنسي برتران تافرنييه، قبل شهر على احتفاله بعيد ميالده الـ80، والذي 
بالسينما  المتخّصصين  الفرنسيين  أبرز  أحد  يونيو 2020(.   26( الجديد« في مراكش  »العربي  حاورته 

األميركية، بكتاباته وحواراته مع مخرجين وعاملين فيها

)Getty/برتران تافرنييه في مراكش 2019 )ستفان كاردينالي

26

السينما حّركت جوارحه 
ومواقفة وكّل خياراته 

في الحياة

بورتريه

)Getty/لة لتافرنييه )باتريس بيكو جان ـ بيار ملفيل: ُمعلّم الصنعة )تويتر(سابين آزيما: الممثّلة الُمفضَّ

تافرنييه وميالني تييري، بطلة »أميرة مونبونسييه«، في »كاّن« 2010 )توني آّن بارسون/ وايرإيماج(

يلتهم  الذي  الجيّد«،  ليون وال ُتحّب »الطعام  أْن تكون من  يُمكنك  »ال 
نفسه بشهيّة الغول. تافرنييه )الصورة(، السينمائّي الحاصل على جوائز 
العهد  يخن  لــم  عـــّدة،  ــزار«  ــي »س
معها، ُمكرِّمً هذا »الُقوت« الذي 
واألفالم.  الحياة  كابتالعه  ابتلعه، 
ر  صــوَّ التي  لمدينته،  وفــيـّـً  ــّل  ظ
فيها أول طويل له، »ساعاتّي سان 
لألصول  كوفائه   ،)1974( بــول«  ـ 
وللثقافات الموروثة من األجداد. 
الشبع،  مرتبة  بلغ  كأنّه  بدا  بهذا، 
)»لــو  ق«  ــدِّ ُــص ن أْن  لنا  يحلو  كما 

موند«، 25 مارس/ آذار 2021(.

ساعاتّي سان ـ بول
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مجدي طايل

القوية،  ــام  األرقــ مــن  سلسلة  عبر 
أنـــهـــى مــنــتــخــبــا الـــجـــزائـــر، حــامــل 
اللقب، ومصر، سباق التصفيات 
ــم أفــريــقــيــا  ــأس أمــ ــى نــهــائــيــات كــ املـــؤهـــلـــة إلــ
انتصارين  بتحقيق  الكاميرون،  في  املقبلة 
بالغي القوة، على حساب بوتسوانا وجزر 
الــقــمــر عــلــى الــتــوالــي، فــي الــجــولــة الــســادســة 
 

ٍّ
واألخيرة، ليسدل معها الستار عن رحلة كل

التأهل  ضمان  بعد  التصفيات،  فــي  منهما 
إلى »كان« في وقت سابق.

والبداية من املنتخب الجزائري، الذي حقق 
بخمسة  بوتسوانا  ضيفه  على  كبيرًا  فــوزًا 
أهـــــداف مـــن دون رد فـــي مــلــعــب »مــصــطــفــى 
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شاكر« بالبليدة في إطار املجموعة الثامنة. 
ورفـــع املــنــتــخــب الــجــزائــري رصــيــده إلـــى 14 
نــقــطــة فـــي املـــركـــز األول، وســجــل 5 أهــــداف، 
ليرفع رصيده إلى 19 هدفًا في التصفيات، 
وهو أعلى عدد من األهداف سجلها منتخب 
حتى اآلن، منها 8 أهــداف في آخر مباراتني 
لـــه )فـــي الــجــولــتــني الــخــامــســة والـــســـادســـة(، 
وهو ما يعّبر عن شخصية هجومية قوية 
لــلــمــحــاربــني، تــحــت قــيــادة جــمــال بلماضي، 
املدير الفني. ولم يواجه املنتخب الجزائري 
أدنى صعوبة في حسم النتيجة ملصلحته، 
بـــل كــــان الـــطـــرف األفـــضـــل طــــوال الــشــوطــني، 
ــًا الـــثـــانـــي الــــــذي شـــهـــد تــســجــيــل  وخـــصـــوصـ
ــــداف، بــخــاف مــنــح الــفــرصــة ألكــثــر من  4 أهـ
وجـــه جـــديـــد، مــثــل فــريــد بـــواليـــة الــــذي حفر 

األول مع  الــدولــي  اسمه بعد تسجيل هدفه 
»املــــحــــاربــــني«. وأنـــهـــى املــنــتــخــب الــجــزائــري 
مهدي  بهدف سجله  متقدمًا  األول،  الشوط 
زفــان في الدقيقة الـ 24، ثم أضــاف 4 أهداف 
عــبــر ســفــيــان فــيــغــولــي، وريــــاض مــحــرز )مــن 
ــاح، وفـــريـــد  ــونــــجــ ــلــــة جـــــــــزاء(، وبـــــغـــــداد بــ ركــ
بــواليــة. ونــجــح بلماضي خــال املــبــاراة في 
مــنــح الــفــرصــة ألغــلــب الــاعــبــني فــي القائمة 
أو بوتسوانا.  زامبيا  أمــام  املــخــتــارة، ســواء 
ويــعــيــش املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري فــتــرة ذهبية 
منذ تولي بلماضي تدريبه، وبــات مرشحًا 
لقب بطل كأس  النتائج بقوة إلحــراز  بهذه 
أمــــم أفــريــقــيــا لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
والثالثة في تاريخه. وفي املجموعة نفسها، 
فاز منتخب زامبيا على منتخب زيمبابوي 
فــي عقر دار األخــيــر بهدفني مقابل ال شيء 
ســجــلــهــمــا بـــانـــســـون داكــــــا، لــيــرفــع منتخب 
زامبيا رصيده إلى 7 نقاط في املركز الثالث 
بالجدول، مقابل 8 نقاط لزيمبابوي ضمن 

 وصيفًا. وفي املجموعة 
ّ

التأهل، إذ حل بها 
ــم املـــنـــتـــخـــب املــــصــــري قــمــة  الـــســـابـــعـــة، حـــسـ
ــدارة لـــه، بــعــد الـــفـــوز على  املــجــمــوعــة والــــصــ
جــزر القمر بــأربــعــة أهـــداف مقابل ال شــيء، 
في لقائهما على استاد القاهرة الدولي في 
أكبر  العاصمة املصرية، ليحقق »الفراعنة« 
انتصاراته في التصفيات، وينهي املجموعة 
برصيد 12 نقطة مقابل 9 نقاط لجزر القمر 
فــي املــركــز الــثــانــي، وكــاهــمــا صعد لبطولة 
كــأس أمــم أفــريــقــيــا. وشــهــدت املــبــاراة واقعة 
مؤسفة عقب إطاق صافرة النهاية، تمثلت 

منتخب مصر واصل تألقه 
وأنهى المجموعة 

متصدرًا برصيد 12 نقطة

السيتي قرر وضع 
تمثال تذكاري ألغويرو 

قرب ملعبه

امللعب حاولوا  أرض  إلــى  بــنــزول مشجعني 
الــتــقــاط صـــور تــذكــاريــة مـــع مــحــمــد صـــاح، 
فــيــمــا كــــان األخـــيـــر يـــحـــاول الـــهـــروب مــنــهــم، 
 عدم التزام معظمهم وضع 

ّ
خصوصًا في ظل

احتياطات  تفرضها  التي  الطبية،  الكمامة 
البدنية  كــورونــا. وتــدخــل مخطط األحــمــال 
)مــــن الــجــهــاز الــفــنــي( فـــي املــنــتــخــب، أنــيــس 
الشعالي، إلنهاء الجدل املثار حول الاعب 
وحمايته من أّي احتكاك أو تقارب. وسجل 
 من 

ٌّ
كــل اللقاء  فــي  املــصــري  رباعية املنتخب 

مــحــمــد الـــنـــنـــي، ومـــحـــمـــد شــــريــــف، ومــحــمــد 
صـــاح )2( فـــي لــقــاء لـــم يـــواجـــه فــيــه الــفــائــز 
أدنــــى صــعــوبــة فـــي حــســم الــلــقــاء، مستفيدًا 
من النزعة الهجومية التي لعب بها حسام 
ــبـــدري، املــديــر الــفــنــي، ودفــــع بــــرأس حربة  الـ
صريح هو محمد شريف، ومن خلفه محمد 
مجدي قفشة، ومحمود تريزيغيه، ومحمد 
صاح، إلى جانب عودة محمد النني، نجم 
ــنــــال اإلنـــكـــلـــيـــزي إلــــى مـــحـــور االرتــــكــــاز،  أرســ

ســيــنــزل الــســتــار عــلــى الــعــاقــة بـــني املــهــاجــم 
ونــادي مانشستر سيتي  أغويرو،  سيرجيو 
الحالي. ووصلت  املوسم  بنهاية  اإلنكليزي، 
الـــعـــاقـــة بــــني الـــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي وفــريــقــه 
إلـــى الــفــصــل األخـــيـــر، ومـــع أن الـــنـــادي خسر 
ــم األخــــيــــرة، أكـــثـــر مـــن اســــم بـــارز  ــواســ فـــي املــ
أغويرو سيبقى  أن  إال  دافيد سيلفا،  آخرهم 
استثناء ألن اسمه ارتبط باألرقام القياسية 
»السيتي«،  مسؤولو  يكن  ولم  والتتويجات. 
عندما  حليفهم،  النجاح  يكون  أن  يتوقعون 
تعاقدوا قبل عشر سنوات مع أغويرو قادمًا 
يــورو.  أتلتيكو مــدريــد بمبلغ 45 مليون  مــن 
ورغــم أن أغويرو سيغادر السيتي، من دون 
ه خال هذه السنوات نجح 

ّ
مقابل مالي، إال أن

في تعويض النادي عّما أنفقه النتدابه، بما 
أن فترة وجوده اقترنت بعديد األلقاب وهي 

أفضل عشرية في تاريخ هذا النادي.
وطـــوال عشر ســنــوات، قــاد السيتي أكثر من 

»السماوي«،  الفريق  في  الهجوم  »مرجعية« 
ورغم أنه جاور العديد من األسماء ذات الثقل 
في عالم الساحرة املستديرة أمثال اإليطالي 
دجيكو  إيــديــن  والبوسني  بالوتيلي  مــاريــو 
والــتــوغــولــي إيــمــانــويــل أديــبــايــور ومــواطــنــه 
كارلوس تيفيز، إال أن االسم الذي استمر هو 
أغويرو، بعدما بات الهدف التاريخي هناك.

كان في ذلك اليوم بطل املشهد الرئيسي حني 
استلم تمريرة من اإليطالي ماريو بالوتيلي 
ــادي كـــيـــنـــي، حــــارس  ــ ــبـــاك بــ ــل شـ ــ ــدد داخــ ــ وســ
كوينز بارك رينجرز، ليحول وجهة اللقب من 
)أولــد ترافورد( معقل القطب اآلخــر للمدينة 
)االتـــحـــاد(،  ملعب  إلـــى  يــونــايــتــد،  مانشستر 
»البريميرليغ«  لقب  »السيتي«  منح  حينها  
بعد 44 سنة من االنتظار الصعب والقاسي.

وهـــذا الــهــدف لــن تمحى صــورتــه، مــن أذهــان 
ـــه تـــّوج مــجــهــودات موسم 

ّ
ــاق الــنــادي، ألن

ّ
عــش

ــــوات طــويــلــة  ــنـ ــ ــتــــظــــار سـ ــل، وعـــــــــّوض انــ ــ ــامـ ــ كـ
ــال الــجــمــاهــيــر فــي الــحــصــول  خــابــت فــيــهــا آمــ
عــلــى الــلــقــب، ولـــهـــذا فــــإن أغـــويـــرو قـــد يــرحــل 
ــذا الـــصـــيـــف، ولـــكـــن ســيــبــقــى أســــطــــورة في  هــ
تاريخ الــنــادي. وخــال هــذه العشرية، ساهم 
لقبا،  السيتي على 13  فــي حــصــول  أغــويــرو 
منها 4 ألقاب في الــدوري اإلنكليزي املمتاز، 
فـــي انــتــظــار نــهــايــة املـــوســـم الــحــالــي، بــمــا أن 
املسابقات  بعديد  معنيًا  زال  مــا  »السيتي«، 
»البريميرليغ«،  على  الحصول  مــن  واقــتــرب 
خصوصا أن الفريق يبتعد بفارق 12 نقطة 
تأهل  الفريق  أن  اليونايتد، كما  عن ماحقه 
لنصف نهائي الكأس، ونهائي كأس الرابطة.
ات، واملـــصـــاعـــب خــاصــة 

ّ
ــم بـــعـــض الـــــهـــــز ــ ورغــ

خــال املــوســم الــحــالــي، فــإن أغــويــرو سيبقى 
ــن أكـــبـــر رمــــــوز هـــــذا الـــــنـــــادي. ولـــن  واحــــــــدًا مــ
تحتاج جماهير »السيتي« إلى التمثال الذي 
تنوي إدارة النادي تصميمه تخليدًا لذكراه 
وتــكــريــمــًا إلنـــجـــازاتـــه، حــتــى تستعيد ذكــرى 
العبها املميز، فقد احتل أغويرو مكانًا مميزًا 

بكل املقاييس.
ومـــن يــــدري فــقــد يــنــجــح أغـــويـــرو، فــي تنفيد 
ــه لـــن يــغــادر  ــ

ّ
تــعــهــده الــســابــق، عــنــدمــا قـــال إن

أبطال  الحصول على دوري  بعد  إال  الــنــادي 
أوروبا، وقد تحمل األسابيع القادمة أخبارًا 
ســــارة بــمــا أن الــســيــتــي يعتبر مــن بــني أكبر 
املــرشــحــني لــلــحــصــول عــلــى هـــذا الــلــقــب، لكن 
السؤال الذي يطرح نفسه، أين سيلعب الكون 

في املوسم املقبل؟ 
ــاتـــو ســيــكــون  ــيـــركـ ــد أن ســـــوق املـ ــؤكــ ومـــــن املــ
 لــلــحــصــول عـــلـــى خــــدمــــات الـــاعـــب 

ً
مــشــتــعــا

األرجــنــتــيــنــي، حــتــى أنــنــا قــد نــــراه يــلــعــب في 
بــرشــلــونــة فـــي حــــال بـــقـــاء مـــواطـــنـــه لــيــونــيــل 

ميسي هناك، مع العلم أن الكون يمتلك قدرات 
تهديفية عالية، وستسعى العديد من األندية 
لــلــتــعــاقــد مــعــه، إذ بــاســتــطــاعــتــه الــتــألــق، وال 
الثاثينيات، وبمقدوره  بداية  أنه في  سيما 
 فـــي املـــاعـــب عــلــى أعــلــى 

ً
ــا ــويـ ــرار طـ ــمـ ــتـ االسـ

مستوى، إذا ما حافظ على نفسه وتدريباته، 
فالبرتغالي كريسيتانو خير دليل على ذلك 
زالتــان  والسويدي  كوالياريا  فابيو  ومثله 

إبراهيموفيتش الذي يقترب من عامه الـ40.

رسالة األرجنتيني
أكد النجم األرجنتيني سرخيو أغويرو عقب 
سيتي،  مانشستر  ناديه  عن  الرحيل  إعانه 
التي  املقبلة  للتحديات  تمامًا  »مستعد  ـــه 

ّ
أن

تنتظره بعد أن يغادر إنكلترا«.
وكتب »كون« أغويرو عبر حسابه على شبكة 
)تويتر( »عندما تنتهي الرحلة في مكان ما، 

ترتفع األحاسيس بشكل أكبر«.
وأضــــاف »لــــدي أحــاســيــس ومــشــاعــر كبيرة 
ــة بــالــفــخــر بـــشـــأن الـــلـــعـــب لــصــالــح  ــمـــزوجـ مـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي ملــــدة وصـــلـــت إلــــى عشر 
ســـنـــوات، وهـــو شـــيء غــيــر اعــتــيــادي لاعب 
مــحــتــرف مــثــلــي وفـــي ســنــي اآلن«. وأوضـــح 
صاحب الـ32 عامًا »عشر سنوات مع تحقيق 
الــكــثــيــر مــن اإلنـــجـــازات، وخـــال تــلــك الفترة 
ــاريـــخـــي ملــانــشــســتــر  ــتـ ــــداف الـ ــهـ ــ أصـــبـــحـــت الـ
ــأشـــخـــاص ومــشــجــعــني  ــا بـ ــاطـ ســيــتــي ومـــحـ
يحبون هذا النادي حقا، وهؤالء األشخاص 
»اتيحت  وأردف  لأبد«.  قلبي  في  سيبقون 
لي الفرصة لانضمام ملانشستر سيتي في 
2011 وحقبة  عــام  الفريق  بناء  إعـــادة  فترة 
جـــديـــدة، بــيــنــمــا كــنــت مـــحـــاط بــالــعــديــد من 
زمائي الجدد في الفريق ومن ثم أصبحنا 

أحد أقوى الفرق في العالم«.

تمثال للهداف
مـــن جــانــبــه أعـــلـــن نـــــادي مــانــشــســتــر سيتي 
أنــــــه ســـيـــتـــم وضــــــع تـــمـــثـــال شــــرفــــي لــلــنــجــم 
ــاد فــي  ــ ــــحـ ــن مــلــعــب االتـ ــــرو بـــالـــقـــرب مــ ــويـ ــ أغـ
تمثال  الــنــادي  مانشستر. وســيــضــع  مــديــنــة 
القائمة  التماثيل  بــجــوار  الــتــاريــخــي  هــدافــه 
اللذين  سيلفا،  وديفيد  كومباني  لفينسنت 
كانا أحد نجوم الحقبة التي عاشها الاعب 

األرجنتيني.
ــبــــاراة في  كــمــا ســيــكــرمــه الــــنــــادي فـــي آخــــر مــ
ــام إيــفــرتــون عــلــى مــلــعــب االتــحــاد  املـــوســـم أمــ
حــني يــعــود الــجــمــهــور لــلــمــدرجــات بــعــد رفــع 
جائحة  بسبب  الــقــائــمــة  للقيود  الــحــكــومــات 

كورونا في مايو/أيار.
)العربي الجديد(

أغويرو في السيتي... نهاية حقبة
قرر النجم األرجنتيني 

سيرخيو أغويرو وضع 
حد لمسيرته مع نادي 

مانشستر سيتي اإلنكليزي، 
بعد نجاح كبير دام عشر 

سنوات

)Getty/منتخب الجزائر حقق 14 نقطة بصدارة مجموعته )إيرون سبيك

)Getty/أغويرو يعتبر الهداف التاريخي لنادي مانشستر سيتي )شون بوتريل

نجح منتخبا مصر والجزائر في تحقيق نتيجة مميزة بختام 
المقبلة  إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا  المؤهلة  التصفيات 
في الكاميرون 2022، بالفوز على جزر القمر وبوتسوانا تواليًا

بــعــد الــغــيــاب املــثــيــر لــلــجــدل فــي لــقــاء كينيا 
ـــاح للمنتخب املــصــري  أتـ األخـــيـــر، وهـــو مـــا 
الـــســـيـــطـــرة، وبــــنــــاء الـــهـــجـــمـــات بــشــكــل جــيــد 
قال  مــن جانبه،  امللعب.  أرضــيــة  فــي  ومنظم 
حــســام الــبــدري فــي املــؤتــمــر الصحافي بعد 
 الفوز بفارق كبير من األهداف 

ّ
املواجهة، إن

بــاإلضــافــة إلــى صـــدارة املــجــمــوعــة، مــن أبــرز 
املــــكــــاســــب. وأضــــــــاف: »أنــــــا مــــــدرب مــظــلــوم، 
أتــعــرض للنقد بــشــدة، ال بــّد مــن النظر إلى 
املعطيات التي نعمل عليها، ال يوجد إعداد 
وال فترة زمنية كافية قبل أّي مباراة، أحترم 
الله  فليتكفل  لكن  الفنية،  االنتقادات  بشدة 
 مــبــاراة 

ّ
بــاملــغــرض. ويــهــمــنــي الـــفـــوز فـــي كـــل

بعد  كبير  تحدٍّ  ولـــدّي  فــي عملي،  والتركيز 
 بتصفيات كأس العالم 

ً
أسابيع قليلة ممثا

الـــتـــي يــجــب أن نـــبـــذل أقـــصـــى جــهــد فــيــهــا«. 
وتــابــع: »ربــاعــيــة جــزر القمر نتيجة رائــعــة، 
الـــــذي نلعب  األداء  هـــو  بـــل  ــرّد،  ــلــ لــ ولــيــســت 
 مـــبـــاراة. شــكــرًا 

ّ
بـــه لــنــحــقــق مـــا نــريــد فـــي كـــل

لاعبني. تحدثت معهم وطالبتهم بالتركيز 
أشــهــر  لـــديـــنـــا 6   

ّ
أن ــًا  الــــشــــديــــد، وخـــصـــوصـ

صعبة نخوض فيها تصفيات كأس العالم 
وأخطط للفوز ببطاقة الصعود للمونديال 
قــبــل خــــوض مــنــافــســات كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا 
املقبلة في الكاميرون«. واصــل مــدرب مصر 
: »عندما توليت املسؤولية كان 

ً
حديثه قائا

الــجــمــيــع مــحــبــطــًا، والــبــعــض أراد االبــتــعــاد. 
الــوضــع اآلن تــغــيــر، وحققنا الــصــعــود ألمــم 
لم  نا 

ّ
أن من  الرغم  النهاية، على  في  أفريقيا 

إلــى املستوى املطلوب، وهــذا ُيحسب  نصل 
لاعبني من دون شك، ويحافظ على أهدافنا 
 مـــبـــاراة نــخــوضــهــا. أعـــد الجماهير 

ّ
فـــي كـــل

بمزيد من التحسن«. في املقابل، أرجع أمير 
الخسارة  القمر،  لــجــزر  الفني  املــديــر  عــبــدو، 
ــام املــنــتــخــب املـــصـــري بــربــاعــيــة  ــ الــكــبــيــرة أمـ
نظيفة إلـــى حــالــة اإلجـــهـــاد، بــاإلضــافــة إلــى 
ــيــــز، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد األجــــــــواء  ــتــــركــ عــــــدم الــ
االحتفالية التي عاشها الفريق عقب التأهل. 
وقال عبدو: »ظهر واضحًا اإلجهاد من رحلة 
الــســفــر واملــجــهــود الــبــدنــي الـــذي بــذلــنــاه في 
لقاء توغو، وحسمنا من خاله التأهل إلى 
 األخطاء الفردية التي 

ّ
البطولة القارية، لكن

ظهرت في الشوط األول نجحنا في تداركها 
دفــاعــيــًا فــي الــشــوط الــثــانــي، وأمـــام منتخب 
عماق يعّد من منتخبات املستوى األول في 

أفريقيا«.
ــة، تـــأهـــل مــنــتــخــب  ــيـ ــانـ ــثـ وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـ
بــوركــيــنــافــاســو مــتــصــدرًا لــلــجــدول برصيد 
الــســودان  الــفــوز على جنوب  12 نقطة، بعد 
املــجــمــوعــة نفسها،  بــهــدف مــن دون رد. فــي 
حسم ماوي الوصافة ملصلحته بعد الفوز 
املثير على أوغندا بهدف من دون رد، ليرفع 
رصيده إلى 10 نقاط مقابل 8 نقاط ألوغندا، 
الذي فشل في التأهل بعد املشاركة في آخر 

نسختني.
وفــــي املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، خــســر املــتــصــدر 
الــغــابــون بــعــد ضــمــان الــتــأهــل، أمـــام نظيره 
األنـــغـــولـــي بــهــدفــني مــقــابــل ال شــــيء، لــيــرفــع 
أنغوال رصيده إلى 4 نقاط، مقابل 10 نقاط 

للغابون.

حقق محمد صالح رقمً قياسيً، بعدما 
المنتخب  هدافي  الئحة  وصيف  أصبح 
إلى  الشخصي  رصيده  رفع  إذ  المصري، 
خلف  الثاني،  المركز  بها  يحتل  هدفً   43
 ،1998 عام  منذ  المتصدر  حسن،  حسام 
الهدف  إلى  وصوًال  رصيده  عزز  والذي 
ليفربول،  نجم  وتخطى   .2006 عام   69
الشاذلي  حسن  القمر،  جزر  في  بهدفيه 
وصيفً  ظل  والذي  السبعينيات،  هداف 

لفترة طويلة، برصيد 42 هدفً.

رقم قياسي لصالح

مـــــــدرب، واســـتـــقـــدم الــــنــــادي عـــديـــد األســـمـــاء 
ــــم ذلــــك فـــإنـــه كــان  ــبــــارزة فـــي الـــهـــجـــوم، ورغـ الــ
أساسيًا مع معظم املدربني، ألن أرقامه كانت 
تدعمه وتفرض على كل مدرب التعويل عليه.
ــم أغـــويـــرو  ولـــئـــن تــبــقــى إمــكــانــيــة تــخــطــي رقــ
القياسي عدد األهــداف مع »السيتي« واردة، 
حــيــث ســجــل 257 هــدفــًا فــي 384 مـــبـــاراة في 
مـــن املستحيل  ــــه 

ّ
أن إال  املــســابــقــات،  مــخــتــلــف 

محو رمزية أرقامه.
ــان مــــا أصـــبـــح الــــاعــــب األرجــنــتــيــنــي  ــرعــ وســ

تصفيات 
أمم أفريقيا
ــل تفوق لمصر والجزائر ــطـــن ويــــــــــزاردز راســ ــنـ تـــألـــق نــجــمــا واشـ

ــــني نــــتــــس جــيــمــس  ــلـ ــ ــــروكـ ــــروك وبـ ــبـ ــ ــتـ ــ وسـ
 واحد منهما »تريبل 

ّ
هاردن، بتحقيق كل

- دابـــــــل« وقـــــــادا فــريــقــيــهــمــا لـــلـــفـــوز عــلــى 
تمبروولفز  ومينيسوتا  بايسرز  إنديانا 
األرقــام  خالها  حطما  أمسية  فــي  تواليًا 
القياسية، في دوري كرة السلة األميركي 
ــى، وعــلــى  ــ لــلــمــحــتــرفــني. فـــي املـــبـــاراة األولــ
حــقــق  أريـــــــنـــــــا«  وان  »كــــابــــيــــتــــال  مـــلـــعـــب 
وستبروك 35 نقطة و21 تمريرة حاسمة، 
ــلـــى فـــي مــســيــرتــه، و14 مــتــابــعــة  هـــي األعـ
وقــــاد فــريــقــه لــلــفــوز عــلــى ضــيــفــه بــايــســرز 
»تريبل - دابــل« الـــ 162  132-124. وهــي الـ
فـــي مــســيــرة وســـتـــبـــروك، والــــــ16 بقميص 
ويـــزاردز، محققًا رقمًا قياسيًا في موسم 
واحـــد خــال 38 مــبــاراة فقط خاضها مع 
فــريــقــه الـــجـــديـــد. ولــــم يــكــتــِف وســتــبــروك 
ــــذي يــنــهــي 3  بـــكـــونـــه الــــاعــــب الـــوحـــيـــد الــ
مـــواســـم تــوالــيــًا مـــع »تــريــبــل - دابــــــل«، أو 
حامل الرقم القياسي في هذا اإلنجاز في 
ــات ثــالــث العــب  ــد )42(، بـــل بـ مــوســم واحــ
في تاريخ الـ »ن بي إيه« يحقق »تريبل - 
دابل« مع 30 نقطة أو أكثر و10 متابعات 
أو أكثر و20 تمريرة حاسمة أو أكثر. قبله، 
وحــدهــمــا أوســـكـــار روبــرتــســون وإيــرفــني 
فــي تحقيق  »مــاجــيــك« جــونــســون نجحا 
فــريــقــه ميلووكي  مــع  االنـــجـــاز، األول  هــذ 
باكس أمــام شيكاغو بولز في عــام 1961 
أنجليس  لــوس  مــع  والــثــانــي   )20-15-32(
أمــام فيادلفيا في عام 1988 )32- ليكرز 
»ذات  بـــ 11-20(. وولــد روبــرســتــون امللقب 
بيغ أو« في 1938، ويبلغ من العمر حاليًا 
82 عامًا، وهو الذي بدأ مسيرته عام 1960 
مع فريق سينسيناتي رويالز قبل اللعب 
الـــذي  بـــاكـــس،  مـــع  مـــن 1970 حــتــى 1974 
تــــوج بــصــحــبــتــه لــقــب الــــــدوري األمــيــركــي 
أمــا   .1971 ــام  عـ الــســلــة  بــكــرة  للمحترفني 
األســـطـــورة مــاجــيــك جــونــســون، فــقــد ولــد 
أغــســطــس/ آب 1959 ويــبــلــغ من  يـــوم 14 
ــذي بـــدأ مسرته  الــعــمــر 61 عـــامـــًا، وهـــو الــ

بــقــمــيــص نـــــادي لــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، 
واستمّر معه فترة طويلة، كما توج بلقب 
الــدوري في خمس مناسبات أعوام 1980 

و1982 و1985 و1987 و1988.

أنا فخور كقائد
الـــفـــخـــور  ــًا(  ــ ــامــ ــ عــ  32( وســـــتـــــبـــــروك  قـــــــال 
بإنجازه: »أنــا فخور كقائد في املساهمة 
الجميع  أفــضــل. ســاعــدنــي  رفــاقــي  بجعل 
الكرة وجعلها  هذه األمسية في تسديدة 
ــابـــع »قــــــررت أن  تــتــحــرك بـــاســـتـــمـــرار«. وتـ
ــأكـــد من  ــتـ أخـــــوض املــــبــــاراة بــعــدائــيــة والـ
تــمــهــيــد الــطــريــق لــرفــاقــي كــمــا كــنــت أفــعــل 
طوال املوسم، والتأكد من أنهم سيشعرون 
الرابع«. وأردف  الربع  بالثقة قبل خوض 
 )الــربــع( الــرابــع، حــان الوقت 

ّ
»عندما حــل

ــيــــة«. وأضــــــــاف لــلــفــائــز،  لـــتـــولـــي املــــســــؤولــ
الياباني روي هاشيمورا 26 نقطة، فيما 
ســجــل 6 العــبــني 10 نــقــاط أو أكــثــر، وهــو 
ــفـــوز الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــًا لــــويــــزاردز وتـــقـــّدم  الـ
-17( الشرقية  املنطقة  فــي   12 الـــ  للمركز 

الــذي خسر  28(، خلف تورونتو رابتورز 
لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة تــوالــيــًا أمــــام ديــتــرويــت 
الــلــيــتــوانــي  وكـــــان   .118-104 بــيــســتــونــز 
املسجلني  أفضل  سابونيس  دومــانــتــاس 
عند بايسرز مع 35 نقطة، إلى جانب 11 

متابعة و6 تمريرات حاسمة. 

»قادر على اخراجهم 
من قبعة كل أمسية«

نـــيـــويـــورك، ســجــل هــــــاردن 38 نقطة  فـــي 
ومرر 13 كرة حاسمة والتقط 11 متابعة، 
في مباراة الفوز على الضيف مينيسوتا 
»تــريــبــل -  الـــ تــمــبــروولــفــز 112-107، وهـــي 
دابل« الـ 12 لهاردن في 32 مباراة فقط مع 
السابق  الفريق  نجم  مع  متساويًا  نتس، 
جــايــســون كــيــد صــاحــب الـــرقـــم الــقــيــاســي 
لهذا اإلنجاز في موسم واحد، وقد حققه 
مــرتــني لــكــنــه احــتــاج إلـــى 80 و51 مــبــاراة 

تواليًا.
وقــــال مــــدرب نــتــس الــكــنــدي ســتــيــف نــاش 
عن هــاردن »إنــه قائدنا. نجح في تحقيق 
تريبل - دابــل... وهو أمر ال ينبغي وضعه 
ضمن خانة املضمون مسبقًا، ولكننا نميل 
لتكرار ذلــك، ألنــه قــادر على إخــراجــهــم من 
 أمسية«. وأضاف كايري إيرفينغ، 

ّ
قبعة كل

الغائب عن صفوف بروكلني في املباريات 
ــيــــرة ألســـبـــاب شــخــصــيــة، 27  الـــثـــاث األخــ
حاسمة  تــمــريــرات  و3  متابعات  و7  نقطة 
و3 ســـرقـــات وصـــــدة أمـــــام صـــاحـــب أســـوأ 
سجل في الــدوري هذا املوسم تمبروولفز 
استمر  إيرفينغ،  عـــودة  ومــقــابــل   .)36-11(
غــيــاب كيفن دورانــــت عــن بــروكــلــني والــذي 
سيمتد لــفــتــرة أســبــوع عــلــى األقـــل بسبب 
عــدم تعافيه مــن إصــابــة فــي أوتـــار الركبة. 

ويــأمــل نـــاش اســتــعــادة دورانــــت فــي أقــرب 
ــن اإلصـــــابـــــة، ال  ــام مــ ــتــ ــافـــي الــ ــعـ ــتـ وقـــــت والـ
العام وانطاق  الــدوري  انتهاء  سيما بعد 
ــك. وعـــزز  ــ مــنــافــســات الـــبـــاي أوف بــعــد ذلـ
الشرقية  املنطقة  وصــافــة  نــتــس  بــروكــلــني 
مــع 32 فـــوزًا و15 خــســارة، مقابل 32 فــوزًا 
سفنتي  فيادلفيا  للمتصدر  هزيمة  و14 

سيكسرز.
وفــــي يـــوتـــا، قــــاد الـــاعـــب الــفــرنــســي رودي 
غوبير بتسجيله 18 نقطة و17 متابعة و4 
صدات فريقه يوتا جاز للفوز على كليفاند 
كافالييرز 114 - 75، معززًا أفضل سجل في 
الدوري وصدارته للمنطقة الغربية مع 35 
فوزا و11 هزيمة. وساهم دونافان ميتشل 
مع 19 نقطة ومايك كونلي مع 18، بالفوز 
بـ  الــذي دفــع مدربه  ليوتا  الخامس تواليًا 
15 العبًا إلى أرض امللعب، سجل منهم 14 

في واقعة نادرة الحدوث.
ــرار يــوتــا، تــابــع لـــوس أنجليس  وعــلــى غــ
فــوزه  محققًا  انتصاراته  سلسلة  كليبرز 
الــســادس تــوالــيــًا عــلــى حــســاب ميلووكي 
فــي  ــيــــده  رصــ ــًا  ــعــ رافــ  ،105  -  129 بـــاكـــس 
الثالث في املنطقة الغربية إلى 32  املركز 
فــوزًا مقابل 16 هزيمة. وبــرز في صفوف 
الــفــائــز مـــاركـــوس مــوريــس مــع 25 نقطة، 
لينارد 23 نقطة و8  فيما أضــاف كواهي 
متابعات و9 تمريرات حاسمة. ورد نجم 
أنتيتوكومبو  يــانــيــس  الــيــونــانــي  بــاكــس 
نقطة   32 بتسجيله  كليبرز  ثنائي  على 
لم تحل دون خسارة فريقه. وفــاز ميامي 
هيت على نيويورك نيكس 98-88، بفضل 
أضــاف  فيما  بوتلر،  مــن جيمي  نقطة   27
بام أديبايو 20 نقطة و17 متابعة. وكان 
يـــولـــيـــوس رانــــــــدل أبـــــــرز املـــســـجـــلـــني عــنــد 
الخاسر مع 22 نقطة. ويحتل هيت املركز 
الــثــامــن فـــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة مــتــســاويــا 
الخاسر   ،)24-23( سلتكس  بوسطن  مــع 
 .115 - أورلــيــانــز بيليكانز 109  أمــام نيو 
سجل للفائز الشاب زيون وليامسون 28 
نقطة إلى جانب 8 متابعات و3 تمريرات 
حاسمة و4 سرقات، فيما أضاف براندون 
إنـــغـــرام 25 نــقــطــة و9 تــمــريــرات حــاســمــة. 
وتـــقـــام هـــذه الــنــســخــة لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
 اســـتـــمـــرار 

ّ
ظـــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي ظـــــل

جــائــحــة كـــورونـــا عــاملــيــًا، وشــهــدت بعض 
املــبــاريــات حــضــور الــجــمــاهــيــر فــي بعض 
الــواليــات. ُيــذكــر أن نـــادي لــوس أنجليس 
ــيـــركـــي  ــوج بـــلـــقـــب الــــــــــدوري األمـ ــ ــكـــرز تــ ــيـ لـ
تفوق  بعدما  املاضي  املوسم  للمحترفني 

على نادي ميامي هيت في الباي أوف.
)العربي الجديد، فرانس برس(

»تريبل ـ دابل« لوستبروك وهاردن 
في أمسية األرقام القياسية

شهد الدوري األميركي 
لكرة السلة تألق العبين 

كبيرين بتحقيقهما 
تريبل دابل، هما النجمان 
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حسين غازي

عالم كرة القدم قــّدم لنا قــادة فرٍق 
ــع، اســتــطــاعــوا  ــيـ ــرفـ ــراز الـ ــطــ مــــن الــ
وثقتهم  القتالية  روحــهــم  بفضل 
بأنفسهم قيادة فرقهم للمجد واأللــقــاب. في 
الـــجـــزء األول تــحــدثــنــا عـــن بــعــض الــعــظــمــاء 
الــذيــن حملوا الــشــارة، وهــم األملــانــي الــدولــي 
السابق بكنباور، نجم بايرن ميونخ وقائده، 
إضافة ألسطورة نادي ميان وإيطاليا باولو 
برشلونة  لــنــادي  السابق  والنجم  مالديني، 
وأياكس أمستردام وهولندا يوهان كرويف، 
ــــروي كــــني، والـــيـــوم نــســتــعــرض في  إضـــافـــة لـ
الجزء الثانية أسماء أخرى في القائمة، على 

أن ننتقل إلى جزء ثالث في هذه السلسلة.

بوبي مور
ثّمن جيف هورست، صاحب الهدف الشهير 
العالم 1966،  أملانيا بنهائي كأس  في مرمى 
قيمة بوبي مور كقائد في أرضية امللعب، إذ 
كان قادرًا على فرض شخصيته دون الحاجة 
إلى الصراخ والغضب. وقال هورست في هذا 
الصدد: »ستعلم أن بوبي لم يكن سعيًدا منك 
ــادًرا جـــًدا،  ــ بــمــجــرد ملــحــة؛ وكــــان الــثــنــاء مــنــه نـ
ا ذا 

ً
وبحال حصل ذلــك، تعلم أنك فعلت شيئ

شهد عالم كرة القدم منذ بداية اللعبة الشعبية األولى، والدة العديد من 
األساطير، لكن بعضهم امتلك جوانب شخصية فريدة من نوعها، مّكنتهم 
تلقيه  الذي  الكبير  العبء  رغم  األلقاب  وتحقيق  القيادة  شارة  حمل  من 

عليهم

3031
رياضة

تقرير

قيمة كبيرة. الهدوء ثم الهدوء واالتــزان، هي 
أن تتخيلها في  الــتــي يمكن  الــصــفــات  أنــــواع 
لـــأحـــداث وكــذلــك سلوكه  مـــور  إدارة  طــريــقــة 
كأس  نهائي  مثل  الــلــحــظــات،  أروع  فــي  حتى 
العالم في ويمبلي، ربما«. يعتبر مور أصغر 
م 

ّ
قــائــد ملــنــتــخــب إنــكــلــتــرا عــلــى اإلطـــــاق، تسل

شــــارة الــقــيــادة وهـــو فــي الــثــانــيــة والــعــشــريــن 
من عمره، تعّرض لضغط كبير بشكٍل كبير، 
كــان يضّم أسماء  إنكلترا  أن منتخب  خاصة 
مــمــيــزة والــتــوقــعــات بــحــصــده لــقــب املــونــديــال 
اللقاء  ملجريات  تــه  قــراء كانت  مرتفعة.  كانت 
الــخــصــم، بطريقة خــاصــة. وصفه  وهــجــمــات 
األسطورة بوبي تشارلتون بكلمتني »الكابن 
أعظم خصم  أن  بيليه  أكــد  بينما  الطبيعي«، 
واجهه في مسيرته الكروية كان مور، تحديدًا 
أمــام  مقابل  دون  بــهــدف  إنكلترا  هزيمة  بعد 
البرازيل في عام 1970. كما تألق مور بروحه 

الــقــيــاديــة على مستوى األنــديــة، تــحــديــدًا مع 
ويستهام يونايتد، بعدما قاد املطارق للفوز 

بكأس االتحاد اإلنكليزي في عام 1964.

فرانكو باريزي
 ذا شخصية عظيمة. لقد 

ً
كان باريزي رجا

تحدى الصعاب طوال حياته املهنية. رفضه 
إنــتــر مــيــانــو عــنــدمــا كـــان صــغــيــرًا، وانــضــم 
إلــى غريمه في املدينة ميان بــداًل من ذلك. 
ه 

ّ
لكن فــي مــونــديــال 1994  تــعــّرض لإصابة 

رفـــض الـــعـــودة لـــبـــاده، بــل اســتــمــّر وحـــاول 
التعافي حتى نجح في خوض النهائي أمام 
ـــزوري بــركــات  الـــبـــرازيـــل، الــــذي خــســره األتـــ
الحكايات تشكل نسيج   هــذه 

ّ
كــل الترجيح. 

ــقـــدم ملــحــة عـــن سبب  أســــطــــورة بــــاريــــزي وتـ
استثنائيًا مليان طــوال عقدين  قائدًا  كونه 
من الزمن. أصبح قائدًا في عام 1982، وكان 
يبلغ من العمر 22 عامًا، وشغل هذا املنصب 
ملدة 15 عامًا، قبل أن يخلفه باولو مالديني 

في عام 1997. 
ــنـــادي  ــى مـــبـــاريـــاتـــه مــــع الـ ــ ــدأ فـــرانـــكـــو أولــ ــ بـ
الـــ17 من عمره  اللومباردي عندما كــان في 
التالي  املــوســم  فــي  مــوســم 1978-1977.  فــي 
انطلقت مشاركات باريزي ووجــوده ضمن 
الـــدوري  لقب  األســاســيــة، وحــقــق  التشكيلة 
اإليطالي في موسم 1978-1979، حني لعب 
إلـــى جــانــب نــجــوم كــبــار أيـــضـــًا، عــلــى غـــرار 
السابق جياني  كابيلو، واألسطورة  فابيو 
ريفيرا، لكن امليان هبط بعدها إلى الدرجة 
الثمانينيات حــني مــّر  بــدايــات  الــثــانــيــة فــي 
ــوداء، بــســبــب فــضــيــحــة الــتــاعــب  ــ ــ بــفــتــرة سـ
بــالــنــتــائــج الــتــي ســمــيــت بــالــتــوتــونــيــرو. لم 
يطل بقاء الروسونيري في الدرجة الثانية، 
أن وصـــل سيلفيو  إلـــى  تخبطه  تــابــع  لكنه 
برلسكوني إلى سدة رئاسة النادي، فعادت 
الــحــيــاة إلـــى الــفــريــق، ونــجــح بــاريــزي خــال 
سنواته مع ميان في تحقيق لقب الدوري 
اإليــطــالــي 6 مـــرات وثــاثــة ألــقــاب فــي دوري 
ــان مــنــهــا تــحــت قــيــادة  ــنـ ــا، اثـ ــال أوروبــــــ أبـــطـ
ألقاب في  أريغو ساكي، وأربعة  األسطورة 
السوبر وثاثة في السوبر األوروبي وكأس 

إنتركونتيننتال.

كارليس بويول
عندما اعتزل كارليس بويول قبل سنوات، 
الــكــرويــة  مسيرته  تحليل  فــي  الجميع  بـــدأ 
ــقــــني الـــعـــظـــيـــمـــني  ــريــ ــفــ ــتــــه فــــــي الــ ومــــســــاهــــمــ
إلســبــانــيــا وبــرشــلــونــة فـــي حــصــد األلـــقـــاب. 
اعــتــزل بــويــول بعد 15 عــاًمــا مــن اللعب مع 
الفريق األول في برشلونة وعقد من الزمان 
للنادي. لعب بويول 392 مباراة مع  كقائد 
برشلونة، فاز فيها بستة ألقاب في الدوري 
ــلــــك مــــرتــــني، وســتــة  اإلســــبــــانــــي، وكـــــــأس املــ
كؤوس في السوبر اإلسباني، وحقق ثاث 
بطوالت في دوري أبطال أوروبا. على الرغم 

فاريال ملهم 
األوروغواي في نهائي 

كأس العالم 1950

موغوروزا تسقط أمام أندريسكو وتغادر ميامي
خسرت اإلسبانية غاربينيي موغوروزا، املصنفة 
ــام الــكــنــديــة بــيــانــكــا أنــدريــســكــو،  ـــ13 عــاملــيــًا، أمــ ــ الـ
املصنفة الـ 9 عامليًا، في دور الـ16 لبطولة ميامي 
بــواقــع 6-3  نــقــطــة،  األلــــف  للتنس ذات  املــفــتــوحــة 
مــوغــوروزا  تفشل  النتيجة  وبــهــذه  و2-6.  و3-6 
ـــ16 لهذه  ــ )27 عــامــًا( مــجــددًا فــي اجــتــيــاز دور ال
النهائي  ربــع  فــي  الكندية  تــواجــه  بينما  البطولة، 
اإلسبانية سارا سوريبيس تورمو، املصنفة الـ58 
أنس جابر،  التونسية  على  تفوقت  والتي  عامليًا، 
على  اإلسبانية  وحصلت  عامليًا.  الــــ30  املصنفة 
مقابل  )88 من 181(  النقاط  إجمالي  من   %49
وحصلت   ،)181 أصــل  مــن   93( ملنافستها   51
 منهما على ثالث إرساالت ساحقة، والكندية 

ّ
كل

ارتكب 3 أخطاء مزدوجة.

رواندا تستضيف أول نسخة من 
دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة

ستقام النسخة األولى من دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة، التي ينظمها االتحاد الدولي 
للعبة، في رواندا خالل مايو/ أيار املقبل، بعد عام من املوعد املحدد لذلك جراء تداعيات 
جائحة كورونا. وأعلن االتحاد األفريقي لكرة السلة أن البطولة ستنظم بواسطة االتحاد 

الدولي بالتعاون مع الرابطة الوطنية للعبة بالواليات املتحدة »إن بي إيه« في رواندا.
وسيتنافس 12 فريقًا من جميع أنحاء القارة على الكأس على ملعب كيجالي بالعاصمة 
الرواندية، في املرحلة النهائية التي ستبدأ بني 16 و30 مايو املقبل. وتأمل العديد من الفرق 
والكاميرون  ومالي  وأنغوال  ونيجيريا  والسنغال  وتونس  واملغرب  والجزائر  من مصر 

وموزمبيق ومدغشقر ورواندا في الوصول إلى النهائي من أجل الفوز بالكأس األولى.
ومن بني الفرق املؤهلة للمنافسة يبرز الزمالك )مصر( ومولودية الجزائر وسال )املغرب( 
أفريقيا  أبطال  دوري  ويعد  املضيف.  باتريوتس  كيجالي  وكذلك  )تونس(  واملنستيري 
الجديد، الذي كان مقررًا انطالقه في مارس/آذار 2020، أول تعاون بني االتحاد األفريقي 

لكرة السلة و»إن بي إيه« خارج الواليات املتحدة.

بيل يصرُّ على العودة للريال ويؤكد احترامه لـ»السبيرز«
أكد الويلزي غاريث بيل، املعار هذا املوسم من ريال 
مدريد اإلسباني لتوتنهام هوتسبرز اإلنكليزي، 
الــنــادي  لــم يتعامل بقلة احــتــرام مــع جماهير  أنــه 
اللندني عندما صّرح بأنه كان يرغب في االنتقال 
قبل  مستواه  الستعادة  املوسم  هذا  »السبيرز«  لـ
العودة من جديد  بطولة األمم األوروبية، ومن ثم 
الــذي  الــــ31 عــامــًا،  امللكي. وشــدد صاحب  للنادي 
التصفيات  لــخــوض  بــــالده  منتخب  مــع  يــتــواجــد 
املــؤهــلــة ملـــونـــديـــال 2022 بــقــطــر، خــــالل مــؤتــمــر 
احــتــرام«  لــم يتعامل »بقلة  أنــه  ُبعد  صحافي عــن 
مع توتنهام، مذكرًا بأنه »قانونًا« ما زال مرتبطًا 
بعقد مع الريال حتى يونيو/حزيران 2022. وكان 
نفى  قد  بارنيت،  جوناثان  الــالعــب،  أعمال  وكيل 
منذ أيام أي علم لالعب بمستقبله، أو إذا ما كان سيعود لصفوف امليرينغي، مؤكدًا أن 
الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن هذا األمر. وقال بيل في تصريحاته »السبب في رحيلي 
وأستمتع  والفنية،  البدنية  حالتي  على  أحافظ  وأن  املشاركة،  في  رغبتي  هو  الريال  عن 
بكرة القدم. بالطبع، عندما ينتهي املوسم، سأعود لريال مدريد، وسنرى ماذا سيحدث 
حينها«. ولم تختلف تصريحات الجناح الدولي عن تلك التي صرح بها منذ أسابيع، والتي 
»صالة  كـ النادي  يستخدم  الالعب  أن  تــرى  التي  »السبيرز«  عــددا من جماهير  أغضبت 
لأللعاب البدنية«، وفقًا لتصريحات بعض وسائل اإلعــالم، لكي يكون جاهزًا للمشاركة 
مع »التنانني« في بطولة األمم األوروبية الصيف املقبل، وكذلك مباريات التصفيات املؤهلة 
ملونديال 2022 بقطر. ويقّدم بيل مستوى كبيرًا مع كتيبة البرتغالي جوزيه مورينيو هذا 

املوسم، حيث شارك في 25 مباراة في جميع البطوالت سجل خاللها 10 أهداف.

تسيتسيباس يتجاوز عقبة نيشيكوري 
ويلتقي سونيجو في ثمن نهائي ميامي

إلى ثمن نهائي بطولة ميامي لألساتذة ذات  اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس  تأهل 
الياباني كي نيشيكوري بنتائج مجموعات 6-3 و6-3 و1-6.  األلف نقطة على حساب 
في  الياباني  منافسه  عقبة  يتجاوز  كي  دقيقة  و56  إلــى ساعة  تسيتسيباس  واحــتــاج 
مباراة دخلت في املجموعة الثالثة من أجل معرفة هوية الفائز واملتأهل بينهما إلى دور 
الذي  لورنزو سونيجو  اإليطالي  املقبل منافسه  الــدور  الـــ16. ويلتقي تسيتسيباس في 

تأهل بدوره على حساب الكولومبي دانييل جاالن بنتائج مجموعات 7-6 )6-8( و6-3.

إلى  اللجوء  في  فكرت  التلفزيون،  على  القدم  كرة  مشاهدة 
ــدم«. وأضــــاف العــب  ــقـ عــمــل بــعــد انــتــهــاء مـــشـــواري بــكــرة الـ
يونايتد السابق: »بعد عملي في هذا املجال )البناء( كان لدي 
عدد قليل من زمالئي يسألونني عن يونايتد وكيف انتهى 
بــي املــطــاف هــنــا. يمكن أن يصبح األمـــر متعبًا جـــدًا، لــذا ال 
أتحدث عن أنني لعبت مع يونايتد«. وجاء ظهور روش األول 
فــي عــام 2001 بــمــبــاراة الــكــأس ضــد أرســنــال فــي تشكيلة 
ضــمــت العــبــني احــتــيــاطــيــني، وفـــي هـــذا قـــال روش مــازحــًا: 
»سجل سيلفان ويلتورد ثالثية، وأتذكر أنني عانيت أمامه 
بسبب فرق القوة البدنية. لعب الكرة فوق رأسي وضربها، 
لكنها مرت فوق العارضة، لحسن الحظ، وإال كان ذلك أحد 
أجمل األهــداف العالقة في ذاكــرة عشاق كــرة الــقــدم«. وبعد 
 ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب 

ً
عــام، ظهر روش بديال

»أولد ترافورد«، وقال: »لقد كان أمرًا ال يصدق، حيث ظهرت 

أمام 75000 مشجع في ملعب أولد ترافورد«. وتابع: »قدمت 
مواجهة جيدة، لكنني أتذكر أّن السير أليكس )فيرغسون( 
تحدث معي بعد املباراة، ألن آالن شيرر هزمني في ضربة 
 أدع املهاجمني يفعلون ذلك«. ولعب 

ّ
رأسية، لذلك أخبرني بأال

روش آلخر مرة مع يونايتد في دوري أبطال أوروبــا، ضد 
الوقت لريال مدريد  الذي كان منافسًا في ذلك  ديبورتيفو، 
ــبــِدل فــي االســتــراحــة، وفــي هــذا قــال: 

ُ
وبــرشــلــونــة، حيث اســت

ــه ألــبــرت لــوكــي، واعــتــقــدت أنــنــي قــدمــت مستوًى  »كــنــت أواجـ
أليكس«. وعلى  السير  لم أذهــب في جــدال مع  جيدًا، لكنني 
التي  بالفترة  أن روش فخور  إال  الرغم من قصر مسيرته، 
قضاها مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه ال يشعر بأي ندم، 
وختم حديثه بالقول: »لست نادمًا. الشيء الوحيد الذي كان 
يجب أن أغّيره، أنني كنت معروفًا في يونايتد بهدوئي، لذلك 
ربما كان ينبغي أن أكون أكثر حزمًا وأختلط مع الالعبني«.

أيوب الحديثي

اإلنكليزي  الــســابــق،  يونايتد  مانشستر  نـــادي  العــب  ظهر 
لي روش، ألول مــرة في مسابقة دوري أبطال أوروبــا لكرة 
القدم، في مباراة ضد ديبورتيفو الكورونيا اإلسباني، التي 
آذار  مـــارس/  فــي 18  أقــيــم  لــقــاء  فــي  انتهت بالخسارة 2-0، 
ليمثل  مجانًا  انتقل  بشهرين،  بعدها  لكن   .2003 عــام  مــن 
أندية ريكسهام وبيرنلي ودرويلسدن، وبعد حوالى خمس 

سنوات ودع كرة القدم، حيث يعمل اآلن في مواقع البناء.
القدم،  السابعة والعشرين، سئم روش لعبة كــرة  وفــي ســّن 
بــدأت  بيرنلي، حيث  إلــى  ريكسهام  مــن  ــارة  إعـ بعد صفقة 
اإلصابات تلقي بظاللها على نجم منتخب إنكلترا السابق 
تحت 21 عامًا. وقال الالعب، في تصريحات نقلتها صحيفة 
»ذا صن« البريطانية: »كنت عائدًا إلى املنزل وال أريد حتى 

لي روش

على هامش الحدث

العب إنكليزي 
سابق دافع عن 

ألوان مانشستر 
يونايتد ولعب في 
دوري األبطال قبل 

أن يقرر االعتزال 
الحقً

باريزي قائد 
ميالن وإيطاليا 
التاريخي 
)كريستيان ليويغ/
)Getty

الــدوري  في  المدافعين  أفضل  من  واحــدًا  رومانيولي  أليسيو  كان 
اإليطالي قبل تسلّمه شارة القيادة إثر رحيل المدافع ليوناردو بونوتشي 
عن ميالن بعدما لعب موسمً واحدًا، إذا كان ريكاردو مونتوليفو قبله 
قائدًا وحمله إيغناسيو أباتي أيضً في بعض األوقات. رومانيولي مع 
زيادة الضغوطات عليه وتحّسن ميالن تدريجيً فقد الكثير من قيمته، 
وبات بديًال في الوقت الحالي للمدافعين اآلخرين في تشكيلة ستيفانو 

بيولي، تحديدًا توموري والدنماركي المميز سيمون كيير.

رومانيولي وضغط الشارة

وجه رياضي

مـــن أنــــه لـــم يــتــم تــعــيــيــنــه كــقــائــد للمنتخب 
اإلســبــانــي بــوجــود إيــكــر كــاســيــاس، إال أنــه 
كــان قـــادرًا على فــرض شخصية القائد في 
امللعب، حيث تمتعت إسبانيا بأكثر  أرض 
ــــال أفــــضــــل فــــتــــرات الـــنـــجـــاح  مــــن قــــائــــد، خــ
ملــنــتــخــب الروخــــــــا. فــــي إحــــــدى املــنــاســبــات 
ــد،  ــ ــــدريـ خـــــــال الـــكـــاســـيـــكـــو أمـــــــــام ريـــــــــال مـ
ــاول جــــيــــرارد بــيــكــيــه الـــتـــصـــرف بــطــريــقــة  ــ حـ
»صـــبـــيـــانـــيـــة« بـــعـــدمـــا كـــــان يـــريـــد االتـــجـــاه 

شبه معروفة، وكان االتحاد األوروغواياني 
النهائي  في  اإلذالل  من  يخشى  القدم  لكرة 
ر 

ّ
ــذ ــــــه حــ

ّ
عـــلـــى مــلــعــب مــــاراكــــانــــا، وحـــتـــى أن

 
ً
ب اإلحراج، قائا

ّ
الاعبني، وطلب منهم تجن

»أربعة مقبولة«. رفض فاريا قبول املوقف 
وحشد قواته، أي الزماء، بفضل شخصيته 
مــا سمعوه،  ينسوا  أن  منهم  الــقــويــة، طلب 
برازيلية  حنجرة  ألــف   170 يتجاهلوا  وأن 
في املدرجات، وأن يلعبوا املباراة بالطريقة 

من  مقذوفة  بتلقيه  الحكم إلخــبــاره  صــوب 
املــدرجــات، لكن بويول قــام بنزعها من يده 
 وطـــلـــب مــنــه عــــدم إضـــاعـــة الـــوقـــت والــلــعــب. 

أبدوليو فاريال
الــذي ألهم منتخب األوروغـــواي  هو الرجل 
في  التي واجهها.  الصعاب   

ّ
كــل رغــم  للفوز 

كأس العالم 1950 في البرازيل كان الجميع 
يعتبر أن هوية الفريق الذي سيتوج باللقب 

الــوحــيــدة الــتــي يــعــرفــونــهــا. عــلــى الــرغــم من 
ــواي  ــ أوروغـ أن منتخب  إال  فـــاريـــا،  خــطــاب 
تأخر 1-0 في الشوط األول، لكن فاريا شّد 
همم زمائه، وقاد باده للفوز بنتيجة 1-2 
في صدمة ال يمكن نسيانها عرفها الجميع 
تــخــســر  ــم  ــ ولـ  .»The Black Chief« بـــاســـم 
األوروغــــواي أي مــبــاراة كــان خالها فاريا 
امللعب بكأس  الزعيم األســطــوري في أرض 

العالم.

في  أفضل العب  اختيار  السابق،  العاملي  التنس  نجم  أغاسي،  أندريه  األميركي،  رفض 
الثاريخ بني الثالثي السويسري روجر فيدرير واإلسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك 
ديوكوفيتش. وقال في هذا الصدد: »ال يمكن الحسم اآلن فال أحد يمكنه أن يعرف ماذا 
 واحد منهم قادر على تحقيق نجاحات جديدة خالل الفترة 

ّ
. وكل

ً
سيحصل مستقبال

 واحد منهم يختلف حسب 
ّ

القادمة. اتخاذ موقف اآلن لن يكون أمرًا سليمًا. مستوى كل
نوعية األرضية، وإن أردتــم أن أحــدد األفضل فيجب تنظيم دورة على أرضية مختلفة 

ويتواجه خاللها الثالثي 100 مّرة وحينها يمكن االختيار«.

صورة في خبر

أغاسي واألفضل
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شبابنا على المسرح
»أبو الفنون« خارج أسوار الجامعات في قطر

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــســــــرح قـــطـــر  ــة مــــ ــبــ ــشــ ــهــــــدت خــ شــــ
الــوطــنــي، عــلــى مـــدى أربــعــة أيـــام، 
من 21 إلى 24 مارس/آذار، أربعة 
ــــال مـــهـــرجـــان املـــســـرح  ــــروض قـــدمـــت خـ عــ
الثاني، »شبابنا على املسرح«،  الجامعي 
ــراءات االحــتــرازيــة املفروضة  وحــالــت اإلجــ
ــار فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا،  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــافــــحــــة انـ ــكــ ملــ
ــور بـــنـــحـــو %20  ــحــــضــ ــدد الــ ــ ــ ــد عـ ــديـ ــتـــحـ بـ
مــن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة لــلــمــســرح، دون 
تــدفــق الــجــمــهــور الــعــريــض مــن املــواطــنــني 

واملقيمني.
حملت الدورة الثانية للمهرجان اسم رائد 
مــن رواد املــســرح الــقــطــري، والــــذي ساهم 
بــوضــع أســـس وقـــواعـــد املـــســـرح الــقــطــري، 
الفنان موسى عبد الرحمن، الذي رحل في 

مارس/ آذار عام 2017 عن 68 عامًا.
ــدورة الــثــانــيــة مـــن املــهــرجــان،  ــ ومــــا مــيــز الــ
تفاصيلها  بكل  املــشــاركــة  املــســرحــيــات  أن 
الفكرية والفنية والتقنية، كانت من نتاج 

طلبة ثاث جامعات في قطر.
الــلــوه« لطلبة  وفـــازت مسرحية »ال توقظ 
جامعة قطر، بجائزة أفضل عرض متكامل 
في حفل ختام املهرجان. تناقش املسرحية 
ــوذ  ــفــ ــنــ ــلــــطــــة والــ قـــضـــيـــة اســـــتـــــخـــــدام الــــســ

من مسرحية »ال توقظ اللوه« )العربي الجديد(

وتحمل  الشخصية،  ــواء  واألهــ للمصالح 
إسقاطات تامس هموم الشباب وقضايا 
الوطن العربي، وتدعوهم ليكونوا فاعلني 
لعب  عــلــى  وتــحــرضــهــم  مجتمعاتهم،  فــي 
دورهـــــم فـــي الــتــغــيــيــر اإليـــجـــابـــي وتــحــدي 

الصراعات والظروف املحيطة.
ــلــــوه« مــثــل شــعــبــي مــعــروف  »ال تـــوقـــظ الــ
لــــدى الــخــلــيــجــيــني، فـــالـــلـــوه  طــائــر بــحــري 
يحمل الكثير من حشرة القمل في جسده، 
ــلـــى الــــجــــزر الــصــغــيــرة  ويـــعـــيـــش عـــــــادة عـ
املــتــنــاثــرة فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي، وتسمى 
ــا، تــعــبــر  ــمـ ــديـ ــانــــت الـــســـفـــن قـ »فــــشــــت«. وكــ
»النوخذة«  الجزر ويوصي  تلك  بمحاذاة 
بــهــدوء  السفينة  تــمــر  بـــأن  الــبــحــارة(  )أي 
حتى ال تطير تلك الطيور فتنثر حشراتها 

على البحارة.
وفــــــازت مــســرحــيــة »مــــع مــرتــبــة الـــشـــرف« 
لــجــامــعــة قـــطـــر بـــجـــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
الــــخــــاصــــة، وهـــــي ثــــانــــي أهـــــم جــــائــــزة مــن 
جــوائــز املــهــرجــان. يجسد الــعــمــل صــراعــا 
حول الشخص األفضل، بني أحد مشاهير 
»سوشيال ميديا«، وشاب يحمل شهادة 
دراســات عليا. وناقشت املسرحية قضية 
املظاهر  وراء  واللهاث  االجتماعي،  الظلم 
ــنـــاس، األمـــر  الـــخـــداعـــة مـــن أجــــل إرضـــــاء الـ

الذي يؤدي بصاحبه إلى نتيجة سلبية.

وفي تقييمه للدورة الثانية من املهرجان، 
قــال أســتــاذ الــدرامــا فــي كلية املجتمع في 
قطر، مرزوق بشير، في تصريح صحافي، 
إن املـــســـرح الــجــامــعــي »لـــيـــس احــتــرافــيــا، 
 ومــــا زال فـــي مــرحــلــة الــنــضــج والـــتـــطـــور، 
ــيـــاس  ــقـ ــم عـــلـــيـــه والـ ــكـ ــعـــب الـــحـ ومــــــن الـــصـ
عــلــيــه بــنــفــس مــعــايــيــر مــســرح املــحــتــرفــني، 
ونحاول كنقاد أن نطور من هذه التجربة 
حــتــى تــنــضــج، وبــالــتــالــي جــمــيــع الــنــجــوم 
ــارا  ــغـ ــر بـــــــــدؤوا صـ ــطـ ــــي قـ واملــــســــرحــــيــــني فـ
ومــــن ثـــم أصـــبـــحـــوا نـــجـــومـــا، ألنـــنـــا نــريــد 
الــتــي نــجــدهــا فــي املــســرح  هـــذه التلقائية 

الجامعي«.
أهــدافــه؟ يجيب مدير  املهرجان  هــل حقق 
ــنــــان صـــاح  ــفــ ــز شــــــــؤون املـــــســـــرح، الــ ــركــ مــ
املـــــا، عـــن ســـــؤال »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
ــذا الـــســـؤال يــطــرح عــلــى املـــشـــاركـــني، أمــا  هـ
ــــدف الـــرئـــيـــس  ــهـ ــ ــز فــــــإن الـ ــ ــركـ ــ ــــن جـــهـــة املـ  مـ
هو تفعيل الحراك املسرحي خارج أسوار 
ــــى جــانــب   الــــجــــامــــعــــات، وهـــــــذا تـــحـــقـــق، إلــ
ــاب ومـــخـــرجـــني  ــ ــتـ ــ ــن كـ ــ ــاد كـــــــــــوادر مــ ــ ــجــ ــ إيــ
ومــمــثــلــني وفـــنـــيـــني، وتــفــعــيــل دورهــــــا في 
أن ذلك تحقق؛  العمل املسرحي، موضحًا 
فـــأبـــرز املـــهـــرجـــان أربـــعـــة مــؤلــفــني وأربــعــة 
إلــى جانب  الجامعة،  مخرجني مــن داخــل 
املــمــثــلــني والفنيني  مــن  مــن %90  أكــثــر  أن 

ــى الـــجـــامـــعـــات، مـــقـــارنـــة مع  يــنــتــســبــون إلــ
الــدورة األولى التي قدم خالها نصوصًا 
من خارج الجامعة، ما حدا بمركز شؤون 
املسرح اإلصرار على أن يجعل النصوص 
املسرحية من نتاج الطلبة، فنظمت ورش 
فنية لــهــؤالء املــوهــوبــني وبـــدت إفــرازاتــهــا 

في األعمال التي قدمت.
وأكــد مدير مركز شــؤون املسرح، أن %80 
ــهـــرجـــان  ــاركــــني فــــي املـ ــشــ مــــن الــــشــــبــــاب املــ
ــام،  ــعــ ــاملــــســــرح الــ جـــــاهـــــزون لـــالـــتـــحـــاق بــ
األهلية،  املسرحية  الفرق  إثــراء  ويمكنهم 
كــاشــفــا عـــن الــتــنــســيــق بـــني املـــركـــز وإدارة 
جــامــعــة قــطــر، بــهــدف وضـــع آلــيــة تضمن 
ــرحــــي داخـــــل  ــســ ــراك املــ ــ ــحــ ــ اســــتــــمــــراريــــة الــ
الذين  الشباب  هــؤالء  ليساهم   الجامعة، 
ــي تــفــعــيــل  ــ ــــي هــــــذه الـــــــــــدورة فـ ــوا فـ ــ ــاركــ ــ شــ
وتأهيل واستقطاب كــوادر شابة جديدة، 

تكون نواة املهرجانات القادمة.
ــان واملــــــؤلــــــف، غـــانـــم  ــنــ ــفــ بـــــــــدوره يــــؤكــــد الــ
السليطي، عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار املــســرح 
الــجــامــعــي، ألنـــه »يــؤســس لجيل آخـــر من 
املـــســـرحـــيـــني، فـــالـــجـــامـــعـــة بـــيـــت املـــعـــرفـــة، 
ــوط بـــهـــا الـــنـــبـــت املـــســـرحـــي ونـــشـــره  ــنــ ومــ
فـــي قـــطـــر، ويـــجـــب أن يـــكـــون املـــســـرح أحــد 

مخرجات الجامعة«.
املــقــدمــة، اعتبر  لــلــعــروض  وحـــول تقييمه 
صــاحــب مــســرحــيــة »أمـــجـــاد يــا عـــرب« في 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مستوى  لـــ حــديــثــه 
العروض جيد عموما، وأبــدى ماحظات 
تتمثل في أن النصوص تحتاج ملزيد من 
الدعم الفني، فهي كتابة مبتدئة، تعتريها 
أخطاء، وهي خطابية ومباشرة، وتبتعد 
عــــن الـــعـــاطـــفـــة فــيــمــا تــعــتــمــد عـــلـــى عـــرض 
األفكار، ولم ترتق إلى مستوى فني يترك 

أثرا في نفوس املشاهدين.

فازت مسرحية »ال 
توقظ اللوه« لطلبة 

جامعة قطر، بجائزة 
أفضل عرض متكامل 

في حفل ختام 
املهرجان. ويناقش 

العمل استخدام النفوذ 
لتحقيق مصالح 

شخصية

■ ■ ■
يهدف املهرجان 

إلى تفعيل الحراك 
املسرحي خارج أسوار 
الجامعات  إلى جانب 
إيجاد كوادر من كتاب 
ومخرجني وممثلني 

وفنيني

■ ■ ■
يرى غانم السليطي أن 
مستوى العروض جيد 
عموما، لكن النصوص 
تحتاج ملزيد من الدعم 

الفني، فهي كتابة 
مبتدئة، تعتريها أخطاء

باختصار

أربعة عروض فقد،  المهرجان  القطرية. ضم  العاصمة  الثاني، في  الجامعي  المسرح  أيام، فعاليات مهرجان  اختُتمت، قبل 
وذلك بسبب تأثير جائحة كورونا على البالد. هنا، وقفة عند األعمال المشاركة

هوامش

سما حسن

أو  الطريق،  قارعة  على  ابنها  تركها  التي  األم  حكاية 
ثم  ــص ثمن تذكرتها، 

ْ
ِلــُرخ داخــل عربة قطار خلفية، 

ن فيها عنوان   كانت تعتقد أنه قد دوَّ
ً
ترك معها ورقة

أحد قرابتها، حني تصل إلى وجهتها، أو حتى عنوان 
ابــنــهــا فــي املــديــنــة الــكــبــيــرة، حــني يــلــحــق بــهــا، بــعــد أن 
الورقة  تلك  يقرأ  مــن  كــل  يقضي بعض شــأنــه، ولكن 
ه  تدمع عيناه؛ ألن ابنها يطلب من قارئها أن ُيــوِدع أمَّ
ة  لشدَّ عليها؛  ينفق  أن  يستطيع  ال  ألنــه  ني؛ 

ِّ
املسن دار 

فقره.
أحـــداث فيلم مؤلم،  فــي  األم شــاهــدنــاهــا،  هــذه  حكاية 
هو »ساعة ونص«، حيث أبكت املمثلة القديرة، كريمة 
ر، وهي تنتظر ابنها، 

ِّ
مختار، املشاهدين، في دور مؤث

ته، ونجاتها 
َّ
ووقوع حادث تصادم للقطار الذي استقل

 هذه األحداث املحزنة 
ُّ

منه، وانتظارها عودة ابنها.. كل
تدفعك أال تتمالك دموعك.

العام 1952،  ُعــِرض في  كــان فيلًما قد  القطار  دة  سيِّ
ق نجاًحا، ولكن خلدت أغنية فيه، وهي »من 

ِّ
ولم يحق

دة  بكلماتها سيِّ رت  عبَّ م«، حيث 
ّ
يا حبيبي سل بعيد 

التي تركتها،  القطار، ليلى مــراد، عن شوقها البنتها 

وسافرت بالقطار، وحيث وقع حادث للقطار أّدى إلى 
ف 

ْ
تغيير مجرى حياتها، وربما أّدى الحادث إلى كش

 
ُّ

الذي يستغل إليها، وهو زوجها  الناس  حقيقة أقرب 
ــا 

ً
وزن يقيم  وال  أجــل مصالحه،  مالها، وشهرتها؛ من 

ة. لعهد زواج، أو أبوَّ
فــي حــادثــة تــصــادم قطارين فــي ســوهــاج فــي صعيد 
 
َ
طلق عليها أيضا

ُ
أ ــا  أّمً املاضي، رأينا  مصر األسبوع 

للوهلة األولـــى،  الــقــطــار. وتــبــدو قصتها،  ــدة  اســم ســيِّ
ــد مــن أن الــفــن هــو التجلي 

ُّ
مــؤملــة، وتــدفــعــك إلـــى الــتــأك

واقعي  أنــه تجسيد  أي  الــــروح،  أو  للفكرة  املــحــســوس 
األملــانــي،  الفيلسوف  ذهــب  الــوعــي، حسبما  أو  للفكر 
هيغل، فهذه األم اشتكت من عقوق ولدها الذي طردها 
من املنزل، وقصدت القاهرة؛ لكي تقيم في باحة أحد 
القديمة، مثل مسجد  القاهرة  بها  التي تعجُّ  املساجد 
السيدة زينب، ومسجد اإلمام الحسني، فهناك ال يموت 
فقير من الجوع، بل يجد لقمته، وينام ليله؛ من إحسان 
ا ورجاء. وهنا 

ً
ك املريدين والقاصدين هذه األماكن تبرُّ

أمــام روايـــات متضاربة، عن قصة سيدة قطار  نحن 
في  والتدقيق  التحقيق  فبعض  للعام 2021،  سوهاج 
روايــة السيدة أفضى إلى روايــٍة مخالفة، مفاُدها بأن 
ــن، فهناك شــهــاداٌت  األمــهــات أيضا قــد يظلمن أوالدهـ

خــر راتــًبــا مــن زوج  عــن أمٍّ تستغل ابــنــهــا املــعــاق وتــدَّ
ى؛ ما يجعلك تقف وتصمت، وال تتفاعل، وتفكر 

َّ
متوف

 مــا تسمعه مــن حــولــك، من 
َّ

ق كــل بــأن عليك أال تــصــدِّ
ا، في تفاصيلها 

ً
طرف واحد، لحكاية تعتصر قلبك أمل

الــذي ينوء بثقل همومه  حــاديــة الجانب، هــذا القلب 
ُ
األ

.
ً

ال ق به، أوَّ
َّ
الخاصة ومتاعبه، وعليك أن تترف

الخيال،   جرعاٍت من 
ً
باعثة القطار  تبدو رحلة  حتًما، 

ــتــي جــعــلــت من  ــالم الــقــديــمــة ال ــ ــدًءا مـــن قــصــص األفـ ــ بـ
كثيًرا  خيالك  جــال  وربما  ووداع.  لقاء  محطة  القطار 
سفر،  كرفيق  بــراكــب  تجمعك  جميلٍة  مــصــادفــٍة  فــي 

ل مدى جنوح خيال املراهق، أو املراهقة، بداخلك،  وتخيَّ
فتاة حسناء تستبدل  أو  ا وسيًما  ل شاًبّ تتخيَّ وأنــت 
حقيبتك بحقيبته أو حقيبتها، داخل القطار، والنتيجة 
أن قصة حب هادئة تنشأ بني الطرفني. ولكن القطارات 
سة  املكدَّ عرباتها  ومنظر  غالًبا،  الفقراء  وجــع  تحمل 
ــك املــنــطــلــق؛ ألن ضحايا 

َ
يــوجــع قــلــبــك، وُيــســكــت خــيــال

حوادث القطارات دائًما هم من الفقراء والفالحني.
القطار األسبوع املاضي في مصر  لفتني في حادثة 
قــد ربطوا  أن كثيرين  الـــراوي،  األم سمرة  غير قصة 
بينها وبني حوادث أخرى، تلتها وسبقتها، وبني لعنة 
الفراعنة، وأن الحوادث املتتالية في مصر؛ من حرائق 
مباٍن،  وانهيارات  السويس،  قناة  في  سفينة  وجنوح 
لعنة فراعنة قادمة؛  إلــى  اشـــارات  وغيرها، ما هي إال 
ِخذ لنقل مومياوات من املتحف 

ُّ
ات القرار الذي  بسبب 

الفسطاط،  متحف  إلــى  التحرير  ميدان  في  املــصــري، 
ة أخيرة لها. وعلى الرغم من أن هذه املومياوات 

َّ
محط

ما هي إال بقايا ألجساٍد بالية، إال أن بعضهم ُيحيل 
أسباب الكوارث األخيرة املتالحقة إلى غضبها، وليس 
إلى الفساد واالستهتار بأرواح الناس البسطاء، وغفلة 
ــداف شخصية، بغضِّ  أهــ الــضــمــيــر، والــركــض خــلــف 

النظر عن مصلحة املواطن، وروحه.

سيّدة القطار

وأخيرًا

القطارات تحمل وجع الفقراء 
سة  غالًبا، ومنظر عرباتها المكدَّ

يوجع قلبك، ويُسكت خيالَك 
المنطلق
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