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إعمار غـزة  

تين  )حسام شبارو/األناضول( النظام أدخل ماليين المهجرين والمعتقلين والقتلى ضمن أعداد المصوِّ

ــايــــمــــز«  ــقــــريــــر نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــة »تــ كــــشــــف تــ
تعتقد  البريطانية  االستخبارات  أن  البريطانية، 
بـــوجـــود أدلــــة مــتــزايــدة بــشــأن تـــســـّرب فــيــروس 
ــلــفــيــروســات فـــي مــديــنــة  كـــورونـــا مـــن مــخــتــبــر ل
العالم.  الذي اجتاح  الوباء  ووهان الصينية، مهد 
كما أعلنت دراسة أعدها البروفيسور البريطاني 
النرويجي  الفيروسات  وعالم  دالغليش،  أنغوس 
»دايلي  صحيفة  في  نشرت  سورنسن،  بيرغر 
ابتكروا  الصينيني  العلماء  أن  البريطانية،  ميل« 
فيروس كورونا في مختبر ووهــان، ثم حاولوا 
العكسية  الهندسة  نسخ  ذلــك عن طريق  تغطية 

للفيروس لجعله يبدو وكأنه تطور بشكل طبيعي 
ه أثناء تحليل عينات من 

ّ
من الخفافيش. وقاال إن

الفيروس في محاولة للتوصل إلى لقاح، اكتشف 
فريدة،  أصابع  بصمات  وسورنسون  دالغليش 
يمكن أن تنشأ فقط نتيجة التالعب في املختبر. 
وكانا قد حاوال نشر النتائج التي توصال إليها، 

إال أن املجالت العلمية الكبرى رفضت ذلك.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، شـــهـــدت الـــهـــنـــد أدنــــــى زيـــــادة  مــ
ــداد اإلصـــابـــات الــجــديــدة بفيروس  يــومــيــة فــي أعــ
 165,553 تسجيل  بعد  يــومــا،   46 منذ  كــورونــا 
إصــابــة جــديــدة و3460 حــالــة وفـــاة خــالل األربــع 

والعشرين ساعة املاضية. وأظهرت بيانات وزارة 
الــصــحــة أن عـــدد اإلصـــابـــات فــي الــهــنــد يبلغ اآلن 
الــوفــيــات 325,972.  مــلــيــون إصــابــة وعـــدد   27.9
مع  بالتعامل  املكلفة  الروسية  اللجنة  أعلنت  كما 
جديدة  إصــابــة   9694 تسجيل  كــورونــا  جائحة 
بفيروس كــورونــا، وهــو أعلى رقــم إصــابــات منذ 
نــهــايــة مــــارس/ آذار املـــاضـــي، فــي وقـــت ارتــفــعــت 
أعداد الوفيات إلى 121,162. إلى ذلك، نظم آالف 
البرازيليني احتجاجات أول من أمس، على طريقة 
تــصــدي الــرئــيــس جــايــر بــولــســونــارو )الـــصـــورة( 
لــجــائــحــة كـــورونـــا فــي 16 مــديــنــة عــلــى األقــــل في 

شتى أنحاء البالد، حاملني الفتات تطالب بتنحيه 
ومساءلته. وقلل األخير من شدة الجائحة ورفض 
اللقاحات.  أهمية  الكمامات وشكك في  استخدام 
يسارية  سياسية  أحــزاب  االحتجاجات  ونظمت 
االحتجاجات  وبــدت  واتــحــادات طالبية.  ونقابات 
جانيرو  دي  ريــو  ومدينة  برازيليا  العاصمة  في 
سلمية، في وقت استخدمت الشرطة الغاز املسيل 
املطاطي في مدينة ريسيفي  للدموع والرصاص 
أحد  املتظاهرون  وأغلق  البالد.  في شمال شــرق 

أكبر شوارع ساو باولو، كبرى مدن البرازيل. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

إشراف مصري وعرقلة إسرائيلية
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اليمن: ثمن االسـتنجاد بالخارج
يصعب العثور على بلد منتهكة سيادته بقدر ما هو حال اليمن حاليًا. بين 

إيران والسعودية واإلمارات، لم يتبقَّ الكثير لليمنيين. ]6ـ7[

انضم »واتساب« سريعًا 
إلى ركب المتواطئين 
مع إسرائيل، فحجب 

خدمته عن صحافيين 
فلسطينيين.
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القاهرة ـ العربي الجديد

فوجئ نواب البرملان املصري، يوم الثالثاء 
املاضي، بمشروع قانون جديد محال على 
 
ّ
نحو عاجل من مجلس الــوزراء، لرفع سن
تــقــاعــد رتــبــة »الـــفـــريـــق« املــنــصــوص عليه 
فــي قــانــون التقاعد والــتــأمــن واملــعــاشــات 
لــلــقــوات املــّســلــحــة، مـــن 64 إلــــى 65 عــامــا، 
الــدفــاع، الفريق أول  مع توصية من وزيــر 
مــحــمــد زكــــي، وهــيــئــة مــســتــشــاري مجلس 
ــنـــواب،  ــام ملــجــلــس الـ ــعـ ــــن الـ الـــــــوزراء واألمــ
أحــمــد عـــزت مــنــاع، بــســرعــة املــوافــقــة على 
ــّم تـــمـــريـــر مـــشـــروع  ــ ــــروع. وبـــالـــفـــعـــل تـ ــــشـ املـ
السبب  معرفة  دون  عجالة،  على  القانون 

الحقيقي لذلك.
ــذكــــرة اإليــضــاحــيــة  وكـــعـــادتـــهـــا، جـــــاءت املــ
ــاملــــشــــروع، مــكــتــظــة بـــالـــعـــبـــارات  ــة بــ ــقـ ــرفـ املـ
مـــغـــزى،  ذات  داللــــــة  أي  دون  اإلنـــشـــائـــيـــة، 
مــــرجــــعــــة املــــقــــتــــرح إلـــــــى »مـــــــا كــــشــــف عــنــه 
التطبيق العملي، من أن املدة املقررة حاليا 
الترقي  بعد  الــفــريــق،  رتبة  فــي  لالستمرار 
إلـــيـــهـــا، ال تــســمــح لــحــامــلــهــا بــاالســتــمــرار 
ــــذي يــحــقــق نقل  بــالــخــدمــة عــلــى الــنــحــو الـ
وكذا  مرؤوسيهم،  إلى  املكتسبة  خبراتهم 
ــيـــاديـــة األعــــلــــى، بــمــا  ــقـ شـــغـــل الـــوظـــائـــف الـ
يتماشى مع تطور أنظمة الخدمة للقوات 
املــســلــحــة«. ومـــن دون أي إجـــــراءات أخــرى 
بعد موافقة البرملان الروتينية والسريعة، 
أحيل املشروع لرئاسة الجمهورية، ليصدر 
الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي 
التعديل كقانون رسميا، بتاريخ 27 مايو/

أيــار الحالي، أي أن القانون ظهر ونوقش 
وصدق عليه وصدر خالل 48 ساعة فقط.

ــر الــوحــيــد  ــ والـــســـرعـــة الــفــائــقــة لــيــســت األمـ
 
ّ
القانون. فبعد تعديل سن الالفت في هذا 

الــتــقــاعــد لــرتــبــة الــفــريــق فــقــط، وهـــي ثــالــث 
املــصــري، أصبحت  أعلى رتبة في الجيش 
 التقاعد في 

ّ
هــنــاك مفارقة فــي جـــدول ســن

القانون. فتقاعد رتبة اللواء يحصل ببلوغ 
أول  والفريق  عــامــا،  والفريق 65  عــامــا،   58
أن سن  أي  عـــامـــا.   65 واملـــشـــيـــر  عـــامـــا،   62
تــقــاعــد رتــبــة الــفــريــق أصــبــح أكــبــر مــن سن 
تــقــاعــد الــرتــبــة األعــلــى مــنــه، الــتــي يشغلها 
حاليا وزيــر الدفاع محمد زكــي، ومساويا 
والتي  املشغولة حاليا،  غير  املشير  لرتبة 
كان السيسي نفسه آخر من تمتع بها قبل 

ترشحه لرئاسة الجمهورية في 2014.
األعلى  واملجلس  السيسي  دفــع  الــذي  فما 
ــــذي يصنع  لــلــقــوات املــســلــحــة لــلــتــعــديــل الـ
هـــذه املــفــارقــة الــغــريــبــة؟ مــصــادر حكومية 
»العربي  لـ اإلجابة  املستوى كشفت  رفيعة 
الــــجــــديــــد«، وتــتــمــثــل بـــاخـــتـــصـــار فــــي اســـم 
الــفــريــق أســـامـــة عــســكــر، الــرئــيــس الــحــالــي 

لهيئة عمليات القوات املّسلحة.
تنص املـــادة 12 مــكــررًا مــن قــانــون التقاعد 
والــتــرقــيــة واملـــعـــاشـــات لــلــقــوات املــســلــحــة، 
على أنه يجوز لرئيس الجمهورية، القائد 
األعلى للقوات املسلحة، مّد الخدمة لسنة 
واحـــــدة أو أكــثــر بــعــد بــلــوغ ســـن الــتــقــاعــد 
لكل من وزيــر الــدفــاع ورئيس أركــان حرب 

ــر أمـــــــــس األحـــــــــد،  ــ ــــصـ ــــى عـ ــتـ ــ تـــــســـــارعـــــت حـ
اإلسرائيلية،  الحكومة  تشكيل  مباحثات 
ــن حــــــزب »الــــلــــيــــكــــود« وزعـــيـــمـــه  ــ بـــعـــيـــدًا عـ
أمــس، من  الــذي أجــرى  بنيامن نتنياهو، 
للبقاء  األخــيــرة،  اللحظات  مــنــاورة  جهته، 
النيابية لحزب  الكتلة  في الحكم. وأعلنت 
»يمينا«، الذي يقوده نفتالي بينت، دعمها 
ف 

ِّ
ُكل الــتــي  الحكومة  إلــى  الــحــزب  انضمام 

ــــزب »يــيــش  ــم املــــعــــارضــــة، ورئــــيــــس حـ ــيـ زعـ
بعد  وذلــك  بتشكيلها،  لبيد،  يئير  عتيد«، 
اتـــفـــاق لــبــيــد وبــيــنــت عــلــى تـــولـــي األخــيــر 
رئــاســة الــحــكــومــة عــامــن، عــلــى أن يخلفه 

لبيد في املنصب.
وجاء قرار كتلة »يمينا«، في أعقاب اجتماع 
عقدته كتلة أمس، التخاذ قرار نهائي من 
مسألة االنضمام إلى حكومة لبيد. ويبدو 
أن بينت قد تمكن بشكل خاص من إقناع 
الـــوزيـــرة الــســابــقــة والــقــيــاديــة فــي الــحــزب، 
ــم مــــوقــــفــــه، بــعــدمــا  ــيـــت شــــاكــــيــــد، بــــدعــ ــلـ أيـ
كــانــت تــفــضــل تــشــكــيــل حــكــومــة بــمــشــاركــة 
»الليكود« وحزب »تكفاه حدشاه« برئاسة 
جدعون ساعر. وقال بينت ألعضاء كتلته، 
ــة فـــي حــكــومــة بــرئــاســة  ــاركـ إنــــه قــــرر املـــشـ
لــبــيــد، ملــنــع نتنياهو مــن مــواصــلــة »املـــّس 
محذرًا  بمصالحها«،  واإلضــــرار  بــالــدولــة 
القائم سيفضي  الوضع  أن »استمرار  من 
إلـــى ســيــادة الــفــوضــى«. وفـــي مــؤشــر على 
لحزبه،  املتطرف  اليميني  بالخط  التزامه 
أضـــاف بينت أن »الــقــيــادة تــفــرض تحمل 
املــســؤولــيــة، ولــيــس الــهــروب مــنــهــا، لدينا 
خطوط حمراء وسنّصر عليها، فلن نقوم 
بـــاالنـــســـحـــاب مــــن األراضــــــــي أو اإلضــــــرار 
بــالــهــويــة الــيــهــوديــة لــدولــة إســرائــيــل. فقد 
أن أحصن  لــي  كـــان مــن األســهــل بالنسبة 
نفسي وأصــــّب الــزيــت وأضــــرم الــنــار أكثر 
مثل اآلخرين، لكن هذا سيدفع الدولة إلى 

التفكك«.
ــــرار كــتــلــة »يــمــيــنــا« بــعــد الــتــوافــق  ــاء قـ ــ وجـ
أيضا بن األحزاب التي ستشكل الحكومة 
الــجــديــدة، وهـــي »يــيــش عــتــيــد«، »يــمــيــنــا«، 
ــاه«، »يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو«،  ــدشــ »تـــكـــفـــاه حــ
ــل«، و»مــــيــــريــــتــــس«، عـــلـــى تـــوزيـــع  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ »الـ
لبيد  حكومة  أن  علما  الــوزاريــة،  الحقائب 
ــم قـــائـــمـــة الــنــائــب  - بــيــنــت ســتــحــظــى بـــدعـ

الرئيسية  األفــــرع  وقــــادة  املسلحة  الــقــوات 
ــون من 

َ
ُمــعــف أنــهــم  فــقــط، بما يعني  الثالثة 

ضـــــرورة الــتــقــاعــد فـــي الــســن املـــحـــددة، إذا 
أصدر الرئيس املصري قرارًا باستمرارهم 

في الخدمة.
وعــلــى هــذا األســـاس، تخطى وزيـــر الــدفــاع 
مــحــمــد زكـــي ســـن 65 وهـــو بــرتــبــة الــفــريــق 
فريد  األركـــان محمد  رئيس  أول، وتخطى 
حــجــازي الـــــ67 عــامــا وهـــو بــرتــبــة الــفــريــق، 
كونهما من أصحاب الوظائف التي يمكن 
بعد  ملــا  خدمتها  مــّد  الجمهورية  لرئيس 
ســن التقاعد. وحصل األمــر ذاتــه مــع قائد 
ــواء مــحــمــد حــجــازي  ــلــ ــجــــوي، الــ ــاع الــ ــدفــ الــ
عــبــد املـــوجـــود، الــــذي أكــمــل 58 عـــامـــا، هي 
ســن تقاعد رتبة الــلــواء، ومــّد لــه السيسي 
بــاعــتــبــاره قـــائـــدًا لــفــرع رئــيــســي. أمـــا قــائــد 
ــقــــرب مــــن الــســيــســي،  الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة املــ
الــفــريــق أحـــمـــد خـــالـــد حـــســـن، فــقــد تخطى 
الـ63 عاما فقط ولم يبلغ بعد سن التقاعد، 
واألمر ذاته بالنسبة لقائد القوات الجوية، 
الفريق محمد عباس حلمي، الذي تخطى 

60 عاما فقط، فلم يبلغ سن التقاعد بعد.
وخــــارج هـــذه املــجــمــوعــة، ال يحظى برتبة 
ــو الـــفـــريـــق  ــ ــريــــق إال ضــــابــــط واحــــــــد هـ ــفــ الــ
أســامــة عــســكــر، الـــذي يكمل غـــدًا فــي األول 
الـــ64 عاما، وهــو سن  من يونيو/حزيران، 
التقاعد بالنسبة لرتبة الفريق، قبل تعديل 
ــام، لــتــضــاف ســنــة جــديــدة  الــقــانــون مــنــذ أيــ
إذ  القانون،  العسكرية بحكم  إلى مسيرته 
إنه ال يشغل أيا من الوظائف التي ُيسمح 
بتجاوز سن التقاعد فيها بمجرد إصدار 

قرار جمهوري.
والــعــالقــة بــن الــســيــســي وعــســكــر متميزة 
قــــبــــل األول  الـــــتـــــي دفـــــعـــــت مــــــن  ــة  ــ ــدرجـ ــ ــلـ ــ لـ
ــداث وظــــائــــف بــعــيــنــهــا لــلــثــانــي،  ــحــ ــتــ الســ
القناة ومكافحة  قــيــادة منطقة شــرق  مثل 
ــاب مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2015  ــ اإلرهـ
تم  2016، حن  األول  إلــى ديسمبر/كانون 
إبــعــاد عسكر، الــذي كــان أصغر مــن يحمل 
رتــبــة الفريق فــي ذلــك الــوقــت، إلــى منصب 
لكنه  له خصيصا،  حدث 

ُ
است أيضا  جديد 

الــدفــاع لشؤون  مكتبّي، هــو مساعد وزيــر 
تنمية سيناء.

ثـــــارت شـــائـــعـــات عن  وفــــي خـــريـــف 2017، 
إبــعــاد لعسكر مــن مناصبه وتــجــريــده من 
ســلــطــاتــه بــســبــب مـــخـــالـــفـــات مـــالـــيـــة، لــكــن 

»يمينا«  ورفــض  منصور.  عباس  العربي 
و»تـــكـــفـــاه حـــدشـــاه« أن تــحــظــى الــحــكــومــة 
بدعم »القائمة العربية املشتركة«. وذكرت 
صحيفة »يــديــعــوت أحــرنــوت«، أن رؤســاء 
ــزاب املــشــاركــة قــد اتــفــقــوا على توزيع  األحــ
ــنــــاصــــب، حـــيـــث ســـيـــكـــون رئــــيــــس حـــزب  املــ
ــرًا  ــدعـــون ســـاعـــر وزيــ »تـــكـــفـــاه حــــدشــــاه« جـ
لـــلـــقـــضـــاء، ورئــــيــــس »يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو« 
أن  على  للمالية،  وزيـــرًا  ليبرمان  أفيغدور 
تتسلم زعيمة »العمل« ميراف ميخائيلي 
ينتسان  »ميرتس«  النقل، ورئيس  حقيبة 
هورفتيش، الصحة. وبحسب »يديعوت«، 
فإن عيساوي فرج من »ميريتس« سيكون 
الــعــربــي الــوحــيــد فــي الــحــكــومــة. وفـــي حــال 
قرر بينت نهائيا االنضمام لحكومة لبيد، 
الرئيس  اإلثنن  اليوم  األخير سيبلغ  فــإن 
اإلســرائــيــلــي رؤوفــــن ريــفــلــن، بتمكنه من 

تشكيل الحكومة.
وقــطــع قـــرار كتلة »يــمــيــنــا« الــطــريــق على 
مـــحـــاوالت »الــلــيــكــود« ونــتــنــيــاهــو إفــشــال 
كان  حيث  حكومة،  لتشكيل  لبيد  جهود 
»الــلــيــكــود« قــد عــرض صــبــاح أمـــس، فكرة 
رئاستها  عــلــى  يــتــنــاوب  حــكــومــة  تشكيل 
كـــل مـــن ســـاعـــر، نــتــنــيــاهــو وبــيــنــت. وذكـــر 
مــوقــع »ولــــــاله« أن »الــلــيــكــود« اقـــتـــرح أن 
ثم  أواًل،  للحكومة  رئيسا  ســاعــر  يصبح 

املصادر أكدت أنه كان قد خضع للتحقيق 
ادعـــاءات تتعلق بتلك املخالفات،  فقط في 
ــال إداريـــــــة أقــل  ــمـ وأســــنــــدت إلـــيـــه لــفــتــرة أعـ
أهــمــيــة، مــثــل مــســؤول مــشــروعــات الجيش 

في املنطقة املركزية.
أشهر  ثالثة  بعد  أي   ،2019 ديسمبر  وفــي 
مــن تــظــاهــرات ســبــتــمــبــر/أيــلــول الضخمة 
وتــصــاعــد الــحــديــث عــن فــســاد املــشــروعــات 
املقاول محمد علي،  العسكرية على لسان 
مرة  أســامــة عسكر  السيسي تصعيد  قـــّرر 
أخرى إلى منصب مميز، هو رئيس هيئة 
املسلحة، في خطوة  القوات  في  العمليات 
غــيــر مــعــتــادة، وتتمثل فــي أن يــعــود قائد 
عــســكــري يحمل رتــبــة الــفــريــق إلـــى وظيفة 
بعد بالفعل. وجــاء ذلك إلى 

ُ
أ مهمة بعدما 

جانب احتفاظ عسكر بملف تنمية سيناء 
في القوات املسلحة.

ووفــــقــــا لـــلـــمـــصـــادر، فـــقـــد أعـــــــاد الــســيــســي 
رصد  بعدما  الكبير،  املنصب  لهذا  عسكر 
استياء واســعــا داخــل الجيش مــن انتشار 
املالي  الفساد  عــن  واملعلومات  الشائعات 
لــبــعــض الــــقــــيــــادات، وبـــصـــفـــة خـــاصـــة فــي 
الهيئة الهندسية واالستخبارات الحربية.

ــه فــي الــوقــت الــذي  وأوضـــحـــت املـــصـــادر أنـ
كــانــت بــعــض وســائــل اإلعــــالم تــتــحــدث عن 
عسكريا،  ومحاكمته  عسكر  إقامة  تحديد 
كان األخير يتولى بالفعل اإلشــراف املالي 
واإلداري على العديد من املشاريع بتكليف 
مباشر من السيسي ووزيــر الدفاع. وعلى 
امللك  املشاريع، مشروع جامعة  هــذه  رأس 
ســلــمــان وغـــيـــره مــمــا يــنــفــذه الــجــيــش في 
ــر الــــذي اســتــدعــى في  جــنــوب ســيــنــاء، األمــ
تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة تـــدخـــل الـــســـيـــســـي إلعـــادتـــه 
ملــنــصــب رفــيــع فـــي الــجــيــش، بــهــدف إعـــادة 
حمة للقوات املسلحة وإسكات الحديث 

ُّ
الل

املالي  الفساد  توابع  املتصاعد، ســواء عن 
الــذي يحظى  رّد االعتبار لعسكر،  أو عــدم 
بشعبية كبيرة في الجيش بسبب خدمته 
ــالـــث املـــيـــدانـــي  ــثـ ــي الـــجـــيـــش الـ الـــطـــويـــلـــة فــ

وسالح املشاة.
ولم يكتف السيسي بإعادة عسكر ملنصب 
بالفعل،  واســعــة  سلطات  منحه  بــل  كبير، 
زادت بمرور الوقت في إطار تنظيم العالقة 
بـــــن الـــجـــيـــش واملـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــات  ــروعــ ــشــ ــة، واإلشـــــــــــــراف عــــلــــى املــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ املـ
سيناء  محافظات  فــي  والخدمية  املرفقية 

والقناة والدلتا تحديدًا.
ــبــــح عـــســـكـــر فــي  ــادر، أصــ ــ ــــصــ وبـــحـــســـب املــ
األولــى  الكلمة  صاحب  األخيرين  العامن 
واألهــم في مجال التعاون بن املحافظن 
واملــحــلــيــات والــهــيــئــة الــهــنــدســيــة، ومــلــف 
مــخــالــفــات الــبــنــاء الــــذي أســـنـــده السيسي 
الكبرى  الــرســمــيــة  الحملة  خـــالل  للجيش 
خـــالل  تــــــــرأس  كـــمـــا   .2020 ــــي  فـ ــا  ــأنـــهـ بـــشـ
ــان املــشــتــركــة  ــلـــجـ ــيـــن الـ الـــشـــهـــريـــن املـــاضـ
بــن الجيش واملــحــلــيــات، ملــراجــعــة شــروط 
الــبــنــاء وقـــيـــود االرتـــفـــاعـــات الــقــصــوى في 
القرى واملدن اإلقليمية. كما يشرف عسكر 
التجمعات  إلقــامــة  القومي  املــشــروع  على 

البدوية في سيناء.

يذهب  أن  على  املنصب،  نتنياهو  يتولى 
ــادر فــي  ــالــــت مــــصــ إلـــــى بــيــنــت أخــــيــــرًا. وقــ
»الليكود« إن ساعر لم يرد على االقتراح، 
كون حزبه ال يثق في نتنياهو. من ناحية 
ثــانــيــة، كــثــف »الــلــيــكــود« الــتــحــريــض على 
اب«، حيث 

ّ
»الــــكــــذ بــيــنــت، واصـــفـــا إيـــــاه بـــــ

ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ ــــرض الــــحــــزب عـ عــ
وهو  لألخير  مفبركة  صــورة  االجتماعي 
يرتدي الكوفية الفلسطينية، كتب تحتها 
»كــــــذاب«. وأفـــــادت »يـــديـــعـــوت« أن شــرطــة 
االحتالل قررت تكثيف اإلجراءات األمنية 
لحماية بينت في أعقاب التحريض عليه 

وتعزيز طاقم حراسته.
ــتـــي وصــلــت  ــــى الــــحــــدود الـ ــــي مـــؤشـــر إلـ وفـ
ــكــــود«،  ــيــ ــلــ ــتــــصــــدعــــات داخــــــــل »الــ إلـــيـــهـــا الــ
ومـــنـــاورات الــحــزب الــيــمــيــنــي اإلســرائــيــلــي 
اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  ذكــرت  األخــيــرة، 
الليكودي  املالية والقيادي  أن وزير   ،»12«
على  أخيرًا  اقترح  كاتس،  يسرائيل  البارز 
الحزب.  لقيادة  انتخابات  إجــراء  نتنياهو 
وبحسب الــقــنــاة، فــإن كــاتــس اقــتــرح أيضا 
أن تواصل عائلة نتنياهو اإلقامة في املقر 
دولــة  حكومة  لرئيس  املخصص  الرسمي 
رفض  نتنياهو  لكن  القدس،  في  االحتالل 

العرض جملة وتفصيال.
صالح...

ثارت شائعات في 2017 
عن إبعاد لعسكر بسبب 

مخالفات مالية

تّم تمرير مشروع 
القانون بسرعة قياسية 

في البرلمان

مددت محكمة في 
الناصرة اعتقال كمال 

الخطيب إلى اليوم

حاولت مصر، عبر إيفاد مدير مخابراتها عباس كامل إلى القدس المحتلة ورام اهلل 
وغزة، واستقبالها وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكينازي، تقديم ضمانات لالحتالل، 
من أجل إطالق عملية إعادة إعمار ما دمره في غزة، باإلضافة إلى إعادة تحريك 

ملف األسرى اإلسرائيليين لدى »حماس«

القاهرة، رام اهلل ـ العربي الجديد

ــراك املـــصـــري الـــهـــادف  ــحــ اصـــطـــدم الــ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــدئــ ــهــ ــتــ لـــتـــثـــبـــيـــت الــ
ــــادة  ــــالق مـــلـــف إعـ ــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وإطـ
ــزة، أمـــس األحــــد، والــــذي شمل  إعــمــار قــطــاع غـ
إيــفــاد مــديــر املــخــابــرات املــصــري عــبــاس كامل 
إلى القدس املحتلة ورام الله وغزة، واستقبال 
الــقــاهــرة وزيـــر الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي غابي 
زيــارة لوزير خارجية  أول  أشكينازي في في 
إسرائيلي ملصر منذ 2008، بعرقلة إسرائيلية 
واضحة مع ربط كل تسهيالت إعادة اإلعمار 
بحل قضية األسرى واملفقودين اإلسرائيلين 
ــر الـــــحـــــراك املـــصـــري  ــيـ ــسـ ــاع غـــــــزة. ويـ ــطــ ــــي قــ فـ
ــتـــوازيـــن: األول تــحــريــك ملف  مـ عــلــى خــطــن 
ــزة، خــصــوصــا فـــي ظل  ــادة إعـــمـــار قــطــاع غــ ــ إعـ
القطاع  منها  يعاني  التي  الصعبة  األوضـــاع 
بــعــد الـــعـــدوان، بــمــا فــي ذلـــك تــقــديــم ضمانات 
بــــأن املـــســـاعـــدات املــنــتــظــرة لــلــقــطــاع لـــن تصل 
إلــــى حـــركـــة »حـــمـــاس« تــمــاشــيــا مـــع الـــشـــروط 
األمــيــركــيــة، ومــع مــا يتطلبه ذلــك مــن انــخــراط 
مــصــري مــبــاشــر فـــي مــلــف اإلعـــمـــار مـــن خــالل 
طـــرح تــمــريــر األمـــــوال مــن خـــالل لــجــنــة دولــيــة 
بقيادة مصر أو األمم املتحدة جنبا إلى جنب 
مع إعادة تعويم دور السلطة الفلسطينية في 
القطاع. كما تعمل القاهرة على تحريك ملف 
األســـرى لــدى »حــمــاس« فيما يصر مسؤولو 

االحتالل على ربط امللفن ببعضهما.
ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن  ــ وقـ
نتنياهو، بعد اجتماعه مع عباس كامل، في 
الجنود  باستعادة  »طالبت  املحتلة،  الــقــدس 
ــزة فــــي أقــــرب  ــ ــيــــن املـــحـــتـــجـــزيـــن فــــي غــ ــدنــ واملــ
ــت، وبــمــنــع حــمــاس مـــن تــعــزيــز قــوتــهــا، أو  وقــ
الــحــصــول عــلــى املــــــوارد املــخــصــصــة لــلــســكــان 
االستخبارات  وزيــر  اللقاء  وحضر  املدنين«. 
اإلســـرائـــيـــلـــي إيـــلـــي كـــوهـــن ورئـــيـــس مجلس 
ــن الــقــومــي مــائــيــر بـــن شـــبـــات، وذلــــك بعد  األمــ
عــــقــــد األخـــــيـــــر اجــــتــــمــــاعــــا مـــــطـــــواًل مـــــع مـــديـــر 
املــخــابــرات املــصــريــة. كــمــا نــقــل مــوقــع »وااله« 
اإلســـرائـــيـــلـــي عـــن أشـــكـــيـــنـــازي تــمــســكــه خــالل 
زيــارتــه القاهرة بربط إعــادة اإلعــمــار في غزة 
قوله إن »إسرائيل لن تدفع ملف إعادة إعمار 
 قضية األســرى 

ّ
قطاع غــزة قدما، من دون حــل

تحتجزهم  الذين  )اإلسرائيلين(  واملفقودين 
فور  تغريدة،  في  أشكينازي،  حماس«. وكتب 
وصوله إلى القاهرة، »سنناقش إرســاء وقف 
دائــم إلطــالق الــنــار مــع حــمــاس، وآلــيــة لتقديم 
املــســاعــدات اإلنسانية وإعـــادة إعــمــار غــزة مع 
الــدولــي«. وقــال  املجتمع  يلعبه  مــحــوري  دور 
»خالل املحادثات سأركز على التزام إسرائيل، 
ــارات، عــلــى إعــــــادة جــنــودنــا  ــبــ ــتــ فــــوق كـــل االعــ

ومواطنينا املوجودين في قبضة حماس«.
وقـــال مــســؤول مــصــري، لــوكــالــة »أسوشييتد 
بــــــــرس«، إن املــــحــــادثــــات مــــع املــــســــؤولــــن فــي 
إسرائيل تطرقت إلى مجموعة من اإلجراءات 
ــا الــــســــمــــاح بــــدخــــول املــــــواد  ــهـ ــأنـ ــتــــي مــــن شـ الــ
والــكــهــربــاء والـــوقـــود إلـــى الــقــطــاع، بــاإلضــافــة 
إلــــى الــتــوســيــع املــحــتــمــل لــلــمــســاحــة الــبــحــريــة 
املــســمــوح بــهــا لــلــصــيــاديــن فــي غــــزة. وأوضـــح 
في  مـــركـــزي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة  »دور  أن 
املحادثات. وتسعى مصر إلى إشراكها بعمق 
في عملية إعــادة اإلعــمــار«. وأعلن أن القاهرة 
ستقدم ضمانات بأن أموال إعادة بناء القطاع 
لــن تــجــد طريقها إلـــى »حـــمـــاس«، وربــمــا تمر 
مــن خــالل لجنة دولــيــة بقيادة مصر أو األمــم 
ــاق. كــمــا نــاقــش  ــفـ املــتــحــدة ســتــشــرف عــلــى اإلنـ
ــقــــدس، وســـبـــل تخفيف  كـــامـــل الـــوضـــع فـــي الــ
الــتــوتــرات فــي املــديــنــة، بــمــا فــي ذلـــك تخفيف 
الــقــيــود اإلســرائــيــلــيــة عــلــى املــســجــد األقــصــى، 
ــائـــالت  ــة مــــنــــع اإلخــــــــــالء املــــخــــطــــط لـــعـ ــيـ ــفـ ــيـ وكـ

فلسطينية من حي الشيخ جراح.
»العربي  لـ وبحسب مصادر مصرية، تحدثت 
ــري كــــــان عــلــى  ــ ــــصـ ــد املـ ــ ــوفـ ــ ــد«، فــــــإن الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
جـــدولـــه بــحــث عــــدد مـــن املــلــفــات مـــع الــجــانــب 
ــاع  ــ اإلســـرائـــيـــلـــي، لــضــمــان عــــدم تــفــجــر األوضـ
ــلـــى رأســــهــــا صــفــقــة األســــــــرى، إذ  مــــجــــددا، وعـ
بمفاوضات  بربطها  اإلســرائــيــلــيــون  يتمسك 
إعــــــادة اإلعــــمــــار. كــمــا يــبــحــث الـــوفـــد األمـــنـــي، 

مــطــلــبــا إســرائــيــلــيــا مــبــاشــرًا لــلــقــاهــرة، بــشــأن 
الحدود بن  اإلجـــراءات األمنية على  مراجعة 
مــصــر وقـــطـــاع غـــــزة، ملــنــع تــهــريــب األســلــحــة. 
وبــحــســب املـــصـــادر، تـــرى الــقــاهــرة أن فصائل 
املـــقـــاومـــة تــســتــخــدم الـــطـــريـــق الـــبـــحـــري وهـــو 
مسؤولية رئيسية للجانب اإلسرائيلي، إال أن 
الجانب  األمــنــي سيبحث سبل طمأنة  الــوفــد 
اإلســرائــيــلــي املــتــمــســك بـــإشـــراف مــصــري على 

عملية إعـــادة اإلعــمــار. وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء 
الفلسطيني  الــرئــيــس  أن  »وفـــا«  الفلسطينية 
محمود عباس استعرض مع عباس كامل، في 
بالتهدئة  املتعلقة  املستجدات  »آخــر  الله،  رام 
الــشــامــلــة، بما يشمل الــقــدس والــضــفــة وغــزة، 
ــلـــف الـــحـــوار  ــزة، ومـ ــ ــاع غــ وإعــــــــادة إعــــمــــار قـــطـ
الذي  السياسي  واألفــق  الفلسطيني،  الوطني 
 لالستقرار واألمــن والسالم في 

ً
يعتبر مدخال

املنطقة«. ونقلت عن كامل تأكيده بأن عباس 
وعـــنـــوانـــهـــا،  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــشـــرعـــيـــة  »رأس 
دولة  مع  والعمل  التنسيق  وستواصل مصر 

فلسطن في جميع الخطوات واملبادرات«.
ــلــــت وكـــــالـــــة »األنـــــــــاضـــــــــول« عـــــن مـــصـــدر  ــقــ ونــ
فلسطيني مطلع قوله إن عباس كامل سيعلن، 
في غزة اليوم اإلثنن، عزم مصر إنشاء مدينة 
سكنية ضمن مشاريع إعادة اإلعمار. وأوضح 

أنـــه ســيــبــحــث مـــع قـــيـــادة »حـــمـــاس« 3 ملفات 
رئــيــســيــة، هــي تثبيت وقـــف إطــــالق الــنــار في 
ــزة، إلـــى جــانــب مــلــف إعــــادة إعــمــار مــا دمــره  غـ
العدوان، باإلضافة إلى قضية تبادل األسرى 
بــن »حــمــاس« وإســرائــيــل. وكــشــف أن رئيس 
املخابرات املصري، سيعقد اجتماعا مغلقا مع 
فــي غزة  »حــمــاس«  لـــ السياسي  املكتب  رئيس 
يحيى السنوار وعدد من قيادات الحركة، في 
حن سُيعقد اجتماع موسع آخــر، يضم قادة 

عدد من الفصائل في القطاع.
وبالتزامن مع زيارة كامل للقدس املحتلة ورام 
الله، استقبل وزيــر الخارجية املصري سامح 
أشكينازي،  غابي  اإلسرائيلي  نظيره  شكري 
في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي ملصر 
الخارجية املصرية،  منذ 2008. وذكــرت وزارة 
فــي بــيــان، أن الـــزيـــارة تــأتــي فــي إطـــار تــواصــل 
مصر مع الجانبن لتثبيت وقف إطالق النار 
بن دولــة االحتالل وقطاع غــزة. وأكــد شكري، 
خــالل اللقاء، ضــرورة البناء على إعــالن وقف 
إطالق النار، عبر التوقف عن كافة املمارسات 
ــاع وتصعيد  ــ الــتــي تــــؤدي إلـــى تــوتــيــر األوضــ
املواجهات، خاصة في األراضــي الفلسطينية، 
وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة املرتبطة 
بــالــقــدس الــشــرقــيــة واملــســجــد األقـــصـــى وكــافــة 
ــيــــة واملـــســـيـــحـــيـــة. وشــــدد  ــقــــدســــات اإلســــالمــ املــ
ــتـــرة املــقــبــلــة  ــفـ ــتـــحـــرك خـــــالل الـ عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـ
التـــخـــاذ مــزيــد مـــن الــتــدابــيــر الــتــي تــهــدف إلــى 
تــعــزيــز الـــتـــهـــدئـــة، وتـــوفـــيـــر الــــظــــروف الـــالزمـــة 
لخلق مــنــاخ مــــواٍت إلحــيــاء املــســار السياسي 
ــاءة 

ّ
ــادة وبــن املــنــشــود، وإطــــالق مــفــاوضــات جــ

بــن الجانبن بشكل عــاجــل، مــع االمتناع عن 
املبذولة في هذا  الجهود  عرقل 

ُ
ت إجـــراءات  أي 

الـــصـــدد. وأعـــــاد شــكــري الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف 
مصر الثابت من أن التوصل إلى حل الدولتن 
هــو السبيل الــوحــيــد لتحقيق الــســالم الــعــادل 
ــــن واالســـتـــقـــرار املــنــشــودّيــن في  والـــدائـــم واألمـ
املنطقة، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره، عبر إقامة دولته املستقلة 
ــقـــدس الــشــرقــيــة عــلــى خــطــوط  وعــاصــمــتــهــا الـ
إلى  استناًدا  يونيو/حزيران 1967  الرابع من 
املرجعيات الدولية ذات الصلة. وذكر البيان أن 
الوزيرين بحثا كذلك سبل العمل على تسهيل 
عملية إعـــادة إعــمــار قــطــاع غــزة بشكل عاجل 
قبلة، كما اتفقا على مواصلة 

ُ
خالل املرحلة امل

التشاور بن مصر ودولــة االحتالل والسلطة 
كيفية  بــحــث  أجـــل  مــن  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
الخروج من الجمود الحالي في مسار السالم.

صالح النعامي 
حيفا ـ ناهد درباس

ــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــحــ ــ كــــــشــــــفــــــت صــ
أحرونوت«، أمس األحد، أن مجموعة 
مـــــن مـــنـــظـــمـــة »الهـــــــافـــــــا« اإلرهــــابــــيــــة 
بتنفيذ جرائم  كانت تستعد ملخطط 
ــد فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الـــــــــــــ48، فـــيـــمـــا ال  ــ ضــ
ــزال قــــوات االحـــتـــالل تــعــتــقــل شبانا  تــ
ــارت  ــ ــــل. وأشــ ــــداخـ مــــن فــلــســطــيــنــيــي الـ
»يديعوت أحــرونــوت« إلــى أن شرطة 
االحــتــالل تمكنت من إحباط مخطط 
املــســتــوطــنــن، لتنفيذ  ملــجــمــوعــة مـــن 
جـــرائـــم ضـــد فــلــســطــيــنــيــي الــــــــ48، في 
آخـــــر لـــحـــظـــة. وذكــــــــرت أن مــجــمــوعــة 
ــن املـــســـتـــوطـــنـــن  ــ تـــضـــم الــــعــــشــــرات مـ
الذين يقطنون مستوطنة »العفولة«، 
على  »تليغرام«،  تطبيق  عبر  اتفقوا، 
ــمـــات ضــــد فــلــســطــيــنــيــي  تــنــفــيــذ هـــجـ
الداخل تصل إلى حد القتل. وعرضت 
الصحيفة صـــورًا مــن املــراســالت بن 
أعضاء املجموعة. وجاء في إحداها: 
»نحن متوجهون لقتل عرب، انتهى«. 
»اليوم  املجموعة،  أعضاء  أحــد  وقــال 
ــأزهـــق نــفــســا عـــربـــيـــة، ولـــيـــس لــدي  سـ
مــشــكــلــة فـــي أن أســجــن مــقــابــل ذلـــك«. 

وتــبــاهــى أحـــد أفــــراد املــجــمــوعــة بأنه 
فــي يــوم سابق بمهاجمة سائق  قــام 
أدائه  أثناء  العفولة  في  حافلة عربي 
عمله. وأوضــحــت أنــه على الــرغــم من 
أن املــجــمــوعــة تــضــم الــعــشــرات، إال أن 
فقط،  منهم  تسعة  اعــتــقــلــت  الــشــرطــة 
بــعــد أن ضــبــطــت بــحــوزتــهــم وســائــل 
هــجــومــيــة مــخــتــلــفــة. مــن جــهــة ثــانــيــة، 
اعتقال  الــنــاصــرة  فــي  مـــددت محكمة 
لجنة  رئيس  الخطيب،  كمال  الشيخ 
املتابعة  لجنة  عن  املنبثقة  الحريات 
ــل الــفــلــســطــيــنــي،  ــداخــ الــعــربــيــة فـــي الــ
ــيــــوم اإلثــــنــــن، والـــــــذي تــتــهــمــه  ــى الــ ــ إلـ
»بالتحريض  اإلســرائــيــلــيــة  الــشــرطــة 
مع  والتماثل  والعنف،  اإلرهــاب  على 
قد  الخطيب  وكـــان  إرهـــابـــي«.  تنظيم 
اعــتــقــل، فــي 14 مــايــو/ أيــــار الــحــالــي، 
من منزله في كفر كنا، وســط إطالق 

الــرصــاص الحي والــغــاز على منزله، 
وعــــلــــى مـــســـجـــد عــــمــــر بـــــن الـــخـــطـــاب 
الــذي يعمل بــه إمــامــا وخطيبا. وقــال 
املــحــامــي حــســن جـــبـــاريـــن، مـــن طــاقــم 
الــدفــاع عن الخطيب، »كــل ما نسبوه 
من أقوال واتهامات يدل على أن امللف 
سياسي. طلبنا معرفة أين اإلشكالية 
فــــي الـــخـــطـــاب املـــنـــســـوب لـــلـــشـــيـــخ. ال 
يــوجــد نــقــاش قــانــونــي، وهـــذا تطرف 
من قبل النيابة«. وفي سياق متصل، 
أفرجت محكمة في حيفا، أمس األحد، 
مــديــنــة شفا  مــن  عــن سبعة معتقلن 
عمرو، تم اعتقالهم الخميس املاضي، 
ضــمــن حــمــلــة تــرهــيــب لــألهــالــي، لكن 
قــوات االحــتــالل واصــلــت، فــي املقابل، 
حملة االعتقاالت في البلدات العربية 
الــهــبــة الشعبية  ضـــد املـــشـــاركـــن فـــي 
ــاهـــرات االحــتــجــاجــيــة نــصــرة  ــتـــظـ والـ
ــــى وغـــــزة،  ــــصـ لـــلـــقـــدس املـــحـــتـــلـــة واألقـ
واعــتــقــلــت أمـــس أربــعــة أشــخــاص من 
بلدة كفر قــرع، بشبهة االعــتــداء على 
عــائــلــة يــهــوديــة »دخـــلـــت إلــــى الــقــريــة 
العربية  الهيئة  ورصــــدت  بــالــخــطــأ«. 
للطوارئ أكثر من 1700 اعتقال، و300 
حالة اعــتــداء على مواطنن عــرب، أو 

على ممتلكاتهم بالفترة األخيرة.

)Getty/تريد مصر إشراك السلطة الفلسطينية بإعادة إعمار غزة )مجدي فتحي

أجرى نتنياهو آخر مناوراته للبقاء في الحكم )يوري كورتيز/فرانس برس(

  شرق
      غرب
القنصل األردني يزور 

المواطَنين المحتجَزين 
في إسرائيل 

وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  قــال 
ــتـــربـــن  ــغـ الــــخــــارجــــيــــة وشـــــــــــؤون املـ
الفايز، أمس  الله  األردنــيــن، ضيف 
األحـــــــد، إن الــقــنــصــل فــــي الـــســـفـــارة 
األردنــــيــــة فـــي تـــل أبـــيـــب )لــــم يــحــدد 
ــــن  ــنـ ــ ــــواطـ املـ أمـــــــــــس،  زار،  اســـــــمـــــــه( 
إسرائيل،  في  املحتجزين  األردنين 
مصعب الدعجة ود خليفة العنوز، 
والـــلـــذيـــن اعــتــقــال مـــن قــبــل ســلــطــات 
الحالي  االحتالل في 18 مايو/أيار 
بعدما تسلال عبر الحدود. وأوضح 
ــايـــز أن الـــــــــوزارة ســتــســتــمــر فــي  ــفـ الـ
كما  سراحهما،  إطـــالق  على  العمل 
ــارة فــــي تــــل أبــيــب  ــفـ ــسـ ســـتـــواصـــل الـ

زيارتهما واالطمئنان عليهما.
)العربي الجديد(

االحتالل يعتقل 
خضر عدنان

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس األحد، عددًا من الفلسطينين 
ــــن الــضــفــة  ــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مـ فـ
حركة  في  القيادي  بينهم  الغربية، 
املحرر،  واألسير  اإلسالمي  الجهاد 
ــر عــــدنــــان )الـــــــصـــــــورة(. وقــــال  خـــضـ
مدير نادي األسير الفلسطيني في 
مــحــافــظــة جـــنـــن، مــنــتــصــر ســمــور، 
قـــــوات  إن  الـــــجـــــديـــــد«،  »الــــعــــربــــي  لـــــ
االحتالل اعتقلت عدنان فجر أمس 
خـــــالل عــــودتــــه مــــن نـــابـــلـــس شــمــال 

الضفة.
)العربي الجديد(

لولوة الخاطر: إسرائيل 
قوة استعمارية 

قـــالـــت مـــســـاعـــدة وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
املتحدثة الرسمية بوزارة الخارجية 
ــر، إن  ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ ــة، لــــــولــــــوة الــ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
االحــتــالل اإلسرائيلي هــو آخــر قوة 
اســتــعــمــاريــة نــعــرفــهــا فـــي عــصــرنــا، 
وما حدث في العدوان األخير ليس 
اعتداء من طرفن، وإنما من جيش 
يــمــلــك الــســالح الـــنـــووي عــلــى أنــاس 
بــــــدون دولــــــة يـــعـــانـــون مـــنـــذ عـــقـــود. 
وأضافت، في مقابلة مع قناة سكاي 
نيوز البريطانية: »نحن ال نتحدث 
عن اعتداء من طرفن، بل عن دولة 
تملك السالح النووي وجيشها من 
العالم تطورًا، وأناس  أكثر جيوش 

بدون دولة يعانون منذ عقود«.
)العربي الجديد(

الجامعة العربية ترحب 
بتشكيل لجنة تحقيق

ــة، أمـــس  ــيـ ــربـ ــعـ رحـــبـــت الـــجـــامـــعـــة الـ
لجنة تحقيق  بقرار تشكيل  األحــد، 
ــة فـــي الـــجـــرائـــم واالنــتــهــاكــات  ــيـ دولـ
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. واعـــــتـــــبـــــر األمـــــــن 
ـــســـاعـــد لــــشــــؤون فــلــســطــن 

ُ
الــــعــــام امل

ـــحـــتـــلـــة فــي 
ُ
واألراضــــــــــي الـــعـــربـــيـــة امل

قــرار  أن  علي،  أبــو  الجامعة، سعيد 
املــجــلــس األمـــمـــي لــحــقــوق اإلنـــســـان 
ـــاء لــــجــــنــــة لــــلــــتــــحــــقــــيــــق فـــي  ـــشـــ ــــإنـــ بــ
باألراضي  اإلسرائيلية  االنتهاكات 
الــفــلــســطــيــنــيــة املـــحـــتـــلـــة، »يــعــكــس 
ــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى الــقــيــام 

ُ
عـــزم امل

ــا يــواجــهــه  بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه تـــجـــاه مــ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن مـــجـــازر 

وانتهاكات«.
)األناضول(

الصومال: مقتل 100 
من حركة الشباب

أعـــلـــن الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي، أمــس 
األحد، مقتل 100 من عناصر حركة 
قام  عسكرية  عملية  إثــر  الــشــبــاب، 
بــهــا جــنــوبــي الـــبـــالد. وقــــال رئيس 
األركــان في الجيش، أدوى يوسف 
ــــوت الــجــيــش«  راغـــــــي، إلذاعـــــــة »صــ
ــــوات أطــلــقــت  ــقـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، إن »الـ
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة ضـــــد مــقــاتــلــي 
الــشــبــاب فــي قـــرى وبـــلـــدات بإقليم 
شــبــيــلــى الـــوســـطـــى«، أســـفـــرت عن 
مــقــتــل 100 مـــن عــنــاصــر الــحــركــة، 
ــاديــــون مـــيـــدانـــيـــون لــم  ــيــ بــيــنــهــم قــ

يفصح عن أسمائهم أو عددهم.
)األناضول(
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خطوط حمر 
في تونس

للحديث تتمة...

عرقلة إسرائيلية 
إلعادة إعمار غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في 
قطاع غزة، أمس األحد، إن إسرائيل 
عائالت،  بحق  مجزرة   19 ارتكبت 
وأضافت  األخير.  عدوانها  خــالل 
الفلسطينيين  إجمالي  أن  الـــوزارة 
الذين استشهدوا في المجازر الـ19، 
بلغ 91 فلسطينيًا، بينهم 41 طفًال، 
الوزارة،  و25 سيدة. وبحسب رصد 
الفلسطينية،  الكولك  عائلة  فإن 
ضحيتها  راح  ــزرة  ــج م شــهــدت 
وبلغ  الشهداء  من  األكبر  العدد 
سيدات،  و6  أطفال   8 بينهم   ،21
عوف أبــو  عائلة  فــقــدت   بينما 
و5 سيدات،  طفل  بينهم  أفراد،   9
لمنزلهم  مباشر  استهداف  جــرّاء 
الـــوزارة  ــت  ــق ووثّ ــزة.  غـ بمدينة 
استشهاد 6 فلسطينيين من عائلة 

الطناني.

19 مجزرة 
بـ91 ضحية

االحتالل يربط 
التسهيالت 

بحل قضية األسرى... 
والقاهرة تعرض 

اإلشراف المباشر

وليد التليلي

 
ٌ
أثارت الرسالة التي وجهتها مجموعة

من القيادات العسكرية التونسية 
املتقاعدة إلى الرئيس التونسي، قيس 

 كبيرًا في البالد، ومخاوف 
ً
سعّيد، جدال

أكبر من دخول قيادات سابقة في 
 الصراع السياسي 

ّ
الجيش على خط

الدائر في تونس، وإن كان من باب 
النصح وإبداء الرأي. وتوجه 6 من 

القيادات الكبرى العسكرية املتقاعدة، 
يوم الجمعة املاضي، برسالة إلى سعّيد، 
وصفها أصحابها بأنها »األمل األخير 

إلنقاذ البالد«. 
واعتبر األمني العام للحزب الجمهوري، 

عصام الشابي، أن تدخل عسكريني 
في الشأن السياسي »نتيجة طبيعية 

الستسهال الحديث عن االنقالبات 
والدعوة إلى إقحام املؤسسة 

العسكرية في حسم الخالفات، 
ولتنازع الصالحيات حول املؤسسة 

األمنية«. كما اعتبر األمني العام للتيار 
الديمقراطي، غازي الشواشي، أن 

»استعمال القيادات العسكرية املتقاعدة 
لرتبهم للتوجيه والتأثير والضغط على 

مؤسسات الدولة ظاهرة غير صّحية 
وخطيرة، خصوصًا إذا علمنا أن هناك 
جهات سياسية متخفية تدفعهم لهذا 

الصنيع، لغايات ال عالقة لها بمصلحة 
البالد واستقرارها«.

وتضمنت رسالة املوقعني تأكيدًا على 
»القواعد الديمقراطية، ومبدأ التحاور 
والعمل برأي األغلبية، وقاعدة التداول 

على السلطة بحسب ما يفضي به 
صندوق االنتخابات، مع احترام 
املنافسني السياسّيني لبعضهم 

ومواصلة الحوار معهم في األطر 
وبالوسائل القانونّية«. وشّدد كثيرون 

في تونس، على حق أي مواطن في 
ممارسة حقوقه الدستورية، وإن 

كان من قيادات الجيش السابقة التي 
لم تعد تربطها عالقة باملؤسسة 

العسكرية. ولكن على الرغم من ذلك، 
فإن املخاوف التي أثيرت حول الرسالة، 
سببها إصرار املجموعة على صفاتها 
العسكرية في هذا البيان الذي لم يوقع 
من قبل القيادات بصفتهم كمواطنني، 

وهو ما يمكن أن يثير لبسًا لدى 
التونسيني.

وعلى الرغم من أن الجيش التونسي 
كمؤسسة، يظل على الحياد في ما 
يتعلق بالسياسة، وليست له أطماع 

في السلطة، وهو ما بّينته كل التجارب 
السابقة على مر عقود في تونس )مع 

استثناءات هامشية(، إال أن بعض 
الشخصيات العسكرية كانت دائمًا 
حاضرة، كوزراء أو مسؤولني كبار، 

في كل األنظمة السابقة. ويصبح 
الخوف من أن يقحم املتصارعون اليوم، 

القوات العسكرية واألمنية، في الشأن 
السياسي، عنوة، ويدفعونها إلى ساحة 

السجال مكرهة. 
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»هيئة تحرير الشام« 
تعتقل العشرات

ــام«  ــشــ اعـــتـــقـــلـــت »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــ
ــد،  ــ ــــس األحــ ــا(، أمــ ــقــ ــابــ ــرة ســ ــنــــصــ )الــ
عــــشــــرات األشــــخــــاص ضـــمـــن حــمــلــة 
أمنية في مناطق سيطرتها شمالي 
الــبــالد، مستمرة منذ أول من  غــرب 
أمــس السبت، وتــهــدف إلــى مالحقة 
»عــمــالء الــنــظــام واملـــروجـــن لـــه« في 
ــر  مـــنـــاطـــق عـــــدة بـــريـــف إدلــــــــب. وذكــ
جهاز »األمــن العام« التابع للهيئة، 
 القوة التنفيذية التابعة له تنفذ 

ّ
أن

حــمــلــة أمــنــيــة ضـــد »عـــمـــالء للنظام 
ــه، وعــــــدد مــن  ــ ــــن لـ ــروجـ ــ املــــجــــرم واملـ
املــشــتــبــه بــهــم فـــي مــديــنــتــي سلقن 
وجــســر الشغور وريــفــهــمــا«. وأشــار 

إلى اعتقال العشرات منهم.
)العربي الجديد(

التحقيق مستمر مع 
قاسم مصلح في بغداد

ــــي  ــراقـ ــ ــــري عـ ــكـ ــ ــسـ ــ أكـــــــــد مـــــــســـــــؤول عـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أمـــس األحـــد،  لـــ
ــزال مــســتــمــرًا مع  ــ أن الــتــحــقــيــق ال يـ
ــد الــشــعــبــي«  الــــقــــيــــادي فــــي »الـــحـــشـ
ــام،  ــ قـــاســـم مــصــلــح املــعــتــقــل مـــنـــذ أيـ
مشيرًا إلى أنه يتم استجوابه بشأن 
عـــدد مــن املــلــفــات مــنــهــا »اســتــهــداف 
الــنــاشــطــن وقـــتـــل مــتــظــاهــريــن في 
كــربــالء وكــذلــك اســتــهــداف مصالح 
»الضغوط  أن  إلــى  ولفت  أميركية«. 
سياسية  أطـــراف  قبل  مــن  مستمرة 
الشعبي  بالحشد  وأخـــرى  مختلفة 

إلطالق سراحه«.
)العربي الجديد( 

 
قصف تركي شمالي 

العراق
قــالــت مــصــادر محلية فــي محافظة 
دهــــــــــوك، ضــــمــــن إقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ الــــعــــراق، لـ
مــقــاتــالت تركية نــفــذت أمــس األحــد 
مـــوجـــة قـــصـــف جــــديــــدة اســتــهــدفــت 
الكردستاني،  العمال  لحزب  مواقع 
فــي قـــرى وبـــلـــدات عــراقــيــة حــدوديــة 
مع تركيا، أسفرت عن إيقاع خسائر 
في صفوف مسلحي الحزب. بدوره، 
ــد مـــســـؤول فـــي الـــلـــواء 80 ضمن  أكــ
قـــــــوات الـــبـــشـــمـــركـــة رصــــــد خــســائــر 
بــن مسلحي حـــزب »الــعــمــال« على 

مستوى األفراد ومخازن السالح.
)العربي الجديد(

طرابلس ـ العربي الجديد

توالت ردود الفعل في ليبيا على االستعراض 
ــــذي نــظــمــتــه مــلــيــشــيــات الـــلـــواء  الــعــســكــري الـ
املـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر فــــي مـــطـــار بــنــيــنــا 
العسكري في بنغازي، أول من أمس السبت، 
 بــأي حــضــور رســمــي ليبي. 

َ
والـــذي لــم يــحــظ

وفيما تدور التساؤالت حول مستقبل حفتر 
دخـــول خريطة  بعد  والــعــســكــري،  السياسي 
التنفيذ، عــاد  فــي ليبيا حــّيــز   األمــمــي 

ّ
الــحــل

حــفــتــر مـــن خــــالل اســتــعــراضــه إلــــى مــحــاولــة 
الــتــأثــيــر بــقــوة الــســالح، وهـــي مــحــاولــة فشل 
فيها مــرارًا. ونظمت مليشيات حفتر عرضا 
عسكريا، أول مــن أمــس، فــي قــاعــدة »بنينا« 
بمشاركة مرتزقة سورين وسودانين، وفق 
سرت  تحرير  عمليات  غرفة  باسم  املتحدث 
الـــهـــادي دراه. وكــشــفــت مــصــادر  الـــجـــفـــرة،   -
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عن  لــيــبــيــة مــتــطــابــقــة، لـــ
تلقي حفتر رسائل من عواصم عدة، أبلغته 

بعدم رضاها عن عرضه خالل هذا التوقيت 
الذي تشهد فيه ليبيا تقاربا سياسيا كبيرًا. 
قــيــادة حفتر عّدلت  فــإن  للمعلومات،  ووفــقــا 
مــن جـــدول الــعــرض، تــجــاوبــا مــع الــضــغــوط، 
بإلغاء بعض من فقراته، خصوصا املتعلقة 
كانت  حديثة  روســيــة  طــائــرات  باستعراض 
ــة مــن  ــعــ ــــي حـــفـــل تـــخـــريـــج دفــ ــــت فـ ــاركـ ــ ــــد شـ قـ
بنغازي.  جنوبي  أشهر،  قبل  حفتر  مقاتلي 
قبل  مــن  اســتــعــراض حفتر بتجاهل  وحظي 
قادة السلطة التنفيذية في طرابلس، وكذلك 
الذين  الــنــواب عقيلة صــالــح،  رئيس مجلس 

وّجه لهم حفتر جميعهم دعوة للحضور. 
الــعــرض أن  واعتبر حفتر فــي خطابه خــالل 
التي عقدت العتماد  الدولية  املؤتمرات  »كل 
املسار السلمي، وعلى رأسها مؤتمر برلن، 
الــصــائــب بتوجيه  الــقــرار  لــم تكن إال نتيجة 
قواتنا نحو طرابلس«. وأضــاف »لــن نتردد 
في خوض املعارك من جديد لفرض السالم 
ــّمـــت عــرقــلــتــه بــالــتــســويــة  ــا تـ بـــالـــقـــوة، إذا مــ
السلمية املتفق عليها. وقد أعــذر من أنــذر«. 
وعقب الخطاب، دعا املجلس األعلى للدولة 
فـــي لــيــبــيــا، فـــي وقــــت مــتــأخــر أول مـــن أمــس 
السبت، املجتمع الدولي، إلى رفع يده تماما 
»األجسام  مع  والعمل  حفتر،  مليشيات  عن 
الــشــرعــيــة« فــي الـــبـــالد. وطــالــب املــجــلــس في 
الــذي  العسكري  الــعــرض  بــيــان، تعليقا على 
الرئاسي  »املجلس  مليشيات حفتر،  نظمته 
)املــنــبــثــق عــن خــريــطــة الــحــل األمــمــيــة(، كونه 
القائد األعلى للجيش الليبي، بضرورة وضع 
حّد لهذه الخروقات الخطيرة، والسلوكيات 
العدوانية التي تقوم بها مجموعات الكرامة 

وإخراج املقاتلن األجانب من ليبيا«. وقالت 
ــــذي جمع  ــان، إن الـــلـــقـــاء الـ ــيـ ــارة، فـــي بـ ــفـ الـــسـ
نــورالنــد واملــنــفــي فــي تــونــس، خــالل الــزيــارة 
التي يجريها األخير إلى العاصمة التونسية 
)بدأت السبت وتستمر 3 أيام(، شهد »نقاشا 

ــيــــة )مــلــيــشــيــات حـــفـــتـــر(«، مــنــاشــدًا  ــابــ اإلرهــ
املجتمع الدولي »القيام بدوره املناط به في 
وفق  العسكرية  املؤسسة  بتوحيد  الــشــروع 
عــقــيــدة وطــنــيــة خـــالـــصـــة، تـــقـــوم عــلــى حفظ 
الــحــدود وصـــون الــدســتــور والــنــأي بنفسها 

عن العملية السياسية«.
لكن الــرســالــة األوضـــح خــرجــت أمــس األحــد، 
إذ ذكــرت  ليبيا،  فــي  األميركية  الــســفــارة  مــن 
املنفي،  الــرئــاســي، محمد  املجلس  رئيس  أن 
قد بحث مع السفير األميركي في طرابلس، 
ريتشارد نورالند، »آليات توحيد املؤسسات 
العسكرية واألمنية وغيرها من املؤسسات، 
 عـــن مــلــف االنـــتـــخـــابـــات واملــصــالــحــة، 

ً
فـــضـــال

جــيــدًا حـــول مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن الــقــضــايــا، 
العسكرية  املــؤســســات  توحيد  ذلــك  فــي  بما 
واملصالحة،  األخـــرى،  واملؤسسات  واألمنية 
وإخـــــراج املــقــاتــلــن األجـــانـــب، واالنــتــخــابــات 
األول  كانون  ديسمبر/  في  إجــراؤهــا  املزمع 
املقبل«. كما شهد اللقاء نقاشا حول تحسن 
للتعامل  ليبيا،  في جنوب  األمنية  الظروف 
بشكل أفضل مع قضايا مثل االتجار بالبشر 

ووجود املرتزقة.
وكان نائب رئيس املجلس الرئاسي الليبي، 
ر يوم الجمعة املاضي، 

ّ
عبد الله الالفي، قد حذ

التي  األحــاديــة«  العسكرية  »التصرفات  مــن 
الــصــراع وعرقلة  ــادة تأجيج  مــن شأنها »إعـ
إشــارة  فــي  الــبــالد،  فــي  السياسية«  العملية 
الباحثة  ورأت  العسكري.  حفتر  عــرض  إلــى 
ــنـــاس  ــات الــــدولــــيــــة، إيـ ــعــــالقــ الـــلـــيـــبـــيـــة فــــي الــ
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  محمود، 
خــطــاب حفتر كـــان »مــرتــبــكــا عــلــى الــرغــم من 
أنـــه تــزامــن مــع اســتــعــراض لــلــقــوة الــســالح«. 
أن يكتفي  مـــن  ــداًل  ــ بـ أن »حــفــتــر  وأوضــــحــــت 
قــدرتــه  وأكـــد  عـــاد  السياسية  العملية  بــدعــم 
ــارة إلـــى قــولــه إن  ــ عــلــى تــقــويــضــهــا«، فـــي إشـ
مليشياته »كانت قريبة من تحرير العاصمة 

طرابلس لكن العالم هرع لوقف الزحف«. 
مــن جــهــتــه، رأى الــنــاشــط الــســيــاســي الليبي 
»ال يحمل  الـــخـــطـــاب  أن  الـــرابـــطـــي،  خــمــيــس 
الدولين  للفاعلن  االستجداء  لغة  من  أكثر 
الــبــالد«، مضيفا في  فــي املشهد الجديد فــي 
لن  »واشنطن  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديث 
ملوسكو  حليفا  حفتر  تصنيف  عــن  تتوانى 

إذا ما أصر على التعنت واملراوغة«.

فضيحة األسد 
باألرقام

إصالحات 
البنك المركزي 

العراقي

لــلــواقــع الــديــمــغــرافــي فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
هذا النظام، والتي ال تكاد تصل إلى نصف 
ــــالد. وأعــــلــــن رئــــيــــس »مــجــلــس  ــبـ ــ مـــســـاحـــة الـ
الشعب« )البرملان( حمودة صباغ فوز بشار 
األسد بأغلبية أصوات الناخبن املطلقة في 
النظام  أجراها  التي  الرئاسية،  االنتخابات 
فـــي املـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه. وزعـــم 
صباغ أن نسبة اإلقبال على التصويت، في 
ثــانــي انــتــخــابــات رئــاســيــة يــجــريــهــا الــنــظــام 
ــة فـــي 2011،  ــثــــورة الـــســـوريـ مــنــذ انـــطـــالق الــ
بلغت 78.64 في املائة. كما زعم أن األسد فاز 
بنسبة أكثر من 95 في املائة، بحصوله على 
بينما حصل  ألــف صـــوت،  مليونا و540   13
ــران، وهــمــا عــبــد الــلــه سلوم  ــ املــرشــحــان اآلخــ
عبد الله ومحمود مرعي، على 1.5 في املائة 

و3.3 في املائة من األصوات على التوالي.
ــذه األرقـــــــــام، بـــّيـــنـــت مـــراكـــز  ــ ــدور هـ ــ ــور صــ ــ وفــ

وحواالت مالية ومعارض بيع سيارات. ولفت 
إلــى أن »إشــــراف )رئــيــس الحكومة مصطفى( 
البنك  فــي  املــلــّحــة  الكاظمي على اإلصــالحــات 
ــــف تــكــبــد الـــعـــراق شــهــريــا مــبــالــغ  املـــركـــزي أوقـ
ضــخــمــة مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، كــانــت تتسرب 
لـــلـــخـــارج تـــحـــت أغـــطـــيـــة مــخــتــلــفــة، غــالــبــيــتــهــا 
أن إجــراءات  تحت عنوان االستيراد«. وكشف 
رقابية غير مسبوقة تم فرضها على شركات 
الــتــحــويــل املـــالـــي، والـــبـــنـــوك األهـــلـــيـــة، خــاصــة 
لشخصيات  مملوكة  وغالبيتها  اإلســالمــيــة، 
فــي طهران  فــروعــا  عــراقــيــة، وتمتلك  سياسية 
ودمــشــق وبــيــروت. وخــالل العامن املاضين، 
ــــت واشــنــطــن الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات  أدرجــ
الــعــراقــيــة الــســيــاســيــة واملــســلــحــة عــلــى الئــحــة 
ــرار وزارة الــخــزانــة  ــان آخــرهــم قــ الــعــقــوبــات، كـ
األميركية بوضع رئيس »الحشد الشعبي« في 
العراق فالح الفياض، ورئيس أركــان »الحشد 
حزب  »كتائب  مليشيا  في  القيادي  الشعبي« 
»أبو فدك«  الله« عبد العزيز املحمداوي، امللقب بـ
أو »الخال«، على الئحة العقوبات، في يناير/

كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، فـــي خـــطـــوة فــّســرهــا 
مـــراقـــبـــون أنــهــا تــؤشــر إلــــى تــصــعــيــد أمــيــركــي 
املوالية إليــران. من  املسلحة  الجماعات  حيال 
جــانــبــهــا، اعــتــبــرت الـــدكـــتـــورة ســـالم سميسم، 
مناصب  سابقا  وشغلت  مالية  خبيرة  وهــي 
استشارية في حكومات سابقة، أن »العراق ال 

أمين العاصي

رصدها  تم  التي  الفضائح  تتعّدد 
في ما ُسّمي انتخابات رئاسية في 
ســـوريـــة، قــبــل أيــــام. لــكــن أحـــد أكثر 
أشــكــالــهــا وضــوحــا ظــهــر مــن خـــالل األرقــــام 
النظام  بروباغاندا  قدمتها  التي  الخيالية 
لــلــنــاخــبــن ولــلــنــتــائــج ونـــســـب الــتــصــويــت. 
صــحــيــح أن نـــظـــام األســـــد )مـــنـــذ عــهــد األب 
حـــافـــظ( لـــم يــتــخــل يـــومـــا عـــن ســيــاســتــه في 
تــضــخــيــم أرقـــــام املـــشـــاركـــن فـــي الــتــصــويــت 
فـــي كـــل االســتــفــتــاءات واالنـــتـــخـــابـــات، الــتــي 
ــنـــذ ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن املــــاضــــي،  ــرت مـ ــ جــ
لــكــن مــا جـــرى يـــوم األربـــعـــاء املــاضــي، الــذي 
شـــهـــد انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة شـــكـــلـــيـــة، كـــان 
النظام،  عبارة عن فضيحة مكتملة. وأعلن 
 الخميس املاضي، نسبا للمصّوتن منافية 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

فــي بغداد،  كشفت مــصــادر سياسية 
أمس األحد، عن تنفيذ البنك املركزي 
ــن اإلجـــــــــــراءات  ــ الــــعــــراقــــي ســـلـــســـلـــة مـ
الجديدة، في عدد من أقسامه الداخلية، خالل 
األشهر الثالثة املاضية، تضمنت وضع قيود، 
وفــرض حظر على شخصيات وجهات مالية 
األميركية  الــعــقــوبــات  مــع  تماشيا  وتــجــاريــة، 
ــنــــظــــام الــــســــوري،  ــفــــروضــــة عـــلـــى إيــــــــران والــ املــ
شخصيات  على  املفروضة  العقوبات  وكــذلــك 
الشعبي«،  »الــحــشــد  وأخــــرى ضــمــن  سياسية 
كــانــت وزارة الـــخـــزانـــة األمــيــركــيــة قـــد أعــلــنــت، 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، إدراجـــهـــم عــلــى الئحة 
الــعــقــوبــات. كــمــا شملت أيــضــا تــغــيــيــرات على 
مــســتــوى املــوظــفــن فـــي الــبــنــك. ووفـــقـــا لنائب 
في البرملان، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن 
الــبــنــك املـــركـــزي أجــــرى إصـــالحـــات واســعــة في 
االلــتــزام  بمتطلبات  ترتبط  األخــيــرة،  األشــهــر 
جهات  على  املفروضة  األميركية  بالعقوبات 
خـــارجـــيـــة وداخـــلـــيـــة مــخــتــلــفــة. وأكــــــد »وضــــع 
ــات تـــحـــويـــل مـــالـــي أهـــلـــيـــة فــــي الــقــائــمــة  ــركــ شــ
الــــســــوداء، وكـــذلـــك شــخــصــيــات تـــم مــنــعــهــا من 
ــركـــزي، بسبب  املــشــاركــة فـــي أنــشــطــة الــبــنــك املـ
الــتــورط فــي تــقــديــم تسهيالت مالية  شــبــهــات 
مقربة  وأخـــرى لشخصيات  إيــرانــيــة،  ألنشطة 
من نظام بشار األســد، وجهات عراقية أخرى 
مـــدرجـــة عــلــى الئـــحـــة الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة«. 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ وأوضـــــــح الـــنـــائـــب، لـ
ــات األخـــيـــرة لــلــبــنــك املـــركـــزي يمكن  اإلصــــالحــ
أن تحتسب عــلــى أنــهــا إحـــدى أهـــم الــخــطــوات 
اإليجابية للحكومة، رغم إقــرار مسؤولن في 
البنك بأنه ما زال هناك الكثير من امللفات التي 
تحتاج لإلصالح، لكنها ساهمت في الحد من 
نزيف العملة الصعبة إلى خارج العراق طوال 
الــســنــوات الــســابــقــة، تــحــت عــنــاويــن مختلفة، 
وغــالــبــيــتــهــا مــــن خـــــالل مـــنـــافـــذ بـــيـــع الــــــدوالر 
اليومي الذي يجريه البنك املركزي واملعروف 
ــدوالر«. وأكـــد هـــذه املعلومات  ــ ــزاد الــ بــاســم »مــ
مستشار حكومي في رئاسة الــوزراء ببغداد، 
 إن »الــخــطــوات األخــيــرة للبنك املــركــزي 

ً
قــائــال

جــــاءت عــلــى ضــــوء تــعــهــدات جـــديـــدة مـــن قبل 
األميركية،  الخزانة  لــوزارة  العراقية  الحكومة 
ــتـــزام الـــعـــراق بــالــعــقــوبــات املــفــروضــة  بــشــأن الـ
على النظام اإليراني وكذلك النظام السوري«. 
وأوضـــــح أن الــجــانــب األمـــيـــركـــي قــــدم لــلــعــراق 
مطلع العام الحالي معلومات، وباألسماء، عن 
شخصيات وشركات عدة توضح تورطها في 
إيرانية وحتى سورية،  العمل لصالح جهات 
استيراد  بينها شــركــات صــرافــة ومكاتب  مــن 
ــــر، وشــــــركــــــات ســــيــــاحــــة وســــفــــريــــات  ــــديـ ــــصـ وتـ

دراســــات وشخصيات ســوريــة مــعــارضــة أن 
أرقاما غير حقيقية عن نسبة  النظام صــّدر 
أن  الواضح  االنتخابات. ومن  املصوتن في 
النظام أدخل مالين املهجرين، ومئات آالف 
تلوا 

ُ
املــعــتــقــلــن، وأكــثــر مــن مــلــيــون ســـوري ق

خـــالل ســنــوات الــحــرب فــي الــقــصــف الــجــوي 
ــيـــران الـــروســـي وفــي  مـــن قــبــل طــيــرانــه والـــطـ
العمليات العسكرية، ضمن أعداد املصوتن. 
ــــض تــقــريــر بــحــثــي مــشــتــرك بـــن مــركــز  ودحـ
ــلــــدراســــات« الــــســــوري، و»مــنــصــة  »جـــســـور لــ
إنـــفـــورمـــاجـــن« لــجــمــع وتــحــلــيــل الــبــيــانــات، 
أرقام املشاركن في التصويت باالنتخابات 
 عدد من يحق لهم االقتراع 

ّ
الرئاسية. وذكر أن

فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، وفـــق التقسيم 
ــلـــوحـــدات اإلداريــــــــة عــلــى أســـاس  الـــرســـمـــي لـ
النواحي التي يبلغ عددها 270 في سورية، 
يبلغ نحو 6 مالين شخص ممن تجاوزوا 
18 سنة في النواحي التي شاركت في هذه 
االنتخابات، مقابل قرابة 5 مالين و150 ألفا 
في النواحي التي قاطعتها. وأوضح التقرير 
 هــذه األرقــــام تــأخــذ فــي االعــتــبــار الــحــدود 

ّ
أن

االقــتــراع،  لــهــم  يــحــق  مــمــن  للمشاركة  العليا 
ــة سكانية أعدتها  وذلـــك اســتــنــادًا إلــى دراسـ
 
ّ
»مــنــصــة إنـــفـــورمـــاجـــن«، والـــتـــي أظـــهـــرت أن

عـــدد مــن أتــّمــوا 18 ســنــة هــم بــحــدود 66 في 

يملك أي خيار غير تنفيذ القرارات األميركية 
والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تـــصـــدر بــحــق شــخــصــيــات 
أو غيرها، وكذلك جماعات مسلحة  سياسية 
ــقـــرارات األميركية  الـ اقــتــصــاديــة، ألن  وجــهــات 
تعتبر دولية، وعدم تعاون بغداد مع واشنطن 
في هذه القرارات، يعني صدور قرارات عقابية 
بحق العراق، وهو ما ال تستطيع أي حكومة 
عــراقــيــة مــواجــهــتــه أو تــحــّمــل مــســؤولــيــاتــه«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأوضـــحـــت سميسم لـــ
»الــــعــــراق بــــات ضــمــن الــــجــــداول اإللــكــتــرونــيــة 
الـــتـــي تــمــنــع الــتــســهــيــالت املـــالـــيـــة لــلــجــمــاعــات 
اإلرهابية أو النشاطات املشبوهة، ولذلك فإن 
العمل املالي في البنك املركزي العراقي شديد 

املــائــة مــن مجمل عـــدد الــســكــان فــي ســوريــة. 
لــم يتمكن من  الــنــظــام   

ّ
الــتــقــريــر أن وأضــــاف 

فتح مراكز انتخابية في نحو 70 ناحية في 
 عــن أنــه وضع 

ً
ســوريــة مــن أصــل 270، فضال

ــراع فـــي 46 نــاحــيــة أخـــرى  ــتـ صـــنـــاديـــق لـــالقـ
بتسع محافظات، لكن هذه النواحي قاطعت 
النواحي  أن نسبة  إلــى  االنــتــخــابــات، مشيرًا 
التي لم تشهد انتخابات وصلت إلى 42 في 

املائة من مجمل النواحي في البالد.
للدراسات«  مركز »جسور  أصــدر  أن  وسبق 
بــالــتــعــاون مـــع »مــنــصــة إنـــفـــورمـــاجـــن«، في 
ح توزيع 

ّ
مــارس/ آذار املاضي، دراســة توض

السّكان داخــل وخــارج سورية، وفي مناطق 
سيطرة كــل مــن النظام واملــعــارضــة و»قــوات 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــــســـــد(. وبـــّيـــنـــت 
الــــدراســــة أنــــه يـــوجـــد حــالــيــا داخـــــل ســوريــة 
نــحــو 16.5 مــلــيــون نــســمــة، مــنــهــم نــحــو 9.4 
الــنــظــام، و7.075 مالين  فــي مناطق  مــاليــن 
فــي املــنــاطــق الــخــارجــة عــن ســيــطــرتــه. وكــان 
النظام قد حاول إظهار ما سّماه بـ »اإلقبال 
الجماهيري« على املشاركة في االنتخابات، 
الحالي، حيث  الشهر  العشرين من  بــدءًا من 
جــــرت انـــتـــخـــابـــات لــلــســوريــن فـــي الـــخـــارج. 
التابعة للنظام في  ونشطت اآللــة اإلعالمية 
إبــراز صــورة مغايرة للواقع للمشاركن في 
االنتخابات في لبنان، الذي يوجد فيه نحو 
ــــوري، مـــا بـــن الجـــئ ومهجر  1.5 مــلــيــون سـ
ومقيم. ففي حن تحدثت هذه الوسائل عن 
مــشــاركــة عــشــرات اآلالف مــن الــســوريــن في 
الــتــصــويــت، إال أن املــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى أن 
نسبة املصوتن كانت متدنية جدًا في لبنان.

ــام املعلنة  وضــمــن هــذا الــســيــاق جـــاءت األرقــ
ــن االنــتــخــابــات  ــاضـــي عـ مـــســـاء الــخــمــيــس املـ
الــرئــاســيــة، الــتــي جـــرت وفـــق دســتــور 2012، 
منسجمة تماما مع نهج النظام السوري مع 
األسد  استيالء  منذ  انتخابي  استحقاق  كل 
اآلب على السلطة بانقالب عسكري في 1970. 
وفــي منتصف عــام 2000 ورث بــشــار األســد 
السلطة عن أبيه. وأجــرى بشار األســد، قبل 
الثورة، استفتاءين على رئاسته عوضا عن 
إجــراء انتخابات، األول في عــام 2000، وفاز 
به بنسبة وصلت إلى أكثر من 99 في املائة، 
والـــثـــانـــي فـــي 2007 حــصــل فــيــه عــلــى نسبة 
تعّدت 97 في املائة. ولطاملا تندر السوريون 
على هذه االستفتاءات، إذ ال يستثني النظام 
في أرقامه املعلنة عقب كل استفتاء املتوفن 
البالد للعمل  الذين غــادروا  أو الالجئن، أو 
فـــي دول عــربــيــة، ويـــقـــدر عـــددهـــم بــاملــاليــن. 
وأجـــرى بــشــار أول انــتــخــابــات فــي عــهــده في 
»الــهــزلــيــة« والشكلية،  بـــ  عـــام 2014 ُوصــفــت 
إذ جـــاءت فــي ذروة الــحــرب ضــد الــســوريــن 
في حينه  النظام  وأعلن  لحكمه.  املعارضن 
أن بـــشـــار األســــــد فـــــاز بــنــســبــة وصـــلـــت إلـــى 
أكثر مــن 88 فــي املــائــة، أمــام منافس مغمور 
النوري.  النظام بعناية وهو حسان  اختاره 
ويبدو أن األسد وجد أن هذه النسبة لم تعد 
الــتــي جرت  االنــتــخــابــات  فــي  تكفيه، فرفعها 
قبل أيام إلى أكثر من 95 %. وامتألت مواقع 
التواصل االجتماعي بمقاطع مصورة تظهر 
غـــيـــاب أي آلـــيـــة قــانــونــيــة لــالنــتــخــاب، حيث 
يستطيع الشخص التصويت أكثر من مرة، 
بــل إن مــواطــنــن عــربــا أدلـــوا بــأصــواتــهــم في 
الــصــنــاديــق فـــي عـــدة دول. كــمــا تـــم الـــتـــداول 
يقوم  املوظفن  أحد  بمقاطع مصورة تظهر 
بتحديد اسم األسد على بطاقة االقتراع قبل 
إعطائها للمواطنن لوضعها في الصندوق.

ــار املــحــلــل الــســيــاســي  وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أشــ
ــع »الـــعـــربـــي  رضـــــــوان زيــــــــادة، فــــي حـــديـــث مــ
ـــرار الــنــظــام الــســوري  الـــجـــديـــد«، إلـــى أن إصــ
على األرقام العالية في نتائج االستفتاءات، 
وتاليا في االنتخابات، »دليل على العجرفة 
وعدم االكتراث برأي مواطنيه«. وقال: »غالبا 
يكون الرقم ردًا على الخارج أكثر منه تأكيدًا 
لشرعية داخلية«. وأشار إلى أن بشار األسد 
»يــحــّدد الــرقــم الـــذي يــود الــفــوز بــه، وبعدها 
»هو  مضيفا:  األخــــرى«،  األمـــور  ترتيب  يتم 
)األسد( يعتبر أن الرقم كلما ارتفع يكون ردًا 

على مؤامرة خارجية، كما يتوهم«.

الــحــســاســيــة«. وتــابــعــت أنــــه »مــــع ذلــــك، هــنــاك 
بعض الجهات، سياسية وأصحاب الشركات، 
أو مــكــاتــب الــتــحــويــالت املــالــيــة املــدعــومــة من 
جهات قوية ومن يملكون مشاريع اقتصادية، 
تتورط في تمويل أنشطة غير مرغوب بها من 
الجانب األميركي، وتحاول الحصول على ما 
تريده من العملة الصعبة من البنك املركزي«. 
ووفقا لسميسم، فإن »عمليات غسل األمــوال، 
بتحايل  تجري  اإلرهــابــيــة،  األنشطة  وتمويل 
غير عـــادي على الــقــوانــن، ســـواء الــعــراقــيــة أو 
غيرها، وعبر استخدام قوانن بديلة، وتمضي 
ــهــّرب من 

ُ
ت التي  الصفقات  الحصول على  فــي 

الــــدوالرات. لكن في النهاية ال  خاللها مالين 
يمكن للعراق أن يبقى في تغاٍض مستمر عن 

عمليات االحتيال«.
ــان الــحــاجــة إلــى ما 

ّ
وأكـــد الــنــائــب بــاســم الــخــش

وصــفــه »بـــإصـــالح جــــذري فـــي الــبــنــك املــركــزي 
لــوقــف مــشــاكــل تــهــريــب الــعــمــلــة والــتــعــامــالت 
الــفــاســدة«. وأضـــاف، فــي اتــصــال مــع »العربي 
املــــالــــيــــة،  اإلشــــــــكــــــــاالت  »كــــــــل  أن  الــــــجــــــديــــــد«، 
والــــتــــعــــامــــالت الــــفــــاســــدة، وتـــهـــريـــب الــعــمــلــة، 
واســتــمــرار االخــتــالس مــن املــال الــعــام، سببها 
إدارة البنك املركزي الذي يحتاج إلى إصالح 
جذري لحل كل املشاكل فيه، وليس تعديالت 
ــه«. وأوضــــــح أن  ــامـ بــســيــطــة عــلــى بــعــض أقـــسـ
»مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي الــحــالــي )مصطفى 
بفنون  أو  باالقتصاد  غير متخصص  غالب( 
إدارة األمــوال، بل هو حاصل على شهادة في 
أي خــروقــات مالية ال  فــإن  القانون، وبالتالي 
تــتــفــق مــعــهــا الــقــوانــن الــعــاملــيــة أو الــعــقــوبــات 
األميركية، تحدث بعلم مسبق من إدارة البنك 
املــــركــــزي، الــــذي بــــات يــحــقــق غـــايـــات وأهــــداف 
إلــى تحقيق غايات  املتنفذة، إضافة  األحــزاب 
أكبر من ذلك، وال ُيستبعد أن تكون خارجية«.

لــكــن الــســيــاســي الـــعـــراقـــي ورئـــيـــس »مــؤســســة 
املستقبل« في واشنطن، انتفاض قنبر، اعتبر 
أن مزاد بيع الدوالر، الذي ينظمه البنك املركزي، 
»ما زال يمثل فضيحة عراقية بامتياز«، مؤكدًا 
 أن »إيـــــران تــحــصــل عــلــى الــعــمــلــة الــصــعــبــة من 
خــــالل الــــعــــراق، وعــبــر هــــذا املـــــزاد الـــيـــومـــي، إذ 
يـــبـــاع يـــومـــيـــا مــــن الـــــــــدوالر مــــا يـــفـــوق حــاجــة 
»العربي  لـ الــعــراق بكثير«. وأشـــار، في حديث 
الجديد«، إلى أن »اإلجــراءات اإلصالحية التي 
املــركــزي  البنك  فــي  اآلن  الحديث عنها  يــجــري 
لـــن تــكــون مـــؤثـــرة، طــاملــا أن هــنــاك مــســؤولــن 
نـــافـــذيـــن يــــديــــرون الــعــمــلــيــة املـــالـــيـــة وطــريــقــة 
تــحــويــالت األمـــــــوال، عــبــر الــبــنــوك اإلســالمــيــة 
وعقود االستيراد الكاذب«. واعتبر أن »اإلدارة 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة ال يــبــدو أنــهــا تهتم بهذا 
)الرئيس  امللف حاليا، في نهج واضــح إلدارة 

جو( بايدن بالتعامل مع امللف اإليراني«.

نّظم العرض في ذكرى انطالق عملية حفتر ببنغازي في 2014 )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

يحق لـ6 ماليين في مناطق النظام المشاركة باالنتخابات )فرانس برس(

بيّنت مراكز دراسات 
وشخصيات سورية 
معارضة أن النظام 

صّدر أرقامًا غير 
حقيقية عن نسبة 
المصوتين النتخاب 

بشار األسد، إذ 
»اقترع« له نحو 

13.5 ماليين شخص، 
على الرغم من أن 
اإلحصاءات تظهر 

وجود نحو 9.4 
ماليين فقط في 

المناطق التي 
يسيطر عليها

في  تأتي  والتي  العراقي،  المركزي  البنك  داخل  اإلصالحات  ساهمت 
في  السوري،  والنظام  إيران  على  األميركية  بالعقوبات  االلتزام  إطار 

الحد من نزيف الدوالر األميركي إلى خارج البالد
خاصالغالف

المهجرون والمعتقلون 
واألموات ضمن المصِوتين

قيود مشددة التزامًا 
بالعقوبات على إيران 

والنظام السوري

متابعة

219 ال
في العام 1973 وضع 
حافظ األسد دستورًا 

ألغى فيه مبدأ االنتخابات 
الرئاسية، وفرض 

»االستفتاء«. وفاز في 
خمسة استفتاءات، كان 
آخرها في 1998 بنسبة 

وصلت الى حدود %100، 
حيث كانت ذكرت وسائل 
إعالم النظام في حينه أن 
219 مواطنًا فقط صّوتوا 

بـ »ال« ضد األسد األب.

رضوان زيادة: بشار 
األسد يحدد الرقم الذي 

يود الفوز به

باسم الخّشان: إدارة 
البنك المركزي تحتاج إلى 

إصالح جذري

نسبة النواحي التي 
لم تشهد انتخابات وصلت 

إلى 42 %

أوصلت عواصم عدة 
رسائل لحفتر بشأن عدم 

رضاها عن العرض

ساهمت اإلجراءات 
في الحد من نزيف العملة 

الصعبة للخارج

فيما تدور األسئلة حول 
مستقبله في المشهد 

الليبي، عاد خليفة حفتر 
إلى استعراض لغة 

السالح، ما أّجج الدعوات 
لتوحيد الجيش
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سياسة

  شرق
      غرب
غريفيث في صنعاء 

لبحث وقف النار
وصـــل املــبــعــوث األمــمــي إلـــى اليمن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث )الــــصــــورة(، أمــس 
األحـــد، إلــى صــنــعــاء، فــي أول زيــارة 
إلـــى   ،2020 مــــــــــــــارس/آذار  ــذ  ــنـ مـ لــــه 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة. وقـــــال مــصــدر 
ــار صـــنـــعـــاء، إن »غــريــفــيــث  ــطـ فــــي مـ
وصــــــــل إلــــــــى صــــنــــعــــاء قــــــادمــــــا مــن 
ــّمــــان«، فيما  ــة عــ ــيــ الــعــاصــمــة األردنــ
أوضــحــت وســائــل إعـــالم محلية أن 
ــيــــر ســيــعــقــد لــــقــــاءات عـــــدة مــع  األخــ
مسؤولن حوثين لبحث استئناف 
مـــفـــاوضـــات وقــــف الـــنـــار وتــخــفــيــف 

مأساة اليمنين.
)األناضول(

موقوف فرنسي 
في إيران سيحاكم 
بتهمة »التجسس«

أعلن سعيد دهقان، محامي املواطن 
الفرنسي بنجامان بريير، املوقوف 
فـــي إيــــــران مــنــذ مــــايــــو/أيــــار 2020، 
أمــــس األحــــــد، أن مــوكــلــه ســيــحــاكــم 
بتهمة »التجسس«. وأوضح دهقان 
أكــدت  اإليــرانــيــة  العامة  »النيابة  أن 
التجسس  بتهمتي  بريير  مالحقة 
والدعاية ضد النظام السياسي في 
إيــران«، والتي يواجه املدان بها في 
إيران عقوبة تصل إلى اإلعدام. وقال 
بالتجسس  متهم  موكله  إن  دهقان 
اللــتــقــاطــه صـــورًا ملــنــاطــق محظورة 
في إيران، فيما تعود تهمة الدعاية 
إلــى »طرحه ســؤااًل حــول الحجاب« 

في هذا البلد.
)فرانس برس(

أديس أبابا: تظاهرات 
ضد العقوبات األميركية

أديس  اإلثيوبية  العاصمة  شهدت 
أبـــــــابـــــــا، أمــــــــس األحـــــــــــد، تـــجـــمـــعـــات 
شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة لـــالحـــتـــجـــاج عــلــى 
فرض الواليات املتحدة قيودًا على 
املساعدات االقتصادية والعسكرية 
إلثــيــوبــيــا، عــلــى خــلــفــيــة الـــنـــزاع في 
املــحــتــجــون  ورّدد  تـــيـــغـــراي.  إقــلــيــم 
آبي أحمد،  الدعم لحكومة  هتافات 
فـــيـــمـــا قــــــال رئــــيــــس بـــلـــديـــة أديـــــس 
أبــابــا، أدانــيــش أبييبي، إنــه ينبغي 
وحلفائها  املتحدة  الــواليــات  »على 

التفكير بحكمة«. 
)فرانس برس(

زعيم المعارضة 
الفنزويلية يحّرض ضد 

اليسار البيروفي
دعـــا زعــيــم املــعــارضــة فـــي فــنــزويــال، 
خـــــــــــــــوان غـــــــــــوايـــــــــــدو )الــــــــــــصــــــــــــورة(، 
الــبــيــروفــيــن، أول مــن أمــس السبت، 
إلــى إنــقــاذ بلدهم عبر االمــتــنــاع عن 
انــتــخــاب املـــرشـــح الـــيـــســـاري بــيــدرو 
كاستيو في االقتراع الرئاسي الذي 
سيجري األحد املقبل. ودعا غوايدو، 
الـــــــذي يـــــــزور لـــيـــمـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الشعبوية  اليمينية  املرشحة  حملة 
كــــيــــكــــو فــــــوجــــــيــــــمــــــوري، مــــواطــــنــــي 
»االســــتــــفــــادة مــــن ســـالح  الــــبــــيــــرو لـــــ
»عواقب  أن  مضيفا  الديمقراطية«، 
الــنــمــوذج املــطــروح فــي الــبــيــرو وفي 
بلدان التينية أخرى كإنقاذ وطني، 

هي الجوع وتدمير االقتصاد«.
)فرانس برس(

قتلى بصاروخ وانفجار 
لغم في أفغانستان

قــتــل 6 عــنــاصــر مــن األمـــن األفــغــانــي 
ومــــن حـــــراس ســكــة الـــحـــديـــد، أمــس 
األحـــــد، فـــي انــفــجــار لــغــم فـــي إقــلــيــم 
هـــرات غــرب أفــغــانــســتــان، فيما قتل 
ــاروخ على  10 مــدنــيــن بــســقــوط صــ
مــنــزل فــي مــديــريــة تــغــاب فــي إقليم 
كابيسا. وقـــال حــاكــم هـــرات، وحيد 
قــتــالــي، إن دوريـــة لــلــقــوات الخاصة 
تعرضت النفجار لغم زرعه مسلحو 
ــا أكـــــــــدت شـــرطـــة  ــمـ ــيـ »طــــــالــــــبــــــان«، فـ
ــا ســــقــــوط صــــــــــاروخ خــــالل  ــيـــسـ ــابـ كـ
ــن،  ــ ــبـــان« واألمـ ــالـ مـــوجـــهـــات بـــن »طـ
على منزل كان يشهد عرسا، ما أدى 

إلى مقتل املدنين.
)العربي الجديد(

قتل خمسة أشخاص 
في هجوم شنه 

متشددون جنوبي مالي

أكد ماكرون مواصلة 
مساعدة تشاد حتى 

ال يتزعزع االستقرار

زكريا الكمالي

يـــقـــف الـــيـــمـــن عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـــرق 
ــة.  ــيــ ــة الــــحــــســــاســ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ مـ
فــفــي مــقــابــل الــتــحــركــات الــدولــيــة 
الــحــثــيــثــة لــنــزع فــتــيــل الـــنـــزاع املــعــقــد مــنــذ 6 
ــــوات، يـــتـــحـــرك الــــالعــــبــــون اإلقــلــيــمــيــون  ــنـ ــ سـ
لــقــبــض ثــمــن االســتــنــجــاد بــهــم، والــحــصــول 
عــلــى غــنــائــم حـــرب لـــم تــضــع أوزارهــــــا بــعــد، 
وذلـــك مــن أطـــراف داخــلــيــة لــن يــكــون أمامها 
سوى التفريط بموانئ وجــزر، لطاملا كانت 

هدفا لألطماع منذ عقود.
وأعاد الجدل املثار طيلة األيام املاضية حول 
تشييد اإلمــارات قاعدة عسكرية في جزيرة 
مـــيـــون، فــتــح بــــاب الـــنـــقـــاش حــــول الــســيــادة 
املــهــدورة، مــن قبل أطـــراف تزعم أنها تقاتل 
ــة اســـتـــعـــادة الــيــمــن مـــن املــشــاريــع  ــ تــحــت رايـ
الخارجية، فيما تذعن لحلفائها اإلقليمين 
أرض مستباحة.  إلــى  تحويله  في  وتساهم 
وال تقف جزيرة ميون كمثال وحيد للسيادة 
املــهــدورة فــي البلد الـــذي يـــرزح تحت وطــأة 
حــــرب أشــعــلــهــا الـــحـــوثـــيـــون، عــقــب اجــتــيــاح 
صنعاء أواخر عام 2014، حيث تخضع عدد 
من الجزر واملنافذ الجوية والبرية والبحرية 
لنفوذ فصائل وجماعات مسلحة، بعيدًا عن 
لم  بــاعــتــراف دولــــي، لكنها  حــكــومــة تحظى 

تجد موطئ قدم داخل أراضيها.
ولـــم يــكــن الــحــديــث عـــن األطـــمـــاع فـــي الــجــزر 
املريبة  فالتحركات  اللحظة.  وليد  اليمنية 
فـــي ســقــطــرى ومـــيـــون بـــــدأت تــتــعــاظــم منذ 
التقارير األخيرة لوكالة  أن  عام 2017، غير 
»أســوشــيــيــتــد بـــــرس« اســـتـــنـــدت إلــــى صــور 
ــيـــة، وكـــشـــفـــت عــــن قـــاعـــدة  ــنـــاعـ أقــــمــــار اصـــطـ
جوية غامضة في جزيرة ميون املطلة على 
مضيق بـــاب املـــنـــدب، وظــهــور مـــدرج بطول 
1.85 كــيــلــومــتــر. وخـــالفـــا لــجــزيــرتــي مــيــون 
مغيبة  الشرعية  الحكومة  تبدو  وسقطرى، 
أيــضــا عــمــا يــــدور فـــي مـــطـــاري املــكــال وعـــدن 
 عن املنافذ 

ً
وموانئ الضّبة وبلحاف، فضال

استجوابا لرئيس الحكومة معن عبد امللك 
حول حقيقة ما يجري دون علم الدولة. ولم 
املقدم  واالستجواب  الشعبي،  السخط  يكن 
مــن الــنــائــبــن عــلــي املــعــمــري ومــحــمــد أحمد 
صمتها.  عــن  الحكومة  إلخـــراج  كافيا  ورق، 
ــارع الـــيـــمـــنـــي يــنــتــظــر  ــ ــشـ ــ وفـــــي وقـــــت كـــــان الـ
إجــابــات مــن قــيــادات الــدولــة، كــان التحالف، 
الذي تقوده السعودية، يقر، أواخر األسبوع 
املــاضــي، أن املــعــدات الــتــي تــوجــد فــي ميون 
تابعة له، دون الكشف عن هوية الجهة التي 

تقوم ببناء املنشأة.
وزيــــر الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة املــحــاصــصــة 
أحــمــد عــوض بــن مــبــارك كــان الــوحــيــد الــذي 
تطرق للقضية من جانب الشرعية، إذ أعلن 
»عدم وجود اتفاق مع أي دولة أجنبية لبناء 
ذلك  باعتبار  اليمن،  داخــل  قــواعــد عسكرية 
البرملان«.  موافقة  تستدعي  سيادية  قضية 
ــيـــاهـــه  ــنـــي ومـ ــمـ ــيـ وقــــــــال »كـــــامـــــل الــــــتــــــراب الـ
أي طرف  يملك  ثــوابــت أساسية ال  وسمائه 
الــحــق بــأن يــتــنــازل عــنــهــا«. وعــلــى الــرغــم من 
اليمني  الشارع  اعتبرها  التي  التصريحات 
ــراره بــوجــود  ــ إيــجــابــيــة، وخــصــوصــا بــعــد إقـ
رحــالت سياحية إلــى سقطرى من دون إذن 
الحكومة، إال أنــه كــان مــن الــالفــت أن حديث 
بن مبارك، الذي خّص به وكالة »سبوتنيك« 

املحاذية  املــهــرة  ملحافظة  والبحرية  البرية 
لسلطنة عــمــان، حــيــث تــخــضــع جــمــيــع هــذه 
سعودية  لقوات  إمــا  االستراتيجية،  املنافذ 
وإمــــاراتــــيــــة خـــالـــصـــة، أو فـــصـــائـــل مــحــلــيــة 

موالية لهما.
وكــمــا هــو الــحــال مــع الــســيــادة املـــهـــدورة في 
مناطق الحكومة املعترف بها دوليا، ال يبدو 
األمــر مختلفا كليا في مناطق نفوذ جماعة 
الحوثين شمالي وغرب اليمن، حيث تعاظم 
الدور اإليراني بشكل الفت منذ أواخر العام 
املاضي، وخصوصا عقب الوصول الغامض 
إلــى صنعاء،  إيــرلــو  للسفير اإليــرانــي حسن 
والــــــــذي يـــتـــحـــرك كـــحـــاكـــم فــعــلــي لــلــعــاصــمــة 
 عــــن مــــجــــاهــــرة »الــــحــــرس 

ً
الـــيـــمـــنـــيـــة، فــــضــــال

وراء تسليح  بــالــوقــوف  ــرانـــي  اإليـ ــثـــوري«  الـ
خبراء  عبر  وتدريبها  الحوثين،  مليشيات 

عسكرين يوجدون داخل األراضي اليمنية.
الـــذي يتمتع  ويشكل املــوقــع االســتــراتــيــجــي 
الساعية  اإلقليمية  لــلــقــوى  هــدفــا  الــيــمــن  بــه 
لتوسيع رقعة نفوذها العسكري في البحار. 
فــفــي حـــن تــبــدو جــزيــرتــا مــيــون وســقــطــرى 
مطمعا للسعودية واإلمارات لتأمن ممرات 
املالحة ومواجهة النفوذ التركي واإليراني، 
ــزر الــخــاضــعــة  ــ ــــجـ ــــئ والـ ــوانـ ــ تـــبـــدو بـــاقـــي املـ
لــلــحــوثــيــن، وعـــلـــى رأســـهـــا جـــزيـــرة كـــمـــران، 
الغرب، خصوصا  ابتزاز  مطمعا إليــران في 
فــي ظــل تــقــاريــر دولــيــة تتهم طــهــران بـــإدارة 
ــيـــز«،  ــافـ ســفــيــنــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة تـــدعـــى »سـ
»الحرس  يقال إنها »قاعدة أمامية سرية« لـ
ــاب املــــنــــدب، فــيــمــا  ــ ــوري« فــــي مــضــيــق بـ ــ ــثـ ــ الـ
ال وجـــــود لــتــفــســيــر مـــدنـــي شـــرعـــي لـــدورهـــا 

الغامض في البحر األحمر.

صحوة شعبية وصمت حكومي
ــــذي تـــم الــتــعــامــل بـــه مع  ــا لـــلـــبـــرود الـ وخـــالفـ
ــقـــة فــــي ســـقـــطـــرى وبـــلـــحـــاف  تــــدخــــالت ســـابـ
واملكال، أثارت القاعدة الجوية الغامضة في 
جزيرة ميون صحوة شعبية غير مسبوقة 
برملانيون  ّوجـــه  كما  اليمنين.  أوســـاط  فــي 

ــلـــى هــــامــــش زيـــــارتـــــه ملــوســكــو  ــة عـ ــيــ ــروســ الــ
األسبوع املاضي، لم يجد طريقه للنشر في 
الوزير نشره  ُيعد  لم  الرسمية. كما  الوكالة 

على حسابه الرسمي في موقع »تويتر«.
وحـــتـــى غــــد الــــثــــالثــــاء، مـــوعـــد انـــتـــهـــاء املــــدة 
املــطــلــوبــة لـــلـــرد الــحــكــومــي عــلــى اســتــجــواب 
الـــبـــرملـــان، ال يـــبـــدو أن مــجــلــس الــــنــــواب، في 
نسخته الخاضعة للشرعية، سيخرج ببيان 
شــديــد اللهجة يــنــدد بــمــا يــجــري فــي جــزيــرة 
لسيطرة  الخاضع  الــبــرملــان  فعل  كما  مــيــون، 
ــــارس/ آذار  الــحــوثــيــن فـــي صــنــعــاء مــطــلــع مـ
2017، عندما أعلن استنكاره ألي إجراءات أو 
اتفاقيات تنتقص من سيادة اليمن وأراضيه 
 سافرًا 

ً
والجزر التابعة له، واعتبرها »تدخال

في الشؤون الداخلية«.
استعادة  في  الحيلة  فاقدة  الحكومة  وتبدو 
السيادة املهدورة، ولن تحقق ذلك، إال في حال 
فرض سيادتها على كافة األراضي اليمنية، 
التوقيع  أو  للحوثين،  الخاضعة  فيها  بما 
على اتفاق واضح وصريح مع دول التحالف، 
ينظم مثل هذه القضايا، وفقا لخبراء. وأكدت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــصـــادر قــانــونــيــة، لـــ
إذا  مــا  على  يعتمد  لليمن  القانوني  املــوقــف 
كانت هناك اتفاقية بن الحكومة والتحالف، 
تسمح بمثل هـــذه االســتــحــداثــات، فــهــذا أمــر 
ــــك مــخــالــفــة  ــدا ذلـ ــ ــا عـ ــ قـــانـــونـــي وصــــريــــح، ومـ
قــانــونــيــة. ولــفــتــت إلــــى أنــــه مـــن املـــرجـــح عــدم 
وجود أي اتفاق مسبق على أدوار التحالف، 
وهــو مــا ســاعــد اإلمــــارات والــســعــوديــة كثيرًا 

على مواصلة العبث بأراضي اليمن.

لماذا ميون؟
ــتــــدة عــلــى  رغــــــم مـــســـاحـــتـــهـــا الـــصـــغـــيـــرة املــــمــ
صـــخـــور بـــركـــانـــيـــة بــمــســاحــة 13 كــيــلــومــتــرًا 
مربعا فــقــط، إال أن جــزيــرة مــيــون كــانــت منذ 
القدم مطمعا لكافة القوى االستعمارية التي 
تناوبت على احتاللها، بهدف السيطرة على 
ــرد الــحــوثــيــن من  مـــمـــرات املـــالحـــة. فــبــعــد طــ
عدن منتصف عام 2015، كانت جزيرة ميون 

ومــضــيــق بـــاب املــنــدب الــهــدف الــتــالــي لــقــوات 
الــتــحــالــف. ومــطــلــع أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
بعد  عليها،  السيطرة  تمت  نفسه،  العام  من 
مــعــركــة طــاحــنــة ســقــط فيها عــشــرات القتلى 
من الطرفن. وعقب سنوات من تمركز قوات 
جــنــوبــيــة، مــدعــومــة إمـــاراتـــيـــا، قــالــت مــصــادر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــجــزيــرة  مــحــلــيــة، لــــ
تــخــضــع مـــنـــذ نـــحـــو عـــامـــن لــســيــطــرة قــــوات 
اليمني  الــرئــيــس  طـــارق صــالــح، نجل شقيق 
الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، املــرابــطــة في 

الساحل الغربي لليمن.
ــبــــدو أن تـــعـــاظـــم الـــحـــديـــث عــــن أهــمــيــتــهــا  ويــ
وكذلك التنازع على جغرافيتها، بالقول إنها 
تتبع محافظة تعز حسب آخر تقسيم إداري، 
ولـــيـــس مــحــافــظــات الـــجـــنـــوب كــمــا كــــان قبل 
تحقيق الوحدة، أثار اهتمام قوات »املجلس 
الخميس  أعلنت،  التي  الجنوبي«،  االنتقالي 
املاضي، »إجراء تدريبات مكثفة لقوات الدعم 
واإلســنــاد في جزيرة مــيــون«. ومــع استبعاد 
حــــدوث صــــدام محتمل بــن قــــوات »املــجــلــس 
االنتقالي« وقوات طارق صالح حول الطرف 
يتلقيان  كونهما  الــجــزيــرة،  لحماية  املــؤهــل 
دعــمــا مــن أبــوظــبــي، فــإنــه يــبــدو أن الصخب 
الـــــذي أحـــدثـــتـــه مـــيـــون ســيــجــعــل الــســعــوديــة 
الــيــد عليها بشكل كامل  تفكر جــديــا بــوضــع 
وإزاحــــــة اإلمـــــــارات، خــصــوصــا أن هــــذا األمـــر 
سيجعلها قادرة على مراقبة ممرات املالحة 
املمتدة من خليج عدن والبحر العربي شرقا، 
وكذلك املمرات من البحر األحمر وحتى قناة 

السويس غربا.
إدارة  علم  وأســتــاذ  اليمني  للباحث  ووفــقــا 
األزمــــــــــات، نـــبـــيـــل الـــشـــرجـــبـــي، فـــــإن جـــزيـــرة 
ميون واحــدة من الجزر القليلة عامليا التي 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا اقــتــصــاديــا وعــســكــريــا 
ــــد، وهـــي مــيــزة اســتــراتــيــجــيــة ال  فـــي آن واحـ
الــعــالــم. ولفت  مــن جـــزر  الكثير  بــهــا  تتمتع 
إلـــى أنـــه »ال يــمــكــن تــأمــن الــبــحــار السبعة، 
أو الــوصــول إلــى قــارتــي آسيا وأفريقيا، أو 
إلى  العربية والوصول  املنطقة  التحكم في 

جــنــوب شـــرق آســيــا وجــنــوب جــنــوب آسيا 
ذلك  وتــأمــن  ســقــطــرى،  على  بالسيطرة  إال 
عــبــر الــســيــطــرة عــلــى جــزيــرة مـــيـــون«. وقــال 
»القرن  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الشرجبي، 
21 هــو قــرن الــصــراع املــائــي للسيطرة على 
الثروة. وهناك نظرية تقول إن من يستطيع 
الــســيــطــرة عــلــى أكــبــر عـــدد مــن املـــمـــرات، هو 
من يقود القرن 21 اقتصاديا. وهذا التفكير 

جدي لدى اإلمارات، وتتبعها السعودية«.
ولــم يكن الطموح اإلمــاراتــي السعودي هو 
الوحيد، حيث تزايدت رغبة القوى اإلقليمية 
الــنــاشــطــة فـــي املـــلـــف الــيــمــنــي، وخــصــوصــا 
ــــران، للسيطرة عــلــى مــيــون، وقــد  تــركــيــا وإيـ
جرت محاوالت كثيرة من أجل التوصل لهذا 
األمــر خالل العامن املاضين. وعلى الرغم 
الذي  األخير،  السعودي  التحالف  بيان  من 
زعم أن الهدف من وراء اإلنشاءات الحاصلة 
فــي ميون هــو دعــم املعركة ضــد الحوثين، 
إال أنه يقول في الباطن إن هدفه هو حماية 
الجزر من األطماع التركية واإليرانية، وهي 
داخل  أخطاءهم  كافة  ُعلقت عليها  شماعة 

اليمن، وفقا لخبراء.
وتـــبـــدو الـــجـــزيـــرة مــهــمــة لــــإلمــــارات بــدرجــة 
أبوظبي  أن  الشرجبي  أوضــح  إذ  أساسية، 
أفريقيا،  نحو  كبير  بشكل  بالتوجه  بـــدأت 
وهـــي لـــن تــتــمــكــن مـــن الــســيــطــرة عــلــى شــرق 
ــه، وكـــذلـــك الــــوصــــول إلــى  ــرواتـــ أفــريــقــيــا وثـــ
املخزون العاملي من النفط، سوى بالسيطرة 
عــلــى جـــزيـــرة مـــيـــون، الــتــي تــمــنــحــهــا أيــضــا 
ــــرى، هـــي تــهــديــد الــنــفــوذ الــتــركــي  مـــيـــزة أخــ
املــتــصــاعــد فـــي الـــصـــومـــال. وخـــالفـــا لــذلــك، 
تــؤكــد تــقــاريــر دولــيــة أن ســيــطــرة اإلمــــارات 
لدى  وزنها  على جزيرة ميون، سيزيد من 
املــجــتــمــع الــغــربــي، حــيــث ســيــكــون الــتــواجــد 
اإلمـــاراتـــي فــي مــضــيــق بـــاب املــنــدب مصدر 
اطــمــئــنــان لــلــدول الــكــبــرى، الــتــي لــن تضطر 
ــر، أو  ــمـ إلرســـــال فــرقــاطــات إلـــى الــبــحــر األحـ
تــفــكــر بــاحــتــالل الــجــزيــرة مــبــاشــرة لتأمن 

خطوط املالحة.

تساهم أطراف محلية بتحويل اليمن إلى أرض مستباحة )صالح العبيدي/فرانس برس(

)Getty( »شارك غويتا في قمة »إيكواس

للقوى  هدفًا  اليمن  به  يتمتع  الــذي  االستراتيجي  الموقع  يشكل 
اإلقليمية الساعية لتوسيع رقعة نفوذها في البحار، إذ إن السعودية 
واإلمارات تريدان السيطرة على جزيرتي ميون وسقطرى، فيما تطمع 

إيران بالسيطرة على الموانئ والجزر الخاضعة للحوثيين

الحدث

تستمر  انتقالية  عملية  بــعــد  للمدنين 
18 شهرًا. لكنها قامت، في الوقت نفسه، 
باستحداث منصب نائب للرئيس فصل 
على مقاس غويتا الذي منح مسؤوليات 

أمنية أساسية. 
ــر بـــاعـــتـــقـــال رئــيــس  ــ ــان غـــويـــتـــا قــــد أمـ ــ وكــ
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الـــــــوزراء املــدنــيــن 
إقصاء  عملية  فــي  لــالنــتــقــال،  الضامنن 
على  الرسمية  الــروايــة  قّدمتها  تعّسفي، 
ــاء بــوعــد  أنـــهـــا اســـتـــقـــالـــة. ولــــم يــتــم الــــوفــ
ــال املــــدنــــي مــــا أثـــــــار شـــكـــوكـــا فــي  ــقــ ــتــ االنــ
بتنظيم  ا  بــدء األخـــرى،  التعهدات  تنفيذ 
انتخابات مطلع 2022. وقالت املجموعة 
العسكرية في األيام األخيرة إنها تعتزم 
احترام البرنامج الزمني، لكنها أوضحت 
أنه قد يخضع لتعديالت طارئة. وكتبت 
سيرأس  غويتا  أن  الــدســتــوريــة  املحكمة 

املرحلة االنتقالية حتى النهاية.
وفــي محاولة واضــحــة لكسب تأييد في 
أنــه ينوي أن يعن  الــداخــل، أعلن غويتا 
رئـــيـــس وزراء من  املــقــبــلــة«  األيــــــام  »فــــي 
مــجــمــوعــة قــــادت احــتــجــاجــات اســتــمــرت 
إبراهيم كيتا.  عــدة أشهر في 2020 ضد 
وكانت املجموعة االقتصادية لدول غرب 
أفــريــقــيــا صــاغــت مـــع االتـــحـــاد األفــريــقــي 
مــالــي وفرنسا  فــي  املتحدة  األمـــم  وبعثة 
والواليات املتحدة وغيرها بيانا يرفض 
»مسبقا أي عمل ُيفرض باإلكراه، بما في 

ذلك االستقاالت القسرية«.
وتــحــدثــت بــعــثــة تــابــعــة إلــــى »إيـــكـــواس« 
ــالـــي، أخــــيــــرًا، عـــن احــتــمــال  ــدت إلــــى مـ ــ أوفــ
فرض عقوبات. ولّوحت فرنسا والواليات 
املـــتـــحـــدة الـــلـــتـــان تــنــشــطــان عــســكــريــا في 
وكــان  نفسه.  بالتهديد  الــســاحــل،  منطقة 
ــنــــوا، فــي  ــلــ قـــــــادة دول غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا أعــ
اجــتــمــاع مـــع املــجــلــس الــعــســكــري فـــي 15 
سبتمبر/أيلول 2020 بعد االنقالب األول، 
أن »مدنيا سيقود االنتقال السياسي، وال 
يمكن لنائب الرئيس االنتقالي بأي حال 
من األحــوال أن يحل محل رئيس املرحلة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة«. وكــــانــــت املـــجـــمـــوعـــة عــلــقــت 
مــشــاركــة مــالــي فــي جميع هــيــئــات صنع 
الـــقـــرار، وأغــلــقــت حـــدود الــــدول األعــضــاء، 
ــــادالت املـــالـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة  ــبـ ــ ــت املـ ـــفــ وأوقـ
لكنها  األساسية.  املــواد  باستثناء  معها 
أثــارت  التي  العقوبات  عــادت ورفعت كل 
املجموعة  أن  بــدا  عندما  السكان  استياء 

العسكرية تحقق مطالبها.
)فرانس برس، رويترز(

ه »لن يبقى إلى 
ّ
غرب أفريقيا مفادها بأن

جانب بلٍد لم تعد فيه شرعّية ديمقراطّية 
قبل  قــال  بأنه  انتقال«، مذكرًا  وال عملّية 
ثالث سنوات »في عدد من مجالس دفاع 
الــخــروج«.  فــي  التفكير  يــجــب علينا  إنـــه 
لــكــن الــرئــيــس الــفــرنــســي اســتــبــعــد حاليا 
تـــرك تــشــاد، حــيــث يـــرأس محمد إدريـــس 
بعد  االنتقالي  العسكري  املجلس  ديبي 
مقتل والــده في إبــريــل/ نيسان املاضي، 
ــال »نـــحـــن نـــدعـــم ونــســاعــد  ــ لـــوحـــدهـــا. وقـ
دولــة ذات سيادة حتى ال تواجه زعزعة 
لـــالســـتـــقـــرار، أو تــجــتــاحــهــا مــجــمــوعــات 
متمردة وجماعات مسلحة. لكننا نطالب 

بانتقال وشمول سياسي«.
االقتصادية  املجموعة  قــادة دول  وبحث 
ــا »إيـــــــكـــــــواس«، فــي  ــيـ ــقـ ــرب أفـــريـ ــ لـــــــدول غــ
الــعــاصــمــة الــغــانــيــة أكــــــرا، أمــــس األحــــد، 
املــســألــة الــشــائــكــة املــتــعــلــقــة بـــردهـــم على 
ــام بــهــمــا الــجــيــش  ــ ــلـــذيـــن قـ االنـــقـــالبـــن الـ
املالي، في قمة شارك فيها غويتا. وكانت 
املحكمة الدستورية في مالي قد نصبت 
رئيسا  غويتا  املــاضــي،  الجمعة  رسميا، 
انتقاليا للبالد، مستكملة االنقالب الذي 
بـــدأ، اإلثــنــن املـــاضـــي، ضــد الــذيــن كــانــوا 
يحولون بينه وبن قيادة البلد. وأضفت 
ــيــــا عــلــى  املـــحـــكـــمـــة بــــذلــــك طــــابــــعــــا رســــمــ
ــاول شــركــاء مالي  ــر الـــواقـــع، الـــذي حـ األمـ
مــعــارضــتــه بــعــد انـــقـــالب أغــســطــس/ آب 
2020، عندما أطاح غويتا ومجموعة من 
الضباط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، 
بــعــد أشــهــر مــن االحــتــجــاجــات الشعبية. 
واضـــطـــرت املــجــمــوعــة الــعــســكــريــة، تحت 
ضــغــط دولــــي، إلـــى املــوافــقــة عــلــى تعين 
وتعهدت  مدنين.  وزراء  ورئيس  رئيس 
ــابـــات وتـــســـلـــيـــم الــســلــطــة  ــتـــخـ ــراء انـ ــ ــإجـ ــ بـ

اســتــبــق الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون انطالق قمة قادة دول املجموعة 
ــة لـــــــــــدول غـــــــــرب أفــــريــــقــــيــــا  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
ــكـــواس(، بتوجيه رســالــة تــحــذيــر من  )إيـ
إمكانية سحب قوات بالده من مالي في 
ـــجـــاه« تــطــرف 

ّ
ــذا الــبــلــد »بـــات ــار هـ ــال سـ حـ

إسالمي بعدما شهد انقالبا ثانيا خالل 
تسعة أشــهــر. وقــال مــاكــرون، فــي مقابلة 
مع صحيفة »لــو جــورنــال دو ديمانش« 
ه »مّرر رسالة« إلى 

ّ
نشرت أمس األحد إن

ــه »لن 
ّ
قــادة دول غــرب أفريقيا مفادها أن

يبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعّية 
ديــمــقــراطــّيــة وال عــمــلــّيــة انــتــقــال«. وهــدد 
مــن مالي  قــّواتــهــا  بــأن فرنسا ستسحب 
جاه« تطرف 

ّ
في حال سار هذا البلد »بات

إسالمي بعدما شهد انقالبا ثانيا خالل 
تــســعــة أشــهــر. وتــدعــم فــرنــســا، عــبــر قــوة 
»برخان« التي تضم نحو 5100 عنصر، 
مــنــذ 2012 هجمات  تـــواجـــه  الــتــي  مــالــي 
ملــتــطــرفــن، بـــــدأت فـــي الـــشـــمـــال وأغـــرقـــت 
الــبــالد فــي أزمــة أمنّية قبل أن تمتد إلى 
وسط البالد. وقتل، أمس األحــد، خمسة 
أشـــخـــاص فـــي هـــجـــوم شــنــه مــتــشــددون 
ــنــــوب مــالــي  ــلـــى مــــركــــز مـــراقـــبـــة فــــي جــ عـ
بحسب مسؤول في أجهزة األمن. وكانت 
بـــاريـــس، عــلــى غــــرار االتـــحـــاد األوروبـــــي، 
قد دانــت، الثالثاء املــاضــي، االنــقــالب في 
مــالــي، مــعــتــبــرة أنـــه »غــيــر مــقــبــول«، بعد 
اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء 
مختار أوان، بقرار من الكولونيل أسيمي 
غويتا، الذي نصبته املحكمة الدستورية 
ــــي، الـــجـــمـــعـــة املـــــاضـــــي، رئــيــســا  ــالـ ــ ــــي مـ فـ
مــاكــرون »كنُت قد  للبالد. وقــال  انتقاليا 
قلُت للرئيس املالي باه نداو إن اإلسالم 
الراديكالي في مالي مع )وجود( جنودنا 
هناك؟ هذا لن يحصل أبدًا. لكن إذا سارت 

جاه، سأنسحب«.
ّ
األمور في هذا االت

ـــه »مـــّرر رســالــة« إلــى قـــادة دول 
ّ
وأعــلــن أن

ماكرون يهدد باالنسحاب من مالي
»إيكواس« تبحث الرد على االنقالب

بحث قادة دول 
المجموعة االقتصادية 

لدول غرب أفريقيا 
كيفية الرد على ثاني 
انقالب في مالي في 

غضون 9 أشهر

شهر على غليان كولومبيا: حوار مقطوع مع السلطةالبرازيليون يطالبون بعزل بولسونارو: قاتل ومريض

يرتفع الضغط الشعبي في البرازيل، ملحاسبة 
الرئيس اليميني املتطرف جايير بولسونارو، 
ــاء كـــورونـــا،  ــ ــة وبـ ــ عــلــى إدارتــــــه الــكــارثــيــة ألزمـ
ألـــف  ــــي 460  ــــوالـ ــــي تـــســـبـــبـــت بـــمـــقـــتـــل حـ ــتـ ــ والـ
برازيلي إلى اليوم، وهو الرقم الدولي الثاني 
لوفيات كورونا، بعد الواليات املتحدة. وفيما 
تعتبر أزمة الوباء في البرازيل، تتويجا ملسار 
سياسي واقتصادي واجتماعي اتسم بالفشل 
في عهد بولسونارو، الذي وصل إلى السلطة 
الرئيس   

ّ
ظــل  ،2018 األول  أكتوبر/تشرين  في 

الــبــرازيــل«،  »تــرامــب  بـــ وامللقب  للبرازيل،  الــــ38 
ــارة إلــــى الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق  ــ فـــي إشــ
دونــــالــــد تــــرامــــب، بــســبــب مـــواقـــفـــه الــشــعــبــويــة 
داخل  باالنقسام  املتطرفة، محميا  واليمينية 
فيها،  املؤسسات  من  لعدد  وتطويعه  الــبــالد، 
إال أن هذا الوضع يبدو اليوم أكثر تراجعا، مع 
إلــى عزله.  الداعية  الشعبية  األصــوات  ارتفاع 
وأول مــن أمــس الــســبــت، خــرج عــشــرات اآلالف 
من البرازيلين، في أكبر مدن البالد، للمطالبة 
بمحاكمة بولسونارو، على خلفية استجابته 

تحّولت مدينة كالي، جنوب غربي كولومبيا، 
ــــؤرة املـــواجـــهـــة األولـــــى بـــن الــســلــطــات  إلــــى بـ
الــبــالد، ضد  في عموم  واملتظاهرين  األمنية 
السياسات الحكومية للرئيس إيفان دوكي، 
والقمع األمني الدموي للحراك املستمر منذ 
أواخر شهر إبريل/نيسان املاضي، احتجاجا 
ــــالح الــضــريــبــي،  ــانـــون اإلصــ عــلــى مـــشـــروع قـ
الــــذي اقــتــرحــتــه حــكــومــة دوكــــي، ثــم سحبته 
مـــن الــــتــــداول تــحــت ضــغــط الــــشــــارع. وارتــفــع 
عـــدد الــقــتــلــى جــــراء املــواجــهــات بــن الــشــرطــة 
أول من  الذين سقطوا  كالي،  واملحتجن في 
املتظاهرين  آالف  خـــروج  بعد  السبت،  أمــس 
إلــــى شـــــوارع املـــديـــنـــة، مــتــحــديــن قــــرار دوكـــي 
الجمعة بإرسال 7 آالف عسكري إلى مقاطعة 
الغربية، وعاصمتها كالي.  فالي ديل كاوكا 
وأعــلــنــت السلطات األمــنــيــة، أمــس األحـــد، أن 
االحتجاجات،  في  السبت  قتلوا  13 شخصا 
عقب إعالنها في وقت سابق عن سقوط 10 
قتلى. وكان أربعة أشخاص آخرين، قد لقوا 

الكارثية ألزمة الوباء منذ بداية 2020. وتعتبر 
تــظــاهــرات الــســبــت، الــتــي شملت حــوالــي 200 
ضد  تحشيدًا  األكــثــر  برازيلية،  وبــلــدة  مدينة 
األزمــة  بــدايــة  منذ  املتطرف  اليميني  الرئيس 
ل بولسونارو من أهميتها 

ّ
الصحية، والتي قل

»اإلنفلونزا  عند بدء انتشارها، واصفا إياها بـ
ــاديـــة«. ويـــبـــدو أن الــتــحــشــيــد الــســبــت، قد  ــعـ الـ
ــام حــــراكــــات  ــمــ اســـتـــمـــد قـــــوتـــــه، بـــســـبـــب انــــضــ
مـــتـــعـــددة إلــــيــــه، ال تــقــتــصــر عـــلـــى املـــواطـــنـــن 
املمتعضن من السياسة الصحية، بل تشمل 
املــطــالــبــن بــحــقــوق األقـــلـــيـــات واملـــدافـــعـــن عن 
األمـــازون(،  فــي  )املــعــارضــن لسياسته  البيئة 
 
ً
واملــســتــائــن مــن الــتــراجــع االقــتــصــادي، فضال
عن مسار التصادم بن بولسونارو والسّكان 
األصلين، والذي وصل إلى املحكمة الجنائية 
ــة. وجـــــــاءت الـــتـــظـــاهـــرات بــــدعــــوة مــن  ــيــ الــــدولــ
ــادات  ــحــ ــبــــالد، واتــ األحــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة فــــي الــ
قوات  وواجهت  العمالية.  والنقابات  الطالب، 
الــشــرطــة أول مــن أمــــس، الــتــظــاهــرات، بــالــغــاز 
ــاطـــي، في  املــســيــل لـــلـــدمـــوع والــــرصــــاص املـــطـ
أكــثــر مــن مدينة، مــن العاصمة بــرازيــلــيــا، إلى 
ســاو بــاولــو، وريــســيــفــي، وبيلو أوريــزونــتــي، 
وســـلـــفـــادور، بـــاإلضـــافـــة إلــــى بـــلـــدات صــغــيــرة 
أخرى. وتوجه املتظاهرون في العاصمة، إلى 
مقر البرملان، حيث تجري لجنة تابعة ملجلس 
الشيوخ تحقيقا في طريقة تعامل بولسونارو 
مـــع أزمـــــة كــــورونــــا، بــعــدمــا أطــلــقــت املــحــكــمــة 
العليا يدها في ذلــك. وأعــرب املتظاهرون عن 
نفاد صبرهم، وعدم رغبتهم باالنتظار حتى 
مــوعــد االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الـــعـــام املــقــبــل، 
لطرد بولسونارو من الحكم. وفي وسط ريو 

2022«. وأكــد أن »هــذه ليست ســوى البداية«. 
وتــأتــي احــتــجــاجــات الــســبــت، بــعــد أســبــوعــن 
مـــن تـــظـــاهـــرات داعـــمـــة لــلــحــكــومــة، دعــــا إلــيــهــا 
شعبيته  تراجعت  بعدما  نفسه،  بولسونارو 
ــة، فـــي أدنـــــى مــســتــوى على  ــائــ إلــــى 24 فـــي املــ
اإلطالق، بحسب استطالع للرأي أجراه معهد 
»داتافوليا«. وكشف االستطالع أيضا، أن 49 
في املائة من البرازيلين يؤيدون عزل الرئيس، 
بينما يعارض ذلك 46 في املائة منهم. ويرجح 
االســتــطــالع فـــوز الــرئــيــس الــيــســاري األســبــق 
إيغناسيو لويس لوال دا سيلفا، أهم منافسي 
بولسونارو، في االنتخابات الرئاسية املقررة 
في 2022. وكان لوال قد التقى في بداية شهر 
مايو/أيار الحالي، الرئيس البرازيلي السابق 
ــــذي يــنــتــمــي إلـــى تــيــار الــوســط،  لــواليــتــن، والـ

حتفهم، يوم الجمعة املاضي، في كولومبيا، 
لـــتـــظـــاهـــرات  اآلالف  عــــشــــرات  تــنــظــيــم  خـــــالل 
بمناسبة مرور شهر على بدء االحتجاجات. 
ــم املتحدة  ــع الــقــمــع األمــنــي مــفــوضــة األمـ ودفـ
باشليه،  ميشيل  اإلنــســان،  لحقوق  السامية 
لإلعراب عن »قلقها البالغ« إزاء االشتباكات 
الــتــي وقــعــت فــي كــالــي، داعــيــة إلـــى »الــحــوار 
وإجــــــراء تــحــقــيــق مــســتــقــل«. وقـــالـــت باشليه 
فــي بــيــان: »مــن الــضــروري أن يخضع كــل من 
التي خلفت  العنف  أعــمــال  فــي  ورد تورطهم 
قتلى وجرحى، إلى تحقيقات فورية وفعالة 
ومــســتــقــلــة وحـــيـــاديـــة وشـــفـــافـــة، ومــحــاســبــة 
املسؤولن«. كما دعت جولييت دي ريفيرو، 
ممثلة املــفــوضــيــة فــي كــولــومــبــيــا، إلـــى وقــف 
العنف، متحدثة أيضا عن إطالق نار من قبل 

املتظاهرين في كالي.
وكــــان رئــيــس بــلــديــة كـــالـــي، خـــورخـــي إيــفــان 
فــي سلسلة مــن تغريدات  قــد دان  أوســبــيــنــا، 
على »تــويــتــر«، أول مــن أمـــس، أعــمــال العنف 
ــا االدعــــــــاء  ــبـ ــالـ ــة، مـــطـ ــ ــنـ ــ ــــديـ املــــســــتــــمــــرة فـــــي املـ
»الــشــروع فــي تحقيق«  الــعــام الــكــولــومــبــي، بـــ
بــاســتــخــدام لــقــطــات فــيــديــو مــســجــلــة لعنف 
ــــن ضـــــــــرورة اعـــتـــمـــاد  ــدث عـ ــحــ األمـــــــــن. كـــمـــا تــ
العنف  النزاعات ووقــف   جميع 

ّ
لحل الــحــوار 

إيفان  الكولومبي  الرئيس  وكــان  املــتــدحــرج. 
دوكـــــي، قـــد طــلــب يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، من 
الجيش، االنتشار في شوارع فالي ديل كاوكا 
فــي خطاب متلفز،  وعاصمتها. وقــال دوكــي 
إنه »من الليلة )ليل الجمعة – السبت(، ستبدأ 
ملساندة  للجيش،  القصوى  االنتشار  عملية 
الــشــرطــة الــوطــنــيــة فـــي كـــالـــي، وفـــي مقاطعة 

فالي«. وأوضح أن »أكثر من 7 آالف عسكري، 
ــنــــاصــــر مــن  ــم نــــشــــرهــــم، ويــــضــــمــــون عــ ــتـ ــيـ سـ
البحرية الكولومبية، للتخفيف من عمليات 
قطع الطرقات«. وسبق خطاب دوكي، إعالن 
حــاكــمــة املــقــاطــعــة كــــالرا لـــوز رولــــــدان، فــرض 
حظر التجول في فالي ديل كاوكا، ابتداء من 

السابعة مساء حتى الخامسة فجرًا يوميا.
وبــــــدأت الـــتـــظـــاهـــرات فـــي كــولــومــبــيــا فـــي 28 
ــلـــضـــغـــط عــلــى  ــي، لـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــن املـ ــلــ ــســ ــيــ ــل/نــ ــريــ إبــ
تعديالت ضريبية  إللغاء  والــنــواب  الحكومة 
وصحية أدت إلى استقالة وزير املالية السابق 
التعديالت  ألبرتو كاراسكويال. وبعد سحب 
الــضــريــبــيــة فـــي بـــدايـــة مــــايــــو/أيــــار الــحــالــي، 
تــوســعــت مــطــالــب املــحــتــجــن لــتــشــمــل تــوفــيــر 
فـــرص لــلــشــبــاب ووضــــع حــد لــعــنــف الــشــرطــة. 
الــحــراك والحكومة،  قـــادة  وانطلق حـــوار بــن 
لــكــنــه تــوقــف أخـــيـــرًا، مـــع وصـــولـــه إلـــى طــريــق 
مسدود، ورفض دوكي تقديم تنازالت للجنة 
اللجنة الحكومة  الوطني. وتطالب  اإلضــراب 
الشعبي،  االحــتــجــاج   

ّ
لحق ضمانات  بتقديم 

فيما يطالب دوكي بوقف قطع الطرقات. وقال 
رئيس االتحاد املركزي للعمال، فرانشيسكو 
مالتيس، أول من أمس، إن »ما نراه هو تأخير 

التحرك من قبل الحكومة التي ال تفهم مدى 
تعقد اللحظة الراهنة«، متهما الرئيس بعدم 

تحديد موعد لعودة الحوار.
واعـــتـــبـــرت ســــانــــدرا بــــــــوردا، الـــبـــاحـــثـــة حـــول 
برس«،  »أسوشييتد  لـ في حديث  كولومبيا، 
أن هناك »أزمة ممثلن داخل الحكومة، التي 
تملك هامشا ضيقا للمراوغة، وداخــل لجنة 
اإلضــراب، التي ال تمثل جميع املتظاهرين«. 
وأضـــافـــت: »نــحــن نــواجــه ســيــنــاريــو لــن يحل 
قريبا«، بحسب رأيها، ألن األمر الوحيد الذي 
استخدام  هــو  بــه،  التحكم  السلطة  تستطيع 
ــقــــوة، مـــا يــعــنــي أنـــهـــا ســـتـــواصـــل مــحــاولــة  الــ
والعسكرية«.  األمنية  بقبضتها  املسألة   

ّ
حل

ت التظاهرات في مناطق 
ّ
وبخالف كالي، ظل

أخــــــــرى ســـلـــمـــيـــة فـــــي الــــغــــالــــب، عـــلـــى الـــرغـــم 
ــــوع اشــتــبــاكــات بن  مـــن ورود أنـــبـــاء عـــن وقـ
الــشــرطــة واملــتــظــاهــريــن فـــي بــعــض املــنــاطــق، 
مــثــل بــلــديــة مـــدريـــد، بــالــقــرب مـــن الــعــاصــمــة 
بــوغــوتــا. وقــتــل 48 شــخــصــا عــلــى األقــــل منذ 
اندالع االحتجاجات في 28 إبريل، مع إصابة 
حوالي 2200 شخص من املتظاهرين وأفراد 
الــشــرطــة بـــجـــروح. وكــانــت منظمة »هــيــومــن 
 
ً
رايتس ووتــش«، التي أكــدت وقــوع 63 قتيال

ــل، قـــد وصــفــت الـــوضـــع في  ــريـ مــنــذ نــهــايــة إبـ
التنفيذي  املدير  بالخطير جــدًا. ودعــا  كالي، 
ميغيل  خــوســيــه  األمــيــركــتــن،  فــي  للمنظمة 
فيفانكو، دوكي، إلى اتخاذ »إجراءات سريعة 
لــــوقــــف الـــتـــصـــعـــيـــد، بـــمـــا فـــيـــهـــا إصــــــــدار أمـــر 
األسلحة  األمنية من استخدام  القوات  بمنع 

النارية« ضّد املتظاهرين.
)األناضول، رويترز، أسوشييتد برس(

دي جــانــيــرو، أطــلــق حــوالــي 10 آالف شخص 
و»بولسونارو  ارحل«  »بولسوفيروس  شعار 
إبــــادة«. وقـــال زعــيــم حــركــة الــعــمــال املــشــرديــن، 
»فـــرانـــس بــــــرس«، إن »ال  غــيــيــرمــي بـــولـــس، لــــ
أحد يريد أن يكون في الشارع في أوج وباء، 
أي بديل«، مضيفا:  لم يترك  لكن بولسونارو 
لــلــدفــاع عــن األرواح، ولـــن ننتظر  »نــحــن هــنــا 

فرناندو هنريكيه كاردوزو، في سعي سياسي 
ملنع بولسونارو من تجديد واليته الرئاسية 
العام املقبل. وكان الرئيس البرازيلي قد انتقد 
تــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي، مــنــذ بـــدايـــة تفشي 
الـــوبـــاء، بــمــا فــيــهــا الــبــقــاء فــي املـــنـــازل ووضــع 
الكّمامات، ورّوج لعقاقير ملكافحة كورونا لم 
تثبت فعاليتها، مشككا في فاعلية اللقاحات، 
ــا لــــشــــرائــــهــــا. كـــمـــا أخــفــقــت  ــ ــــروضـ ورافـــــضـــــا عـ
السلطات  في توقع نقص في األكسجن، ما 
أدى إلـــى وفـــاة الــعــديــد مــن املــرضــى اختناقا. 
ويــرى املتظاهرون أنــه كــان من املمكن تجنب 
كثير مــن الــوفــيــات لــو أســرعــت الــحــكــومــة في 
إطـــــالق حــمــلــة الــتــطــعــيــم الـــتـــي تــتــقــدم بــبــطء. 
ووصف متظاهرون أول من أمس بولسونارو 
»القاتل واملريض نفسيا«. لكن االحتجاجات  بـ
ضد بولسونارو ال تقف عند حدود كورونا، 
أيضا  البرازيلي  الرئيس  املحتجون  يتهم  إذ 
ــازون  ــ ــ ــار فــــي غــــابــــات األمـ ــجــ بـــدعـــم قـــطـــع األشــ
وكــان  والعنصرية.  العنف  على  والتحريض 
قاض في املحكمة الفيدرالية العليا للبرازيل، 
أمـــر يـــوم اإلثــنــن املــاضــي، الــحــكــومــة بحماية 
الـــســـكـــان األصـــلـــيـــن فـــي إقــلــيــمــي يــانــومــامــي 
ومـــــونـــــدوروكـــــو فــــي شــــمــــال األمــــــــــــازون، »فـــي 
غـــزاة«،  تــهــديــد بهجمات عنيفة مــن  مــواجــهــة 
لــكــن مــمــثــلــي الـــســـّكـــان األصــلــيــن نـــــددوا بعد 
يومن بمزيد من الهجمات التي يشنها عمال 
الواقعة  املحمية  األراضــي  يستغلون  مناجم، 
فـــي شــمــال الـــبـــالد بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، على 
الــرغــم مــن حــكــم قــضــائــي صـــدر أخــيــرًا ويــأمــر 

الحكومة بحماية أراضي السكان األصلين.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( يتهم المتظاهرون الرئيس البرازيلي بارتكاب إبادة )األناضول(

رصدتقرير

رّجح استطالع 
فوز لوال دي سيلفا 

برئاسيات 2022

أمر دوكي بنشر 
7 آالف جندي غربي البالد 

لمساندة الشرطة

لم يعد البرازيليون قادرين 
على انتظار العام المقبل 

لرحيل الرئيس جايير 
بولسونارو، فيما تستمر 

الكارثة الصحية في البالد، 
وأسباب أخرى للغضب

يستمر التصعيد في 
الشارع، بين الحراك الشعبي 

في كولومبيا وحكومة 
إيفان دوكي، مع سقوط 

مزيد من القتلى على يد 
قوات األمن، خصوصًا 

في كالي

Monday 31 May 2021 Monday 31 May 2021
االثنين 31 مايو/ أيار 2021 م  19  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2464  السنة السابعة االثنين 31 مايو/ أيار 2021 م  19  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2464  السنة السابعة

التحركات المريبة في 
سقطرى وميون بدأت 

تتعاظم منذ 2017

نبيل الشرجبي: يمكن 
استخدام جزيرة ميون 

اقتصاديًا وعسكريًا

ثمن االستنجاد 
بالخارج

سيادة مهدورة وغنائم مبكرة 
للسعودية واإلمارات وإيران

اليمن
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

اصطفاف خلف مزاعم التزوير

أميركا: قوانين انتخاب على مقاس ترامب

وصف بايدن مشروع 
القانون باالعتداء الجديد 

على الديمقراطية

املــد  وقــف  فــي  فشــلهم  بعــد 
فــي  اعتمــد  الــذي  الديمقراطــي، 
األميركيــة  الرئاســية  االنتخابــات 
مــن  والالتينيــن،  الســود  الناخبــن  علــى 
أجــل إيصــال جــو بايــدن إلــى الرئاســة، وجــه 
الجمهوريون أنظارهم باتجاه تغيير قوانن 
يســيطرون  التــي  الواليــات  فــي  التصويــت 
عليهــا، عبــر تمريــر مشــاريع قوانن تقيد إلى 
حــد كبيــر مــن قــدرة غيــر البيض علــى إيصال 
األمــر  هــذا  فّجــر  وقــد  االنتخابــي.  صوتهــم 
اعتبــره  الــذي  بايــدن،  جــو  الرئيــس  غضــب 
»اعتــداء علــى الحــق املقــدس فــي التصويــت«. 
ومنــذ هزيمــة الرئيس الســابق دونالد ترامب 
نوفمبــر/ فــي  الرئاســية  االنتخابــات  فــي 
ت 14 واليــة على 

ّ
تشــرين الثانــي املاضــي، ســن

التصويــت،  أكثــر عمليــة  تقيــد  قوانــن  األقــل 
ومقــره  للعدالــة«  »برينــان  ملركــز  وفقــا 
نيويــورك، والــذي أحصــى نحــو 400 مشــروع 
قانــون تــم تقديمه هــذا العام في جميع أنحاء 
البــالد مــن شــأنه تقييــد التصويــت. وذكــرت 
صحيفــة »واشــنطن بوســت«، أمــس األحد، أن 
التشــريع الجديــد فــي تكســاس أحــدث مثــال 
والســيناتورات  النــواب  اندفــاع  كيفيــة  علــى 
الجمهوريــن لالصطفــاف مــع مزاعــم ترامــب 
قوضــت  املتراخيــة  التصويــت  قواعــد  بــأن 

نزاهة االنتخابات الرئاسية في 2020.
واليــة  فــي  الكونغــرس  مجلســا  وتوصــل 
تكساس، أول من أمس، إلى تسوية حول نص 
بعنــوان »قانــون مجلــس الشــيوخ 7«، يحظــر 
فيــه االنتخــاب من الســيارات، ويضع شــروطا 
أن  البريــد، إذ يجــب  قاســية للتصويــت عبــر 
توقيعــن  مــع  الظــرف  علــى  التوقيــع  ُيقــارن 
سابقن لصاحب الرسالة، كما يقلص ساعات 
التصويــت فــي يــوم االنتخابــات، إضافــة الــى 
بنــود تقييديــة أخرى. وتســتهدف معظم هذه 
القيــود إجراءات تســهل طــرق التصويت التي 

املجلس التشــريعي لتكســاس: »هــذا جزء من 
اعتــداء على الديمقراطية شــهدناه كثيرًا هذا 
العــام«، مشــيرًا إلــى أنه »يســتهدف بال تكافؤ 
األميركين الســود« واألقليــات األخرى. وقال 
بايــدن، فــي تصريحاته التــي جاءت مع طرح 
املســودة النهائية للنص في برملان تكســاس، 

يجــب  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  »فــي  إنــه 
أن نجعــل التعبيــر عــن حــق التصويــت لــكل 

ناخب، أسهل وليس أصعب«.
وعلــى الرغــم مــن تحذير شــركات كبــرى، بما 
فيهــا الخطــوط الجويــة األميركيــة ومقرهــا 
اإلجــراءات  هــذه  أن  مــن  و»ديــل«،  تكســاس، 
قــد تضــر بالديمقراطية واملنــاخ االقتصادي 
فــي الواليــة، وإعــالن جماعات حقوق إنســان 
فــإن  املحكمــة،  أمــام  بالقانــون  طعنهــا  عــن 
الجمهوريــن واصلــوا الدفــاع عــن املشــروع. 
الســيناتور بريــان هيــوز والنائــب  ووصــف 
بأنــه  القانــون  مشــروع  كايــن،  بريســكو 
إصــالح  قوانــن  مشــاريع  أكثــر  مــن  »واحــد 
االنتخابــات شــمواًل ومعقوليــة« فــي تاريــخ 

»حتــى  مشــترك،  بيــان  فــي  وقــاال،  تكســاس. 
فــي الوقــت الــذي تقلــل فيــه وســائل اإلعــالم 
الوطنيــة مــن أهميــة نزاهــة االنتخابــات، فــإن 
تنحــِن  لــم  تكســاس  فــي  التشــريعية  الهيئــة 
إلى عناوين الصحف أو إشــارات الشــركات«. 
يشــار إلى أن تكســاس تفرض بالفعل بعض 
البــالد،  فــي  التصويــت  علــى  القيــود  أشــد 
غيــر  املجموعــات  بانتظــام  بهــا  وتستشــهد 
التصويــت  فيهــا  يصعــب  كواليــة  الحزبيــة 
مــن  واحــدة  كانــت  وهــي  خــاص.  بشــكل 
الواليــات القليلــة التــي لــم تســهل التصويــت 
فــي االنتخابــات الرئاســية عــن طريــق البريد 

خالل انتشار وباء كورونا.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

يواصل الجمهوريون 
في أميركا االصطفاف 

خلف الرئيس السابق 
دونالد ترامب، وتبني 

مزاعمه بتزوير االنتخابات، 
عبر تعديل قوانين 

التصويت

)Getty( سيحظر مشروع القانون في تكساس االقتراع من السيارات

تفضلها األقليات، وخصوصا الســود، والتي 
ويســمح  الديمقراطيــن.  عــام  بشــكل  تؤيــد 
لألحــزاب  تابعــن  ملراقبــن  القانــون  مشــروع 
بفــرض  ويهــدد  االقتــراع،  مراكــز  بدخــول 
عقوبــات جنائيــة علــى مســؤولي االنتخابات 
الذيــن يقيــدون حركتهــم. وفــي مــا يبــدو أنــه 
انصيــاع ملزاعــم ترامــب، فــإن مشــروع القانون 
يســهل إلغــاء االنتخابــات في تكســاس، إذ إنه 
يســمح للقاضــي بإلغاء النتيجــة إذا كان عدد 
األصوات املزورة املدلى بها يمكن أن يغّيرها، 
أن  إثبــات  جــرى  كان  إذا  عمــا  النظــر  بغــض 

التزوير يؤثر على النتيجة النهائية.
لجعــل  مصمــم  إنــه  القانــون  مؤيــدو  ويقــول 
التصويــت أكثــر أمانا، لكــن منتقديه يرون أنه 
يهدف إلى جعله أكثر تعقيدًا بالنسبة للسود 
والالتينيــن وغيرهــم، من غيــر البيض، الذين 
يميلون إلى التصويت للديمقراطين. ويقول 
تزويــر  ملنــع  هــو  تحركهــم  إن  الجمهوريــون 
االنتخابــات، بمــا يتوافــق مع تأكيــدات ترامب 
نوفمبــر  فــي  بايــدن  علــى  فــاز  بأنــه  املتكــررة 
املاضــي، وأن االنتخابــات ُســرقت منــه. ومنــذ 
مــن  العديــد  تبنــت  االنتخابــات،  تلــك  انتهــاء 
الواليات، التي يقودها الجمهوريون، مشاريع 
وكانــت  أصعــب.  التصويــت  تجعــل  قوانــن 
للجمهوريــن،  عــادة  تصــوت  التــي  جورجيــا 
األخيــرة  االنتخابــات  فــي  انحــازت  لكنهــا 
لبايــدن أول مــن اعتمــد قانونــا مــن هــذا النــوع 
فــي مــارس/آذار املاضــي. وقــد اعتبــر بايــدن، 
وقتهــا، أن القانــون ينتهــك »القيــم األميركية«. 
وأثــار اعتمــاد القانــون حينــذاك تعبئــة ملئــات 
مــن ممثلــي قطــاع األعمــال واملشــاهير الذيــن 
مــن  تحــد  التــي  القوانــن  إعالنــا ضــد  وقعــوا 
الوصــول إلــى صناديــق االقتــراع. وكان بايدن 
قــد دعــا الكونغــرس، أول مــن أمــس، إلــى تبنــي 
مشــروعي قانــون يهدفــان إلــى حمايــة حق كل 
األميركيــن فــي التصويت مــن دون قيود. لكن 
إقرار النصن صعب بسبب الغالبية الضئيلة 

التي يتمتع بها الديمقراطيون في املجلس.
ودان بايــدن، فــي بيــان أمــس األحــد، مشــروع 
أنــه  معتبــرًا  تكســاس،  واليــة  فــي  القانــون 
يمثــل »اعتــداء« جديــدًا علــى حــق التصويــت 
والديمقراطيــة. وأوضــح أن تكســاس تنضــم 
اآلن إلــى واليتــي جورجيــا وفلوريــدا، اللتــن 
يهيمــن عليهما الجمهوريون، »عبر االعتداء 
علــى الحــق املقــدس فــي التصويــت«. وكانــت 
أريزونــا قــد ســبقتهما لتمريــر قانــون يخص 
بعــد  بايــدن،  وأضــاف  التصويــت.  عمليــة 
تداول املســودة النهائية ملشــروع القانون في 
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مصر ترفع سعر الزيت المدّعم
القاهرة ـ العربي الجديد

الطعــام  زيــت  ســعر  املصريــة  الحكومــة  رفعــت 
 زيادة 

ّ
املدّعــم بنســبة 23.5%، ويأتــي ذلــك فــي ظــل

متواصلة ألسعار زيت الطعام الحّر )غير املدّعم( 
بنسبة 30% خالل األشهر الخمسة األولى من العام الجاري. 
وأعلنــت وزارة التمويــن املصريــة، أمس األحد، عن رفع ســعر 
بيــع زيــت الطعــام علــى البطاقــات التموينيــة مــن 17 جنيهــا 
إلــى 21 جنيهــا لليتــر )الــدوالر = 15.7 جنيهــا تقريبا(، بداية 
للمــرة  وذلــك  يونيــو/ حزيــران،  أول  الثالثــاء،  غــد  يــوم  مــن 
الثانية خالل أقل من ستة أشهر، بنسبة زيادة جديدة بلغت 
بشــكل  عامليــا  املنتــج  أســعار  ارتفــاع  ذريعــة  تحــت   ،%23.5

متتاٍل منذ ديسمبر/ كانون األول املاضي.
 وزير التمويــن، علي املصيلحي، 

ّ
وقالــت الــوزارة فــي بيــان إن

اجتمع أول من أمس السبت، مع ممثلي ومصنعي وموردي 
زيــوت الطعــام مــن القطــاع الخــاص، بدعــوى االطمئنان على 
توفــر زيــوت الطعــام فــي األســواق املحليــة، ووجــود أرصــدة 
كافية من ســلعة الزيت، ســواء املادة الخام أو الزيوت املعبأة 

تامــة الصنــع، باعتبارهــا واحــدة مــن أهــم الســلع األساســية 
إلــى توافــر  البــالد. وأشــار املصيلحــي  فــي  واالســتراتيجية 
احتياطــي اســتراتيجي آمــن مــن الزيــوت ملــدة خمســة أشــهر، 
وهــو  التموينيــة،  للســلع  العامــة  الهيئــة  لبيانــات  وفقــا 
وكذلــك  التموينيــة،  االحتياجــات  لتغطيــة  كاٍف  احتياطــي 
توافــر املــادة الخــام من الزيوت والزيوت املعبأة لدى الشــركة 

القابضة للصناعات الغذائية، على حد قوله.
وتطــرق االجتمــاع إلى توافر األرصدة والكميات من الزيوت 
الخام واملعبأة لدى شركات القطاع الخاص، وارتفاع أسعار 
الزيــوت العامليــة واملــادة الخام خالل الفتــرة املاضية، بزيادة 
وصلــت إلــى مــا يقــرب مــن 21.500 ألــف جنيــه )1372 دوالرًا 
تقريبــا( للطــن الواحــد، وهــو ما انعكس على أســعار الزيوت 

الحّرة داخل البالد.
ولحمايــة الســوق مــن املمارســات الضــارة فــي حــال اختــالف 
لزيــت  جديــدة  عبــوة  توافــر  عــن  الــوزارة  أعلنــت  األســعار، 
الطعام بالتموين )800 ملل( بســعر 17 جنيها، وهو الســعر 
القديــم لعبــوة الليتــر، بحجــة عــدم حدوث تشــوهات ســعرية 
جانــب  مــن  باملســتهلك  ضــارة  ممارســات  بــأي  القيــام  أو 

العامليــة  األســواق   
ّ
أن الــوزارة  وختمــت  املتالعبــن.  بعــض 

شــهدت ارتفاعــا ملحوظــا خــالل األشــهر األخيــرة في أســعار 
الزيــوت الخــام، في حن تســتورد مصــر 95% من احتياجات 

املواطنن من الزيوت.
وقال رئيس شــعبة املواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، 
 أسعار الزيت غير 

ّ
جالل عمران، ملواقع صحافية مصرية، إن

املدعوم، شهدت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري. 
 نسبة االرتفاع في أسعار الزيت خالل الـ5 

ّ
وأضاف عمران أن

أشهر األخيرة وصلت إلى %30.
وتدعــم مصــر أكثــر مــن 60 مليــون مواطــن من خــالل بطاقات 
التموين، وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن 

مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.
وأظهــرت بيانــات وزارة املاليــة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 
2020، تراجــع دعــم الســلع التموينيــة إلــى 80.4 مليــار جنيــه 
الحكومــة  فــي ضــوء تطبيــق  املالــي 2020-2019،  العــام  فــي 
املصرية برنامجا اقتصاديا إصالحيا باالتفاق مع صندوق 
النقد الدولي من أجل الحصول على قروض تساعدها على 

تجاوز أزمتها املالية.

نيودلهي ـ العربي الجديد

وسعت الحكومة الهندية من برنامج يستهدف دعم 
املقترضــن الصغــار فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة 
الشــريحة  هــذه  بجانــب  ليشــمل  كورونــا،  فيــروس 
املستشفيات وشركات الطيران، التي تضررت بشدة 
مــن موجــة غيــر مســبوقة واألكبــر عامليــا مــن حيــث 

اإلصابات والوفيات جراء تفشي الفيروس.
وأعلنــت وزارة املاليــة فــي بيــان، أمــس األحــد، وفــق 
ضمانــات  تقديــم  األميركيــة،  بلومبيــرغ  وكالــة 
لقــروض إجماليــة بقيمــة 3 تريليونــات روبيــة )41 

مليــار دوالر(، مشــيرة إلــى أن القــروض التــي كانــت 
مثــل  محــددة  لقطاعــات  الســابق  فــي  مخصصــة 
املقترضن الصغار، يمكن االســتفادة منها حتى 30 

سبتمبر/ أيلول املقبل.
وســيضمن برنامــج االئتمــان املعــزز قروضــا بقيمــة 
20 مليــون روبيــة للمستشــفيات والعيــادات إلنشــاء 
محطــات توليــد األوكســجن فــي املوقــع، وســُيحدد 
موجــة  وأدت   .%7.5 عنــد  للفائــدة  األقصــى  الســعر 
العدوى األخيرة إلى وفاة أكثر من 150 ألف شخص، 
وســط نقص حاد في املرافق الطبية األساســية، بما 
في ذلك أســّرة املستشــفيات واألوكســجن. وبموجب 

البرنامــج املعــزز أيضــا، يمكــن للشــركات الصغيــرة 
اقتراض 30% إضافية من حدها االئتماني، ارتفاعا 
مــن الـــ20% املعلــن عنهــا العــام املاضــي، كمــا يمكــن 
لبعــض املقترضــن املؤهلــن تمديــد آجــال قروضهــم 

ملدة عام.
مــودي،  نارينــدرا  الــوزراء  رئيــس  وتحــاول حكومــة 
التركيــز علــى حمايــة االقتصــاد، مــع انحســار موجة 
مدمــرة مــن اإلصابــات بفيــروس كورونــا. وفــي حــن 
تجنب اإلغالق الوطني الشامل لصالح قيود التنقل 
أضخــم  أحــد  فــي  ضعيفــا  الطلــب  يــزال  ال  املحليــة، 
االقتصادات اآلسيوية. وكان هنالك تفاؤل بأن تكون 

الهند البالغ عدد سكانها 1.39 مليار نسمة، من بن 
املاكينــات املحركــة للنمــو االقتصــادي العاملــي بعــد 
تفشــي جائحــة كورونــا فــي الصــن فــي بدايــة العــام 
املاضــي وحتــى بعــد النجاحــات التــي حققتهــا العام 
املاضــي فــي محاصــرة تفشــي الفيــروس، لكــن موجة 
االقتصــادي  النمــو  تقــوض  قــد  األخيــرة  اإلصابــات 
كثيــرًا. وســبق أن توقــع البنــك الدولــي فــي تقريــر لــه، 
أن يصــل نمــو االقتصاد الهندي خالل العام الجاري 
إلــى 10.1% مقابــل 4.7% فــي العــام املاضــي. ويقــدر 
البنــك الدولــي حجــم االقتصــاد الهنــدي بنحــو 2.8 

تريليون دوالر.

الهند توفر قروضًا ضخمة لحماية االقتصاد من كورونا

متاجر بريطانيا 
مهّددة 

بـ»طوفان 
إغالق«

قــال االتحــاد البريطانــي 
أمــس  بالتجزئــة  للبيــع 
البيــع  قطــاع  إن  األحــد، 
البــالد  فــي  بالتجزئــة 
»طوفــان  ســيواجه 
تمــدد  لــم  إذا  إغــالق« 
ســداد  تعليــق  الحكومــة 
ديــون متأخرات اإليجار. 
االتحــاد،  وأضــاف 
بيانــات  عــن   

ً
نقــال

أن  للــرأي،  اســتطالع 
العقــارات  أصحــاب 
تجــار  ثلثــي  أبلغــوا 
البريطانيــن  التجزئــة 
ســيخضعون  بأنهــم 
مــن  قانونيــة  إلجــراءات 
علــى  الحصــول  أجــل 
املســدد  غيــر  اإليجــار 
اعتبــارًا مــن أول يوليــو/ 
ينتهــي  عندمــا  تمــوز 
التعليــق. وقــال االتحــاد، 
وفقــا لوكالــة »رويتــرز«، 
تجــار  مــن  كثيريــن  إن 
بريطانيــا  فــي  التجزئــة 
»غيــر  يعتبــرون  والذيــن 
اضطــروا  أساســين« 
إلغــالق متاجرهــم خــالل 
العــام  العــزل  عمليــات 
كوفيــد  بســبب  املتعــددة 
-19 علــى مــدار الخمســة 
املاضيــة،  شــهرًا  عشــر 
تراكــم  إلــى  أّدى  مــا 
فــي  ديــون إيجــار بلغــت 
مليــار   2.9 مجملهــا 
 4.1( إســترليني  جنيــه 

مليارات دوالر(.

الهاربون من كورونا يُنعشون عقارات دبي
استمرت  أزمة  من  دبي  في  العقارات  سوق  يخرج 
أثرياء هربوا  ست سنوات على أيدي مستثمرين دوليين 
في  كورونا  بفيروس  المرتبطة  اإلغالق  إجراءات  من 
شراء  عمليات  الخليجية  اإلمارة  في  ليقودوا  بالدهم 
بمبالغ ضخمة لوحدات سكنية فارهة. وُتعتبر الفيالت 
الفاخرة من أكثر الوحدات استقطابًا للزبائن في السوق 
المسؤول في  المدير  أخيرًا في دبي. ويقول  العقاري 
شركة »بروبرتي مونيتور« االستشارية، زان زوتشينكي، إن 
سوق العقارات في دبي الذي شهد تراجعًا منذ عام 
2014، دخل في سبات مع انتشار فيروس كورونا العام 
الماضي وإغالق دبي أبوابها، لكن »بعد ذلك مباشرة، 

بعد فترة اإلغالق«.

محكمة جزائرية تلغي غرامة على بنك أردني
في  مدرج  )أردني  والتمويل  للتجارة  اإلسكان  بنك  قال 
ألغت  جزائرية  محكمة  إن  األحد،  أمس  عمان(،  بورصة 
مليون   52 بقيمة  مالية  وغرامة  عليه،  ابتدائيا  حكما 
دوالر على فرعه هناك. وذكر البنك في إفصاح لبورصة 
حكما  أصدرت  الجزائرية  االستئناف  محكمة  أن  عمان، 
قضايا  من  ببراءته  أقرت  الجاري،  مايو/أيار   25 بتاريخ 
دينار  مليارات   6.337 بـ  غرامة  وألغت  عليه،  مرفوعة 
جزائري، أو 37 مليون دينار في حينه )52.2 مليون دوالر(. 
وفي 6 يناير/كانون الثاني 2020، قال البنك إن قرارا قضائيا 
ابتدائيا صدر ضد فرعه في الجزائر، يقضي بفرض غرامة 
تعامالت  لها  التي  الجزائرية  الشركات  إحدى  على  مالية 

مع البنك، وفرض غرامة مالية على الفرع المصرفي.

أسواق النفط تترقب اجتماعًا لـ »أوبك+«
لتحالف  اجتماعا  العالمية  النفط  أسواق  تترقب 
الخام  أسواق  واقع  لبحث  الثالثاء،  غدًا  »أوبك+«، 
الحالية، ومستقبل اتفاق خفض اإلنتاج المتواصل منذ 
مايو/أيار 2020، ويستمر حتى إبريل/نيسان 2022. ويغلب 
االستمرار في تخفيف خفض اإلنتاج خالل الشهر المقبل 
كما هو مخطط، على أية قرارات أخرى للتعامل مع 
فرضيات تذبذب الطلب على النفط، أو زيادة محتملة 
تقرير  ويظهر  إيران.  مصدرها  اإلمدادات  في  قريبة 
الشهر  من  سابق  وقت  خالل  الصادر  »أوبك«  منظمة 
إبريل  خالل  الخام،  على  الطلب  تحّسن  استمرار  الجاري، 
الماضي، وسط تزايد التطعيمات ضد فيروس كورونا، 

رغم تباين توزيعه عالميا.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

ُيقال إن أحدهم طلب من جاريته 
أن تطبخ له كذا وكذا، وحدد 

لها أنواعًا من أشهى وألذ أنواع 
املأكوالت واألطعمة، فأجابته 

الجارية: »كلف يا سيدي«، ومن 
هنا خرج املثل الشهير »اطبخي يا 

جارية.. كلف يا سيدي«.
هذا املثل العامي ال يؤمن به رؤساء 
دول وحكومات العديد من املنطقة 

الذين لجأوا إلى سياسة إقالة 
محافظي البنوك املركزية عقب 

تحميلهم مسؤولية تهاوي العمالت 
الوطنية، وحدوث اضطرابات في 
أسواق الصرف، وزيادة قياسية 

في أسعار السلع ومعدل التضخم، 
وتراجع حاد في موارد النقد 

األجنبي، وهروب االستثمارات 
األجنبية واملحلية. فعلها رجب 

طيب أردوغان حينما أقال ثالثة 
من محافظي البنك املركزي التركي 

خالل فترة قصيرة نسبيًا ال 
تتجاوز العام ونصف العام، وقبل 

أيام أقال نائب محافظ البنك.
وأمس أقال الرئيس اإليراني حسن 

روحاني محافظ البنك املركزي 
عبد الناصر همتي من منصبه. 

صحيح أن السبب املعلن هو ترشح 
همتي لالنتخابات الرئاسية، لكن 
لإلقالة خلفيات، فاملحافظ املقال 

رفض طلبًا لروحاني بضّخ البنك 
ملياري دوالر في األسواق لوقف 

تدهور العملة اإليرانية قبل أن 
تغادر الحكومة موقعها، وهناك 
أطراف محسوبة على روحاني، 

خاصة في البرملان، تحمل همتي 
دومًا مسؤولية استمرار تهاوي 
الريال وحدوث موجات تضخم 
في األسعار. ومنتصف إبريل/ 

نيسان، عزل بشار األسد حاكم 
مصرف سورية حازم قرفول، 
وجاءت اإلقالة على خلفية ما 
شهدته سورية من تهاٍو في 

قيمة الليرة وفوضى في أسعار 
الصرف. وتكرر املشهد في دول 

كثيرة باملنطقة، ففي تونس كانت 
أزمات تدهور سعر الدينار وهبوط 

االحتياطي وإدراج تونس ضمن 
القائمة األوروبية السوداء للدول 

ذات املخاطر العالية لغسل األموال 
ودعم اإلرهاب وراء إقالة الشاذلي 
العياري من منصب محافظ البنك 

املركزي في عام 2018. وفي 
2016 عزل عبد العزيز بوتفليقة 

محافظ البنك املركزي محمد 
لكصاسي، بحجة االنخفاض 

املقلق في سعر الدينار. 
دومًا تحّمل األنظمة الحاكمة 
والحكومات محافظي البنوك 
املركزية مسؤولية إخفاقاتها 
االقتصادية وفشلها في كبح 

أسعار السلع والخدمات والعمالت، 
لكن هذا يخالف القواعد املتعارف 

عليها عامليًا، فمحافظ البنك 
املركزي موظف يدير السياسة 
النقدية وسوق الصرف حسب 

السيولة املتاحة وبما يتوافر لديه 
من احتياطيات من النقد األجنبي، 
هو في النهاية ال يضع سياسات 

لزيادة إيرادات البالد الدوالرية 
وتنشيطها، خاصة من أنشطة مثل 

الصادرات والسياحة وتحويالت 
املغتربني وجذب االستثمارات، 
فهذه مهمة الحكومات ال مهمة 

البنوك املركزية.

لعبة إقالة 
محافظي 

البنوك المركزية

Monday 31 May 2021
االثنين 31 مايو/ أيار 2021 م  19  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2464  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

يــتــخــذ املــــرشــــحــــون لــالنــتــخــابــات 
الــبــرملــانــيــة فــي الــجــزائــر األوضــــاع 
االقـــتـــصـــاديـــة وقــــــودًا لــحــمــالتــهــم، 
ــودًا بــتــحــســن الـــوضـــع املعيشي  ــ مــقــدمــن وعـ
لــلــمــواطــن وتــحــريــك ســـوق الــعــمــل، مستغلن 
حالة اإلنهاك التي وصل إليها جزء كبير من 
الحياتية  تردت مستوياتهم  ممن  املواطنن، 
بسبب زيادة األسعار وانحسار سوق العمل، 
باملوازاة مع انكماش االقتصاد منذ سنوات. 
ويــبــنــي املــتــقــدمــون لــالنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة 
ــيـــو/ حــــزيــــران املــقــبــل  املـــنـــتـــظـــرة فــــي 12 يـــونـ
في  سبقهم  ملــن  املــوجــه  النقد  على  حمالتهم 
الحكم ومن تداولوا على مختلف املسؤوليات 
فــي الـــدولـــة، وال سيما األحــــزاب الــتــي دعمت 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة. 
التيار  السلم من  ويقدم حــزب حركة مجتمع 
ــــن األزمــــــة  ــلــــخــــروج مـ اإلســــــالمــــــي، تـــــصـــــّوره لــ
االقتصادية، ضمن برنامجه الذي يحمل اسم 
اقتصادي  إقالع  بإحداث  الجزائري«،  »الحلم 
في نهاية واليته األولى )5 سنوات( إذا ما فاز 
باألغلبية البرملانية، من خالل القيام بإصالح 
الــخــروج من  اقتصادي جـــذري، والعمل على 
التبعية لعائدات النفط، وذلك بخلق مليوني 
األعمال  مناخ  وتحسن  اقتصادية،  مؤسسة 
في البالد. وتعهد رئيس الحركة عبد الرزاق 
مقري، خالل الحملة االنتخابية، بأن يجعل 
الجزائر بمرور 5 أعوام له في الحكم الوجهة 
ــــى عــربــيــًا لــقــطــاع الـــخـــدمـــات، وبــعــد 10  األولـ
ــة الــثــانــيــة( تــضــمــن الــجــزائــر  ــواليــ ــوام )الــ ــ أعــ
أمــنــهــا الــغــذائــي واســتــقــرارهــا االقــتــصــادي، 

بحسب مقري.
الــذي  مــن جانبه، يقترح حــزب »جيل جــديــد« 
يــعــّد مــن أشــــرس مــعــارضــي نــظــام بوتفليقة، 
والذي يدخل االنتخابات البرملانية ألول مرة 
منذ تأسيسه سنة 2012، إعادة بناء االقتصاد 
الجزائري من خالل محاربة الفساد والرشوة، 

ــام، مـــع تــســريــع وتــيــرة  ــعـ ــاق الـ ــفـ وتــرشــيــد اإلنـ
استرجاع األموال املنهوبة، وتوسيع الشراكة 
بــن الــقــطــاعــن الــعــام والــخــاص دون شـــروط، 
مع ضرورة مراجعة نظام الدعم الذي يعتبره 
جيل جديد منبع الفساد والتبذير كونه يكلف 
خزينة البالد أكثر من 15 مليار دوالر سنويًا.
للرئيس  )الــداعــم  املستقبل  حــزب جبهة  أمــا 
عبد املجيد تبون( فقد وضع برنامجًا يحمل 
ــرى فـــيـــه رئــيــســه  ــ شـــعـــار »الـــشـــعـــب يــــقــــرر«، يـ
املحيط  إعــطــاء  أنــه يجب  بلعيد  العزيز  عبد 
نحو  النمو  لرفع  نوعية  عناية  االقــتــصــادي 
مستويات عليا وخلق الثروات خارج قطاع 
للقطاعن  مــشــتــركــة  بــمــســاهــمــة  املـــحـــروقـــات 
الـــعـــام والـــخـــاص عــلــى أن يــتــمــتــعــا بــالــفــرص 
وعوامل النجاح نفسها. ويقترح بلعيد إلغاء 
قاعدة 51/49 االستثمارية )أن تبقى للدولة 
ــي الـــقـــاعـــدة الــتــي  ــة(، وهــ ــائــ حــصــة 51 فـــي املــ
ظلت الحكومات املتعاقبة ترفض مراجعتها 
ــا بــحــجــة أنـــهـــا تــحــمــي الــســيــادة  ــاءهـ ــغـ أو إلـ

الجزائرية على الشركات الكبرى.
أما حزب حركة البناء الوطني املحسوب على 
الــتــيــار اإلســـالمـــي، فــيــرى رئــيــســه عــبــد الــقــادر 
أنه يجب االعتماد على املؤسسات  بن قرينة 
الــتــي تنتج الــثــروة، مــشــددًا على الــتــوجــه إلى 
الــقــطــاعــات الــتــي تــســاهــم فــي دعـــم االقــتــصــاد، 

مشيرًا  والــصــنــاعــة،  والسياحة  الــزراعــة  منها 
إلى أنه ال بد من تغيير السياسة االستثمارية 
فــي الــبــالد، كــمــا يـــرى بــن قــريــنــة أن الــصــحــراء 
الـــجـــزائـــريـــة الـــتـــي يـــتـــحـــدر مــنــهــا هــــي بـــوابـــة 
ــن األزمـــــــة االقــــتــــصــــاديــــة. ويــمــنــح  ــــروج مــ ــــخـ الـ
الــدســتــور الــجــزائــري لــرئــيــس الــبــالد خيارين 
الرئاسية، إما قبول حكومة  بعد االنتخابات 
املقاعد في  بأغلبية  الفائز  الحزب  بها  يتقّدم 
البرملان، إذا كان معارضًا له، أو التوجه نحو 
حــكــومــة تــوافــقــيــة يــكــون عــلــى رأســـهـــا »وزيــــر 
أول« )منسق بن الــوزراء(، إذا كانت األحزاب 
للرئيس.  داعــمــة  البرملانية  لألغلبية  املشكلة 
ويرى مراقبون أن البرامج الحزبية متشابهة، 
هدفها استمالة مشاعر الجزائرين للحصول 
عــلــى أصـــواتـــهـــم، وســــط تـــزايـــد املــــخــــاوف من 
أن تــظــل الـــوعـــود حــبــرًا عــلــى ورق وشـــعـــارات 
ــة لــلــفــوز بــاملــقــاعــد الــبــرملــانــيــة، إذ يــكــاد  ــانـ رنـ
أغلب املواطنن الذي يواجهون غالء املعيشة 

يفقدون الثقة بوعود السياسين.
ــادي،  ــتـــصـ ــقـــول الــخــبــيــر االقـ ــاق، يـ ــيـ ــسـ ــــي الـ وفـ
جمال نور الدين، إنه »في الجانب االقتصادي 
أمــور ملموسة أكثر مــن مشاريع  إلــى  نحتاج 
ــة لــلــحــكــومــة الـــقـــادمـــة  ــويــ ــاألولــ انـــتـــخـــابـــيـــة، فــ
املنبثقة من تركيبة البرملان القادم، تتمثل في 
معالجة العجز املالي وسط تراجع اإليــرادات 
»الــعــربــي  الــنــفــطــيــة«. وأضــــــاف نــــور الـــديـــن لـــ
الجديد« أن »البرامج جاءت دون تقديم ورقة 
أن   

ً
مثال والالفت  البرنامج،  لتطبيق  واضحة 

أحد األحــزاب جاء بنزعة انتقامية ضد رجال 
األعـــمـــال، وهــــذا يــربــك مــنــاخ األعـــمـــال، كــمــا لم 
يقدم املرشحون وعودًا مباشرة قابلة للتنفيذ 
ــــات املعيشية لــلــمــواطــنــن، رغـــم أن  لــحــل األزمـ
هذه النقطة يمكنها أن تكون ورقة رابحة ألي 

مرشح لكي يكسب أصوات الناخبن«.
ووفق الخبير االقتصادي واملستشار السابق 
لــــدى الــحــكــومــة، عــبــد الـــرحـــمـــان مــبــتــول، فــإن 
االقــتــصــادي  فــي شقها  االنتخابية  »الــبــرامــج 
خالل الحملة االنتخابية، غلب عليها اإلنشاء 
ــثـــال أســـهـــب أحــد  والــتــعــبــيــر، فــعــلــى ســبــيــل املـ
مسؤولي األحزاب، في الحديث عن طموحاته 
باسترجاع األموال املنهوبة بتعاون املتهمن 
بتهريبها في عهد بوتفليقة، وهو كالم يفتقر 
التي تجعل من تلك  التفاصيل  الدقة في  إلــى 

الخطة قابلة للتطبيق على أرض الواقع«.
ــر وعــــده  ــ ــزب آخـ ــ ر رئـــيـــس حـ ــن جـــانـــبـــه كــــــرَّ ــ ومـ
ــاد دون تــقــديــم مـــزيـــد من  ــتـــصـ بــتــحــســن االقـ
 األمر سيتم 

ّ
الشروحات والتوضيحات، وكأن

بــواســطــة عــصــا ســحــريــة ال تــعــرف املستحيل 
أبدًا، بحسب مبتول لـ »العربي الجديد«.

الرباط ـ مصطفى قماس

يرتقب أن ترتفع الديون غير املــؤداة )املتعثرة(، التي توجد 
استمرار  للمصارف، مع  املغربية  والشركات  األســر  ذمــة  في 
االقتصادية،  األنشطة  تداعيات جائحة كورونا على بعض 
في الوقت نفسه الذي يفترض باملصارف االمتثال للقواعد 

االحترازية بهدف عدم توسع هذه النوعية من القروض.
للمصرف  التابع  كابيتال«  جــي  دي  »ســي  لـــ تقرير  ويتوقع 
االستثماري، أن ترتفع القروض غير املسددة من قبل عمالء 
املصارف بنسبة 9.3 في املائة. ويأتي ذلك نتيجة التداعيات 
اإلنتاجية  القطاعات  العديد من  الجائحة على  الناجمة عن 
والخدماتية، ما سيؤثر على املالءة املالية للشركات واألسر.
وكانت املصارف قد منحت لعمالئها في العام املاضي مهلة 
لسداد ما في ذمتها ملدة ستة أشهر، وهي املهلة التي انتهت 
فــي سبتمبر/ أيــلــول املـــاضـــي، مــا ســاهــم فــي تــأجــيــل تأثير 

تدهور جودة األصول.
وكان البنك املركزي املغربي قد توقع في شهر أغسطس/ آب 
املتعثرة بنسبة  القروض  ترتفع نسبة  أن  املاضي  العام  من 
10.8 فــي املــائــة فــي الــعــام الــحــالــي، و9.9 فــي املــائــة فــي العام 

املقبل، وهو تطور مقلق مقارنة بإنجازات املصارف.
العام املاضي 8 مليارات دوالر،  الديون املتعثرة في  وبلغت 
مقابل 7 مليارات دوالر في 2019، حيث كان مستوى القروض 
غير املــــؤداة قــد دفــع البنك املــركــزي إلــى إثـــارة املــوضــوع مع 
املـــصـــارف فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، الــتــي يــفــتــرض فــيــهــا فـــي هــذه 

الحالة تكوين مؤن من أجل تغطية هذه القروض.
الــديــون املتعثرة في سياق لجوء الــدولــة إلى  ويأتي ارتــفــاع 
ضــمــان الــقــروض املــوجــهــة لــخــزانــة الــشــركــات وتــلــك املوجهة 
لــإنــعــاش االقـــتـــصـــادي، حــيــث تــســعــى الـــدولـــة إلــــى مــواكــبــة 
عانت  التي  تلك  خاصة  والخدماتية،  اإلنتاجية  القطاعات 
كثيرا مــن تداعيات الجائحة. وكــان بنك املــغــرب قــد قــرر في 
ظــل الــجــائــحــة، تــحــريــر االحــتــيــاطــي اإللـــزامـــي الـــذي يــجــب أن 
يتوفر لدى املصارف، كما خفض معدل الفائدة الرئيسي من 

2.25 في املائة إلى 1.5 في املائة. ويعتبر الخبير في القطاع 
»العربي الجديد«، أنه  املصرفي محمد العربي، في حديثه لـ
رغم ضمان الدولة للقروض الخاصة باإلنعاش االقتصادي، 
إال أن املــصــارف مــجــبــرة عــلــى التقيد بــالــعــديــد مــن الــقــواعــد 
التي قد تجنبها زيــادة معدل املخاطر، مضيفا أن املصارف 
مضطرة إلى تفادي ارتفاع القروض املتعثرة مع دعم أموالها 

الذاتية التي تتيح لها مواصلة توفير القروض.
وحــث رئــيــس االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب شكيب لعلج، 
الذي يمثل مصالح رجال األعمال، في اجتماع مع الحكومة 
أخـــيـــرًا، عــلــى الــتــدخــل مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى املــــالءة املــالــيــة 
للشركات والحفاظ على فرص العمل. وذهــب إلى أن بعض 
الشركات عمدت، بهدف توفير السيولة لخزانتها أو مواجهة 
املــصــارف، غير  إلــى االستدانة من  النشاط،  تداعيات تراجع 
ــه بــعــدمــا لـــم يــتــحــقــق االنــتــعــاش االقـــتـــصـــادي وجــــدت تلك  أنـ
أكثر في  مــا يتجلى  بــالــديــون، وهــو  الشركات نفسها مثقلة 

قطاع السياحة والصناعات الثقافية واإلبداعية واملطاعم.
الــتــي تعنى  وتشير بــيــانــات دراســـة ملؤسسة »أنــفــوريــســك«، 
بــتــتــبــع وضــعــيــة الـــشـــركـــات، إلــــى أن 6612 شـــركـــة تــعــرضــت 
لــإفــالس فــي الــعــام املــاضــي، ويــمــثــل ذلـــك انــخــفــاضــا بنسبة 
21.6 في املائة مقارنة بعدد الشركات املفلسة في العام ما قبل 
املاضي، غير أن املؤسسة تترقب أن تظهر حقيقة اإلفالسات 
في العام الحالي، على اعتبار أنه في العام املاضي كان أداء 
الـــذي أثـــر عــلــى صــدور  املــحــاكــم محكوما بالحجر الــصــحــي 
أحكام املحاكم التجارية. وشددت الدراسة على أن الشركات 
تضطر  نشاطها  بمواصلة  مرتبطة  صعوبات  تــواجــه  التي 
الوطني  الصندوق  بيانات  أن  إلــى  العمال، مشيرة  لتسريح 

للضمان االجتماعي تؤكد فقدان 420 ألف فرصة عمل.
ورغم ارتفاع القروض غير املسددة من قبل العمالء، ينتظر 
كما  الحالي،  الــعــام  فــي  املصرفي  القطاع  نتائج  تتحسن  أن 
اتخذتها  الــتــي  الــتــدابــيــر  املــوزعــة بفضل  الــقــروض  سترتفع 
الحكومة من أجل دفع االقتصاد، رغم أنها ستكون بوتيرة 

أقل من العام املاضي.

االقتصاد وقود الحمالت 
االنتخابية في الجزائر

)Getty /(البرامج الحزبية افتقدت حلوًال جذرية للمشاكل المعيشية )بالل بنسالمGetty( تداعيات كورونا المعيشية دفعت األسر إلى مزيد من القروض

المغرب: ارتفاع مرتقب للديون المتعثرة

يستخدم المرشحون 
لالنتخابات البرلمانية في 

الجزائر الملف االقتصادي 
وتحسين األوضاع 

المعيشية كورقة جذب 
ألصوات الناخبين

تعزيز التعاون التجاري 
بين قطر وتونس

اجتمع وزير التجارة والصناعة والقائم 
بأعمال وزير املالية القطري، علي بن 
أحمد الكواري، أمس األحد، مع وزير 

االقتصاد واملالية ودعم االستثمار في 
الجمهورية التونسية، علي الكعلي، والوفد 

املرافق الذي يزور البالد حاليًا. وحسب 
وكالة األنباء القطرية )قنا(، جرى خالل 

االجتماع استعراض العالقات الثنائية بني 
البلدين الشقيقني وبحث أوجه التعاون 

املشترك، ال سيما في املجاالت التجارية 
واالستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها 

وتطويرها. كما تم خالل االجتماع 
مناقشة السياسات التجارية بني البلدين. 
وكانت رئاسة الحكومة التونسية أعلنت، 
أول من أمس، عن زيارة رسمية لرئيس 
الحكومة هشام املشيشي إلى دولة قطر 
على رأس وفد رفيع املستوى تستغرق 

3 أيام يلتقي خاللها كبار املسؤولني في 
الدوحة. وقالت الحكومة، في بيان لها، إّن 
هذه الزيارة »تمثل فرصة هامة ملزيد من 

تدعيم عالقات األخوة والتعاون القائمة 
بني البلدين، في كل املجاالت، وخاصة في 

املجال االقتصادي.

رهان مصري على إنقاذ 
السياحة من الوباء

تراهن الحكومة املصرية على االكتشافات 
األثرية األخيرة إلعادة تدفق السياح 

األجانب مرة أخرى، رغم استمرار أزمة 
كورونا، في ظل تشكيك دولي في األرقام 

الصادرة عنها حول أعداد اإلصابات 
والوفيات. وفي محاولة النتشال السياحة 

من كبوتها، يواصل العمال الحفر وجر 
عربات يدوية محملة بالرمال، لفتح 
بئر عمودية جديدة في موقع أثري 

خارج القاهرة، بينما يشرف عدد من 
األثريني املصريني على العمل. يتم الحفر 

االستكشافي عند سفح هرم زوسر املدرج، 
الذي يعد بال شك أقدم هرم في العالم، 

والحفر واحد من العديد من أعمال التنقيب 
الحديثة التي أسفرت عن اكتشاف مجموعة 

من القطع األثرية القديمة من أكبر موقع 
أثري في البالد. ويراهن املسؤولون على 
أن االكتشافات األثرية التي جرت مؤخرا 

ستميزها في سوق السياحة في منتصف 
الوباء وما بعده، حسب »أسوشييتد برس« 
أمس، وهم بحاجة إلى عودة الزائرين بقوة 

لضخ األموال في صناعة السياحة، التي 
تعد إحدى ركائز االقتصاد.

المزارعون باألرجنتين 
يهددون بزيادة االحتجاجات

هدد املنتجون في الريف األرجنتيني بزيادة 
إجراءات االحتجاج إذا لم تتراجع الحكومة 

عن حظر تصدير اللحوم، وهو إجراء 
طارئ اتخذته الحكومة في محاولة لتعزيز 
املعروض من اللحوم محليا بسبب ارتفاع 
معدل التضخم. وأوقف املزارعون التجارة 

املحلية للماشية احتجاجا على الحظر. 
وتعد األرجنتني مصدرا رئيسيا للحبوب، 

بما في ذلك فول الصويا والذرة والقمح، 
كما أنها أحد أكبر املصدرين في العالم 

للحوم األبقار. وقال خورخي كيمز رئيس 
االتحادات الريفية األرجنتينية ملحطة إذاعية 
»إذا لم نحصل على إجابات )من الحكومة( 

سيطلب املنتجون اتخاذ إجراءات أعمق 
يشارك فيها القطاع الزراعي بأكمله«. 

نمو أرباح صناعة 
البرمجيات في الصين

واصل قطاع البرمجيات وتكنولوجيا 
املعلومات في الصني االنتعاش القوي في 

األشهر األربعة األولى من العام، حيث 
أظهرت بيانات رسمية أن اإليرادات واألرباح 

توسعت، وعادت صادرات البرمجيات إلى 
مستوى 2019. وقالت وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا املعلومات إن القطاع حقق 
أرباحا بلغت 288.5 مليار يوان )حوالي 

45.2 مليار دوالر( في هذه الفترة، محققا 
ارتفاعا بنسبة 20.5 باملئة مقارنة بالعام 
السابق، مع معدل نمو سنوي مركب بلغ 

قدره 8.5 باملئة في العامني املاضيني.
ووصلت عائدات البرمجيات املجمعة 

للشركات إلى 2.57 تريليون يوان في هذه 
الفترة، بزيادة 25 باملئة على أساس سنوي 
ونمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.7 
باملئة خالل العامني املاضيني. كما أظهرت 

بيانات الوزارة أن صادرات البرمجيات 
بلغت 14.9 مليار دوالر في األشهر األربعة 

األولى، لترتفع بشكل عام إلى مستوى 
نفس الفترة من عام 2019.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%63
النقد  صــنــدوق  تــوّقــع 
إجمالي  يبلغ  أن  ــي  ــدول ال
الناتج  مقابل  العام  الدين 
الجزائر،  في  الخام  المحلي 
ــجــاري، أكثر  ال الــعــام  خــالل 
مقابل  المائة،  في   63 من 
أكثر من 53 في المائة خالل 

العام الماضي.

تقارير عربية

مصارفمال وسياسة

السيادة  رئيس مجلس  نائب  قــال 
الـــســـودانـــي، مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
»حـــمـــيـــدتـــي«، إن قــيــمــة اتــفــاقــيــات 
بـــالده مــع تــركــيــا تبلغ حــوالــي 10 
فــي  ــك  ــ ــ ذل ــاء  ــ جــ دوالر.  ــارات  ــيــ ــ ــل مــ
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده حميدتي 
في مطار الخرطوم، أول من أمس، 
فور عودته من تركيا، وفق الوكالة 
الرسمية )سونا(. وقــال إن »قيمة 
االتفاقيات مع الجانب التركي تبلغ 
وأن  دوالر،  مـــلـــيـــارات   10 حـــوالـــي 
االتفاقيات  في  الــســودان  مصلحة 
تفوق 75 باملائة، لذا يجب تحديثها 
والــــــبــــــدء بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا«. وأضـــــــاف 
حــمــيــدتــي: »خـــرجـــنـــا بــمــبــاحــثــات 
مشتركة، وتم االتفاق على تحديث 
وأشار  السابقة«.  االتفاقيات  كافة 
إلى »جدية الجانب التركي والرغبة 
الــســودان،  األكــيــدة لالستثمار فــي 
وإحياء االتفاقيات السابقة«. ولفت 
الــســودان  »مــنــاخ  أن  إلــى  حميدتي 
وتهيئة  املستثمرين  لجذب  مالئم 
التي  العقبات  كــافــة  لتذليل  البيئة 

تعيق تنفيذ االتفاقيات«.

تعاون بين 
السودان 

وتركيا
عماد كركص

فـــرض تــقــلــب ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة، 
عن  الــخــارجــة  املناطق  بــأمــر  املتحكمن  على 
اتخاذ  الــســوري،  الشمال  في  النظام  سيطرة 
قرار بالتوجه نحو الليرة التركية كبديل عن 

التعامل املالي بالعملة السورية.
إلـــــى عــمــلــيــات واســـعـــة  ــه  ــتـــوجـ الـ وأدى هـــــذا 
الســـتـــبـــدال الــعــمــلــة الـــســـوريـــة بــالــتــركــيــة في 
كــل مــن شمال حلب وإدلـــب املــحــاذي لتركيا، 
التركية  بالليرة  التعامل  بات  وشيئًا فشيئًا 
الشراء  األســواق وعمليات  بقوة في  حاضرًا 
الــصــغــيــرة وحــتــى املــتــوســطــة، فــي حــن بقي 
التعامل  فــي  سطوته  على  محافظًا  الــــدوالر 

الكبيرة،  واملــبــالــغ  لــلــتــجــارة  بالنسبة  املــالــي 
سواء في عمليات املبيع أو الشراء.

ــم أن عــمــلــيــة اســـتـــبـــدال الــعــمــلــة جــــاءت  ــ ورغــ
نتيجة مطالبات شعبية، وال سيما من قبل 
ــيــــاومــــن، بــعــد انــهــيــار  شــريــحــة الـــعـــمـــال واملــ
العملة السورية التي وصلت قبل أشهر إلى 

حـــدود أربــعــة آالف لــيــرة مقابل الــــدوالر، فإن 
التركية  بــالــلــيــرة  الــتــعــامــل  سبعة أشــهــر مــن 
الغربي من سورية، كانت كفيلة  في الشمال 
بــاخــتــبــار الــتــجــربــة، الـــتـــي ربـــمـــا تـــكـــون ذات 
كذلك  تكن  لم  لكنها  للتجار،  إيجابي  جانب 
باملطلق بالنسبة ملحدودي ومعدومي الدخل 

في القرى واملدن واملخيمات.
ويشير املـــدرس عبد الــســالم الــيــوســف، وهو 
مــديــر أحـــد املــخــيــمــات فــي الــشــمــال الــســوري، 
إلـــى أن »هــنــاك سخطا وغــضــبــا مــن األهــالــي 
بالليرة  السورية  الليرة  استبدال  عملية  من 
التركية، لــلــتــداول فــي املــنــاطــق الــخــارجــة عن 
ــربـــي مــن  ــغـ ــال الـ ــمـ ــام فــــي الـــشـ ــظـ ــنـ ســـيـــطـــرة الـ
ســـوريـــة«. ويــوضــح أن »الــتــالعــب كـــان كبيرًا 

الصرافن في عملية االستبدال وال  جــدًا من 
سيما عند بدايتها، فعلى سبيل املثال عندما 
بدأت العملية استبدل الناس أموالهم بسعر 
أما  ليرة تركية،  ليرة سورية مقابل كل   400
اليوم فسعر الليرة التركية 200 ليرة سورية 
الــنــاس، وجعلهم  وهـــذا ظلم كبير وقــع على 
في حيرة من أمرهم دون القدرة على التراجع 

لتعويض خسارتهم«.
ويضيف اليوسف إن »أجور العمال لم ترتفع 
الشرائية  القوة  مع  لتتوافق  االستبدال  بعد 
لــلــعــمــلــة الــجــديــدة فـــي الـــســـوق، فــالــكــثــيــر من 
الــعــمــال يــعــمــلــون الـــيـــوم مــقــابــل عــشــر لــيــرات 
ربــطــة  فــيــمــا  )1.8 دوالر(،  الـــيـــوم  فـــي  تــركــيــة 
الــخــبــز فــقــط يــبــلــغ ثــمــنــهــا 2.5 لــيــرة تــركــيــة، 
وهناك فروق بن املدخول واملصاريف وهذا 
مــا يشكل عبئا عــلــى الـــنـــاس«.  ويــبــلــغ سعر 
الــســوداء حاليًا،  السوق  في  السورية  العملة 

نحو 3300 ليرة للبيع مقابل الدوالر.
مـــن جــهــتــه، يــقــول بــاســل نـــــداف، وهـــو تــاجــر 
إكسسوارت، جملة ومفرق أو قطاعي، يعمل 
فــي بــلــدة ســرمــدا شــمــال إدلـــب الــحــدوديــة مع 
تــركــيــا، إن »الــتــجــار أقـــل تــضــررًا مــن الــعــمــال 
من طرح العملة التركية للتداول في السوق، 
كونهم يستبدلون بشكل يومي مردودهم من 

العملية التركية بالدوالر«.
ويوضح: »نعاني كذلك من عــدم ثبات سعر 
الــدوالر، فأحيانًا  أمــام  التركية  الليرة  صرف 
نتعرض لخسائر في حال تأخرنا بتصريف 
إلــى دوالر، ولذلك  مــن عملة تركية  لدينا  مــا 
نـــحـــن أمـــــــام ضـــغـــط الـــحـــســـابـــات بـــاإلضـــافـــة 
ــــى أن عــمــلــيــات  ــفـــت إلـ ــل«. ولـ ــمـ لـــضـــغـــوط الـــعـ
الشراء الكبيرة ال تجري عادة بالليرة التركية 
ــــدوالر األكــــثــــر ثـــبـــاتـــًا مــــن الــعــمــلــة  ــالـ ــ وإنــــمــــا بـ
على  املالية  املخاطر  يقلل  ما  وهــذا  التركية، 
بات  التركية  بالليرة  التعامل  لكن  الــتــجــار، 
التعايش  وعلينا  الــســوق  فــي  مفروضًا  أمـــرًا 
أو  الصغيرة  الشراء  لعمليات  بالنسبة  معه 
الزبائن، وهــذا ينسحب على  مع  املفرق  بيع 

جميع املصالح، وليس مهنتي وحسب«. 
ومـــن جــانــبــه، يــؤيــد مــحــمــد الــبــكــور، املـــدرس 
ــب، ونقيب  فــي كلية االقــتــصــاد بــجــامــعــة إدلــ

ــوريـــن األحـــــــــرار، عــمــلــيــة  ــتـــصـــاديـــن الـــسـ االقـ
ــة بــالــتــركــيــة، بل  ــبـــدال الــعــمــلــة الـــســـوريـ ــتـ اسـ
يــرى أنها أزالـــت أعــبــاء عــن املــواطــن فــي إدلــب 

والشمال عمومًا، وليس زيادتها بحسبه.  
ويــدلــل فــي ذلـــك أن »الــقــيــاس يــجــب أن يكون 
وليس  الــشــعــب،  مــن  العظمى  الغالبية  عــلــى 
كــان هناك  السابق  شريحة بحد ذاتها، ففي 
حالة غــالء فــي األســعــار وتــأرجــح كبير فيها 
ما يــؤدي لخسارات كبيرة تحملها املواطن، 
ــيــــوم فـــاســـتـــقـــرت األســــعــــار نــســبــيــًا، ال  ــا الــ ــ أمـ
أن هناك تأرجحا لكن نسبيته مقارنة  ننكر 
بــالــســابــق قــلــيــلــة جــــدًا، وال نــقــول إن خــطــوة 
االستبدال مثالية باملطلق، لكنها أفضل من 
عدم االستبدال بأي حال«. ويدافع البكور عن 
أنها  إلــى  بــاإلشــارة  العملية  استبدال  عملية 
»شــجــعــت االســـتـــثـــمـــارات، ولــديــنــا مــؤشــرات 
عـــلـــى فـــتـــح اســـتـــثـــمـــارات أكـــبـــر فــــي الــشــمــال 
استثمار  ملؤتمر  تحضير  ولدينا  الــســوري، 
ــدوا اســتــعــدادا  كبير، وهــنــاك رجـــال أعــمــال أبـ
لضخ أموال كبيرة في قطاع األعمال، واليوم 
افتتحت  ومتوسطة  صغيرة  مشاريع  هناك 

بشكل واسع في الشمال«.
ــكـــور فـــإنـــه بــالــنــســبــة لــلــطــبــقــة  ــبـ وبـــحـــســـب الـ
االستبدال  عملية  عليهم  تؤثر  فلن  الفقيرة، 
ومردودهم واحد، سواء كان بالليرة التركية 
أو الليرة السورية، فعادة ما تقارن األمور من 
وجهة نظر اقتصادية في هذا الجانب ما بن 
املوازنة بن الدخل واألســعــار. وينّبه إلى أن 
وإنما  العملة  استبدال  في  يكمن  ال  التحدي 
ــعــالــج مـــن خــالل 

ُ
بــقــلــة فـــرص الــعــمــل والـــتـــي ت

التشجيع على فتح االستثمارات واملشاريع 
واستجرار األموال إلى داخل الشمال. 

ــر الـــــشـــــام« )جــبــهــة  ــريـ ــة تـــحـ ــئـ ــيـ وتــــفــــرض »هـ
النصرة سابقًا( هيمنتها على إدلب، وباتت 
تــديــر الــجــوانــب الخدمية واالقــتــصــاديــة عبر 
ذراعها التنفيذية واملدنية »حكومة اإلنقاذ« 
الــتــي باتت  ومــن خــالل مــؤســســات الحكومة 
تـــتـــســـع بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي اآلونــــــــة األخــــيــــرة. 
في  األعــمــال  الهيئة على قطاعات  وسيطرت 
قــامــت بعملية  الــتــي  إدلـــب ومحيطها، وهــي 

استبدال العملة عبر بنوك خاصة بها.
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)Getty( السوريون في إدلب يعانون من ارتفاع أسعار السلع الغذائية

عّمان ـ زيد الدبيسية

بعد أكثر من عام ونصف على اإلجراءات 
ــــي فـــرضـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــتـ ــ املــــــشــــــددة الـ
األردنية ملواجهة وباء كورونا وشملت 
الحظر الشامل والجزئي وإغالق العديد 
مـــن الــقــطــاعــات، أعــــدت الــحــكــومــة خطة 
متكاملة للبدء بإعادة الحياة تدريجيا 
اعــتــبــارا مـــن الــشــهــر املــقــبــل وتــمــتــد إلــى 

شهر سبتمبر/ أيلول املقبل.
ــــات االقــــتــــصــــاديــــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــب الـ ــرقـ ــ ــتـ ــ وتـ
واملواطنون تطبيق تلك الخطة للخروج 
من الضائقة االقتصادية التي تشهدها 
2020، حيث  آذار  ــــارس/  مـ مــنــذ  الـــبـــالد 
تراجع أداء معظم األنشطة االقتصادية 
ــبـــوق، بــل  ــيـــة بــشــكــل غـــيـــر مـــسـ والـــخـــدمـ

وتوقفت بعضها عن العمل نهائيا.
ووفـــقـــا لــتــقــريــر حــكــومــي أعـــدتـــه وزارة 
ــيـــات جــائــحــة  ــتـــداعـ ــة فـــقـــد كـــــان لـ ــيـ ــالـ املـ
كــــــــورونــــــــا أثـــــــــر ســــلــــبــــي عــــمــــيــــق عـــلـــى 
ــي الـــذي ســجــل وألول  االقــتــصــاد األردنــ
مــــرة مــنــذ عــقــود انــكــمــاشــا فـــي الــنــاتــج 
اإلجمالي الحقيقي، يتوقع أن يبلغ %3 
لعام 2020 مقارنة بنمو بلغ باملتوسط 
املاضية،  العشر  السنوات  خــالل   %2.4
املتوترة  اإلقليمية  البيئة  مــن  بــالــرغــم 
العاملية  املالية واالقتصادية  واألزمــات 
ــكـــاســـات ســلــبــيــة  الـــتـــي كـــانـــت لـــهـــا انـــعـ

مستمرة على االقتصاد.
مؤخرًا،  صحافية،  تصريحات  وحسب 
والتموين  والــتــجــارة  الصناعة  لــوزيــرة 
األردنـــــــــيـــــــــة، مــــهــــا عـــــلـــــي، فــــــــإن الـــخـــطـــة 
الحكومية لفتح القطاعات االقتصادية 
تشمل 3 مــراحــل لــغــايــات االنــتــقــال إلــى 
الـــصـــيـــف اآلمـــــــن وإعـــــــــادة الـــحـــيـــاة إلـــى 
طبيعتها، مع التشدد بتطبيق إجراءات 
الوباء وربط تنفيذ الخطة  الوقاية من 

بالوضع الوبائي وتقييمه.
ــــى  ــرة إن املـــرحـــلـــة األولــ ــ ــوزيــ ــ وقــــالــــت الــ
تتضمن السماح ملجموعة من األنشطة 
االقتصادية ضمن قطاعات متعددة لم 
الفترة  يكن مصرحا لها بالعمل خــالل 

ــم الــــســــمــــاح بــتــقــديــم  ــتـ ــيـ الـــســـابـــقـــة، وسـ
»األرجـــيـــلـــة« فـــي الــســاحــات الــخــارجــيــة 
فـــي املــطــاعــم واملــقــاهــي اعــتــبــارا مـــن 15 

يونيو/حزيران.
على  يتعن  الــحــكــومــيــة  للخطة  ووفــقــا 
ــي إعـــــــــادة الــعــمــل  ــ ــأة الــــراغــــبــــة فـ ــشــ ــنــ املــ
تقديم طلب للجهة املسؤولة والتوقيع 
ــــى الــــتــــعــــهــــد الـــــــخـــــــاص بـــــااللـــــتـــــزام  ــلـ ــ عـ

بالبروتوكوالت الصحية.
األردن،  ــارة  ــ ــجـ ــ تـ غــــرفــــة  رئــــيــــس  وقــــــــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«  نــائــل الــكــبــاريــتــي، لـــ
ــادة فتح  ــ ــراع فـــي إعــ ــ ــ ــه يــتــوجــب اإلسـ إنــ
ســاعــات  وتخفيض  املغلقة  الــقــطــاعــات 
الــحــظــر الــجــزئــي وعـــدم الــعــودة للحظر 
الــســلــبــيــة على  الــنــتــائــج  ــامـــل، ألن  الـــشـ
ــام كــانــت  ــي بــشــكــل عــ ــ ــ االقـــتـــصـــاد األردنـ
ــفــــت مــعــظــم  ــوقــ ــيــــث تــ ــرة جـــــــــدا، حــ ــيــ ــبــ كــ
األنــشــطــة عـــن الــعــمــل وبــعــض املــنــشــآت 
ضــاف الكباريتي أنه 

َ
أغلقت أبوابها. وأ

لـــم يــعــد مـــا يـــبـــرر االســـتـــمـــرار بتطبيق 
اإلجــــــــراءات الــحــكــومــيــة املـــشـــددة حيث 
ــــروس  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــت اإلصــــــــــابــــــــــات بـ ــــضـ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
كورونا، وهناك حالة عامة من االلتزام 
وإجـــراءات  العامة  السالمة  بمتطلبات 
الوقاية مــن الــوبــاء، إضــافــة إلــى تنظيم 
ــة لــلــمــواطــنــن  ــعــ حـــمـــالت تــطــعــيــم واســ

للوقاية من الفيروس.
ــن املـــحـــالت  وقــــــال إن أعــــــــدادا كـــبـــيـــرة مــ
ــة أغـــلـــقـــت أبــــوابــــهــــا مــضــطــرة  ــاريـ ــتـــجـ الـ
بــســبــب الــخــســائــر الـــتـــي تــعــرضــت لها 
على مدى أكثر من عام ونصف بسبب 
ــع الـــقـــدرات  ــراجـ الــجــائــحــة الــصــحــيــة وتـ

الشرائية للمواطنن.
ــانــــي وجـــه  ــثــ وكــــــــان املــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الــ
القطاعات ضمن  فتح  الحكومة إلعــادة 

خطة تضمن السالمة العامة.
وحــســب الــخــطــة الــحــكــومــيــة، تتضمن 
املــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن فــتــح الــقــطــاعــات، 
والتي تبدأ في األول من يوليو/ تموز 
الحظر حتى  ســاعــات  تقليص  املــقــبــل، 
للمنشآت  ليال  عشرة  الثانية  الساعة 
ــراد، وأن  والــســاعــة الـــواحـــدة لــيــال لـــألفـ

تصريحا  ستعتبر  الــتــطــعــيــم  شــهــادة 
ــة خــــــــــارج األوقــــــــــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ لـ

املسموح بها.
ووفــــــــق الــــخــــطــــة الـــحـــكـــومـــيـــة ســـتـــعـــود 
املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة لــلــعــمــل بــكــامــل 
طاقاتها بنسبة 100% حيث إنها تعمل 

حاليًا بطاقة 50% من املوظفن حاليا.
وبــالــنــســبــة لــلــمــثــلــث الـــســـيـــاحـــي الــــذي 
ــبـــة والــــبــــتــــرا ومـــخـــيـــمـــات  ــقـ يـــشـــمـــل الـــعـ
الحظر  إلغاء  وادي رم والديسي سيتم 
ــذه املــنــاطــق،  الـــجـــزئـــي والـــشـــامـــل فـــي هــ
وســيــســمــح بــمــمــارســة األعـــمـــال بــطــاقــة 
تــحــقــيــق  ــة  ــريــــطــ شــ  %100 تـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
مجموعة من االشتراطات وهي االلتزام 

بالبروتوكوالت الصحية.
ــيــــو/  يــــولــ مــــــن 15  ــارًا  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ وســــيــــتــــم 
تــمــوز إلـــغـــاء جــمــيــع تــصــاريــح الــحــركــة 
اإللــكــتــرونــيــة مــمــن لـــم يــتــلــق حــامــلــوهــا 
باستثناء  التطعيم  من  األولــى  الجرعة 

من تحول أسباب خاصة دون تلقيه.
األردن،  غــــرفــــة صـــنـــاعـــة  رئــــيــــس  وقـــــــال 
»العربي الجديد« إن  فتحي الجغبير، لـ
كورونا ألحق أضرارا بالغة باالقتصاد 
األردني، واإلجــراءات الحكومية فاقمت 
أزمـــة القطاعات االقــتــصــاديــة، ولــم يعد 
مــقــبــوال االســتــمــرار بــإغــالق الــقــطــاعــات 
ــــل أو  ــامـ ــ ــــشـ ــر ســـــــــواء الـ ــظــ ــحــ وفـــــــــرض الــ
ــي. وأضــــــــاف »نــــأمــــل أال تــعــود  ــزئــ ــجــ الــ
وااللتزام  السابقة  لإجراءات  الحكومة 
بالخطة املعلنة لفتح القطاعات وإعادة 
العامة إلى طبيعتها سيما مع  الحياة 

االلتزام بالشروط الصحية«.
وتــشــمــل املــرحــلــة الــثــالــثــة فــي األول من 
الجزئي  الحظر  إلغاء  أيلول  سبتمبر/ 
والـــكـــلـــي فـــي كـــافـــة مــحــافــظــات املــمــلــكــة 
وريــاض  بــاملــدارس  بالتعليم  والسماح 
اشتراطات  ضمن  والجامعات  األطــفــال 
مــــحــــددة، والـــســـمـــاح لــكــافــة الــقــطــاعــات 
األوقــــات وبطاقة  فــي جميع  العمل  فــي 
قــطــاعــات  بــاســتــثــنــاء  تــشــغــيــلــيــة %100 
مــحــددة كــصــاالت األفــــراح الــتــي ستقيد 

بأعداد معينة.

األردنمال وناس

انعكاسات إيجابية 
على التجار وخسائر 

للمواطنين

Monday 31 May 2021 Monday 31 May 2021
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

 للتهدئة 
ً
تــبــدو تــركــيــا أكــثــر مــيــال

األميركية،  املتحدة  الــواليــات  مــع 
إلــى حلول للعديد  الــوصــول  عبر 
البلدين،  بــن  العميقة  الخالفية  امللفات  مــن 
حــيــث يــحــرص الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
ــان عــلــى اســتــمــرار الــزخــم الـــذي حققه  ــ أردوغـ
اقتصاد بــالده خالل السنوات املاضية، بما 
الــذي شهد جائحة فيروس  فيها عــام 2020 
سلبية  بظالل  ألقت  والتي  الجديد،  كورونا 
العاملية.  االقــتــصــادات  واســعــة على مختلف 
ــاع مــع  ــمـ ــتـ وقـــــد أعــــــرب أردوغـــــــــــان، خـــــالل اجـ
األربــعــاء  كــبــرى،  أميركية  مسؤولي شــركــات 
املرتقب مع  بــأن اجتماعه  ثقته  املاضي، عن 
بايدن في 14 يونيو/ األميركي جو  نظيره 

حــزيــران، على هامش اجتماعات قمة حلف 

ــاتــــو( فــــي الــعــاصــمــة  ــنــ ــلـــســـي )الــ شـــمـــال األطـ
البلجيكية بروكسل »سيدشن حقبة جديدة 
أن هناك  البلدين«، مؤكدا  العالقات بن  في 
حــاجــة إلــى وجـــود نهج يــقــوم على املصالح 
والقيم املشتركة لتحقيق الحجم املستهدف 

لــلــتــجــارة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة الــبــالــغ 100 
مليار دوالر.

إمكانية تحقق هذا  على  مــراقــبــون  ويــراهــن 
ــي الـــعـــالقـــات  ــــدف، فــالــخــبــيــر الـــتـــركـــي فــ ــهـ ــ الـ
»الــعــربــي  الــدولــيــة، ســمــيــر صــالــحــة، يــقــول لـــ
الجديد«، إنه »رغم الخالفات في العديد من 
امللفات بن تركيا والواليات املتحدة، إال أن 
الــبــلــديــن ال يـــريـــدان الــتــفــريــط فــي الــعــالقــات، 
خاصة االقتصادية التي تتأذى على الدوام، 
الســيــمــا أن واشــنــطــن تــلــجــأ إلـــى الــعــقــوبــات 
ــة ملـــعـــالـــجـــة مـــلـــفـــات ســيــاســيــة  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
خــالفــيــة، مــا يضطر أنــقــرة إلـــى الـــرد باملثل، 
ومــــع ذلــــك فــــإن تــركــيــا حــريــصــة عــلــى إبــقــاء 
الــعــالقــات جــيــدة، ولــالقــتــصــاد دور مــهــم في 

ذلك وفي تبديد الخالفات السياسية«.
لــكــن املــلــفــات الــخــالفــيــة بـــن الــبــلــديــن يــبــدو 
العالقات  بــايــدن  استهل  حيث  عميقة،  أنها 
ــداث عـــام 1915 بحق  مــع تــركــيــا بــوصــفــه أحــ
األرمـــــن، فــي زمـــن الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، بأنها 
ــادة«، مــا أضــاف بعدًا جــديــدًا للخالفات،  »إبــ
واســـتـــدعـــى ردود أفـــعـــال كــبــيــرة مـــن أنـــقـــرة، 
حيث جاء اعترافه بعد يوم واحد من اتصاله 
ــــان. ومــن املــلــفــات العالقة  الــوحــيــد مــع أردوغـ
أيــضــا قضية مــصــرف »بــنــك خــلــق« التركي، 
العقوبات  خــرق  بحجة  أميركيًا  ومالحقته 
على إيران، وأيضًا ملف صواريخ »إس 400« 
الروسية التي اشترتها تركيا من روسيا، ما 
أدى إلى فرض عقوبات أميركية على تركيا 

تركيا وأميركا 
نحو التهدئة

أردوغان وبايدن 
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)Getty(
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــان إيــر«  ــ ــام طــائــرة شــركــة »رايـ مــنــذ واقــعــة إرغــ
األيرلندية على الهبوط في مطار مينسك قبل 
البيالروسي  الــنــاشــط  نحو أســبــوع واعــتــقــال 
ــنــــاة »نـــيـــكـــســـتـــا« عــلــى  ــارض، مــــؤســــس قــ ــ ــعــ ــ املــ
تواجه  بروتاسيفيتش،  رومـــان  »تــيــلــيــغــرام«، 
ــًا صـــعـــبـــًا بــعــد  ــ ــويـ ــ بــــيــــالروســــيــــا حــــــصــــــارًا جـ
املجال  استخدام  عن  الطيران  امتناع شركات 
ــــالت شــركــة  الـــجـــوي الـــبـــيـــالروســـي ومـــنـــع رحــ
ــــي.  الــطــيــران »بــيــل آفــيــا« إلـــى االتـــحـــاد األوروبـ
واضطرت اإلجراءات األوروبية الناقل القومي 
الــبــيــالروســي »بــيــل آفــيــا« إللــغــاء رحــالتــه إلــى 
مــــطــــارات االتــــحــــاد األوروبــــــــي، وحـــتـــى مــديــنــة 
كالينينغراد الروسية التي يقتضي الوصول 
ــواء األوروبـــيـــة، بينما  ــ إلــيــهــا مــــرورًا عــبــر األجـ
بـــدأت شــركــات الــطــيــران األوروبـــيـــة بااللتفاف 
الوقت  البيالروسي. وفي  الجوي  املجال  على 
الذي تقدر فيه الخسائر التي ستتكبدها »بيل 
آفيا« نتيجة للحصار الغربي بعشرات مالين 
الدوالرات، يلفت مدير عام شركة »إنفوموست« 
لالستشارات في مجال البنية التحتية والنقل، 
ــاك، إلــــى أن »بـــيـــل آفـــيـــا« شــركــة  ــبــ بـــوريـــس ريــ
حــكــومــيــة، مــا يعني أن الـــدولـــة الــبــيــالروســيــة 
ــي الـــوقـــت  ــا، مـــرجـــحـــا فــ ــائـــرهـ ســتــتــحــمــل خـــسـ
نفسه أن تزيد اضطرابات قطاع النقل الجوي 
العاملي من أسعار السفر للمستهلك النهائي. 
»العربي الجديد«،  لـ ويقول ريباك، في حديث 

طهران ــ صابر غل عنبري

أقـــــــال الـــرئـــيـــس اإليــــــرانــــــي، حـــســـن روحــــانــــي، 
مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي عــبــد الــنــاصــر همتي، 
من منصبه، على خلفية ترشحه لالنتخابات 
الــرئــاســيــة اإليــرانــيــة املــقــررة يـــوم 18 يونيو/

حــزيــران املــقــبــل، وفــقــا لــوكــالــة أنــبــاء »فـــارس« 
اإليــرانــيــة.  وجــاء العزل بهذا السبب فيما أن 
بــقــاءه فــي منصبه فــي ظــل تــرشــحــه، لــم يكن 
يتعارض مع القوانن اإليرانية، إذ إنها تسمح 

بذلك حسب عاملن في القطاع املصرفي. 
ــي،  ــ ــانــ ــ ــن تـــعـــيـــن روحــ ــ ــاء عــ ــ ــبــ ــ ــا راجـــــــــت أنــ ــمــ كــ
االقتصادي حميد بورمحمدي محافظًا للبنك 

املركزي، لكن األخير نفى صحتها.  
ــيـــة، يــحــق للرئيس  وحــســب الـــقـــوانـــن اإليـــرانـ
اإليراني تعين محافظ البنك املركزي لخمسة 
الفترة. وتأسس  مــن تجديد  أعـــوام، وال مانع 
التاسع مــن أغسطس/ آب  فــي  املــركــزي  البنك 
1960 وشــهــد مــنــذ ذلـــك الــوقــت حــتــى اآلن 20 

مــحــافــظــًا.  صــوراجــت شــائــعــات فــي األوســـاط 
اإلعالمية اإليرانية منذ أيام أكدت أن الرئيس 
اإليراني خّير محافظ البنك املركزي بن البقاء 
ــتـــرشـــح لــلــســبــاق الـــرئـــاســـي،  فـــي مــنــصــبــه والـ
ــه بــالــحــمــلــة  ــالــ ــغــ ــشــ تــــرشــــحــــه وانــ بـــحـــجـــة أن 
االنــتــخــابــيــة، يــؤثــر بــشــكــل ســلــبــي عــلــى أدائـــه 
ــد هــمــتــي هــذه  ــ ــركــــزي. وأكـ مــحــافــظــًا لــلــبــنــك املــ
األنباء، مساء السبت، في برنامج حواري على 
منصة »كلوب هاوس« للتواصل االجتماعي، 
له »إن بقيت مترشحًا  قــال  قائال إن روحاني 
املــركــزي، ألن  للبنك  البقاء محافظًا  يمكنك  ال 

واملالية«،  النقدية  السياسات  على  يؤثر  ذلــك 
مشيرا إلى أنه أبلغ الرئيس اإليراني بأن »ذلك 

ال يترك أثرًا سلبيًا ويمكنني مزاولة عملي«. 
مـــع ذلـــــك، كــشــف هــمــتــي عـــن أنــــه مــنــذ يــومــن 
البنك  إدارة  أكبر كميجاني  نائبه  إلــى  فــّوض 
املـــركـــزي النــشــغــالــه فـــي الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة. 
وأفـــادت وســائــل إعــالم إيــرانــيــة، بــأن روحاني 
يضغط منذ فترة على همتي، لضخ ملياري 
دوالر في السوق من أجل خفض أسعار صرف 
العمالت األجنبية خالل الفترة املتبقية لوالية 
الــحــكــومــة الــتــي تــنــتــهــي فـــي 3 أغــســطــس/ آب 
املقبلة  للحكومة  الــريــال  تسليم  بغية   ،2021
رفض  همتي  أن  إلــى  مشيرة  مرتفعة،  بقيمة 
هذه الضغوط. كما أن محافظ البنك املركزي 
نــفــســه أيــضــا نــفــى مــســاء الــســبــت صــحــة هــذه 
ــاء.   ومــنــذ مــســاء الــســبــت، بــعــد انــتــشــار  ــبــ األنــ
أنباء عن احتمال تغيير همتي، بدأت العمالت 
الريال  مقابل  الفتا  ارتفاعا  تسجل  األجنبية 
اإليراني، ليرتفع سعر صرف الــدوالر الواحد 
إلـــى 246.6 ألـــف ريــــال خـــالل مــعــامــالت، أمــس 

األحد، في السوق الحرة.  
لــكــن ثــمــة عــوامــل أخــــرى ســاهــمــت فــي ارتــفــاع 
الفت  تــراجــع  بعد  األجنبية،  العمالت  أســعــار 
خالل الفترة األخيرة، إذ انخفض سعر الدوالر 
نــحــو 210 آالف ريــــــال، مــنــهــا اســتــبــعــاد  إلــــى 
الرئاسية،  االنتخابات  مــن  بــارزيــن  مرشحن 
ــتـــصـــاديـــن، مــــا يــســهــل فـــوز  ــــق مــحــلــلــن اقـ وفـ
املرشح املحافظ إبراهيم رئيسي، لكونه األوفر 
حــظــًا بـــن املــرشــحــن الـــذيـــن مــنــحــهــم مجلس 
صــيــانــة الــدســتــور، األهــلــيــة لــخــوض الــســبــاق 
الــــرئــــاســــي. كـــمـــا يـــتـــوقـــع املـــحـــلـــلـــون، تــراجــعــا 
فـــي إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بـــن إيـــران 
والواليات املتحدة من خالل مباحثات فيينا 
ــة االتـــفـــاق الـــنـــووي  ــ غــيــر املـــبـــاشـــرة، حــــول أزمـ
خالل الفترة املتبقية للحكومة الحالية، وهو 
ــفــــاع ســعــر الــــــدوالر،  ــا ســـاهـــم أيـــضـــا فـــي ارتــ مـ
فاملحافظون لديهم مواقف متشددة من الغرب 

والتفاوض مع واشنطن.

»بيل آفيا«،  »ال يبشر الوضع الراهن بالخير لـ
فعدد الرحالت قد يتراجع بنسبة تتراوح بن 
60% و70%. إال أن هذه الشركة مملوكة للدولة، 
ــة ســتــعــوض خــســائــرهــا،  ــدولــ مـــا يــعــنــي أن الــ
خــاصــة أن الــدولــة هــي الــتــي تسببت فــي ذلــك 
الهبوط«.  بإرغام طائرة بروتاسيفيتش على 
ــزوف شـــركـــات الــطــيــران األوروبـــيـــة  ويــشــكــل عــ
ــيــــة ضـــربـــة  ــيــــالروســ ــبــ عـــــن عــــبــــور األجـــــــــــواء الــ
جــديــدة لقطاع الــطــيــران الــعــاملــي الـــذي يعاني 
من تداعيات جائحة فيروس كورونا، ذلك أن 
شركات الطيران الغربية ستضطر الستهالك 
مزيد من الوقود لاللتفاف على املجال الجوي 
الــبــيــالروســي، مــمــا زاد مــن مــخــاوف انعكاس 
الطيران وارتفاعها.  تــذاكــر  أســعــار  األمــر على 
ويــقــول ريــبــاك: »يمكن الــجــزم بــأن عهد تذاكر 
الــطــيــران الــرخــيــصــة قــد ولــــى، وهـــي لــن تعود 
لفترة طويلة إلى ما كانت عليه في عامي 2018 
و2019، فليس هناك مصدر لتعويض النفقات 
املتزايدة سوى الركاب الذين أصبحوا بالفعل 
مضطرين لتحمل رسوم الخضوع الختبارات 
كورونا عند السفر على منت الرحالت الدولية 
عند الــذهــاب والــعــودة على حــد ســــواء«. وفي 
تلك األثناء، يظهر تصفح موقع »فاليت رادار 
24« املعني برصد حركة الطائرات، أن األجواء 
ــن أي  ــيـــة بـــاتـــت خـــالـــيـــة تـــمـــامـــا مــ ــيـــالروسـ ــبـ الـ
على  فيها  الحضور  ليقتصر  طائرات غربية، 
طائرات شركات الطيران الروسية واآلسيوية 
و»بــــيــــل آفــــيــــا« نــفــســهــا. وأعــــلــــن نـــائـــب رئــيــس 
نــيــقــوالي سنوبكوف،  الــبــيــالروســي،  الـــــوزراء 

الــســبــت املــاضــي، أن »بــيــل آفــيــا« ستغير على 
خــلــفــيــة الــحــظــر األوروبـــــــي، خــريــطــة رحــالتــهــا 
بــاتــجــاه بــلــدان رابــطــة الــــدول املستقلة، داعــيــا 
إلى  البيالروسية  السياحة  حركة  زيـــادة  إلــى 
الوجهات الروسية مثل منتجع سوتشي املطل 
على البحر األسود وبحيرة بايكال وغيرهما.   
وبحسب النبذة الواردة على موقع »بيل آفيا«، 
فإن أسطولها يتكون من نحو 30 طائرة ضيقة 
الـــبـــدن مـــن طـــــرازي »بــــويــــنــــغ-737« األمــيــركــيــة 

و»إمبراير« البرازيلية.
»العربي الجديد«، أرجــع عضو  لـ وفي حديث 
ــيـــن الـــــبـــــيـــــالروس، إيـــغـــور  ــافـ ــاد الـــصـــحـ ــ ــحـ ــ اتـ
كارنيه، رد الفعل األوروبي الحازم على واقعة 
إلــى وجـــود رعــايــا أوروبــيــن  بروتاسيفيتش 
الحادثة  تزيد  أن  الــطــائــرة، متوقعا  مــنت  على 
من عزلة بيالروسيا وتدفعها نحو املزيد من 

االعتماد على روسيا سياسيا واقتصاديا.
ــة فـــــي الــــعــــالقــــات  ــ ــنـ ــ ــــراهـ ــــت األزمــــــــــة الـ ــعـ ــ ــدلـ ــ وانـ
ــيــــة عــلــى خــلــفــيــة إقـــدام  الــبــيــالروســيــة األوروبــ
ــلـــى اعـــتـــقـــال  ــهــــات األمـــــــن الـــبـــيـــالروســـيـــة عـ جــ
ــتــــي تــحــمــل  بـــروتـــاســـيـــفـــيـــتـــش وصـــديـــقـــتـــه الــ
الجنسية الروسية في 23 مايو/أيار الجاري، 
ــام طــائــرتــه الــتــابــعــة لــشــركــة »رايــــان  ــ بــعــد إرغـ
إير« على الهبوط أثناء رحلتها من أثينا إلى 

العاصمة الليتوانية فيلنوس. 
وعلى الرغم من الحصار الجوي الغربي الذي 
تواجهه شركة الطيران البيالروسية، رفضت 
الشركة القيام بالرحالت إلى شبه جزيرة القرم 
التي ضمتها روسيا في عام 2014 بعد موجة 
من االضطرابات في أوكرانيا وسقوط الرئيس 
املوالي ملوسكو فيكتور يانوكوفيتش.   وأكد 
آفيا«،  »بيل  عام  مدير  تشيرغينيتس،  إيغور 
على  اليــف«  »سولوفيوف  لقناة  فــي تصريح 
»يوتيوب« مساء السبت، أن الشركة ال تعتزم 
الـــقـــرم، مــضــيــفــا: »يجب  إلـــى  الـــرحـــالت  تنفيذ 
بالقرم جزءًا  اعتراف سياسي  أن يكون هناك 
من روسيا. عندما يكون هناك قرار سياسي، 

سننظر في األمر«.

إقالة محافظ »المركزي اإليراني«بيالروسيا بمواجهة حصار غربي... وخسائر للجميع

ومنعها من الحصول على مقاتالت »إف 35« 
وفــرض  برنامج تصنيعها،  مــن  وإخــراجــهــا 

عقوبات على مسؤولن أتراك.
كما ال يزال ملف جماعة »الخدمة« وزعيمها 
الداعية فتح الله غولن، املقيم في أميركا، من 
تركيا  الخالفية، حيث تحّمل  القضايا  أبــرز 
املحاولة  خلف  الــوقــوف  مسؤولية  الجماعة 
لــإطــاحــة بحكم  عــــام 2016  فـــي  االنــقــالبــيــة 
أردوغان، وعدم التعاون القضائي األميركي 
ــرز مــــا أثــــار  ــ ــركـــي. ولـــعـــل أبــ ــتـ مــــع الـــجـــانـــب الـ

ــــالده  واالســـــتـــــثـــــمـــــارات«، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن بـ
حــقــقــت ثــانــي أكــبــر نــمــو اقـــتـــصـــادي بنسبة 
1.8%، وذلــك بعد الصن بن دول مجموعة 
الــعــشــريــن الـــعـــام املــــاضــــي. ويـــقـــول الــخــبــيــر 
االقتصادي التركي، كاتب أوغلو، لـ »العربي 
ــتـــحـــدة شــريــك  ــات املـ ــ ــواليــ ــ ــد«، إن »الــ ــديــ ــجــ الــ
عامليًا  األقــوى  تاريخي واستراتيجي، وهــي 
اقتصاديًا وعسكريًا، واملرحلة تتطلب إيجاد 
تــوافــق وعــدم االســتــمــرار فــي التوتر وتبادل 
فـــرض الــعــقــوبــات«. وكـــانـــت وزارة الــتــجــارة 

حفيظة الجانب التركي تصريح لبايدن قبل 
نحو عـــام، تــحــدث فيه عــن تشكيل أردوغـــان 
خطرًا، وأنه يجب دعم املعارضة التركية من 

أجل اإلطاحة به.
للتهدئة   

ً
أكثر ميال أنــقــرة  املــقــابــل، تبدو  فــي 

مــع واشــنــطــن. وأكـــد الــرئــيــس الــتــركــي، خالل 
لقائه مسؤولي الشركات األميركية قبل أيام، 
أن »الــتــعــاون مــع الــواليــات املــتــحــدة مستمر 
ويــمــكــن زيــادتــه عــلــى نــطــاق واســــع، بـــدءًا من 
ســوريــة ولــيــبــيــا، وصــــواًل للطاقة والــتــجــارة 

الــتــركــيــة ومــجــلــس املـــصـــدريـــن األتــــــــراك، قد 
أعلنا مؤخرًا تسجيل الصادرات التركية إلى 
الربع  املتحدة رقما قياسيًا خــالل  الــواليــات 
الـــصـــادرات  زادت  أن  بــعــد  الـــعـــام،  مـــن  األول 
عليه خالل  كانت  عما   %36 بنسبة  التركية 
الــربــع األول مــن الــعــام املــاضــي، مسجلة 2.7 
مليار دوالر، وذلـــك مــن إجــمــالــي الــصــادرات 
التركية إلى العالم والتي بلغت قيمتها نحو 

50 مليار دوالر.
ــة إلــــى  ــيــ ــركــ ــتــ ورغـــــــــم زيـــــــــــادة الــــــــصــــــــادرات الــ

االقتصادي  الخبير  فــإن  املــتــحــدة،  الــواليــات 
التركي، أوزجــان أويصال، يرى في تصريح 
ــم املــحــقــق  ــ ــرقـ ــ الـ ــد«، أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
يتمتع  التركي  االقــتــصــاد  جـــدًا، ألن  »ضئيل 
الخالفات  تبعات  لكن  قوية،  تصدير  بقدرة 
السياسية تؤثر على زيادة التبادل التجاري 
بــن الــبــلــديــن«. ويــضــيــف أويـــصـــال أن حجم 
التبادل التجاري يــراوح مكانه منذ سنوات 
عند مستوى 20 مليار دوالر سنويًا، مشيرا 
إلى أن أعلى مستوى وصل إليه كان في عام 
2018 عندما تجاوز 25 مليار دوالر، مشيرا 
املتحدة من إجمالي  الواليات  أن حصة  إلى 
الصادرات التركية ال تتعدى 5%. ورغم هذه 
املؤشرات، خرجت في مناسبات عدة ماضية 
البلدين تصريحات تعبر عن  بن مسؤولي 
اآلمال بالوصول إلى حجم التبادل التجاري 
إلى 100 مليار دوالر سنويًا، وهو ما يعتبره 
أويـــصـــال غــيــر مــســتــبــعــد فـــي »حــــال تــســويــة 
الخالفات السياسية، لكن واشنطن حريصة 
عــلــى الــــــدوام عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى االقــتــصــاد 
الــعــقــوبــات عــبــر إقــحــامــه فــي القضايا  بفعل 
الخالفية، بينما عادة ما تمتص تركيا هذه 
في  باملثل  عليها  للرد  تضطر  أو  العقوبات 
أحيان أخــرى«. ويضيف املحلل االقتصادي 
واشنطن  الخالفات بن  أن »حلحلة  التركي 
الليرة وتزيد  وأنقرة ستحسن سعر صــرف 
مــن االســتــثــمــارات الــدولــيــة فــي تركيا وليس 

األميركية فقط«.
وكـــانـــت نــائــبــة وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، 
ويــنــدي شــيــرمــان، قــد أكـــدت خــالل لــقــاء على 
قــنــاة »ســــي إن إن تـــــورك« قــبــل يـــومـــن، »أن 
أنقرة بدائل تجنبها  واشنطن عرضت على 
خلفية  على  املفروضة  األميركية  العقوبات 
الـــصـــاروخـــيـــة   »400 »إس  مــنــظــومــة  شــــــراء 
الروسية«، مضيفة أن تركيا هي من ستقرر 
الخطة التي ستتبعها لحل األزمة. وأشادت 
شـــيـــرمـــان، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بــاالقــتــصــاد 
»تركيا  إن  قائلة  االستثمار،  ومناخ  التركي 
تــمــتــلــك مـــقـــومـــات اســتــثــمــاريــة كـــبـــيـــرة، وإن 
املــســتــثــمــريــن يـــرغـــبـــون فـــي مـــشـــاهـــدة رؤيـــة 
مستقبلية واضحة املعالم كي يتوجهوا إلى 
شيرمان  وبحثت  فيها«.  لالستثمار  تركيا 
مع املتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
قالن، السبت املاضي، ترتيبات لقاء أردوغان 
وبايدن. وبحسب مصادر تركية تحدثت مع 
»العربي الجديد«، تم التوافق حول »تطوير 
واتفاقات  صيغ  وإيــجــاد  الثنائية  العالقات 

استراتيجية بعيدًا عن القضايا الخالفية«.

إلجراء  تخطط  السلطات  إن  أردوغــان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  قال 
مراسم إطالق بناء قناة إسطنبول، التي ستلتف على مضيق البوسفور، 
ــر شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران  ــ ــي أواخ ف
تصريحات،  في  مضيفًا  المقبل، 
أن  فــي  شــك  »ال  الــمــاضــي:  السبت 
من  بقلق  يشعر  من  هناك  يكون 
هذا  لكن  الضخم،  المشروع  هذا 
األمر لن يوقفنا«. وأشار أردوغان إلى 
من  سيزيد  المشروع  هذا  تنفيذ  أن 
إلسطنبول.  االستراتيجية  األهمية 
مبادرة  أكبر  القناة  مشروع  ويمثل 

في البنية التحتية التركية.

بناء قناة إسطنبول

مال وسياسة

تواجه بيالروسيا حصارًا 
جويًا صعبًا بعد امتناع 

شركات الطيران األوروبية 
عن استخدام المجال 

الجوي البيالروسي ومنع 
رحالت »بيل آفيا«
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رؤية

عصام شعبان

أعباء  االقتصادية، ويضيف  آثــاره  العدوان األخير على غزة  يترك 
تراكمت من سلسلة حروب شنتها دولة االحتالل منذ 2008، منها 
القطاع من أزمة اقتصادية هيكلية،  اجتياح 2014، غير ما يعانيه 
الذي  الصناعي  القطاع  وضعف  اإلنــتــاج،  وسائل  بتخلف  مرتبطة 
معتمدًا  الــقــطــاع  ليبقى  مــتــكــرر،  بشكل  االحــتــالل  يستهدفه  كـــان 
واقتصادية،  اجتماعية  مشكالت  ويعاني  الخارجية،  السوق  على 
أسبابها  وضمن  االقــتــصــاديــة،  البنية  تخلف  بفعل  لها،  ال حصر 
ــبـــاط والــتــبــعــيــة لالقتصاد  الــرئــيــســيــة، الــحــصــار، الــــذي يــعــمــق االرتـ
اإلسرائيلي، رغم االنسحاب من غزة في أغسطس 2005 )خطة فّك 
االرتباط( والتي انعكست ديموغرافيا على مناطق عربية نقل إليها 

مستوطنو غزة كمدينة اللد ويافا وعكا.
لم تستهدف إسرائيل أماكن فصائل املقاومة وعناصرها، وهو ما 
يتضح من حجم التدمير الهائل، للمباني واملساكن، واألبــراج التي 
وصمتها بأبراج اإلرهاب، إلى جانب، مؤسسات تجارية وصناعية 
آليات  الحياة، عن طريق   سبل 

ّ
أرادت تعطيل كل ها 

ّ
أن أي  وخدمية، 

الــحــرب، وهــو مــا يــراكــم األعــبــاء االجتماعية بجانب آثــار استمرار 
الحصار املفروض برًا وبحرًا وجوًا، كأحد أسباب استدامة األزمة.

ــــة االحـــتـــالل األداتـــــني، الـــعـــدوان الــعــســكــري، والــحــرب  تــســتــخــدم دول
االقتصادية، للحّد من قدرات سكان القطاع على الحياة، وجعلهم في 
حالة قلق ومعاناة دائمني، كما تستهدف الحياة السياسية بالتبعية، 
ودفع قطاعات من السكان للتفكير بشكل دائم في تبعات وتكلفة 
واالقتصادية  االجتماعية  األوضــاع  يخلفه مجمل  ما  الحرب، غير 
من آثار نفسية ال يستهان بها، كما تجاوزت معدالت البطالة في 
غــزة 47 فــي املــائــة، وتــصــل بــني الشباب إلــى 72 فــي املــائــة وترتفع 
خــصــوصــًا فــي منطقتي رفـــح وديـــر الــبــلــح، وهـــو مــا يــتــرتــب عليه، 
ارتفاع نسبة اإلعالة، خصوصًا مع ارتفاع نسبي لحجم األسر )5.6 
أفراد( بحسب استطالع الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عام 
2017، ويعاني ما يزيد عن نصف السكان الفلسطينيني من الفقر، 
بينما يشكل سكان غزة 67 في املائة من الفئات التي تعيش دون 

خط الفقر، بحسب بيانات لإلحصاء الفلسطيني لعام 2018.
وســـاهـــم اســتــهــداف الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة، 
الحصار، في تكريس هذه األوضــاع  الصيد، مع سياسات  وقطاع 
االستهداف  عبر  مباشر  بشكل  املصانع  وتــضــررت   ،2008 منذ 
والقصف )حوالي 500 مصنع( أو بشكل غير مباشر، عبر قيود 
على االستيراد والتصدير، وتعطل حركة السوق، ونقص السيولة، 
املصانع بشكل جزئي  وتوقفت معظم  الشرائية،  القوة  وانخفاض 

وكلي، عدا عن تضرر قطاعات الخدمات والطاقة والصحة.
والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمــم  قــدرت منظمة  املــاضــي،  الــعــام  فــي 
)أونــكــتــاد( خسائر الــقــطــاع مــن الــحــروب فــي عشر ســنــوات بنحو 
باملنظمة،  االقــتــصــاديــني  كبير  بحسب  وهــي  دوالر،  مليار   16.15
املحلي  الــنــاتــج  أضــعــاف  تــتــجــاوز ستة  الخفيف،  الــدكــتــور محمود 
ــرصــد تكاليف حصار 

ُ
ت لــم  اإلجــمــالــي لغزة فــي عــام 2018، بينما 

القطاع الذي يضم مليوني نسمة، ويعد من بني أكثر املناطق كثافة 
من  ويــعــد %66  فـــردًا/كـــم2،   5.533 حــوالــي  يعيش  سكانية، حيث 
سكانه من الالجئني، بينما تبلغ الكثافة السكانية في الضفة الغربية 

534 فردًا/كم، بحسب اإلحصاء الفلسطيني.
انتهت بهدنة وقف نار  أيار 2021( فقد  الرابعة )مايو/  الحرب  أما 
املقاومة ومساندة شعبية أجبرت  لقدرات  غير مشروطة، كنتيجة 
إســرائــيــل عــلــى وقـــف الـــعـــدوان، لــكــّن ذلـــك ال يلغي آثــــارًا وضغوطًا 
في  إسرائيل  استمرار سياسة  مع  جــديــدة، خصوصًا  اقتصادية 
مزامنة الحرب الهمجية مع هدم اإلمكانيات االقتصادية، بما فيها 
استهداف مؤسسات الخدمات والتجارة واملصانع، لتكريس األزمة 
الفترة من 2008  التي ُهدمت في  املنازل  أعــداد  وتعميقها. وبلغت 
وحتى 2014 ما يزيد على 26 ألف منزل، بحسب مؤشرات وزارة 
الحصر  بــيــانــات  تشير  بينما   ،2015 عـــام  الفلسطيني  اإلســكــان 
تدمير 1800  إلى  الفلسطينية  األشغال  وزارة  نفذتها  التي  األولية 
وحدة سكنية بشكل كلي، و16 ألف وحدة بشكل جزئي، باإلضافة 
إلـــى تــدمــيــر 74 مــنــشــأة ومــقــرًا حكوميًا خـــالل عــــدوان مــايــو، غير 
نزوح 120 ألف مواطن، وفي تقديرات أولية، تبلغ تكاليف األضرار 
التحتية  البنية  أيضًا  واستهدفت  دوالر.  مليون   150 املساكن  في 
القطاع  فــي  الكهرباء  أزمــة  وشكلت  العامة،  الخدمات  ومؤسسات 
الحياة  وتعطل  اإلنــتــاج،  أنشطة  تكبيل  مــن  تــزيــد  عميقة،  مشكلة 
إلى 6  الكهرباء  توافر  تتقلص ساعات  للمواطنني، كانت  املعيشية 
في  أكثر من 97  أليــام، وتعرض  تيارها  ينقطع  وأحيانًا  ســاعــات، 
الكهرباء خــالل 2018  انقطاع  إلــى مشكالت  املائة من منازل غــزة 
)تــقــريــر جـــهـــاز اإلحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي( ألّن املـــصـــدر الــرئــيــســي 
املصري  الكهربائي  اإلمــداد  تكفي خطوط  وال  إسرائيل،  للكهرباء 
 عن مشكالت هيكلية 

ً
لسّد حاجات القطاع املكتظ سكانيًا، فضال

في قطاع الكهرباء والتي تقام شبكاتها فوق سطح األرض )ويؤدي 
بــأّي هجوم عــســكــري(. وبحسب شركة  إتالفها  إلــى سهولة  ذلــك 
الــعــدوان األخــيــر 6 خطوط كنتيجة  تــوزيــع الكهرباء، تــضــررت فــي 
 
ً
فضال الـــدوالرات،  بماليني  خسائره  وتقدر  العسكرية،  للضربات 

املياه  تعطل شبكات  ها 
ّ
فإن اقتصاديًا  الكهرباء  انقطاع  تبعات  عن 

والصرف وتعطل األنشطة اإلغاثية والعالجية الضرورية.
التجارية  املــجــمــعــات  اســتــهــداف  العسكرية  العمليات  شملت  كــمــا 
ــزة، وبـــعـــض املــســتــشــفــيــات  ــغــ ــع بــاملــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــيـــة بــ ــانـ ومـــصـ
واملؤسسات الصحية، وتعطل مختبر كورونا الرئيسي بعد غارات 
الصحي  القطاع  تعرض  وقد  مجاورًا،  مبنى  استهدفت  إسرائيلية 
بشكل عام إلى تدهور نتاج الحصار، والذي يحد من تجديد األدوات 
واملعدات الالزمة. ويبلغ عدد املستشفيات بالقطاع 80 مستشفى، 
وهي محدودة اإلمكانيات، كما استهدفت خالل العدوان مؤسسات 
املؤسسات  على  الهجوم  تكثيف  من  ويتضح  وإعالمية.  تعليمية 
التجارية واالقتصادية، أّن الضغط على سكان القطاع، ومن ضمنهم 
املقاومة، ليس باالستهداف العسكري وحده، إذ تراهن إسرائيل على 
القوى االجتماعية  بالقدرات االقتصادية يثير غضب  أّن اإلضــرار 
تجاه املقاومة، لكّن الحرب أثبتت رهانات إسرائيل الخاطئة، وربما 
على العكس من ذلك، لم تتأثر حالة التضامن االجتماعي والوطني، 
املقاومة سياسيًا  العسكرية واالقتصادية، وربحت  الضغوط  رغم 
ووطنيًا رغم التضحيات، بل برزت حالة تضامن تجاوزت غزة، إلى 
الفلسطينيني،  لتظهر بوضوح بسالة  التاريخية،  أراضــى فلسطني 

ودفاعهم عن حقوقهم، وأولها رد العدوان.

صمود فلسطيني 
في مواجهة ضغوط 

العدوان االقتصادية



عمار ديوب

 مــا 
ّ

ــل ــ ســــأســــدل الـــســـتـــائـــر وأنــــــــام. جــلــبــت كـ
ــة. لــــن أخــــرج  ــارحــ ــبــ ــه مــــن طـــعـــام الــ ــتـــاجـ أحـ
مـــن الــبــيــت حــتــى انــتــهــاء االنــتــخــابــات. لن 
ــيــــوم. لــقــد ســـافـــرت إلــى  أســـافـــر فـــي هــــذا الــ
الهاتف  سأغلق  هناك.  وسأنتخب  قريتي 
و»الــنــت« أيضًا. إن أتــوا إلــى املنزل سأقول 
ــنــي »مــكــورن«، وســأضــع الكمامة لحظة 

ّ
إن

وصــولــهــم. اتــصــل »الــبــعــثــيــة« بـــأفـــراٍد كثر، 
 األســـمـــاء مــســّجــلــة، وال بــــّد من 

ّ
وقـــالـــوا إن

الــــذهــــاب إلـــــى خــيــمــة االحــــتــــفــــاء بــالــعــرس 
الــوطــنــي، وغــــدًا إلـــى مــركــز االنــتــخــاب. لقد 
مــــــّرت الــلــجــنــة الــبــعــثــيــة بــحــّيــنــا ودّونـــــــوا 
أرقـــــام الـــبـــطـــاقـــات. فـــي الـــيـــوم الــتــالــي على 
ــثــــر ســــــــؤاٍل تــــداولــــه  ــان أكــ ــ ــات، كــ ــابــ ــخــ ــتــ االنــ

السوريني: انتخبت؟ أي ملاذا انتخبت؟
 كــبــيــر قــبــل أيــــام االنــتــخــابــات؛ 

ٌ
ســــاد خــــوف

ــّريـــن، من  األمـ يــعــانــون  الــســوريــني  فأغلبية 
الوقوف الطويل في الطوابير ومن انقطاع 
الــعــمــل،  ــــور وغـــيـــاب  الــكــهــربــاء ورداءة األجـ
ألم نوعد  وسؤالهم: ما فائدة االنتخابات، 
واآلن  ســنــوات،  قبل عشر  الــحــيــاة  بتحّسن 
نــحــن فــي أزمــــة حــقــيــقــيــة، وبـــادنـــا محتلة، 
وعـــدة مـــدن خـــارج ســيــطــرة الــنــظــام )إدلـــب، 
الرقة، دير الــزور، الحسكة، ودرعــا، وأرياف 
كــثــيــرة فـــي حـــلـــب(، أقــصــد مــنــاطــق واســعــة 

راتب شعبو

ــتـــهـــاج  ــغـــرب ابـ ــتـ ــل أن يـــسـ ــاقــ ــعــ مـــــن حـــــق الــ
املبتهجني في سورية بنتائج »االنتخابات« 
الرئاسية. ال شك في أن هناك من شارك في 
ــه مــســتــفــيــد مـــن بـــقـــاء حــال  ــتـــفـــاالت ألنــ االحـ
ســـوريـــة عــلــى هـــذا الــشــكــل الــــذي يــســمــح له 
باملشاركة في النهب والتشبيح على الناس، 
ــلــون مـــن قــلــوبــهــم كما 

ّ
وهــــــؤالء أقــلــيــة يــهــل

تــشــاء لهم األجــهــزة األمــنــيــة ومــتــى شــاءت. 
وهــنــاك بــؤســاء يــشــاركــون ألنــهــم يخافون 
ــزة  ــهـ ــذه األجـ ــ مــــن األســــــــوأ، مــــن أن تـــضـــع هـ
ماحظاٍت ســوداء على سّجاتهم يدفعون 
تاليًا مــن دمــاء قلوبهم. وهــنــاك من  ثمنها 
 
ً
يــشــاركــون ملــجــّرد أن هــنــاك احــتــفــااًل ودبــكــة
ينطبق  وهــذا  املناسبة،  عن  النظر  بصرف 
الــشــبــاب بنسبة كــبــيــرة. ولــكــن هناك  عــلــى 
بـــؤســـاء يــشــاركــون إمـــا عـــن قــنــاعــة، وربــمــا 
 عــن شــعــور بــأن »الــرئــيــس« يقف في 

ّ
األدق

وجه العالم كي يحميهم من خطر غامٍض 
يـــتـــهـــّددهـــم، خــطــر تـــجـــّســـد، فـــي لــحــظــٍة مــا، 
االختاف،  تتحّمل  ال  إسامية  بتنظيماٍت 
ــّدد نـــمـــط حـــيـــاة الــــنــــاس ومــســالــكــهــم  ــ ــهـ ــ وتـ
ــاركـــون  ــم يـــشـ ــهــ ــة املــــعــــتــــادة، أو أنــ ــيـ ــيـــومـ الـ
تــفــكــيــٍر فــي سلوكهم  ويــحــتــفــلــون مــن دون 
هذا، وربما ال يجرؤون على التفكير به، ال 
خذون، كما لو بصورٍة غريزيٍة تحت 

ّ
بل يت

تأثير العجز واالعتياد، موقفًا سلبيًا ممن 
ينساقون  هـــؤالء  التفكير.  لديهم  يــحــّرض 
مع التيار العام، كما في املسالك الطقوسية 
الــتــي تــســتــقــل عـــن الــتــفــكــيــر، وهـــم يـــكـــّررون 
تفكير،  دون  مــن  ثابتٍة ومحفوظة  عــبــاراٍت 
ويبدون من االنفعال وحرارة »الصدق« ما 

تستوجبه الطقوس.
ــهــــاج، عـــقـــب إعــــان  ــتــ اســـتـــغـــراب حــفــلــة االبــ
النتائج، ينبع من السؤال: هل كان أحد في 
سورية )أو خارج سورية( يشّك لحظة في 
ما خرجت؟  غير  على  النتيجة ستكون  أن 
هذا أمٌر منتٍه ومفروغ منه. حتى لو خرجت 
ــاب الـــخـــيـــال واالفــــتــــراض  ــ ــن بـ ــ الــنــتــيــجــة )مـ
ــحــــني  ــ

ّ
ــرش ــن املــ ــ ــح مــ ــ ــ

ّ
ــرش ــ ــح مــ ــالــ ــــط( لــــصــ ــقـ ــ فـ

خائفًا  الفائز  لوجدنا  اآلخــريــن،  املسكينني 
ــــراب مــن  ــتـ ــ ومــــرتــــعــــدًا، وال يـــجـــرؤ عـــلـــى االقـ
الــقــصــر الـــرئـــاســـي، وال شـــك فـــي أنـــه ســوف 
فــاز فيها، ويشكو من  الــتــي  الــســاعــة  يلعن 

الشافعي أبتدون

زار الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، 
املاضي،  الخميس  عــّدة ســاعــات، جيبوتي 
مــنــذ  مـــــصـــــري  لــــرئــــيــــس  زيـــــــــــارة  أول  فــــــي 
اســتــقــال هـــذا الــبــلــد عـــام 1977. ويــتــشــارك 
جيلي  عمر  إسماعيل  الجيبوتي  الرئيس 
ــًا إقـــلـــيـــمـــيـــًا بــســبــب  مــــع الـــســـيـــســـي تـــوجـــسـ
األفريقي،  القرن  في  بلديهما  أدوار  تراجع 
إثــيــوبــيــا،  نــجــمــي رئـــيـــس وزراء  وصـــعـــود 
آبــي أحــمــد، ضــد السيسي، ورئــيــس وزراء 
إريـــتـــريـــا، أســـيـــاس أفــــورقــــي، عــلــى حــســاب 
دبلوماسيًا  تــحــّركــًا  الــزيــارة  ــَعــّد 

ُ
وت جيلي. 

مـــصـــريـــًا تـــحـــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شــــد حــــزام 
األطراف لغريمتها أديس أبابا، قبيل امللء 
الثاني لسد النهضة، بينما يحاول جيلي 
ــاوف من  ــخــ تــخــفــيــف الــضــغــط وتـــبـــديـــد املــ
جارتها  نحو  إثيوبيا  تتحّول  أن  إمكانية 
الخارجية،  بضائعها  استيراد  في  أسمرة 
إذ تحّرك السلع اإلثيوبية موانئ جيبوتي 
إن  ــــول  ــقـ ــ الـ ويـــمـــكـــن   .%70 ــدر  ــقــ تــ بـــنـــســـبـــة 
جيبوتي ومصر تعيشان في مرحلة ضبط 
أزمــات  األعــصــاب وعــدم االستباق لتفعيل 
في  تعيش  الــتــي  إثيوبيا  مــع  دبلوماسية 
وضع داخلي أمني مربك منذ الحرب على 
إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 

الفائت. 
ــًا  ــّركــ تــــحــ يـــــجـــــري  ــيــــســــي  الــــســ أن  الــــــافــــــت 
دبلوماسيًا لدول القرن األفريقي منذ إعان 
زيارته  النهضة، واستهل  األول لسد  املــلء 
الــســودان في نوفمبر/ تشرين  في جنوب 
زال يواصل تحّركاته  املاضي، وما  الثاني 
تحالفات  عن  للبحث  معركته  في  أفريقيًا 
إقــلــيــمــيــة لــلــتــأثــيــر بــالــقــرار اإلثــيــوبــي، قبل 
ــلء الـــثـــانـــي لـــخـــزانـــات سد  ــ الــــشــــروع فـــي املـ
جهة  من  الدبلوماسي  بالضغط  النهضة، 
ــاورات الــعــســكــريــة مـــع دول مــجــاورة  ــنــ واملــ
النيل«  »حــمــاة  تــحــت مسميات  إلثــيــوبــيــا، 
و»نـــســـور الــنــيــل« و...، هـــذا بــاإلضــافــة إلــى 
محاوالٍت مصريٍة لتشييد قواعد عسكرية 
مصرية في جيبوتي وإريتريا والسودان، 
ملــــضــــاعــــفــــة جــــــهــــــودهــــــا الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والعسكرية تجاه أديس أبابا، لكن كل هذه 
عن  اإلثــيــوبــي  النظام  تثني  لــن  التحّركات 

املضي في بدء امللء الثاني للسد.
ــــدى نــجــاعــة  ــــدة بـــشـــأن مـ ــّمـــة مـــفـــارقـــات عـ ثـ
دول  املتوقع الستقطاب  املــصــري  الــتــحــّرك 
القرن األفريقي والوقوف إلى جانبها، فهل 
لدى مصر إمكانات لتسويغ سياساتها من 
خــال ضــخ مـــوارد مالية ومنح مساعدات 
ــالــــح مــع  ــاد ســـيـــاســـة املــــصــ ــ ــجـ ــ ــة إليـ ــيــ ــاثــ إغــ
حلفائها الجدد؟ فإرسال شحنة دوائية إلى 
جيبوتي بعد يوم من زيارة السيسي، هل 
يمكن أن يفتح للقاهرة موطئ قدم عسكري 

ممدوح الشيخ

بــــني بــــاريــــس ولــــنــــدن وواشــــنــــطــــن، يــشــتــّد 
السامية«، وخال  اشتعال معركة »معاداة 
سنوات قليلة بدا بنيامني نتنياهو »كأنه« 
الغرب املعايير اإلسرائيلية  قد فرض على 
ــا، فـــــــإذا بــالــحــقــيــقــة  ـــهــ ــاداتـ ــعــ لـــلـــســـامـــيـــة ومــ
تنكشف أمام أول اختبار حقيقي في عاقات 
نتنياهو  أن  والحقيقة  وبــاريــس.  أبيب  تــل 
ــّدع!  ــتـــصـ ــم مـ ــلـ ــلـــى سـ ــلــــى عـ ــى أعــ ــ يـــصـــعـــد إلــ
خــافــي، حتى  السامية«  »مــعــاداة  فمفهوم 
بني الصهاينة أنفسهم، وتبعاته السياسية 
أكــبــر بــكــثــيــر مـــن تـــرف الــنــقــاشــات الــفــكــريــة 
الــنــظــريــة، وعــواقــب اإللــحــاح عليه ستكون 
حرًبا عقائدية دولية، تسعى فيها كل دولة 
كبرى، بقدر استطاعتها، إلى فرض »قوائم 
ــم تــجــريــم« تـــحـــارب ألجــل  تــكــريــم« و»قــــوائــ
فرضها بقوة القانون الدولي. والعالم الذي 
ص بعد »صلح وستفاليا« )1648( من 

ّ
تخل

واملذهبية،  الدينية  واملعايير  التصنيفات 
يــعــود مــن بـــاب »االســتــثــنــاء اإلســرائــيــلــي«، 
ـــا غــيــر 

ً
ــنـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة ضـــيـــف ــقـ لــيــجــعــل الـ

مــرغــوب فيه، تــم إخــراجــه مــن الــبــاب ليعود 
من النافذة!

ــاريــــخ الـــقـــريـــب الــنــائــمــة  ــتــ ومـــــن أشــــبــــاح الــ
ــًرا، شــبــح  ــ ــيـ ــ ــزة أخـ ــ ــــرب غـ ــتـــي أيــقــظــتــهــا حـ الـ
»األبــارتــهــايــد« فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، حيث 
البيضاء  األقــلــيــة االســتــيــطــانــيــة  احــتــفــظــت 
ــز عــلــيــهــا الــنــظــام  ــكــ ــرٍة عـــنـــصـــريـــٍة ارتــ ــنـــظـ بـ
ــلـــة  ــي، حــــتــــى وصــــــــل إلــــــــى مـــرحـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
»الــبــانــتــوســتــانــات« الــتــي تــعــيــد إســرائــيــل 
إنتاجها بـــ »الــجــدار الـــعـــازل«. وقــد شهدت 
 
ً
ماسنة اإلســرائــيــلــيــة  الفرنسية  الــعــاقــات 
 حــــول مـــا إذا كـــانـــت إســـرائـــيـــل دولـــة 

ً
حــــــاّدة

»فـــصـــل عــــنــــصــــري«، عـــلـــى نـــحـــٍو يـــؤكـــد أن 
يشّكل قضية  بدأ  اإلسرائيلي«  »االستثناء 
خــــافــــيــــة بـــــني بـــــاريـــــس وواشـــــنـــــطـــــن، ورد 
الــفــعــل الــرســمــي اإلســرائــيــلــي لــيــس مــجــّرد 
بل  رســمــي،  على تصريح  رسمي  احتجاج 
فـــزع يميني مــن تــراجــع مــفــاجــئ فــي مسار 
االســتــئــســاد اإلســرائــيــلــي املـــدفـــوع بــمــوجــٍة 
مـــن اتــفــاقــيــات االعـــتـــراف والــتــطــبــيــع. وفــي 
الغربية  املــواقــف  فــإن، بعض  الوقت نفسه، 
لــت عـــن حــــدود الــعــقــاب  بــعــد الـــحـــرب تــســاء
الــــذي يــمــكــن إنـــزالـــه بــإســرائــيــل، ولــيــس عن 
استثنائها من العقاب! وفي حال لم يسفر 
الجدل بشأن »معاداة السامية« عن اتفاق، 
فــإن هــذا لــن يــوقــف املـــّد املتصاعد لخطاب 
مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة الــــذي أصــبــح يضع 
إســرائــيــل فـــي الــقــائــمــة نــفــســهــا الــتــي تضم 

تل أوالدنـــا وترملت 
ُ
منها، وعــدا ذلــك كله ق

نساؤنا وعطب مئات األلوف. أّية انتخاباٍت 
هــذه؟ أهــل يكفي أن يكون هناك استحقاق 
ــذا الــدســتــور  ــا قــيــمــة هـ دســـتـــوري لــتــتــم، ومـ
مـــن أصـــلـــه، والـــعـــالـــم يـــؤّكـــد عــــدم شــرعــيــتــه، 
وضــــرورة صياغة دســتــور جــديــد، يتوافق 
مـــع مـــا آلــــت إلـــيـــه أوضـــــاع الـــســـوريـــني. هــذا 
توافق  مــن دون  للتحقق،  قــابــل  غير  أيــضــًا 
دولي وإقليمي وتمثيل املعارضة! إذًا ملاذا 
ــلـــه، فــلــيــجــّدد الــنــظــام  االنـــتـــخـــابـــات مـــن أصـ
أحاديث  األمــر. هــذه كانت  البيعة وينتهي 
أنــاٍس غرقوا في بحار  السوريني، أحاديث 
ــدام األمـــــل وغــيــاب  ــعــ الــفــقــر والــتــعــاســة وانــ
العمل؛ وأكثر مشهٍد قد يوضح حالة النفاق 
والــكــذب والــخــوف والــشــعــور بــالــتــفــاهــة ما 
الـــتـــواصـــل، ويفيد  ذاع صــيــتــه فـــي وســـائـــل 
 قوارب بحرية كانت تهتف للنظام في 

ّ
بأن

ــت كــذلــك إلـــى أن غابت 
ّ
عـــرض الــبــحــر، وظــل

عـــن الــســواحــل الـــســـوريـــة، وطــلــبــت الــلــجــوء 
في قبرص! أهل أوضح من ذلك تعبيرًا عن 
كــارثــيــة األوضـــــاع؛ جــمــوع تحتفل بعرض 
الوطني« وبلحظٍة تطلب  »العرس  بـ البحر 
اللجوء ببلد آخر تخلصًا من النظام الذي 
تغني وترقص وتدبك وترفع أعامه عاليًا، 

 فيه من أجل تجديد البيعة!
ّ
وتنخ

ــًا لــلــقــلــق  ــئـ ــّيـ ــنـــوم، وسـ ــلـ ــدًا لـ ــّيــ ــان يـــومـــًا جــ ــ كـ
 أبــــواب 

ُ
ـــــدق

ُ
والـــخـــوف مـــن الـــعـــواقـــب، كــــأن ت

وأطلق  بها،  االحتفاالت  وفي  لانتخابات 
ــــاص احـــتـــفـــاًء  ــــرصـ  مــــن الـ

ً
كـــمـــيـــاٍت مـــهـــولـــة

األخــيــر يضفي غضبًا  الفعل  بــاالنــتــصــار؛ 
جديدًا في الصدور. 

ــران  ــ ــ ــام قـــــويـــــًا، ولــــــــوال إيـ ــظــ ــنــ ــذا الــ ــ ــ لــــيــــس هـ
، ومـــا يــزيــد 

َ
ــيـــا لـــَرحـــل ومــلــيــشــيــاتــهــا وروسـ

األمــر عبثًا أن يستقدم النظام مراقبني من 
 
ّ
انتخاباٌت بحق، وكــأن ها 

َّ
الــدول، وكأن تلك 

 لـــم تمنحه 
ً
تــلــك الـــــدول ســتــعــطــيــه شــرعــيــة

إيــاهــا مــنــذ عــشــر ســـنـــوات. نــعــم ال ينشغل 
الـــنـــظـــام بـــحـــاجـــات شــعــبــه وال بــانــتــقــادات 

 ذلـــك يــؤّجــج 
ّ
الــرافــضــني الســتــمــراريــتــه، لــكــن

لت 
ّ

فض التي  األغلبية،  ســوريــة.  فــي  الجمر 
التزام  تستطيع  لــن  منازلها،  فــي  الجلوس 
الصمت إلى األبــد، فحاجاتها غير مؤمنة، 
واألمــوال التي تدفقت إليها في أثناء شهر 
رمضان انتهت، والنظام ذاته استفاد منها 
خــيــر اســتــفــادة، حــيــث ســاعــدتــه فــي خفض 
ــار بعض  ــعــ قــيــمــة الــــــــدوالر، وتــثــبــيــت األســ

الوقت.
لــم تــعــتــرف الــــدول الــعــظــمــى بــاالنــتــخــابــات 
ونــتــائــجــهــا، وشــــــّددت فـــي بـــيـــاٍن لــهــا على 
الــقــرارات   موقفها مــن ســوريــة يمّر عبر 

ّ
أن

الدولية التي صدرت من أجل إنهاء املأساة 
السورية. بعد أسبوعني، سيلتقي الرئيس 
الروسي بوتني مع نظيره األميركي بايدن، 
وســـتـــكـــون ســــوريــــة مــــن قـــضـــايـــا الـــنـــقـــاش، 
 قــضــايــا الـــخـــاف بــيــنــهــمــا، وأمـــل 

ّ
ــل كــمــا كــ

السوريني أصبح معلقًا على تسويٍة، يصل 
تلك  تتحقق  ال  قــد  الــزعــيــمــان. طبعًا  إليها 
األمــنــيــة؛ فـــدائـــرة الــخــافــات بــني الــدولــتــني 
ــم تــتــوقــف روســـيـــا عـــن مــحــاولــة  كــبــيــرة، ولـ
شــرعــنــة الـــنـــظـــام، وجـــديـــدهـــا االنــتــخــابــات 
هــــذه، لــكــن كــذلــك هــنــاك إمــكــانــيــة للنقاش 
اإليجابي بخصوص سورية بني الرجلني، 
ــنــــفــــوذ، وتــوقــفــت  إذ تـــرّســـخـــت مـــنـــاطـــق الــ
الحروب، وال بد من نهب الباد. هذا ليس 
 تقريبًا 

ً
مة

ّ
ضربًا في الرمل. ال، فسورية ُمسل

 األخــيــريــن 
ّ
ــلــــروس، لـــكـــن مـــن األمــيــركــيــني لــ

هــم الــرافــضــون، ويـــريـــدون حــيــازة ســوريــة 
»غصبًا« عن اإلرادة األميركية، وهذا محال 

بالطبع.
انتهى  بــحــق؛   

ً
انتخابيًا طــويــا يــومــًا  كـــان 

قريٍب.  في جنازة  هم 
ّ
وكأن السوريون،  منه 

اآلن، سيعودون إلى حياة الطوابير »والنق 
والسق« وامِلَعد الفارغة. هذه ليست النهاية 
 النظام يأمل بأمواٍل 

َّ
كما أوضحت، وإذا ظل

إيــران، فهذا يجانبه الصواب،  ستأتيه من 
وال من روسيا، الشهيرة ببخلها؛ وليست 
ــهــا رمــــضــــان. وبــالــتــالــي، 

ّ
أشـــهـــر الــســنــة كــل

قـــد تــتــوســع االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تـــطـــّورت 
ــا، وقـــد نــشــهــد شــبــيــهــًا لها  ــ أخـــيـــرًا فـــي درعـ
حة 

ّ
 املدن السورية مرش

ّ
في السويداء، وكل

العكس  وعــلــى  إذًا،  الشعبية.  لــانــفــجــارات 
مــن وهــم الــنــظــام بــاألبــد عبر االنــتــخــابــات، 
ــالــــذات، وبــســبــب انــهــيــار  فــقــد تـــكـــون هـــي بــ
واالجتماعية وعدم  االقتصادية  األوضــاع 
إلى  الــوصــول  في  تغيرها وتعقدها سببًا 
بــني بايدن  الــنــظــام،  تــطــوي صفحة  صفقٍة 
وبوتني؛ فهل يفعانها أم يؤجان ذلك إلى 

موعٍد الحق. 
لـــيـــس بـــاالنـــتـــخـــابـــات والـــــرصـــــاص يــحــيــا 
ــل بــتــغــيــيــر الــــنــــظــــام، وهــــــذا مــا  ــعـــب، بــ ــشـ الـ

ستقّرره الصفقة الدولية واإلقليمية.
)كاتب سوري(

نــاخــبــيــه عــلــى مــا أوصـــلـــوه إلــيــه مــن خطر، 
وســـــوف يــعــتــذر لـــلـــوريـــث الــجــمــهــوري عن 
الــفــوز، ويــتــبــّرع لــه بــفــوزه عــن طيب خاطر، 
ــصــه مـــن هــــذه الـــورطـــة 

ّ
راجـــيـــًا مــنــه أن يــخــل

التي وجــد نفسه فيها رئيسًا لجهاٍز دولة 
مفتاحه سوى  يملك  وال  في وجهه،  مغلق 
»لــدولــة األســــد«، بجيشها  الـــوريـــث، فكيف 
املنتقاة على  ومخابراتها وبيروقراطيتها 
الوالء، أن يقودها غريٌب من خارج العائلة. 
وربما ســارع هــذا الفائز إلــى طلب اللجوء 
الــســيــاســي عــلــى الـــفـــور إلــــى أي مـــكـــان في 

العالم يمكن أن يستقبله. 
في مصر التي شهدت انتخابات ديمقراطية 
مــراقــبــة ونــزيــهــة إلــى حــد ال بــأس بــه، وجد 
الــرئــيــس املــنــتــخــب، مــحــمــد مـــرســـي، نفسه 
ضعيفًا أمام جيش وبيروقراطية دولة غير 
مرّحبة به، وغير متعاونة، ولم يصمد على 
هذه الحال سوى سنة واحــدة، من دون أن 
ــذا مــســؤولــيــتــه ومــســؤولــيــه حزبه  يــلــغــي هـ
ح 

ّ
بمرش بالك  فما  الــحــال.  إليه  انتهى  عما 

ال يملك شيئًا من القوة أمام »دولة األسد«.
هـــذه الــبــهــجــة الــصــاخــبــة فــي ســـوريـــة، إذن، 
يــتــهــّدد  كـــــان  قـــلـــق مـــــا،  ــن زوال  تــعــبــر عــ ال 
ــفـــوس املــبــتــهــجــني قـــبـــل الـــنـــتـــائـــج ثــــم زال  نـ
املبتهجني،  وغير  املبتهجون،  بــصــدورهــا. 
منها  ومــتــأّكــدون  سلفًا،  النتيجة  يــعــرفــون 
أكــثــر مــن تــأكــدهــم مــن قــدرتــهــم عــلــى تأمني 
الــعــشــاء ألوالدهــــــم. ملــــاذا إذن االحــتــفــاالت، 
ــو مـــصـــدر الــبــهــجــة؟ هـــل يــحــتــفــلــون  ومــــا هـ
ــــث ســـــوف يــتــحــقــق مــا  ــــوريـ ــي فـــــوز الـ ألن فــ
األساسية  الحاجات  تأمني  من  به  يأملون 
ــــون كــرامــتــهــم  ــــن صـ لـــهـــم ولـــعـــائـــاتـــهـــم، ومـ
مــن التشبيح ونــقــص االعــتــبــار واالنــتــظــار 
الطويل على األبــواب لتأمني أبسط حقوق 
فــوزه  الــبــشــري؟ هــل يحتفلون ألن  الــكــائــن 
يصون كرامة الوطن من استباحة إسرائيل 
والــقــوى الــخــارجــيــة األخــــرى؟ هــل يمكن أن 
الفارغة  االنــتــخــابــات  مــا بعد هــذه  يختلف 
عّما قبلها بما يبّرر االحتفال؟ على العكس، 
الوريث  استمرار  إن  البسيط  املنطق  يقول 
يــعــنــي اســتــمــرار املــشــكــات الــتــي تعيشها 
ســـوريـــة. بــاســتــمــراره، ســـوف تــســتــمــر آلــيــة 
القائمة  وســيــاســاتــه  حكمه  وطــاقــم  حكمه 
الشعب  تقسيم  وعلى  الرهيب،  القمع  على 
السوري لكي يواصل حكمه، والقائمة على 

املندب؟  بــاب  ة على 
ّ
املطل لها في جيبوتي 

وأيهما أكثر تأثيرًا بني مصر وإثيوبيا في 
القرن األفريقي، وحتى بالنسبة إلى القاّرة 
األفريقية التي يقع مقّرها في أديس أبابا 
التي تحظى بتحالفاٍت دولية، مثل روسيا 

وفرنسا والصني.
يــقــيــم فـــي املـــخـــيـــال االســـتـــراتـــيـــجـــي للعبة 
املصالح الكبرى في القرن األفريقي تطبيق 
ــدى تــأثــيــرهــا  ــ ــقـــوة الــنــاعــمــة، ومـ مــفــهــوم الـ
التحالفات واالســتــقــطــابــات، هذا  بــنــاء  فــي 
 عــن إطـــار مــفــاهــيــم الــتــدخــل الــدولــي 

ً
فــضــا

اإلنساني والسياسي، فما يحّرك االقتصاد 
املفروضة  الضرائب  هو  حاليًا  الجيبوتي 
ــــي ســـواحـــلـــهـــا،  ــبــــي فـ ــنــ ــفــــوذ األجــ ــنــ ــى الــ ــلـ عـ
وهو  فيها،  املنتشرة  العسكرية  والقواعد 
ق مــن خــالــه أربــاحــًا جــيــدة، نظير 

ّ
مــا تحق

تهافت قوى دولية كبرى نحوها، بحثًا عن 
قــدم عسكرية لها في هــذا الشريط  موطئ 
كل  إذ تسعى  البارز،  االستراتيجي  واملمر 
دولٍة لحماية مصالحها أمنيًا واقتصاديًا. 
فــهــل فـــي وســــع مــصــر الــســيــســي أن تـــؤدي 
 مايني الدوالرات، 

ّ
، وتضخ

ً
هذا الدور مثا

عبر استئجار قاعدة عسكرية قبالة البحر 
األحـــمـــر ملـــمـــارســـة ضـــغـــٍط صـــلـــٍب لــحــمــايــة 
عــلــى حساب  واألمــنــيــة  املــائــيــة  مصالحها 
إثــيــوبــيــا املــتــنــفــذة والــصــاعــدة فــي منطقة 
الــقــرن األفــريــقــي؟ يــمــكــن الــجــزم بـــأن مصر 
حة 

ّ
التي تعاني من مديونية باهظة ومرش

لــارتــفــاع، الــتــي أرتــفــعــت عـــام 2020 بنسة 
السهل  )65.2 مليار دوالر( ليس من   %14
عــلــيــهــا مـــواجـــهـــة إثــيــوبــيــا عــبــر مــمــارســة 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــدخــل الــنــاعــم ومــزاحــمــة 
ــــذه الــبــقــعــة االســتــراتــيــجــيــة  الـــكـــبـــار فــــي هـ
تــؤتــي جــهــود مصر  أن  أفريقيا. يمكن  مــن 
ــًا عـــلـــى صــعــيــد عـــدم  ــنــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة راهــ
قانونية أديس أبابا في ملء سد النهضة 
ثانية، لكن تقنيًا من الصعوبة بمكان وقف 
املــلء  فــي  الــشــروع  اإلثيوبية نحو  الخطط 

الثاني للسد . 
واضح أن مصر تدفع ثمن أخطاء حسابات 
القرن  الجيوبوليتيك والتدافع الدولي في 
ــا  ــقـــي، فـــغـــاب حـــضـــورهـــا كــمــا دورهــ ــريـ األفـ
في وقٍت كان من املفروض أن تشد أطراف 
إثيوبيا من الداخل ومن جوارها اإلقليمي. 
الباهت  حضورها  ثمن  مصر  تدفع  كذلك 
وتـــنـــاســـيـــهـــا أزمـــــــــات الــــصــــومــــال األمـــنـــيـــة 
والــســيــاســيــة املــتــراكــمــة مــنــذ فــشــل مؤتمر 
القاهرة عام 1998 بني الفرقاء الصوماليني. 
تدفع القاهرة اليوم ضريبة باهظة للعودة 
إلى حلفائها التقليديني في القرن األفريقي. 
فالعاقات مع مقديشو، وإن ُرّممت أخيرًا، 
منذ  عــامــني  القطيعة  جــفــاء  أن صــدمــة  إال 
أزمة الخليج عام 2018 ما زالت تخّيم على 
املشهد الدبلوماسي بني الدولتني، فتحفظ 

السياج  م 
ّ
يتحط وهكذا  العنصرية.  النظم 

الـــحـــامـــي لــلــصــهــيــونــيــة، وتــصــبــح صفحة 
ــعــــداء لــإنــســانــيــة.  مـــن صــفــحــات تـــاريـــخ الــ
وهكذا هي العنصرية باملعايير األخاقية 
ــعـــد أن ظـــلـــت الــصــهــيــونــيــة  ــة. وبـ ــيـ ــرفـ ــعـ واملـ
ــرة تــســويــق  ــمــ ــرات الـــســـنـــني تـــجـــنـــي ثــ ــ ــشـ ــ عـ
صـــورتـــهـــا ضـــحـــيـــة تـــجـــمـــع بـــــني: الــضــعــف 
والنبل والكفاءة، أصبحت صورتها صورة 
الـــقـــوة االســتــيــطــانــيــة اإلحـــالـــيـــة، املــدّجــجــة 
املدعومة  والــنــوويــة،  التقليدية  باألسلحة 
ــي الــــعــــالــــم، املــحــكــومــة  ــبـــرى فــ ــكـ ــقـــوى الـ ــالـ بـ
تستعمل  وهــي  تمييزية،  قوانني  بترسانة 
ذلك كله بقسوٍة مفرطٍة في مواجهة مدنيني 
مــحــاصــريــن، وجــــاءت أعــــداد الــضــحــايــا من 
النساء واألطفال في العدوان أخيًرا على كل 
الفلسطينيني، لتؤّكد أن الحرب في الضفة 
الــغــربــيــة ومـــدن مــا يــســّمــى الــخــط األخــضــر 
وقـــطـــاع غــــزة هـــي اخــتــيــار لـــم تــضــطــر إلــيــه 
بسبب إطاق الصواريخ، بل ألنه اختيارها 
الذي تمليه طبيعتها »املعادية لإنسانية«.
وفرنسا التي تعّرضت لقصف دبلوماسي 
ــر مهم 

ّ
إســرائــيــلــي غــيــر مــســبــوق، فــي مــؤش

عــلــى تــغــيــر كــبــيــر، لـــه أســبــابــه الــســيــاســيــة 
، ال 

ً
الــعــمــيــقــة، هــي عــلــى عــكــس أملــانــيــا مــثــا

ــى الــخــطــاب األمــيــركــي/ اإلســرائــيــلــي 
ّ
تــتــبــن

عـــن ضـــــرورة االعــــتــــراف بــإســرائــيــل »دولــــة 
ــراف يــعــنــي،  ــ ــتـ ــ ــذا االعـ ــ ــل هـ ــثـ يــــهــــوديــــة«. ومـ
بــــالــــضــــرورة، قـــبـــول ســـيـــاســـات الــتــطــهــيــر 
ــة، لــكــنــه يـــعـــنـــي، فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــعـــرقـــي اإلسـ
الوقت نفسه، إيقاظ أشباح ما قبل »صلح 
وســتــفــالــيــا«، وهـــذا أحـــد املــحــّرمــات األكــثــر 
اســـتـــقـــراًرا فــي الــســيــاســة األوروبـــيـــة مئات 
 يمكن أن يتخّيل 

ً
السنني، وال أحسب عاقا

ــى أوروبـــــــا عـــن واحـــــد مـــن أســس 
ّ
أن تــتــخــل

نظرتها إلى الذات والعالم ألجل إسرائيل. 
وبناًء على ما تقّدم، ال سبيل أمام إسرائيل 
الصهيوني  التصور  وفــق  األمــن،  لتحقيق 
الـــعـــالـــم وجـــودهـــا  يــقــبــل  الــيــمــيــنــي، إال أن 
ــة »فــــصــــل عـــنـــصـــري« تـــصـــف نــفــســهــا  ــ ــ دولـ
 »الـــيـــهـــوديـــة«، ومــــن املــضــحــكــات املــبــكــيــات 
ــثــــر حــــــّدة إلســـرائـــيـــل،  ــأتـــي الـــنـــقـــد األكــ أن يـ
والــتــخــّوف األكــثــر جــّديــة مــن ممارساتها 
الــعــنــصــريــة، مـــن عـــواصـــم غـــربـــيـــة، بينما 
ــا لــلــهــولــوكــوســت، 

ً
تــفــتــتــح اإلمــــــارات مــتــحــف

ــة كــــفــــكــــرة  »مــــعــــاديــــة  ــيـ ــيـــونـ ــهـ وكــــــــأن الـــصـ
ــــي نــســخــتــهــا  ــة فـ لــــإنــــســــانــــيــــة«، وبــــخــــاصــ
ــلـــق بــعــض  ــة، تـــثـــيـــر قـ ــّرفــ ــتــــطــ الــيــمــيــنــيــة املــ
الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة وتـــكـــســـب، فـــي الــوقــت 
نفسه، أنصاًرا في بعض العواصم العربية!
)كاتب مصري(

مــن  ــوارع  ــ ــشــ ــ ــالــ ــ بــ ــاق  ــ ــسـ ــ نـ أن  أو  شـــقـــقـــنـــا، 
املــدّجــجــني بــالــســاح، أي عــنــاصــر أجــهــزة 
ــــن واملــرتــبــطــني بـــهـــم، ال ســيــمــا بــعــدمــا  األمـ
مـــــّددوا االنــتــخــابــات حــتــى الــثــانــيــة عــشــرة 
ــّد أن نــخــرج مـــن مــنــازلــنــا  ، وكــــان ال بــ

ً
لـــيـــا

الــرطــبــة واملــعــتــمــة والــصــغــيــرة، والــتــي هي 
زال جاثمًا في  الخوف ما  معتقاٌت كذلك. 
الصدور من ماحقة مرتكبي الكبيرة بعدم 

التصويت.
التمديد كان بسبب اقتصار املنتخبني على 
بأواصر  بها  املرتبطني  أو  الدولة  موظفي 
من عاقات الفساد والنهب والعمل كذلك، 
وجــمــاعــات املــؤســســات الــديــنــيــة ومحدثي 
ــاع الـــوطـــنـــي  ــ ــدفــ ــ ــ ــة وال ــيـــحـ ــّبـ الـــنـــعـــمـــة والـــشـ
وعناصر حزب البعث، وقرأنا عن مسؤوٍل 
في إحدى البلدات عن توزيع الخبز، ُينذر 
 واحــد 

ّ
 كــل

ّ
عــونــه بـــأن

ّ
املعتمدين الــذيــن يــوز

ســيــخــســر   
ّ

وإال فـــــــردًا   15 ــعــــه  ومــ ــأتـــي  ــيـ سـ
رخـــصـــة الــخــبــز، وبــالــتــالــي اضـــطـــر هـــؤالء 
لــانــتــخــاب مــــرات عــــدة، لــيــعــّوضــوا نقص 
ــــوات الــشــعــب املــتــخــاذل والــجــالــس في  أصـ

منازله أو ترك الباد.
حــالــة الـــرفـــض الــواســعــة لــانــتــخــابــات، قد 
وحينها  الحقًا،  املحلية  املجتمعات  تفّجر 
ال تــتــغــيــر حــيــاتــهــم، كــمــا هـــو مـــتـــوقـــع، بل 
 تلك 

ّ
ســـتـــزداد ســــوءًا. الــنــظــام ال يــهــتــم بــكــل

َر بشكٍل كبير في الدعاية 
ّ
األحــوال، فقد َبــذ

استنزاف طاقة البلد في حروٍب داخليٍة، ال 
أينما كان.  مصلحة فيها للشعب السوري 
أن يأمل بنتائج مختلفة،  لعاقٍل  وال يمكن 

حني تكون األسباب واحدة. 
انــتــصــارًا مـــا؟ أيــن  ثــّمــة  هــل يبتهجون ألن 
هو االنتصار؟ سورية مقّسمة، ومستباحة 
من خمسة جيوش كبرى، ومنبوذة دوليًا، 
الخيم وبلدان  أهلها مشّردون في  ونصف 
الــلــجــوء، والــبــاقــون يــعــيــش أكــثــر مــن %90 

منهم تحت خط الفقر.
مهما يكن من أمر، هذا النوع من احتفاالت 
في  نقيضه  إلـــى  ينقلب  أن  يــمــكــن  الــتــأيــيــد 
لحظة واحـــدة. هــذا مــا يــدركــه أهــل السلطة 
جـــيـــدًا، وهــــو مـــا يــفــّســر االســتــنــفــار األمــنــي 
املــســتــمــر، واملـــراقـــبـــة الــلــصــيــقــة لــلــنــاس في 
حـــيـــاتـــهـــم وأعـــمـــالـــهـــم ومـــــا يـــكـــتـــبـــون عــلــى 
صفحاتهم. أمام التصويت بالدم والنسبة 
الغامر،  »االبتهاج«  وهــذا  للفوز،  الخرافية 
 
ً
الــحــكــم مطمئنة املــنــطــقــي أن تــكــون طــغــمــة 

إلـــى حــب الــجــمــاهــيــر، وأال تخشى مــن رأٍي 
ُيقال في مجلس خــاص أو في مقال ما أو 
إذن يحصون  ملــاذا  التواصل.  على وسائل 
على »جمهورهم« أنفاسه، ويصرفون على 
تــخــويــفــه وضــبــطــه أضـــعـــاف مـــا يــصــرفــون 

على تعليمه وصحته؟ 
 من موقع 

ّ
أما تجاه خطاب الفوز الذي يحط

رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــــى أن يــكــون رئــيــس 
جمهور الرئيس، فلم يبق من مشاعر أمام 
الـــســـوريـــني، أيــنــمــا كـــانـــوا، ســــوى الــشــعــور 

بالعار.
)كاتب سوري(

الــصــومــال مــرتــني على قـــرار جامعة الــدول 
املاضي ملوقف مصر  العام  املؤيد  العربية 
والسودان ضد إثيوبيا يشي بأن مقديشو 
ــــة« مــــع مــصــر،  ــعـ ــ لــــم تـــعـــد فــــي ســـيـــاســـة »إّمـ
الــعــاقــات بني  الــتــي ضغطت عــلــى صعيد 

الدولتني ردحًا من الزمن.
ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــّركــ ــتــــحــ ــــن تـــخـــتـــفـــي الــ لـ
واملـــنـــاورات العسكرية املــصــريــة فــي املــدى 
الــــقــــريــــب، لـــكـــن جــــــــدوى تـــلـــك الـــتـــحـــّركـــات 
الــوقــت، وأهميتها تجاه  فــي هــذا  املصرية 
طات إثيوبيا، هي أموٌر ال بد من 

ّ
وقف مخط

الوقوف على تفاصيلها من كثب. فإثيوبيا 
التي ُرّوج سابقًا، وخصوصا بالنسبة إلى 
املؤّرخني املصريني، أنها دولة توّسعية في 
األفــريــقــي، وورثــــت إرث املستعمر  املــشــرق 
 
ً
الــغــربــي فــي أفــريــقــيــا، وتــتــوّســع مستقبا
ــأِت  ــا لـــم تـ لــهــضــم حـــقـــوق مــصــر املـــائـــيـــة، مـ
والــتــوّدد  البكاء  غير  فعالة  باستراتيجية 
على جوار أديس أبابا من دون مقابل يثير 
 على 

ٌ
شهية تلك الدول. فجيبوتي حريصة

ارتباطها  إثــيــوبــيــا، بحكم  غــضــب  مــراعــاة 
اقتصاديًا بها وحتى أمنيًا. 

مـــع تــاشــي كـــل الـــخـــيـــارات الــدبــلــومــاســيــة 
الثاني لسد النهضة،  املصرية لوقف امللء 
يـــــرد فــــي أذهـــــــان الــجــمــيــع ســــــؤال الــخــيــار 
الــعــســكــري، ومـــدى كــونــه خــيــارًا، ال محض 
 
ّ
القاهرة، عبر شن إلى  فكرة فقط بالنسبة 
ضربة جوية محدودة النتائج واآلثار على 
السد. يبدو هذا الخيار غير واقعي وليس 
ــذا الـــظـــرف، فــكــلــفــة افــتــعــال  مــنــاســبــًا فـــي هــ
لنتائجها  مــتــوقــعــة  غــيــر  عــســكــريــة  حــــرب 
يثبت  ما  وهــو  حكيمة،  ليست  املستقبلية 
ــعــــوث األمــــيــــركــــي إلــــــى الـــقـــرن  ــبــ مـــقـــولـــة املــ
األفــريــقــي، جــيــفــري فــيــلــتــمــان، أن »انــفــجــار 
أن يظهر  يمكن  املنطقة  في  إقليمية  حــرب 
ما يجري في سوريا مجرد لعب األطفال«، 
أبابا  الوقت ألديــس  سعًا من 

ّ
ما يعطي مت

من  اقتصادي،  للمضي نحو تحقيق حلم 
خــــال تــحــقــيــق عـــوائـــد مــالــيــة ضــخــمــة من 

مشروع سد النهضة. 
فـــي الــنــهــايــة، تــبــدو خـــيـــارات مــصــر تــجــاه 
االستفادة  إلــى  الرامية  إثيوبيا  سياسات 
ــاوزت  ــــذي جــ مـــن مـــشـــروع ســـد الــنــهــضــة الـ
ــارات دوالر،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ أربـــــعـــــة  نــــحــــو  تـــكـــلـــفـــتـــه 
إثيوبيا خطوات  تقّدمت  وكلما  مــحــدودة، 
ــتـــضـــاءل  نــــحــــو إنـــــجـــــاز هـــــــذا املـــــــشـــــــروع، تـ
ــيـــق مـــســـاحـــات  خـــــيـــــارات الــــقــــاهــــرة، وتـــضـ
وأفريقي  إقليمي  ضغط  ملمارسة  التحّرك 
ودولي لوقف مشروٍع تتشابك فيه مصالح 
دولية،  وأخـــرى  إقليمية  دول  بــني  مختلفة 
التي غالبًا هي املمولة لهذا املشروع الذي 
اســتــنــزف مــــقــــّدرات إثــيــوبــيــا واقــتــصــادهــا 
ــح حــالــيــًا بــســبــب تــبــعــات كلفة 

ّ
الــــذي يــتــرن

التيغراي ومــشــروع سد  إقليم  فــي  الــحــرب 
النهضة. 

)إعالمي صومالي(

يوٌم انتخابيٌّ طويل

على ماذا يبتهجون؟

السيسي في جيبوتي... 
البحث عن دور

هذا التالُسن 
الفرنسي اإلسرائيلي

كان يومًا انتخابيًا 
طويًال بحق؛ انتهى 

منه السوريون، 
وكأنّهم في جنازة 

قريٍب

لم يبَق من مشاعر 
أمام السوريين، 

أينما كانوا، سوى 
الشعور بالعار

تبدو خيارات مصر 
تجاه سياسات إثيوبيا 

الرامية إلى االستفادة 
من مشروع سد 

النهضة، محدودة

آراء

معن البياري

الجمع،  قّبة، فهو شخٌص هــّدد، بصيغة  الحّبة  بــأن ال نجعل من  أن ينصح  لناصٍح 
بحرق عّمان )ومن فيها!(، في تجّمع ألردنيني من إحدى العشائر الكريمة، في إحدى 
ضواحي شرق العاصمة األردنية، انتظم لالنتصار لنائٍب من العشيرة نفسها، اتخذ 
ظه بمفردٍة 

ّ
مجلس النواب قرارا بتجميد عضويته وقطع مخّصصاته عاما، بعد تلف

النائب سيفا، وقّبل املصحف الشريف أمام  اعتبرت تعّديا على املجلس. حمل هذا 
مون في 

ّ
املحتشدين قّدامه وحواليه. ومن كالم كثير هتف به، قال إن »عمالء« يتحك

البلد، وإنه مهّدد بالتصفية الجسدية من هؤالء الذين لم يسّم أحدا منهم، ولو تلميحا، 
ه، 

ّ
فُسمع صوت يعلن فيه صاحُبه إنهم سيحرقون عّمان. ومؤّدى النصيحة في محل

غير أن القضية ال تتعلق بقّبة وحّبة، وإنما بجمٍع غير هني العدد، لم ُيسمع فيه غير 
إعــالن »جهاٍد مقدس« )ضــد مــن؟(، ورفع  الديني في  املقّدس  التحريض، وتوظيف 
فيه السيف، كما استخدم فيه الشعور الوطني الجامع مع نصرة فلسطني، وامتداح 
قــراٍر ألهل  النائب، في  بعد تجميد عضوية  .. وذلــك كله، ساعاٍت  القسام  صواريخ 
القانون وخبراء النظام الداخلي للبرملان، وللعارفني بالدستورّية في هذا املحل أو ذاك، 
 لهم 

ّ
أن ينشغلوا بنقصان قانونية هذا اإلجراء أو اكتمالها. أما عموم األردنيني فيحق

الذي تناقلته هواتفهم، وذاع بينهم،  أن يخافوا مما شاهدوا وسمعوا في »الفيديو« 
التعاليق  فــي  املشتغلني  نحن  جيدا  نتحّسسه  ال  مــخــبــوءا،  يكشف  املشهد  أن  ذلــك 
ا كان 

ّ
اإلخبارية، وقليلي الحركة بني جموع الناس، في أريافهم وفي أطراف املدن. ومل

ب بتجميد عضويته، ضابطا سابقا في الجيش، فهذا يعني أنه يعرف 
َ
النائب، املعاق

أكثر من غيره وجوب االنضباط أمام سلطة الدولة، بل ووجوب النأي عن النزوعات 
الوطني عليها. وليس مطلوبا من شخصه  الجامع  العشائرية من أي لون، وتغليب 
املحترم أن ينفّك عن عزوته وناسه وعشيرته، وإنما أال يستنصرهم، ويستقوي بهم، 
في مواجهة قرار داخلي في برملان منتخب، فوسائل التظلم والشكاية واالعتراض 
د أنه ليس منها حمل سيٍف ومصحف ليال أمام جمع ُيؤتى 

ّ
واالحتجاج عديدة، مؤك

ة خلق« عارضة.
ّ

فيه على »حرق عّمان«، ويمّر هذا وكأنها »فش
يعود التعاطف الواسع بني األردنيني مع النائب إلى جذرّيته في مناهضة إسرائيل، 
وهو الذي قال، تحت قبة البرملان، إن انقطاع التيار الكهربائي بعض الوقت األسبوع 
املــاضــي فــي عموم اململكة إنما هــو ملنع زحــف األردنــيــني إلــى الــحــدود مــع فلسطني 
 للنائب كانت معّدة 

ً
ا هدمت السلطات املختصة، في اليوم التالي، خيمة

ّ
املحتلة )!(. ومل

الحساسية ملا حدث.  بالغة  التداعيات  لتطويق  ذاتــه، فذلك  للغرض  لتجّمع عشائري 
الداخلية تحذيرا صريحا من أي »تجّمعاٍت ومظاهر خارجة عن  ــا أصــدر وزيــر 

ّ
ومل

ر إلى 
ّ

القانون«، وأعلن أن أجهزة األمن املختّصة ستقوم بإنفاذ القانون، فذلك يؤش
تدحرجت حكاية  ما  إذا  وأمنيا،  اجتماعيا  تقع،  قد  التي  املخاطر  الــدولــة  استشعار 
النائب املجّمدة عضويته إلى وقائع أخرى. والرأي هنا أن ضرورة الحزم األمني في 
أموٍر كهذه )من قبيل كالٍم عن تهديد »عمالء« بتصفية نائٍب فيرّد ناُسه بكالٍم عن 
حرق عّمان ومن فيها!( من بديهياٍت ال يجوز النقاش فيها. وفي الُحسبان أيضا أن 
 لطاملا نّبهت، في غير مناسبٍة وواقعة، في السنوات القليلة املاضية، 

ً
 وازنة

ً
 أردنية

ً
نخبة

املجتمع،  في  العصبوية  النزوعات  استشراء  لها عن  الدولة وخياراٍت  إلى مسؤولية 
وعن النفوذ الفادح للهويات الفرعية والصغرى، بل وأيضا عن االستقواء الذي صار 
بالتوازي مع ضعف ثقة  الدولة نفسها. وذلــك كله  بّينا في أوســاط غير قليلة على 
ــت 

ّ
دل مــا  على  والــجــيــش(،  باملخابرات  الثقة  )وارتــفــاع  والــبــرملــان  بالحكومة  املواطنني 

ر العربي« الذي يصدره سنويا املركز العربي لألبحاث ودراسة 
ّ

استطالعات »املؤش
السياسات، واستطالعات مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية، والذي 
أصدر أمس األحد أحدث نتائج مسوحاته، وفيها أن التفاؤل بالحكومة الراهنة تراجع 

38%، وأن 57% صّوتوا بعدم الثقة بها، وأن 58% ال يشعرون بأنهم سعداء. 
 ما سارت إليه الحوادث بعد تجميد عضوية النائب، مجّددا، وللمّرة األلف ربما، 

ّ
دل

بيئة  وإلــى إحياء  ثــورٍة إصالحيٍة، سياسيٍة واجتماعية،  إلــى  األردن  أن حاجة  على 
 اإللحاح وأكثر من ضرورية، فالذي 

ُ
حوار حقيقي، ال ريبة فيه وال تحّسب، شديدة

يهتف بحرق عّمان ومن فيها، علنا وفي حشد يناصر نائبا يريد تحرير فلسطني 
اع 

ّ
ن صن

ّ
وال ُيسمح له )!(، ُيخطرنا بأن الحّبة قد تصير قّبة، ال سمح الله، إذا لم يدش

 نحو أردنٍّ مختلف ..
ً
 وشجاعة

ً
 جريئة

ً
القرار وأهل الرأي في البلد انعطافة

بسمة النسور

الــوعــي واملــوضــوعــيــة، حني  الــواحــد منا بــدرجــٍة مــن  ى 
ّ
مــن األهمية بمكان أن يتحل

زمٍن  في  تحوالتها  على مظاهر  والوقوف  وتقييمها ومحاسبتها،  الــذات  مراجعة 
متسارع ضاّج باملتناقضات، وتلك خطوة أولى في طريق الوصول إلى حالة التوازن 
 متمّسكني بأسباب الطاقة اإليجابية في دواخلنا. ولألسف، هذا 

ّ
النفسي، كي نظل

السلوك الواعي والحضاري الذي تحّث عليه مدارس التنمية البشرية غير معترف 
به في ثقافتنا، فمن النادر جدًا أن يعترف أيٌّ منا، مهما بلغت درجة ثقافته وإنجازه 
األكاديمي واملهني، بنقاط ضعفه، وغالبًا ما نواجه أّي انتقاد، حتى لو كان ثانويًا، 
 ،

ً
بأسلوب عــدوانــي دفــاعــي، رافــض للنقاش من حيث املــبــدأ. ويبقى األمــر محتمال

 للسيطرة، ما لم يصل إلى حّد إنكار األمراض النفسية، واضحة األعراض 
ً
وقابال

التي يعاني منها كثيرون منا. ال نتحّدث هنا عن أمراض نفسية كالسيكية، مثل 
الشيزوفرينيا واالكتئاب، بل أمراض يمكن اعتبارها حديثة نسبيًا في قاموسنا، 
نا ال نلتفت إليها، بل نعتبرها 

ّ
ومرتبطة بنمط الحياة املركبة التي نعيشها، غير أن

من صرعات الغرب املتفذلك، ونرى فيها نوعًا من الدلع أو الترف الذي يخص طبقة 
بعينها. نرفض االعتراف بها أساسًا، ونواجهها باإلنكار والتجاهل واالستخفاف، 
 من يزور 

ّ
مرّد ذلك اإلنكار متعلق بالجهل املطبق بأهمية الطّب النفسي، واعتبار كل

طبيبًا نفسيًا »مجنونًا« بالضرورة.
والـــدمـــار، ساهمت في  بالعنف  واملليئة  والــشــائــكــة،  املــعــقــدة  ظـــروف حياتنا   

ّ
ولــعــل

لــم تكن شائعة مــن قــبــل، يمكن أن  ــراض النفسية  إنــتــاج أشــكــال جــديــدة مــن األمــ
املتعلق بالخوف الشديد من أشياء معينة،  الرهاب  العصر، مثل  أمــراض  نسّميها 
كرهاب املرتفعات واألماكن الضيقة واملزدحمة التي تدفع املصابني بها إلى العزلة 
األطعمة،  بعض  من  الخوف  إلــى  الــرهــاب، حتى تصل  أشكال  وتتنّوع  االختيارية، 
ة يخشون من حبة البندورة! 

ّ
حتى إّن هناك حاالت موثقة لرجال أشداء بشوارب كث

ويعتبر مرض اضطراب الهلع، أو ما يعرف بنوبات الهلع، من أبرز هذه األمراض. 
وبحسب علم النفس، يتعّرض املريض إلى نوبة مفاجئة من الخوف الشديد الذي 
ز ردود أفعال جسدية شديدة، بينما ال يوجد في الواقع خطر حقيقي يهّدده. 

ّ
يحف

ــك تفقد 
ّ
أن ومــن مــّر بتجربة كهذه يــدرك مــدى خطورتها وجّديتها، حني تعتقد 

ك على وشك املوت، ُيصاب ناٌس كثيرون بهذا املرض 
ّ
السيطرة على جسدك، أو أن

أو  الطبيعية، وعند فقدان عزيز  الحرب واألوبئة والــكــوارث  النفسي، في حــاالت 
في حالة فشل ذريع. وبطبيعة الحال، فإّن الشخص الحّساس هو األكثر عرضة 
الــذي يتوّهمه بعضهم أحد أعــراض الكآبة فهو املرض  الدائم  لإلصابة.  أما القلق 
األكثر انتشارًا، خصوصًا في بالدنا، حيث يفتقد املواطن العربي، املهّدد في وجوده 
ولقمة عيشه، اإلحساس باألمان واالستقرار والعدالة والثقة باملستقبل، ما يزيد من 
تفاقم ظواهر القلق والريبة والهلع، لتصبح مالمح مجتمعات بأكملها. يعّرف علم 
ب من تضافر عناصر إدراكية 

ّ
ه حالة نفسية وفسيولوجية تترك

ّ
النفس القلق بأن

وجسدية وسلوكية إلنتاج شعور غير ساّر، عادة ما يرتبط بعدم االرتياح والخوف 
والتردد. وغالبًا ما يكون القلق مصحوبًا بسلوكياٍت تعكس حالة من التوتر وعدم 
االرتياح. وهذا ما يفّسر مالمحنا املتجهمة وعدوانيتنا اللفظية واملسلكية وأنانيتنا 
اللحظة  الــذات، خصوصًا في  للدفاع عن  اآلخرين وسيلة  التعامل مع  املفرطة في 
ما  وهــو  الضعيف،  كــل حق 

ُ
وأ والفساد،  الظلم  تكّرس  تاريخنا، حيث  من  الراهنة 

يستوجب التوعية بضرورة االعتراف بالطب النفسي اختصاصًا أساسيًا، ال يبعث 
اللجوء إليه على الخزي والعار. وال بّد من إجراء دراساٍت جاّدة عميقة، يقوم عليها 
هم يفلحون في تشخيص هذه اللحظة امللتبسة 

ّ
علماء نفس واجتماع وأخالق، لعل

أدوات  الغيب، في حني ال نملك  الــذي يظهر  الغد  القلق والــخــوف من   مــبــّررات 
ّ

بكل
حقيقية للتصّدي لها سوى الوقوع في مزيد من نوبات الهلع.

سامح راشد

ــة والــفــنــيــة في  ــ إن صــّحــت االتــهــامــات بــالــفــســاد أو اإلهــمــال لبعض الــقــيــادات اإلداريـ
الدولة املصرية،  الذراع اإلعالمي ملؤسسات  مجموعة »املتحدة للخدمات اإلعالمية«، 
مها في مختلف 

ّ
فالسبب الرئيس انفراد املجموعة بالساحة اإلعالمية املصرية، وتحك

 عن السيطرة الحصرية على سوق اإلنتاج الفني، خصوصًا 
ً
وسائل اإلعالم، فضال

أثبتت  األدب«  أساء  العقوبة  أمن  »من  الثابتة  البسيطة  فاملعادلة  التلفزيونية،  الدراما 
التدفقات  املجاالت كافة.  وبسبب إخضاع كل  األوقــات وفــي  صّحتها في مختلف 
واملنتجات اإلعالمية الجارية في البالد ملنطق واحد فقط، هو الترويج والتمجيد في 
الحكم ورجاله وسياساته، كان ما كان من فراغ في املضمون وانحدار في مستوى 
الفنية التي صــارت ال تبحث عن قيم وال مبادئ وال رسائل، سوى رسالة  األعمال 
واحدة ووحيدة، أن كل شيء تمام وليس أعظم مما كان، وما عدا ذلك فليس ذا أولوية 
وال قيمة له. حتى إن وصل األمر إلى تعديل مخرج سيناريو مسلسل لتعظيم دور 
زوجته، ومنح أخته بدورها مساحة ال بأس بها، بينما توليفة املسلسل كلها فاشلة، 
ولم تقنع حتى عواّم املشاهدين. لم تكن هذه الواقعة الدليل الوحيد على إخفاق النخبة 
املديرة لإلعالم والدراما املصرية وسقوطها في األعوام القليلة املاضية، فقد تم إيقاف 
كارثية  أخطاء  لوجود  منه،  االنتهاء  قــرب  من  الرغم  على  آخــر،  في مسلسل  العمل 
إن املسلسل  والــديــكــورات املستخدمة. بل  املالبس  التاريخية، بل وفــي  األحــداث  في 
 
ً
القديمة، اختير بطال الــذي يحمل عنوان »امللك أحمس«، ويحكي عن حــروب مصر 

مة في 
ّ
له ممثل أبيض البشرة أخضر العينني.   بلغ الجبروت بهذه املجموعة، املتحك

مصائر الفن والدراما واإلعالم، أن تمنح وتمنع من تشاء من العمل، بفعل السيطرة، 
ال   

ً
مثال ومفرداتها.  واإلعالمية  الفنية  األنشطة  مراحل  ملختلف  الكاملة  امللكية  بل 

يمكن ملمثل أو مخرج أو حتى دوبلير املشاركة في عمل فني ما لم يكن ذلك الكيان 
راضيًا عنه، ويسمح له بذلك، ألنه يملك، ببساطة، حقوق العرض والتسويق والتوزيع 
واإلعالنات، وكل ما يتعلق بالعملية الفنية كاملة، من خالل شركات تابعة لم تكتف 
م في السوق 

ّ
بالعمل وحسب في تلك املجاالت، بل صارت هي الوحيدة العاملة، وتتحك

بشكل كامل. إلى حد أن كل الشركات واملؤسسات خرجت من سوق األعمال الفنية 
والدرامية، ليس ألن املنافسة غير عادلة، بل ألنها غير متاحة أساسًا.

فالتدهور  الفساد،  اكتشاف  أو  املستوى  تدهور  فقط  ليس  كله،  ذلــك  من  واألخــطــر 
 وواضٌح للعيان منذ أربع سنوات، والفساد قائم، وفاحت روائحه مبكرًا. ولذا 

ٌ
حاصل

تمت إقالة العضو املنتدب لهذه املجموعة االحتكارية قبل عامني، ولم يعرف عنه شيء 
بعدها، سوى بيان رسمي عن إقالته التهامه في قضايا مالية. الخطير هنا أن شيئًا 
لم يتغير، بل استمر العمل بالنمط نفسه وعلى النهج االحتكاري التسلطي نفسه، 
حتى كادت الدراما املصرية تسقط تمامًا من اهتمام املصريني في رمضان هذا العام. 
بالتأكيد، لم يهدف السادة املحتكرون من ذلك التوحش في إدارة املجال إلى صرف 
الناس عنهم. ربما جاءت أخطاء مسلسل أو أكثر لتكشف كوارث أخرى. لكن الكارثة 
الكبرى التي ال تبدو في األفق إشاراٌت إلى إدراك هؤالء لها، أن اإلبداع والفن واألدب 
يمكن  الجمعي. وال  للعقل  ناعمة  كلها مكونات معنوية وروحية  واإلعــالم  والثقافة 
ل هذه املكونات على قالب واحد متطابق، يتم حشوه قسرًا في عقول مائة 

ّ
أن تتشك

األحــادي  االحتكاري  التوجه  افتعال هذا  ينكشف  لم  وإن  وقلوبهم.  مليون مصري 
وتكلفه، بالسقوط الحر الطبيعي من اهتمامات املصريني، فكفيل بذلك الوجه اآلخر 
لالحتكار واالنفراد والتسلط وغلق األبواب واألفواه، وهو االنحراف والفساد والترّبح 

واإلهمال، فهل من متعظ؟

»حرق عّمان...« يا للهول صرعات الغرب المتفذلك

كوارث األحادية في الفن واإلعالم
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آراء

المهدي مبروك

لم يتعّود التونســيون على االســتماع لقادة 
جيشــهم وهم يتكلمون في مختلف املواقف 
الكبــرى  االجتماعيــة  ات 

ّ
والهــز السياســية 

التي شــهدتها البالد منذ اســتقاللها. املّرات 
الوحيــدة والنــادرة تكلــم فيهــا هــؤالء كانــت 
مجموعــاٍت  الجيــش  واجــه  حــن  رصاصــا، 
علــى  للنظــام،  مناوئــة  التونســين،  مــن 
الخبــز  وأحــداث  قفصــة 1981  أحــداث  غــرار 
أســماء  حفــظ  أحــد  ال   .1984 ســنة  أيضــا 
هــؤالء، وال شــاهدهم، وال اطلــع حتــى علــى 
مجــّرد صورهــم. بــل إن وزراء الدفــاع، وهــم 
مدنيــون بالضــرورة،  ظلــوا منــذ االســتقالل 
ال يصّرحــون مطلقــا، فــكأن خرســا أصابهــم 
وال شــفاء منــه. كانــت تلــك أعرافــا ومواثيــق 
»نشــأ« عليها الجيش التونســي، وربما كان 
ذلــك تحــت تأثيــر تكويــن النخــب السياســية 
الثقافــة  التــي بنــت دولــة االســتقالل. كانــت 
الجيــش  علــى  أطلقــت  قــد  آنــذاك  الفرنســية 
العظيمــة«،  »الخرســاء  اســم  الفرنســي 
الثالثــة،  فــي عهــد الجمهوريــة  وجــرى ذلــك 
أواســط القرن التاســع عشــر، حن تم حرمان 
منتســبي الجيــش مــن اإلدالء بأصواتهم في 
انتخابــات 1848، وتوســيع قاعــدة التحفــظ 
والسر املهنين، حفاظا على حياد املؤسسة 
العســكرية. وظــل األمــر جاريــا حتــى مجــيء 
الجنــرال ديغــول الــذي منــح حــق التصويــت 
مــا  بعــد  أي  الجيــش ســنة 1945،  ملنتســبي 

يناهز قرنا.
التــي  التونســية  السياســية  النخــب  ســعت 
ــب 

ّ
أّسســت دعائــم دولــة االســتقالل إلــى تجن

إدراج الجيــش فــي الشــأن السياســي، وكان 
كانــت  عربــي.  محيــط  فــي  اســتثناًء  ذلــك 
علــى  تتســابق  آنــذاك  السياســية  الزعامــات 
والء الجيوش لها، من أجل تثبيت الحكم أو 
االنقالب على األنظمة. جل مشروعية أنظمة 
عبــر  تمــّر  كانــت  الفــارط  القــرن  ســتينيات 
مباركــة الجيــش ووالئــه لهــا، بــل إن بعــض 
منتســبي  مــن  كانــوا  العربيــة  الــدول  قــادة 
الجيش من ســاميي الضباط ومتوسطيهم. 
ومــا زالــت غوايــة الجيــش وجاذبيتــه تــراود 

عبد الصمد بن شريف

يعــرف ملــف العالقــات بــن املغرب وإســبانيا 
التفاقــم  مــن  ســريعا  إيقاعــا  أســابيع  منــذ 
والتحاليــل.  األســباب  تعــّددت  والتــأزم. 
العــام  الــرأي  ــاع 

ّ
وصن الخبــراء  واســتنجد 

الجيــو-  بالتاريــخ والجغرافيــا ومقتضيــات 
واملقاربــات  املصالــح  ومنطــق  اســتراتيجيا 
يفتــرض  ومــن  املختصــون،  ورســم  األمنيــة. 
األمــور  خبايــا  علــى  لعــون 

ّ
مط أنهــم  فيهــم 

سيناريوهاٍت قد يصل بعضها إلى القطيعة 
نشــرته  مــا  لالهتمــام  ومثيــر  الدبلوماســية. 
وبثته وأذاعته وســائل اإلعالم، على اختالف 
أنواعهــا، فــي الضفتــن، وفــي مناطــق أخــرى 
معنيــة باألزمــة، وخصوصــا فــي أهــم دولتن 

في االتحاد األوروبي، فرنسا وأملانيا.
ملــا حــدث جــذور في التاريــخ، وتطور طبيعي 
التــي  األحــداث  مــن  المتناهيــة  لسلســلٍة 
فــي  وســاهمت  الصــواب،  جــاّدة  عــن  حــادت 
أجــواء  وتكريــس  والتوجــس  التوتــر  إذكاء 
بــذل مــن  الثقــة. ولتغييــر هــذا املنحــى،  عــدم 
أجلــه الراحــل امللــك الحســن الثانــي والعاهــل 
جهــودا  كارلــوس  خــوان  الســابق  اإلســباني 
واجتهــادات. وتــم التفكيــر فــي آليــاٍت كان مــن 
حدث تحوال نوعيا في العالقات 

ُ
شــأنها أن ت

املؤسســات  إقنــاع  علــى  وقــادرة  الثنائيــة، 
بضــرورة  الجيــش،  وخصوصــا  اإلســبانية، 
املغــرب،  مــع  والتواصــل  والتفاهــم  التعــاون 
العتبــاراٍت كثيــرة، أهمها  ضمان أمن منطقة 
عندمــا  وحتــى  املتوســط.  األبيــض  البحــر 
كان يطــرح ملــف ســبتة ومليليــة املحتلتــن 
وعــدد مــن الجــزر فــي الضفــة الغربيــة للبحــر 
البلديــن  قيادتــي  فــإن  املتوســط،  األبيــض 
مــن  مســاحة  إبقــاء  علــى  تحرصــان  كانتــا 
اقتــرح  الســياق  هــذا  وفــي  واالنفــراج.  الــود 
مشــتركة  خليــة  إحــداث  الثانــي  الحســن 
مغربيــة ــــ إســبانية، للتفكيــر والتأمــل، قصــد 
ولكــن  املحتلــة.  املناطــق  ملشــكلة  حــل  إيجــاد 
التجــاوب  وعــدم  بالتجاهــل  قوبــل  االقتــراح 
مــن الحكومــة والدولــة اإلســبانيتن. وســبق 
للملــك محمــد الســادس أن  قــال، فــي خطــاب 
العــرش فــي طنجــة ســنة 2002، إن املغــرب لــم 
يتوقف، منذ اســتقالله، عن مطالبة إســبانيا 
والجــزر  ومليليــة  ســبتة  احتاللهــا  بإنهــاء 
املجاورة املغتصبة في شــمال اململكة، سالكا 
الســلمي  والنهــج  التبّصــر  ســبيل  ذلــك  فــي 
الــذي جّســده االقتــراح الحكيم لوالــده الراحل 
عندمــا  أســفه  عــن  وعبــر  الثانــي.  الحســن 
قــال »لــم نجــد آذانــا صاغيــة مــن لــدن الطــرف 
الثغــور  هــذه  وضــع  لتســوية  اإلســباني 
املغتصبة التي تحّولت إلى مراكز الستنزاف 

عديديــن مــن معتنقــي التيــار القومــي. ثّمــة 
حنــن إلــى بســمارك عربــي، ولــو علــى جثــة 

الحرية.
كان الجيــش التونســي اســتثناء فــي محيــٍط 
تعســكرت قياداتــه وثقافتــه السياســية، غير 
ضبــاط  قادهــا  التــي  االنقــالب  محاولــة  أن 
الجيش التونسي ذوو التوجهات العروبية 
ســنة 1963 )مــوال للزعيــم الراحــل صالح بن 
 إلبعاد الجيش وبشكل 

ً
يوسف( كانت كافية

مذكــرات  وتــورد  السياســة.  عــن  راديكالــي 
عديــدة عــن تلــك املرحلة أن الرئيــس الحبيب 
هــذه  مجافيــا  كان  اللــه  رحمــه  بورقيبــة 
املؤسســة، محــاوال قــدر اإلمــكان »تمدينها«، 
اقتصاديــة  مهــام  عــدة  لهــا  أوكل  حيــث 
تكويــن  أراض،  اســتصالح  واجتماعيــة: 
 .. عموميــة  منشــآت  بنــاء  للشــباب،  مهنــي 
إلــخ. كان ذلــك أحيانــا على حســاب إمكاناته 
وقدراته العســكرية، نتيجة ضعف التســلح، 
علــى الرغــم مــن التكويــن الجيــد الــذي ما زال 

يحظى به منتسبو هذه املؤّسسة.
 األمــر علــى حالــه، وجرى عرفا راســخا 

ّ
وظــل

إلــى أن  خــالل أكثــر مــن نحــو ســبعة عقــود 
بقطــع   .2010 ســنة  اخــر  أو  الثــورة  حدثــت 
النظــر عــن فرضيــاٍت عديــدة تقدم تفســيرات 
متعــّددة إلــى حــد التناقــض ملوقــف الجيــش 
التونســي ممــا حــدث ودوافعــه، ).. وحياد أو  
تعاطــف مــع املحتجــن .. إلخ(، ما ال شــك فيه 
أن عالقة ما بدأت تنسج بن الجيش وفئات 
واســعة مــن الشــعب. لقــد اقترب التونســيون 
عســاكرها  علــى  ورمــوا  املؤسســة  هــذه  مــن 

ورودا وعلقوا عليها آماال.
الجنــرال  آنــذاك،  الجيــش  األركان  قائــد  كان 
حــن  بــن  تصريحــاٍت  يلقــي  عّمــار،  رشــيد 
إلقــاء  لــم يجــرؤ مطلقــا علــى  وآخــر، ولكنــه 
مكتفيــا  العســكرية،  املؤسســة  باســم  بيــان 
بالحضور في برامج إعالمية، على الرغم من 
محدوديتهــا. بل ذهــب الرجل إلى املحتجن 
في القصبة )حيث مقر رئاســة الحكومة في 
برحيــل  تمســكوا  الذيــن  تونــس(  العاصمــة 
ليعبــر  آنــذاك،  الغنوشــي  محمــد  حكومــة 
لهــم عــن احترامــه إرادتهــم، وأن الجيــش لــن 
يقــف ضدهــم، ملمحــا إلــى أن الجيــش »وجد 

للهجــرة  وقواعــد  الوطنــي،  اقتصادنــا 
املشــروعة«.  غيــر  املمارســات  ولــكل  الســّرية، 
حكومــة  مطلقــات  مــن  أصبــح  أنــه  والالفــت 
ماتها االســتعمارية، أنــه كلمــا 

ّ
مدريــد ومســل

املناطــق  ملــف  مغاربــة  مســؤولون  طــرح 
األخيــرة  صّعــدت  إســبانيا،  تحتلهــا  التــي 
مــن لهجتهــا، وعّبــأت منظومتهــا اإلعالميــة 
إلــى  وجنحــت  االســتخباراتية،  وأجهزتهــا 
خيــارات دراميــة، لتأزيــم املوقــف، بما في ذلك 
املعاكســة العلنيــة لجهــود املغــرب ومســاعيه 
فــي الدفــاع عــن وحدتــه الترابيــة، ووضــع حد 
الحكــم  مشــروع  إطــار  فــي  الصحــراء،  لنــزاع 

الذاتي داخل السيادة املغربية.
العالقــات  أن  نســتنتج  أن  يمكــن  هنــا،  مــن 
ومتداخلــة  معقــدة  اإلســبانية   – املغربيــة 
األبعاد، وملفاتها متشعبة، فاألمر ال يقتصر 
على مجّرد زوبعة عابرة، ناتجة عن تعارض 
مصالــح ظرفيــة، واحتقــان أمزجــة سياســية، 
تــرى نصــف الــكأس في مــا يحدث مــن انهيار 
مــا  هنــاك  بــل  البلديــن.  بــن  للثقــة  منهجــي 
يمكن أن نســميها إرادة وعقيدة مؤسســاتية 
سياســية وعســكرية وإعالميــة فــي إســبانيا 
وتغذيــة  االســتعماري،  الخطــاب  إلنعــاش 
باملغــرب،  تلصــق  التــي  النمطيــة  الصــور 
باعتباره العدو األول، ومصدر كل املشــكالت 
واملصائــب التــي يمكــن أن ُيبتلي بها الشــعب 
الخطــاب  هــذا  أســس  وتعــود  اإلســباني. 
وجــذوره إلــى وصيــة ملكــة قشــتالة، إيزابيــال 
األولى، التي أوصت بعدم الترّدد في تنصير 
يكــون  أن  فــي  الخيــر  كل  والخيــر  املغــرب. 
ومريضــا  وفقيــرا  وجاهــال  تا 

ّ
مشــت املغــرب 

على الدوام. وهذه الوصية التي تأخذ أبعادا 
ــذت حرفيــا مــن خــالل احتــالل 

ّ
مــن القداســة نف

وقــٍت  فــي  أخــرى،  وجــزر  ومليليــة  ســبتة 
كان فيــه املغــرب يعيــش حالــة مــن التصــّدع 
والتفــّكك بســبب الصراعات علــى عهد الدولة 
الوطاسية. واستمّر املنطق نفسه ساريا إلى 
حــن انعقــاد مؤتمــر الجزيرة الخضراء ســنة 
1906 الــذي، بموجــب أوفاقــه وتفاهماتــه، تــم 

اقتسام املغرب بن فرنسا وإسبانيا. 
رات يمكن االستئناس بها، 

ّ
هناك قرائن ومؤش

لالقتــراب أكثــر مــن تقلبــات العالقــات املغربية 
دواعــي  وفهــم  واضطراباتهــا،  اإلســبانية   –
املواقف املعادية للمغرب، سواء بالنسبة مللف 
الصحــراء أو ســبتة ومليليــة. وهنــا ال بــد أن 
ســتحضر املشــاريع الضخمــة التــي أنجزهــا 

ُ
ت

املغــرب، مثــل مينــاء طنجــة املتوســط باملغــرب 
والثانــي  العالــم،  فــي   24 املركــز  احتــل  الــذي 
عربيــا بعــد مينــاء جبل علــي في دبي. وقد أثر 
موقــع مينــاء طنجــة املتوســط االســتراتيجي 
املوانــئ اإلســبانية. وقــد  ســلبيا علــى نشــاط 

الســلطة ملقــاة علــى قارعــة الطريــق، ولكنــه 
لــم يلتقطهــا، بــل أعادهــا إلــى املعنيــن بها«. 
كانت هذه التصريحات قد رفعت من مكانة 
الرجــل، وتــم التمديــد لــه، وهــو الــذي تجــاوز 
ســن التقاعــد، غيــر أن اســتقالته ســنة 2013 

ما زالت تطرح أسئلة عديدة.
التونســي  الجيــش  منزلــة  دســترة  تمــت 
الفصــل  فــي  ورد  بمــا   2014 دســتور  فــي 
جمهــوري،  جيــش  الوطنــي  »الجيــش   18
علــى  قائمــة  مســلحة  عســكرية  قــوة  وهــو 
طبــق  هيكليــا  مــة 

ّ
ومنظ مؤلفــة  االنضبــاط، 

عــن  الدفــاع  بواجــب  ويضطلــع  القانــون، 
الوطــن واســتقالله ووحــدة ترابه، وهو ُملزم 
الوطنــي  الجيــش  ويدعــم  التــام.  بالحيــاد 
السلطات املدنية، وفق ما يضبطه القانون«. 
هــذه  منتســبي  إعطــاء  مــن  الرغــم  وعلــى 
املؤسســة حــق االنتخــاب الذي قــد أثار جدال 
ــع علــى الوثيقــة 

ّ
كبيــرا، وعارضــه جــل مــن وق

التــي صــدرت قبــل أيــام قليلــة، ومــن أبرزهــم 
محمــد املــؤدب ومختــار بــن نصــر وبوبكــر 
الضبــاط  كبــار  فــإن  وغيرهــم،  كريــم  بــن 
الذيــن ال يعــرف غالبيــة التونســين، وحتــى 
النخب، أســماءهم وال مساراتهم املهنية، إال 
القليــل، قــد أعــادوا الجــدل بشــأن الســياقات 
البيــان/  وكان  واملخاطــر.  والتداعيــات 
العريضــة املفتوحــة لتوقيــع املدنين رســالة 
موجهة إلى رئيس الجمهورية، فيها تعبير 
األوضــاع  إليــه  آلــت  بمــا  بالــغ  انشــغاٍل  عــن 
السياسية عموما، ودعوة ملّحة إلى رئاسة 
ي مبادرة تعيد الوحدة 

ّ
الجمهوريــة إلــى تبن

الوطنيــة وقــوة الدولــة مــع تحميــل الرئيس، 
وقــد  املســؤولية،  بعــض  وأدبيــا،  ضمنيــا 

أثارت جدال غير مسبوق.
بعــد  وردت،  قــد  العريضــة  تلــك  أن  لنتذّكــر 
بيــان أصــدره  إعــالن  مــن  مــن 72 ســاعة  أقــل 
أيضــا الجنــرال كمــال العكــروت، وهــو أميــرال 
اشــتغل  والــذي  أيضــا،  املتقاعــد  البحريــة 
األســبق،  الرئيــس  لــدى  عســكريا  مستشــارا 
الباجــي قائــد السبســي، وتقــول مصــادر إن 
الرئيــس املنصــف املرزوقــي قــد أنهــى مهامــه، 
نظــرا إلــى شــكوك راودتــه. وســيكون من املهم 
الصــادرة  املواقــف  أن  نســتحضر  أن  أيضــا 

ألقى امللك محمد الســادس خطابا ســنة 2003 
يعّمــق  املشــروع  بهــذا  »املغــرب  أن  فيــه  أّكــد 
متوســطي   - األورو  للفضــاء  انتمائــه  جــذور 
ز هويتــه 

ّ
وملحيطــه املغاربــي والعربــي، ويعــز

املتميــزة كقطب للتبادل بن أوروبا وأفريقيا، 
األطلســي«.  واملحيــط  املتوســط  البحــر  وبــن 
وهنــاك مينــاء الناضــور غربي املتوســط الذي 
يريــد املغــرب أن يجعــل منــه رأس الحربــة فــي 
صناعــة البتروكيماويــات الوطنيــة، وينتظــر 
أن تنتهي أشغال بنائه سنة 2022. وستشكل 
إلســبانيا  إزعــاج  مصــدر  املنشــأة  هــذه 
والجزائر معا. ويضاف إلى هذين املشروعن 
فــي  األطلســي  الداخلــة  مينــاء  الضخمــن 
الصحــراء، ويتوقــع أن يكــون محطــة رئيســية 
لألســطول الدولــي في املالحــة البحرية العابر 
لألطلسي، ومنافسا قويا ملوانئ جزر الكناري 
ــح لجلب اســتثمارات 

ّ
اإلســبانية. كما أنه مرش

ضخمة في املستقبل.
وشــعبا،  وحكومــة  دولــة  أســبانيا،  رأت 
الكبــرى،  االســتراتيجية  املشــاريع  هــذه  فــي 
لضــرب  ضربــة ممنهجــة ومبرمجــة، موجهــة 
اقتصادها ونشاطها التجاري العابر للقاّرات، 
واألطلســي.  املتوســط  فــي  موانئهــا  وشــل 
وللتصــّدي لهــذا االختيار االســتراتيجي الذي  
يراهن عليه املغرب، عمدت مدريد إلى االنتقام 
منــه علــى أكثــر مــن مســتوى وجبهــة، فانتقلت 
إلــى الســرعة القصوى، عندما أعلنت إســبانيا 
معارضتهــا قــرار الرئيــس األميركــي الســابق، 
دونالــد ترامــب، اعترافــه فــي ديســمبر/ كانــون 
األول املاضــي بســيادة املغــرب علــى الصحــراء، 
علــى غــرار مــا فعلــت الجزائــر. ولترجمــة عــدم 
رفــض  الصحــراء،  بمغربيــة  مدريــد  اعتــراف 
املنــاورات  فــي  املشــاركة  اإلســباني  الجيــش 
التــي    ،»2021 األفريقــي  »األســد  العســكرية 
األيــام  فــي  وســتنطلق  املغــرب،  يحتضنهــا 
القليلة املقبلة، وتجري كل سنة، وتشارك فيها 
املتحــدة.  الواليــات  مقدمتهــا  فــي  دول،  تســع 
القــرار  اإلســبانية  الدفــاع  وزارة  بــّررت  ولئــن 
بعــدم وجــود ميزانيــة خاصــة لهــذه املشــاركة، 
علــى  املحســوبة  »البايــس«،  صحيفــة  فــإن 
الحكومــة، قّدمــت تفســيرا آخر، حيــث ارتأت أن 
قــرار الرفــض يعــود إلــى إجــراء جــزٍء مــن هــذه 
املنــاورات فــي منطقــة املحبــس التــي تقــع فــي 
الصحــراء. وبالتالــي، فإن أي مشــاركٍة للجيش 
االســباني هــي اعتــراف بســيادة املغــرب علــى 
حــدود  إلــى  يســتعمرها  كان  التــي  الصحــراء 
تجــري  املنــاورات  هــذه  وكانــت   .1975 ســنة 
فــي منطقــة طــان طــان جنــوب املغــرب، وألول 
مــرة ستشــمل منطقــة الصحــراء. وينــدرج هــذا 
التطــور فــي إطــار االعتــراف األميركي بســيادة 
هــذا  شــأن  ومــن  املنطقــة.  هــذه  علــى  املغــرب 

أخيــرا عــن قيــادات عليــا ســابقة فــي الجيــش، 
وهــم متقاعــدون حاليــا، ولــم يتعــّود عليهــا 
تصريحــات  بعــد  أيضــا  تأتــي  التونســيون، 
رئيــس الجمهوريــة مــّرات عديدة في الثكنات 
أمام قيادات عليا، وحتى أمام ضباط صغار، 
السياســية،  بالنخــب  عــن ضيقــه  فيهــا  عبــر 
بــل ذهــب إلــى التحــّرش بالطبقــة السياســية 
كل  عديــدة  مناســبات  فــي  وحملهــا  عامــة، 
كوارث الدنيا جمعاء، وهي  تصريحاٌت غير 
مســبوقة. من دون أن ننســى الوثيقة املســّربة 
أخيرا، والتي تدعو إلى البدء في ترتيبات من 
أجــل انقــالب دســتوري، يعــّده الرئيــس قيــس 
سعيد، ما اضطّره الحقا إلى إجراء حوار مع 

املوقف غير املعهود أن يصّب مزيدا من الزيت 
علــى األزمــة املتفجــرة بــن البلديــن. وكان الفتا 
اســتغالل وزيــرة الدفــاع اإلســبانية مارغريتــا 
روبلــس، االحتفــال باليــوم الوطنــي للجيــش، 
الســبت 29 مايــو/ أيــار، لتمــّرر رســالة تهديــٍد 
جديــدة إلــى الربــاط، حيــث طلبــت مــن املغــرب 
احتــرام إســبانيا، وعــدم اســتعمال القاصريــن 
لتجــاوز الحــدود، مــا اعتبرته انتهاكا للقانون 
الدولــي. كمــا طالبت املغرب باحترام إســبانيا، 
وســبق  باالحتــرام.  بــدوره  يحظــى  حتــى 
للوزيــرة أن وجهــت انتقــادات شــديدة اللهجــة 
للربــاط، األســبوع املاضي، قائلــة »على املغرب 

عدم اللعب مع إسبانيا«.
اســتقبال  بعــد  اســتفحلت،  األزمــة  أن  مؤّكــد 
إبراهيــم  بوليســاريو،  جبهــة  زعيــم  إســبانيا 
غالي، للعالج من »كوفيد – 19«، من دون إخبار 
الربــاط بذلــك، فقرر املغرب ســحب ســفيرته من 
مدريــد احتجاجــا علــى مــا اعتبرهــا تجاوزات. 
دخــول  الــكأس  أفاضــت  التــي  النقطــة  وكانــت 
غالــي بجــواز ســفر مــزور وهويــة منتحلة. ولم 
شــريكا  الجزائــر  تكــون  أن  الربــاط  تســتبعد 

وزيــر الدفــاع ورئيــس الحكومة، بثته التلفزة 
التونسية، ينفي فيه هذه املزاعم.

وفــي كل الحــاالت، األرجــح أن هــذه املبادرات 
أو  األمنــي  باملعنــى  ال  خطيــرة،  ســتعد 
بــل دخلــوا  لهــم،  العســكري، فهــؤالء ال وزن 
الــذي  الثقافــي  باملعنــى  النســيان  ســرداب 
نشــأت عليه املؤسســة العســكرية التونسية، 
فمــا أن ُيحــال أحدهــم علــى التقاعــد، حتــى 
حيــاة  ويبــدأ  »العســكرية«،  حياتــه  تنتهــي 
مدنيــة جديــدة، لهــا نواميســها ومعاييرها. 
فــي الجيــش التونســي ال وزن  القــادة  كبــار 
لهــم رتبهــم، وهــم  مــا تمنحهــم  لهــم خــارج 
باملعنــى  لهــم  أثــر  وال  مهامهــم.  يياشــرون 
الشــللي، أو  األيديولوجــي أو السياســي أو 
جيــوش  خــالف  علــى  االختصاصــي،  حتــى 
االكتفــاء  يتــم  ال  حيــث  عديــدة،  عربيــة 
مواقعهــم  لتعزيــز  العســكرية  بالتراتبيــة 
ومواقفهــم، بــل يتم حشــد موارد أخرى، على 
غــرار الــوالءات والقرابة الدموية واملصاهرة 
مــع القيــادات السياســية، وأحيانــا التحالف 
االقتصاديــة، وحتــى  املصالــح  لوبيــات  مــع 

الوالءات اإلقليمية والدولية.
الخطيــر فــي مــا صــدر عــن هــؤالء هــو إدراج 
املؤسسة العسكرية، ولو من بعيد، في جدل، 
اســتعملوا  البيــان  علــى  الســتة  فاملوقعــون 
األخطــر  أمــا  الســابقة.  العســكرية  صفاتهــم 
فهــو مــا بــدا أن كبار العســكرين القدامى قد 
عوا على مخيمن سياســين متنافرين، 

ّ
توز

 
ً
فــإذا كان بيــان األميــرال العكــروت مناهضــة

ومحاســبة  الحاكــم  للتحالــف   
ً
صريحــة

عسيرة له، وتحميل الفاعلن فيه املسؤولية، 
فــي مــا يشــبه الوعيــد املنســوج فــي مخمــل 
عريضــة  فــإن  الشــابي،  القاســم  أبــي  شــعر 
ضمنيــة،  بــدت  قــد  العســكري  السداســي 
منتصــرة للتحالــف الحكومــي، مســتاءة من 
أداء رئيــس الجمهوريــة، ولــو كانــت صياغــة 

هذا املوقف بريش النعام لطفا ومجاملة.
البيان رقم واحد، سواء كان حلما لبعضهم 
أو كابوســا آلخريــن، لــن ُيتلــى، ولكــن ربمــا 
 في تسييس تدريجي 

ً
بدأنا خطواٍت خاطئة

ملؤسسٍة طاملا تباهينا بحيادها.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

 
ٌ
قناعــة لديهــا  زت 

ّ
وتعــز الســيناريو.  هــذا  فــي 

مفادهــا بــأن رئيس الحكومة اإلســبانية فضل 
الرغــم  علــى  الجزائــري،  النظــام  مــع  التنســيق 
من أن إســبانيا تعتبر الشــريك التجاري األول 
بالنســبة للمغــرب. وبــدأ التقــارب اإلســباني – 
الجزائــري علــى حســاب املغــرب، بســبب الغــاز 
الطبيعــي وملــف الصحــراء. ومعلــوم أن وزيــر 
زار  بوقــادوم،  صبــري  الجزائــري،  الخارجيــة 
مدريد، قبل أيام من توجه زعيم »بوليساريو« 
بــن  اتفــاق  وجــود  فرضيــة  يرّجــح  مــا  إليهــا، 
إخبــار  دون  مــن  ســّرا  غالــي  لنقــل  الطرفــن، 

السلطات املغربية.
األوروبــي  باالتحــاد  إســبانيا  وتحّصنــت 
فــي مواجهتهــا الحــزم املغربــي، وســعت إلــى 
زّج هــذه املنظومــة، فــي أزمــٍة هــي مــن إنتــاج 
اختــراع  بــراءة  وتحمــل  خالــص،  إســباني 
مدريد. لذلك حرص وزير الشؤون الخارجية 
توضيــح  علــى  بوريطــة،  ناصــر  املغربيــة، 
طبيعــة األزمــة، عندمــا قــال، لوســيلة إعالمية 
مشــكل  أي  املغــرب  لــدى  ليــس  إنــه  فرنســية، 
مــع االتحــاد األوروبــي، بــل لديــه مشــكل مــع 
إســبانيا فــي قضيــٍة تمــّس مصالحــه العليــا. 
واألمر متروك لهذا البلد إليجاد الحل، وحّمل 
وهــّدد  الحالــي.  التوتــر  مســؤولية  مدريــد 
بالتصعيــد  املغربيــة  الدبلوماســية  رئيــس 
ضــد إســبانيا، فــي حال عــدم امتثــال إبراهيم 
كانــت  وإذا  القضائيــة.  للســلطات  غالــي 
إســبانيا تعتقــد أن حــل األزمــة يمــر بإخــراج 
غالــي باإلجــراءات نفســها، فذلــك يعنــي أنهــا 
تفاقــم  وعــن  األجــواء،  تســميم  عــن  تبحــث 
األزمــة أو حتــى القطيعــة. واعتبــر بوريطة ما 
قامــت بــه إســبانيا فعــال مخالفــا ملصالحهــا، 
وال يحتــرم كرامــة الضحايــا مــن مواطنيهــا، 
وأضــاف أن االعتبــارات اإلنســانية املطروحــة 
أن  تعنــي  ال  اإلنســانية  ألن  كاذبــة،  ذريعــة 
تناور وراء ظهر الشريك، أو أن تزّور جوازات 
الســفر، أو أن تلغي حقوق الضحايا، وتعطل 
تفعيــل العدالــة، كمــا أن اإلنســانية ليســت أن 
فــي  ليــال ضــد شــريك، وتطلــب منــه  تخطــط 

اليوم التالي أن يكون مخلصا.
قــال امللــك  ذات حــوار مــع صحافــي فرنســي، 
الراحــل الحســن الثانــي ما مفاده إن إســبانيا 
هــي املســؤول األكبــر عــن الدمــاء التــي ســفكت 
فــي الصحــراء .. هــل تجنح مدريد إلى الحوار 
وتنتصــر  والحكمــة،  والســلم  واالعتــذار 
املصالــح  ومنطــق  الجــوار  حســن  ملبــادئ 
االعتبــار  يعيــد  بمخــرج   وتقبــل  املشــتركة، 
للمغرب، عوض التعنت والهروب إلى األمام، 
جيــو-  لتصــّدع  حّساســة  منطقــة  وتعريــض 

ستراتيجي وأمني غير مسبوق؟
)كاتب وإعالمي مغربي(

عندما يخوض جنراالت تونسيون جدًال سياسيًا

هل تجنح مدريد إلى الحكمة مع الرباط؟

البيان رقم واحد، 
سواء كان حلمًا 

لبعضهم أو كابوسًا 
آلخرين، لن يُتلى، ولكن 

ربما بدأنا خطواٍت 
خاطئًة

لم يجرؤ رئيس األركان 
إبّان الثورة التونسية 

رشيد بن عمار مطلقًا 
على إلقاء  بيان باسم 
المؤسسة العسكرية

إذا كانت إسبانيا 
تعتقد أن حل األزمة 

يمر بإخراج إبراهيم 
غالي باإلجراءات 

نفسها، فذلك يعني 
أنها تبحث عن 

تسميم األجواء

هل تقبل إسبانيا 
بمخرج  يعيد االعتبار 

للمغرب، عوض 
التعنت والهروب 

إلى األمام؟
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ريان محمد

أبــواب  الشــرب  ميــاه  نقــص  أزمــة  تطــرق 
سكان العاصمة السورية دمشق، لتلتحق 
تفاصيــل  أثقلــت  التــي  األزمــات  بركــب 
حياتهــم اليوميــة، فــي حــن يتــذّرع النظــام بتــردي 
لتشــغيل  الوقــود  توفــر  وعــدم  الكهربــاء  وضــع 

 .
ّ
محطات الضخ

يترقــب، هــادي منصــور )53 عامــا(، وهــو من ســّكان 
ضواحي دمشق الشمالية، وصول املياه إلى منزله، 
أيــام مــن دون جــدوى. يقضــي وقتــه يترقــب  لعــدة 
وصول الكهرباء حتى يســارع إلى تشــغيل مضخة 
امليــاه ليتأّكــد مــن وصــول امليــاه إلــى الخــزان علــى 
ســطح البنــاء، ثــم يعــود لينزل إلــى الطابق األرضي 
ليفحــص مضخــة امليــاه وإن كانت امليــاه قد وصلت 
 فــي حديث مع »العربي الجديد«: »كان 

ً
إليهــا، قائــال

ينقصنــا أن نركــض خلــف املياه إضافة إلى ركضنا 
والبنزيــن  الخبــز  ربطــة  تأمــن  أجــل  مــن  اليومــي 
والهمــوم فــوق رأســنا، مــن ارتفــاع األســعار وعــدم 
قدرتنا على الحصول على أبسط مقومات الحياة«. 
 املياه لم تعد تصل 

ّ
يضيف: »مؤخرًا بدأنا نشعر أن

إلــى أغلــب شــوارع املنطقــة كمــا كانــت فــي الســابق، 
جــدًا،  امليــاه ضعيفــا  يكــون ضغــط  تصــل  وعندمــا 
حتــى املضخــة ال تســتطيع دفعــه إلــى الخــزان، هــذا 
التقنــن  زاد  إذ  الكهربــاء متوفــرة.  كانــت  إن  طبعــا 

علــى  نحصــل  وأصبحنــا  كبيــر  بشــكل  مؤخــرًا 
الكهربــاء بالصدفــة، مــع أربع ســاعات قطع وســاعة 
عــدة  نفســه  الوصــل  ويتضمــن  وصــل.  ونصــف 
 في النهاية بشراء صهريج 

ّ
انقطاعات، ليكون الحل

مياه للشرب. لكن الصهريج الذي كان ثمنه ثمانية 
آالف ليــرة ســورية قبــل بضعــة أشــهر، أصبــح ثمنــه 
اليــوم، 40 ألــف ليــرة، إن وجــد، بســبب أزمــة الوقــود 
)يبلــغ ســعر صــرف الــدوالر األميركــي الواحد 3900 

ليرة سورية(«. 
من جانبه، يشكو، ماجد تقي الدين )34 عاما(، وهو 
مــن ســّكان جنــوب دمشــق، حاجتهم للميــاه، ويقول 
»العربــي الجديــد«: »أصبحنا نتســّول عبوة املياه  لـ
كمــا رغيــف الخبــز، فامليــاه تصــل بفتــرات متباعدة، 
حاولــت  ضعيفــا.  ضغطهــا  يكــون  تأتــي  وعندمــا 
لكــن  امليــاه،  ضــخ  لتقويــة  ميــاه  مضختــّي  وصــل 
انقطــاع الكهربــاء غالبــا مــا يحرمنــا مــن االســتفادة 
من ذلك، وحاولت استعارة مولد كهرباء لكن هناك 
أزمــة وقــود، وقــد وصلــت أســعار اللتــر الواحــد مــن 
الوقود في الســوق الســوداء إلى مستويات خيالية، 

ه بالنسبة لي كموظف«. 
ّ
أقل

يضيف: »منذ ســنوات لدينا أزمة مياه خالل فصل 
الصيــف وكان تــرّدي الكهربــاء ســببا مــن أســبابها. 
 األزمة بدأت باكرًا والوضع 

ّ
لكن هذه السنة يبدو أن

غالبا أســوأ بكثير، فأزمة الكهرباء تترافق مع أزمة 
وقود كما مع ارتفاع في األســعار، ومن أزمة الخبز 

إلــى أزمــة النقــل، تحّولــت حياتنــا إلــى شــبكة أزمات 
دة«. 

ّ
معق

بــدوره، يعيــد املديــر العــام للمؤسســة العامــة مليــاه 
الشــرب فــي دمشــق وريفهــا، ســامر الهاشــمي، أزمــة 
املياه إلى عدم توفر كمية الوقود املطلوبة لتشغيل 
 املياه، وعدم 

ّ
مجموعات توليد الطاقة الالزمة لضخ

توفــر الكهربــاء مــن الشــبكة. ويلفــت فــي حديــث مــع 
صحيفة »الوطن« املحلية، إلى »عدم وجود مشكلة 
لدى املؤسسة بتوفر املياه، ألنه للسنة الثالثة على 
التوالــي، واقــع امليــاه جيــد، لكــن توفيــره للمواطنن 
ــق بتأمــن الطاقة الكهربائية الالزمة لعمليات 

ّ
يتعل

الطويلــة  االنقطــاع  فتــرات  نتيجــة  وهــذا   ،
ّ
الضــخ

للكهربــاء، التــي نعمــل علــى تعويضهــا مــن خــالل 
تشغيل مولدات تعمل على الديزل«. ويلفت إلى أنه 
فــي املؤسســة 512 مولــدًا كبيــرًا، في دمشــق وريفها، 
منهــا 263 موضوعــة فــي الخدمــة وجاهــزة للعمــل، 
وكل مجموعــة مــن مجموعــات التوليــد تغــذي عددًا 
 املشــكلة 

ّ
مــن محطــات الضــخ بالكهربــاء. يضيــف أن

اليــوم، هــي فــي توفيــر املــازوت ملجموعــات التوليد، 
وال يمكــن توفيــر ميــاه الشــرب بشــكل مناســب مــا 
لــم يتــم تأمــن التغذية الكهربائيــة لجميع محطات 
الضخ على مدار الساعة، أو توفير املازوت لتشغيل 
جــدوى  توجــد  ال  أنــه  يتابــع  التوليــد.  مجموعــات 
التوليــد،  ملجموعــات  الدائــم  التشــغيل  مــن  عمليــة 
ألنهــا ذات كلفــة عالية لجهــة املازوت والزيت وقطع 

الغيــار، كذلــك التشــغيل املســتمر لهــذه املجموعــات 
املجموعــات  هــذه   

ّ
ألن الزمنــي،  مــن عمرهــا  يقّصــر 

الطــوارئ،  فــي حــاالت   لالســتخدام 
ً
مصّممــة أصــال

 عن التيار الكهربائي. 
ً
وليس لتكون بديال

عــدد  عــن  للميــاه  الطويلــة  االنقطاعــات  وحــول 
يقــول  بدمشــق،  املحيطــة  العشــوائية  املناطــق  مــن 
تزويــد  ملوضــوع  جذريــة  حلــول  ال  ــه 

ّ
إن الهاشــمي، 

أهمهــا  فنيــة،  ألســباب  بامليــاه  املخالفــات  مناطــق 
عــدم وجــود إمكانيــة لتوســيع شــبكة امليــاه فــي تلك 
املناطــق، لكونهــا مناطق مخالفات، وال يوجد فيها 

مخطط تنظيمي أو شوارع نظامية.

مجتمع
فرج يوم السبت عن 14 طالبا في جامعة غرينفيلد في شمال نيجيريا بعد 40 يوما على خطفهم، 

ُ
أ

حســب مــا صــرح املتحــدث باســم الشــرطة املحليــة محمــد جليــج. وقــال إن خاطفيهــم »تركوهــم على 
طول الطريق بن أبوجا وكادونا«، مؤكدًا أنه ال يعرف ما إذا تم دفع فدية. وفي 20 إبريل/ نيســان 
ِتل موظف بالرصاص خالل 

ُ
اع طرق« جامعة غرينفيلد وخطفوا الطالب. كما ق

ّ
املاضي هاجم »قط

ل الخاطفون خمسة من الطالب في األيام التي أعقبت اختطافهم، للضغط على األسر 
َ
الهجوم. وقت

)فرانس برس( والحكومة لدفع فدية.  

تســلق الصينــي تشــانغ هونــغ البالــغ مــن العمــر 46 عامــا أعلى قمــة في العالم من الجانــب النيبالي 
ليصبح أول ضرير في آسيا والثالث في العالم يتسلق جبل إيفرست. وقال تشانغ: »بغض النظر 
عمــا إذا كنــت معوقــا أو طبيعيــا، ســواء كنــت قــد فقــدت بصــرك أو يديــك أو ســاقيك، ال يهــم مــا دمــت 
تملــك تفكيــرًا ســليما يمكنــك دائمــا إكمــال شــيء ال يمكــن لآلخريــن القيــام به«. وأكمل تشــانغ عملية 
تســلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترًا في 24 مايو/ أيار وعاد إلى معســكر عند القاعدة يوم 
)رويترز( الخميس املاضي.  

ضرير صيني يتسلق جبل إيفرستنيجيريا: اإلفراج عن طالب مختطفين

علــى مــدى ســنوات، كانــت مدينــة جــوس الواقعــة 
بــن  عرقــي  صــراع  بــؤرة  نيجيريــا،  وســط  فــي 
املسيحين واملسلمن، فكان اللجوء إلى كرة القدم 
واملوســيقى للتغلب على االنقســام ضمن برنامج 
لبنــاء الثقــة بــن الجانبــن واســتعادة الســالم. لــم 
املناطــق  دخــول  علــى  يجــرؤون  املســلمون  يكــن 
املســيحية، فيمــا ابتعــد املســيحيون عــن األحيــاء 
ذات الغالبيــة الســكانية مــن املســلمن. ومــن أجــل 

تعزيز الروح الجماعية، انتقل ساليس محمد عبد 
السالم ومجموعته من حّي إلى آخر لضّم العبي 
كــرة قــدم شــباب مــن 20 مجتمعًا. وســاهمت هذه 
املبادرة التي تضم فرقًا تحمل أسماًء، منها: »لوف 
إف ســي« و»يونايتــد إف ســي«، فــي إعادة توحيد 
جــوس، عاصمــة واليــة بيلــت الوســطى. فــي عطلــة 
نهايــة األســبوع األخيــرة، التقــى فريقــا »بيشــنس 
إف ســي« و»فورغفنــس إف ســي« للعــب املبــاراة 

فــي  تاونشــيب«  بــام  فــي ملعــب »روانــغ  النهائيــة 
مدينــة جــوس، فــي تجســيد ملعنى التعايــش. وقال 
عبد السالم: »هؤالء الشبان تحولوا اآلن إلى دعاة 
للســالم والوحــدة«. وقبــل انطــالق املباريــات، تقدم 
فرق موســيقية عروضًا باللغات املحلية كوســيلة 
قــت الفتة على 

ّ
لجــذب الشــباب إلــى الفعاليــات. وُعل

جانــب امللعــب كتــب عليهــا »موســيقى + كــرة قدم 
= ســالم. إعــادة توحيــد الجيــران املتخاصمــن«. 

العــب  وهــو  جونســون،  أمايشــي  إلــى  بالنســبة 
مســيحي ينتمــي إلــى فريــق »بيشــنس إف ســي«، 
دخــول  اآلن  يمكنــه  ناجحــة.  كانــت  املبــادرة  فــإن 
مناطــق مســلمة، وهــو مرحــب بــه. وقــال: »يمكنــك 
بإمكانــك  يكــن  لــم  التــي  األماكــن  معظــم  دخــول 
دخولهــا فــي الســابق، وهــذا هــو الســالم والوحــدة 

اللذين نتحدث عنهما«. 
)فرانس برس(

تعاني مناطق النظام من تدهور في الخدمات 
بالحد  النقل  شبكة  تعمل  حيث  متسارع،  بشكل 
األهالي  منازل  عن  الكهرباء  تغيب  كما  ــى،  األدن
معظم الوقت، إلى جانب أزمات أخرى مثل نقص 
تفقد  وقت  في  ذلك  كّل  المنزلي،  والغاز  الخبز 
الليرة قيمتها الشرائية، ويعجز المواطن عن تأمين 

حاجاته األساسية.

أزمات متعددة

Monday 31 May 2021
االثنين 31 مايو/ أيار 2021 م  19  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2464  السنة السابعة

)كوال سليمان/ فرانس برس(



لوقفه، بحسب ما أوضحت لقناة »تي إف 1« 
الفرنسية. 

كيف بدأت القصة؟
كــانــت فــالــيــري تــعــيــش مــع والــدتــهــا وأخــويــن 
صغيرين فــي بــلــدة صــغــيــرة تــدعــى الكــاليــت، 
الغربي  الشمال  إلــى  كيلومتر   100 بعد  على 
مــن مدينة لــيــون. والــدتــهــا الــخــيــاطــة، تعّرفت 
فـــي 1992 عــلــى ســـائـــق الـــشـــاحـــنـــات، دانـــيـــال 
بــولــيــت، الــــذي كــــان أبــــًا لــثــالثــة أطـــفـــال، مـــن 3 
في  الــعــنــف.  بسبب  هجرنه  مختلفات،  نــســاء 
عــمــر الــــــ37، انــتــقــل دانـــيـــال لــلــعــيــش فـــي مــنــزل 
لم تكن  فاليري   

ّ
أن الخياطة وأطفالها، ورغــم 

قــد تــجــاوزت الـــ 12 سنة مــن عمرها، فقد بدأ 
في  معهم  للعيش  انتقاله  فــور  باغتصابها، 
ــة، كـــانـــت فـــالـــيـــري تتعثر  ــدرســ الـــبـــيـــت. فـــي املــ
وتتراجع »وكأنها تختفي، لم يعد لها ال لون 
وال رائــحــة، كــانــت كــالــهــواء«، بحسب شهادة 
مدّرسن للقناة الفرنسية التلفزيونية الثالثة. 
شــهــادتــهــا حـــول مـــا كـــان يــجــري لــهــا وّســعــت 
ــمــا حضرت 

ّ
حــالــة الــتــعــاطــف مــعــهــا، »كــنــت كــل

ــة، أســـمـــع مـــســـاء جــمــلــة: اصــعــدي  ــدرســ مـــن املــ
ــنــــزل(،  ــلــــى )الـــطـــبـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن املــ ــــى األعــ إلـ
وكنت أدرك ما كان يعنيه ذلك«، وفقًا ملا نقله 
عــنــهــا تــلــفــزيــون »تــــي أف 1«.  أخــــت دانـــيـــال، 

وبــعــد عــامــن مــن تــوالــي اعــتــداء أخــيــهــا على 
فـــالـــيـــري، قـــصـــدت الـــشـــرطـــة، بــعــد أن سمعت 
ضّده  الشكوى  بالرعاية.  ابنته  يغتصب  ــه 

ّ
أن

أودت به إلى السجن 4 سنوات. واألفظع في 
 هذه 

ّ
رواية الطفلة املغتصبة، بمعرفة األم، أن

األخيرة أجبرتها  على مرافقتها لزيارته في 
لــه رســائــل لطيفة. بعد  بــل أن تكتب  السجن، 
إلى  ليعود  أطلق سراحه  السجن،  عامن من 
مــنــزل الــعــائــلــة مـــجـــددًا، وكــــأن شــيــئــًا لــم يكن. 
من  فاليري  عــشــرة، حملت  السابعة  فــي عمر 
ــا أغــضــب  مــغــتــصــبــهــا، والـــحـــمـــل فـــقـــط هــــو مــ
والــدتــهــا، ليس مــن املغتصب بــل مــن ابنتها، 
دانيال   

ّ
استغل وهنا  املنزل،  خــارج  فطردتها 

إلى  والحامل  املراهقة  فاليري  لينقل  املوقف 
بلدة أخرى ويعيش معها في املسكن ذاته. 

عاشت بعدها فاليري 18 عامًا مع مغتصبها، 
أطـــفـــال، مـــن دون أن يتدخل  وأنــجــبــت مــنــه 4 
عليها  وفرض  لحمايتها.  االجتماعي  النظام 
بوليت عزلة ومنع اختالطها بأّي من الجيران 
ــات الــلــواتــي  ــهــ واألســــــــرة، وكـــانـــت بــعــض األمــ
يقابلنها أثناء إحضار األطفال من مدارسهم 
عليها،  الــرعــب  مــن  عزلتها وشيئا  يالحظون 
لكن أحدًا لم يفعل شيئًا، من هنا االتهام الذي 
كان يحمله ضمنيًا عنوان كتابها »الكل كان 
يعلم«، وعدم تدخلهم في قضايا العنف ضد 

ناصر السهلي

كــانــت فــالــيــري بــاكــو، فــي الثانية 
عــشــرة مــن عمرها فــقــط، حــن بدأ 
بــاغــتــصــابــهــا يــومــيــًا،  أمـــهـــا  زوج 
حــتــى حــمــلــت مــنــه فـــي ســـن الــــــــ17، ليحتفظ 
أن تضع حدًا  لــــ18 ســنــة، قبل  لــه  بها كعبدة 
دانيال  أنهت حياة  بطلقة مسدس  ملأساتها 
بوليت، في مارس/ آذار 2016. أثارت قصتها 
الــــرأي الــعــام، حــتــى أصــبــحــت رمـــزًا لخلل في 
يريد  فالقضاء  الفرنسي.  والقضاء  املجتمع 
ـــع 

ّ
ســجــنــهــا بــتــهــمــة الــقــتــل املــتــعــمــد، فــيــمــا وق

400 ألـــف شــخــص عــلــى عــريــضــة، يــطــالــبــون 
عاشته،  مــا  بشاعة  انــكــشــاف  بعد  بتبرئتها 
 

ّ
وخصوصًا بعد صدور كتاب بعنوان »الكل
تـــروي الضحية تفاصيل  يــعــلــم«، وفــيــه  كـــان 
استعباد جنسي، بما فيه تشغيلها من قبل 
الــقــتــيــل دانـــيـــال كــمــومــس، ومــعــرفــة والــدتــهــا 
بـــاملـــوضـــوع، الــتــي ســمــحــت بــانــتــقــال الــرجــل 
إلى بيتها في العام 1992 لتبدأ مأساة طفلة 

»علم الجميع«.   بـ
ورغــــم ســيــطــرة هــمــوم جــائــحــة كـــورونـــا على 
ــرنــــســــي، شـــغـــلـــت قـــصـــة بـــاكـــو  ــفــ ــمـــع الــ ــتـ املـــجـ
تــبــدأ محاكمتها  الــنــاس، قبل أن  مــئــات آالف 
ــران الــــقــــادم، وخــصــوصــًا  ــزيــ فـــي يـــونـــيـــو/ حــ
الـــصـــادر مــؤخــرًا حـــول قتلها ملن  الــكــتــاب   

ّ
أن

يفترض أنــه كــان »الــوالــد البديل«، أي شريك 
الــســابــق، دانــيــال بوليت، كشف فظائع  أمــهــا 
والدتها،  وبعلم  طفولتها  منذ  لها  تعّرضت 
ومعرفة أسرة الجاني القتيل، كونه مغتصبا 
أخته  على  حتى  اعتدى  جنسيا،  ومهووسا 
الصغيرة وهي في الحادية عشرة من عمرها. 
الـــقـــصـــة الـــتـــي أثـــــــارت جــــــداًل عـــلـــى املــســتــوى 
االجتماعي والقضائي منذ عام 2016، باتت 
اليوم قضية رأي عام، ووصل السجال حتى 
إلى املستوى السياسي الفرنسي. إذ رغم كل 
ف من تفاصيل وفظائع، تصّر النيابة 

ّ
ما تكش

العامة الفرنسية على سجن فاليري، ما يثير 
املستوى  على  الكثيرين  بــن  ســجــااًل  عمليًا 
االجتماعي واإلعالمي حول القضاء الفرنسي 
االغــتــصــاب. ففي  فــي حماية ضحايا  ودوره 
فاليري  كــان يعلم«، أوضــحــت  »الــكــل  كتابها 
ــا قـــبـــل 5 ســــنــــوات، فــــي مــطــبــخــهــا،  ــهـ كـــيـــف أنـ
وضع دانيال )الذي يسميه القضاء الفرنسي 
»زوجها السابق القتيل«(، فوهة مسدس على 
وضغط  وأطــفــالــهــا،  بقتلها  مــهــددًا  جبهتها 
على الزناد دون وجود طلقة فيه، مستتبعًا 
 لها: »هدئي 

ً
التهديد بضحكة استهزاء قائال

من روعك، املرة القادمة سيكون في املسدس 
الذي  كتابها  بحسب  ولألطفال«،  لك  طلقات 
صدر في 12 مايو/ أيار الجاري، والذي يثير 
 جميع من حولها كانوا 

ّ
جداًل ليس فقط ألن

 أحدًا لم يفعل شيئًا 
ّ
يعرفون ما يجري، بل ألن

قصة 
فاليري

فرنسية 
أنهت حياة 
مغتصبها

تثير قضية فاليري باكو، التي تبدأ محاكمتها في يونيو/ 
أنهت  أن  بعد  فرنسا،  في  واسعًا  جدًال  المقبل،  حزيران 
حياة شريكها ومغتصبها دانيال بوليت في مارس/ آذار 
المجتمع  باكو رمزًا لخلل في  2016. وأصبحت قضية 

وعجز القضاء الفرنسي عن حماية النساء

400 ألف شخص 
وّقعوا عريضة طالبوا 

فيها بتبرئة فاليري

في عمر السابعة 
عشرة، حملت فاليري 

من مغتصبها

1819
مجتمع

 بوليت جعلها 
ّ
النساء. وكشفت التحقيقات أن

وبــالــضــرب  األول،  الــحــمــل  مــنــذ  »مــســتــعــبــدة 
والــتــعــذيــب والــتــهــديــد أجـــبـــرهـــا عــلــى الــعــمــل 
بـــالـــدعـــارة لــتــكــســب لـــه املـــــال. وذات يــــوم حن 
فها ويضربها«. 

ّ
أغضبت زبونًا عنيفًا راح يعن

فاليري  2016، سحبت  آذار  مـــارس/   13 وفــي 
املسدس الذي هّددها به بوليت سابقًا، لتطلق 
عـــلـــى رقـــبـــتـــه طــلــقــة أنـــهـــت حـــيـــاتـــه وعـــذابـــهـــا، 

بحسب ما ذكرت في مقابلة تلفزيونية.
االدعـــــــاء الــفــرنــســي طــلــب لــهــا الــســجــن مــدى 
القتل عن  أقــدمــت على  أنــهــا  الــحــيــاة، معتبرًا 
سابق إصرار. محاكمتها التي ستبدأ الشهر 

الــقــادم فــي مــديــنــة شــالــون ســـور ســـون، تثير 
غضب الــرأي الــعــام، بعد أن اعتبرها االدعــاء 
الفرنسي »قتلت زوجها بدم بــارد، وهو قتل 
مــتــعــمــد مـــع ســبــق اإلصــــــرار، وهــــذه الــجــريــمــة 

يجب املعاقبة عليها بأقسى عقوبة«.  
ـــعـــوا عريضة 

ّ
أكــثــر مـــن 412 ألـــف شــخــص وق

حتى تاريخه، ينادون بتبرئة فاليري، وأثار 
االدعاء في القضية غضبًا نسويًا واسعًا في 
فرنسا، في حملة مستمرة قبل املحاكمة )بن 
21 و25 يونيو/ حزيران القادم( تحت عنوان 
»الـــحـــريـــة لــفــالــيــري بــــاكــــو«، ويـــجـــد الــرئــيــس 
ــاكــــرون، نــفــســه تحت  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــ

ضغوط كبيرة إلصدار عفو عنها. 
املــثــيــر فـــي هـــذه الــقــضــيــة الــتــي تــشــغــل الـــرأي 
دانــيــال بوليت، تدعم  القتيل  أخــت   

ّ
أن الــعــام، 

بـــوضـــوح اإلعـــفـــاء عـــن املــتــهــمــة بــقــتــل أخــيــهــا، 
فــالــيــري. وأثـــــارت شــهــادة األخــــت الــكــثــيــر من 
املشاعر واألسئلة حول ترك النظام القضائي 
ــتـــديـــن أمـــثـــال  ــعـ واالجــــتــــمــــاعــــي الـــفـــرنـــســـي ملـ
 املــعــتــدي 

ّ
دانـــيـــال، طــلــقــاء. فـــاألخـــت ذكــــرت أن

»قــام في شبابه بترهيب  القتيل،  واملغتصب 
أســرتــه واالعــتــداء جسديًا على والــديــه، وقــام 
أكــده  مــا  الــصــغــيــرة«. وهــو  باغتصاب أختنا 
ــرة الــقــتــيــل للشبكة  ــ ــد أصـــدقـــاء أسـ أيـــضـــًا أحــ

التلفزيونية الفرنسية »فرانس 3«.
بوناغيونتا،  جانن  فاليري،  ملحامية  ووفقًا 
ــــذي تــحــظــى بـــه قضية   الـــدعـــم الــهــائــل الـ

ّ
ــإن ــ فـ

ــــت في  فـــالـــيـــري والــتــعــاطــف مــعــهــا، كــمــا دّونــ

مــقــدمــة الــكــتــاب »الــجــمــيــع كـــان يــعــلــم«، يعود 
 األلم 

ّ
 »فاليري هي تجسيد حقيقي لكل

ّ
إلى أن

الذي تشعر به العديد من النساء الصامتات«. 

أبعد من قضية فاليري 
تشغل قضية العنف ضّد النساء في فرنسا، 
بال املجتمع واملشّرعن واملنظمات النسوية، 
ــيـــرة. ويــبــدو  مــع تــزايــدهــا فــي الــســنــوات األخـ
التدخل   املجتمع يعاني من مشكلة »عــدم 

ّ
أن

فــي الـــشـــؤون األســـريـــة الــخــاصــة«، كــمــا نقلت 
الــقــنــاة الــثــالــثــة عــن جــيــران فــالــيــري ودانــيــال 
بــولــيــت، وهـــو أيــضــًا مــا أحـــرج عــمــدة الــبــلــدة، 
وخصوصًا لناحية استغالل القتيل لفاليري 
في الدعارة ملصلحته املالية من خالل سيارة 
فــــان، خــّصــصــت لــلــغــرض، ووضــعــه إعــالنــات 
أربعة  بــأم  الجسدي  لالتجار  اإلنــتــرنــت  على 

من أطفاله.  
وتــــــعــــــتــــــرف مـــــحـــــامـــــيـــــة فـــــــالـــــــيـــــــري، جــــانــــن 
 فــرنــســا »تــعــانــي مــن ثقافة 

ّ
بــونــاغــيــونــتــا، أن

 
ّ
ــبــــرت املـــحـــامـــيـــة أن ــتــ الـــعـــنـــف املــــنــــزلــــي«. واعــ

»الــنــســاء يــعــانــن مــن كــوابــيــس ومـــن سياسة 
عدم تدخل املجتمع«. 

 
ّ
واستعرضت املحامية أمثلة على ذلك، إذ إن

عــدد عمليات قتل الــشــركــاء )الــنــســاء على يد 
رجال( يزداد وترتفع أرقامه. ففي 2018، قتلت 
 الحالي 

ّ
121 امــرأة فرنسية على يد شريكهن

أو السابق، وفــي 2019 ارتــفــع الــرقــم إلــى 146 
عملية قتل، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، 

 فرنسا املرتبة الثالثة من حيث 
ّ

وبذلك تحتل
القتل والعنف بحق النساء في أوروبا. 

وتعتبر املحامية والناشطة في مجال حقوق 
 
ّ
الــنــســاء، آن بــويــون، بحسب »فــرانــس 24« أن
»جرائم قتل الشريكات هي مجرد ذروة مرئية 
لثقافة العنف األســـري، وهــي إحــدى املشاكل 
 فرنسا 

ّ
الرئيسية في فرنسا«. وترى أيضًا أن

باتت »مجتمعا يهيمن فيه الذكور، وهو أكثر 
انــشــغــااًل فــي الــدفــاع عــن املــعــتــدي الــذكــر بــدل 
الضحية املرأة، وينتشر بن الفرنسين فكرة 
 مستوى معينًا من العنف 

ّ
متأصلة مفادها أن

املــنــزلــي مــقــبــول، عــــالوة عــلــى تصنيف األمــر 
كنوع من الخصوصية«. 

بلجيكا

ألمانيا

سويسرا

إيطاليا

البحر 
إسبانياا�بيض المتوسط

خليج
بسكي

ألمملكة
المتحدة

باريس

فرنسا

J J

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

في خالل عدوانه األخير على قطاع غزة، 
أيار  مايو/  من  عشر  الثاني  في  تحديدًا 
اإلسرائيلي  االحــتــالل  استهدف  الــجــاري، 
بــــرج الـــوقـــائـــي الــــواقــــع فـــي وســــط شـــارع 
املخابرات غربي مدينة غزة، فدّمره. أغلق 
ــك لـــم يمنع   ذلـ

ّ
ــارع، لــكــن ــشـ ــام الـــبـــرج الـ ركــ

هشام الجاروشة )33 عامًا( من استقبال 
من  بالقرب  الحالقة  في  الراغبن  زبائنه 
 صالون 

ّ
صالونه الــذي ُدّمــر بـــدوره. وألن

ــذي كـــان مــقــصــودًا بــكــثــرة من  الــحــالقــة الــ
ــّد مـــصـــدر رزق  ــَعــ ــ قــبــل ســـكـــان املــنــطــقــة،  ُي
عمله  استئناف  قــّرر  الوحيد،  الجاروشة 
الدمار بعد أسبوَعن من  الرغم من  على 
استهدافه. فهو أب لولَدين، زينة )ثمانية 
أعــوام( وعمر )أربعة أعـــوام(، وفــي حاجة 

إلى تأمن لقمة عيشهما.
هـــكـــذا، وضـــع الـــجـــاروشـــة كــرســّيــًا ومـــرآة 
إلـــــى جـــانـــب الفـــتـــة صـــالـــونـــه املـــتـــضـــّررة 
فوق  زبائنه  يستقبل  وراح  كبير،  بشكل 
الــعــدوان  مــن  الــركــام. ويستعيد محطات 
ــهــدف 

ُ
اإلســرائــيــلــي، ال ســّيــمــا عــنــدمــا اســت

صالون الحالقة. ويخبر: »قبل عيد الفطر 
بــيــوم واحــــد، ُدهــشــت صــبــاحــًا مــن إقــبــال 
الــزبــائــن على الــصــالــون مــن أجــل التهيؤ 
 
ّ
ــوا حــيــنــهــا أن

ّ
لــعــيــد الــفــطــر. كــثــر لـــم يــظــن

ــه سوف 
ّ
الــعــدوان ســوف يستمّر أليــام وأن

ــًا كــثــيــرة. بالنسبة  يــدّمــر مــبــانــي وأبـــراجـ
إلـــيـــهـــم، كــــان األمـــــر تــصــعــيــدًا إســرائــيــلــيــًا 
ــة  ــثـــالثـ ــتــــاد فـــــي خـــــــالل األعـــــــــــوام الـ كــــاملــــعــ
األخيرة، بالتالي لن يدوم أكثر من يوَمن 
ــن هـــدنـــة«. يضيف 

َ
ــعــل

ُ
أو ثــالثــة قــبــل أن ت

 الـــصـــورة تــغــّيــرت عند 
ّ
الـــجـــاروشـــة »لـــكـــن

ظهر ذلك اليوم. فقد أبلغنا حارس البرج 
إسرائيلي  من ضابط  اتصااًل  ى 

ّ
تلق ه 

ّ
بأن

طلب منه تحذير الناس إلخالء منازلهم 
ــاكــــن عــمــلــهــم فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا 10  وأمــ
الصالون ممتلئًا.  »كــان  دقــائــق«. ويتابع 
طلبت من الشاب الذي أحلق له أن يهرب 
املنزل الصطحاب  إلى  سريعًا، وتوّجهت 
زوجتي وولَدينا. وقفنا في الشارع بعيدًا 
عن البرج، وإلى جانب الشاب الذي طلبت 
منه الــفــرار. كــان صــابــون الحالقة مــا زال 
ب ما 

ّ
على ذقنه، في حن كان يبكي ويترق

سوف يحصل. وبعد ساعة، وقع الدمار«.
ــه من غير السهل أن 

ّ
ويقول الجاروشة إن

»تــنــظــر إلـــى حــلــمــك ومـــصـــدر رزقــــك وهــو 
على  يعتمدون  عشرات   

ّ
أن علمًا  ينهار«، 

الصالون من مدخول. يضيف  يؤّمنه  ما 
ا نقضي وقتًا أكثر من ذلك الذي 

ّ
»فيه كن

ا نقضيه في منازلنا. وما أسهل على 
ّ
كن

الــضــابــط اإلســرائــيــلــي أن يـــحـــّدد الــهــدف 
نا. حتى 

ّ
بدقيقة فيقضي على أحالمنا كل

املـــدّمـــر، تــضــّرر  املـــجـــاور للمبنى  مــنــزلــي 
م الزجاج واألبواب وبعض األثاث 

ّ
وتحط

ــه لــم  ــ ــ
ّ
ــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة«. ُيــــذكــــر أن ــهـ ــ واألجـ

تقريبًا على تجديد  عــام  مــن  أكثر  يمِض 
الــجــاروشــة صــالــونــه. هــو قـــام بــذلــك بعد 
عــيــد الــفــطــر فـــي الـــعـــام املـــاضـــي. صحيح 
ه يسكن باإليجار وال يملك املال لشراء 

ّ
أن

ه حينها جــّدد صالونه بهدف 
ّ
لكن منزل، 

جــــذب الـــزبـــائـــن أكـــثـــر. أّمــــا الـــيـــوم، فــيــقــّدر 
خسارته في الصالون بأكثر من 15 ألف 
أّي من  عــلــى  يعثر  لــم  إذ  أمــيــركــي،  دوالر 
أدواته تحت الركام، بل فقط على الالفتة 

األمامية املتضررة.
ــــن مــــــن الـــــــــعـــــــــدوان، قــــــّرر  ــ ــوَع ــ ــبــ ــ بــــعــــد أســ

الجاروشة العودة إلى العمل فوق الركام، 
البقاء  فــي  يــرغــب  مــفــاجــأة. فهو ال  ليثير 
مؤكدًا  عمل،  دون  من  املتضرر  املنزل  في 
 »الــــعــــودة إلــــى الــعــمــل عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
أن

الدمار هي رسالة تحّد، وتعّبر عن عزيمة 
أمــام الجميع وأمــام  أفرضها على نفسي 
ــه تــلــك لــفــتــت أنــظــار  ــودتــ االحـــــتـــــالل«. وعــ
زبــائــنــه ومــــن يـــرغـــب فـــي دعـــمـــه، فــقــصــده 

كثيرون للحالقة فوق الركام.
وكـــان الــجــاروشــة قــد عمل فــي صالونات 
املهنة  بتعلم  بـــدأ  ـــه 

ّ
أن ــّدة، علمًا  عــ حــالقــة 

قبل 15 عــامــًا قبل أن يصير مــعــروفــًا في 
املنطقة وكــذلــك فــي حـــّي الــشــيــخ رضـــوان 
وحّي النصر ويقصده زبائنه من مناطق 
مــخــتــلــفــة مــثــل مــخــيــم الــشــاطــئ ومــنــاطــق 
شمال قطاع غزة. وقبل خمسة أعوام، بدأ 
ُدّمـــر مــع أربعة  يعمل فــي الصالون الــذي 
حالقن آخرين، وهم جميعهم يعتمدون 

كليًا على ما يجنونه فيه.
العمل  استئناف  الجاروشة  قّرر  وعندما 
ــــــــرت لــــه زوجــــتــــه آســيــا 

ّ
ــام، وف ــ ــركــ ــ ــــوق الــ فــ

من  الــالزمــة  األدوات  مــن  عـــددًا  البهتيني 
صالون تعمل فيه، وساندته في خطوته 
تلك. من جهة أخرى، عرض عليه صديق 
البرج  مــن  بالقرب  يملك سوبرماركت  لــه 
فــي مساحة  زبــائــنــه  يستقبل  أن  املـــدّمـــر، 
لــه فــي مــتــجــره. بــذلــك يدعمه  يخّصصها 
ــــي حــــــال بـــــــدأت لـــجـــان  ــلــــة عـــمـــلـــه فـ ملــــواصــ

اإلعمار في غزة بإزالة الركام.
ويـــؤكـــد الـــجـــاروشـــة »أقـــــوم بــعــمــلــي وأنـــا 
ــن يــهــزمــنــا االحـــتـــالل  فـــخـــور بــنــفــســي، ولــ
اإلسرائيلي حتى لو أرعبنا. فأنا أب ومن 
الطبيعي أن أخــاف على ولـــَدّي«. واليوم، 
الصالون  بناء  إلعــادة  التعويض  ينتظر 
للحالقة  يــوم مجاني  وينوي تخصيص 
 من دعمه ويدعمه في الفترة الحالية، 

ّ
لكل

نفسه شعوره  الــوقــت  فــي  يخفي  ال  ه 
ّ
لكن

بخوف كبير. فأصدقاء له ُدّمرت منازلهم 
في العدوان اإلسرائيلي على غزة في عام 
2014 وانتظروا أعواما قبل إعــادة إعمار 
 االحتالل كان يفرض رقابة 

ّ
ما تهّدم، ألن

شديدة عليهم.

حالقة فوق ركام غزة

»لن يهزمنا االحتالل اإلسرائيلي حتى لو أرعبنا« )محمد الحجار(

الفتة محّطمة... هذا ما تبّقى من الصالون )محمد الحجار(

تزايد العنف ضّد النساء في فرنسا في السنوات األخيرة )أالن بيتون/غيتي(
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على يد شريكهّن الحالي أو السابق، عام 
2019، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية

كثر هم أهالي غزة 
الذين تضرّرت مصادر 

رزقهم أو خسروها 
بالكامل، من جرّاء 

القصف اإلسرائيلي الذي 
استهدف القطاع 

المحاصر أخيرًا. هشام 
الجاروشة واحد من 

هؤالء

تتباين أراء أهالي الضحايا 
بعد قبول محكمة 

ليبية الطعن على حكم 
سابق بإسقاط التهم عن 

متورطين في مجزرة 
»سجن أبو سليم«

ضحايا مجزرة سجن أبو سليم يستحقون اإلنصاف
رغم عدول المحكمة 

عن حكمها إال أن بعض 
األهالي ال يبدون متفائلين

تعرف المجزرة بأنّها من 
أكبر الجرائم التي اقترفها 

نظام القذافي

طرابلس ـ العربي الجديد

باملحكمة  الثانية  الجنائية  الــدائــرة  أعلنت 
الصادر  الحكم  الليبية، أخيرًا، نقض  العليا 
الــتــاســعــة بمحكمة  ــرة الــجــنــائــيــة  ــدائــ الــ عـــن 
استئناف طرابلس، بشأن املجزرة التي جرت 
في  بالعاصمة طرابلس،  الواقع  السجن  في 
التهم عن  والـــذي قضى بسقوط  عــام 1996، 
جــمــيــع املــتــهــمــن، لــتــقــرر إعــــــادة الــنــظــر في 
القضية مجددًا من قبل دائرة جنائية أخرى.

ــال املــســتــشــار الــقــانــونــي لــرابــطــة شــهــداء  وقــ
ــجــــذوب،  مـــذبـــحـــة أبـــــو ســـلـــيـــم، مــصــطــفــى املــ
ــرار، إن  ــقـ فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــقــب الـ
العليا  باملحكمة  الثانية  الجنائية  »الدائرة 
قــبــلــت الــطــعــون املــقــدمــة مـــن رابـــطـــة شــهــداء 
مــذبــحــة أبـــو ســلــيــم، ومـــن الــنــيــابــة الــعــامــة«، 
الــدعــوى  بــإعــادة  املحكمة قضت  أن  مضيفًا 
كـــامـــلـــة إلـــــى مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف طــرابــلــس 
ــــدة، مــعــبــرًا  ــديـ ــ لـــتـــحـــديـــد دائــــــــرة جـــنـــائـــيـــة جـ
عــن أمــلــه فــي أن تقبض الــســلــطــات عــلــى كل 

املتهمن في املجزرة، وتقدمهم إلى العدالة، 
وتعيد النظر في حقيقة االتهامات املوجهة 

لهم وفق القانون.
ومنذ بدأت املحاكم الليبية إعادة النظر في 
القضية، بعد نجاح الثورة في إسقاط النظام 
السابق في عام 2011، ينتظر أهالي ضحايا 
املجزرة إنصاف أبنائهم، لكن املحكمة قضت 
بإسقاط   2019 األول  كــانــون  ديــســمــبــر/  فــي 
األهالي،  أثــار سخط  ما  املتهمن،  التهم عن 
ورغم عدول املحكمة عن حكمها، وتأكيدها 
أخــرى،  إلــى محكمة جنائية  املتهمن  إحالة 

إال أن بعضهم ال يبدون متفائلن.
ها من 

ّ
وتــعــرف مــجــزرة سجن أبــو سليم بأن

أكــبــر الــجــرائــم الــتــي اقــتــرفــهــا نــظــام العقيد 
معمر القذافي، خالل سنوات حكمه األربعن، 
وقـــد وقــعــت فــي 30 يــونــيــو/ حــزيــران 1996، 
عــنــدمــا داهــمــت قــــوات األمــــن الــســجــن األكــثــر 
ــع فــــي وســـط  ــ ــواقـ ــ تــحــصــيــنــًا فــــي الــــبــــالد، والـ
العاصمة، وفتحت النار مباشرة على النزالء 
، قبل أن 

ً
بزعم تمردهم، ما أوقــع 1269 قتيال

تخفي جثثهم في مقبرة جماعية في باحة 
السجن.

وينتمي السجناء القتلى إلى أفكار متعددة 
املـــــشـــــارب واالتـــــجـــــاهـــــات، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 
ــــرأي، ورغـــم أن غــالــبــيــة الضحايا  الـ ســجــنــاء 
من  كــان  أنــه  إال  الليبية،  الجنسية  يحملون 

أهالي الضحايا في االحتجاج بكافة السبل 
وفق مبدأ التظاهر السلمي. واتهمت الرابطة، 
»إهـــمـــال  ـــ ــان، الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة بـ ــيــ فــــي بــ
ــالـــة أمــد  الــقــضــيــة«، مــعــتــبــرة أن الــتــلــكــؤ وإطـ
الــفــرصــة إلسقاط  أتــاحــا  القضية  فــي  النظر 
التهم عــن املــتــورطــن بحجة »مــضــي املـــدة«، 
بينما يعتبر استمرار اإلهمال متعارضًا مع 
املــبــررات التي قامت من أجلها ثــورة فبراير 

ضد النظام السابق.
املدني  املجتمع  مؤسسات  الرابطة  وطالبت 
»تكثيف التواصل مع املنظمات  والنشطاء بـ
والــجــهــات الحقوقية الــدولــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
الــلــجــوء إلــــى الــقــضــاء الــــدولــــي«، مـــؤكـــدة أن 
املـــجـــزرة تــعــد »جــريــمــة ضــد اإلنــســانــيــة، وال 

تسقط بالتقادم«.
ورغـــم مقتل أكــثــر مــن 1200 نــزيــل فــي سجن 
ــلـــس، فـــي عــام  أبــــو ســلــيــم بــالــعــاصــمــة طـــرابـ
الــكــتــمــان  طـــي  ظــلــت  الــجــريــمــة  أن  إال   ،1996
لسنوات طوال، إلى أن أبلغت سلطات النظام 
السابق أهالي الضحايا بمقتلهم في نهاية 

إلــى تنظيم  يــلــجــأون  عــام 2009، مــا جعلهم 
تحقيق  بفتح  للمطالبة  احتجاجية  وقفات 

في الجريمة.
وكــانــت املــجــزرة مــن بــن أبــرز القضايا التي 
أثارها الليبيون إبان اندالع الثورة في 2011، 
كــمــا تعتبر مــن أبــــرز الــقــضــايــا املــقــامــة ضد 
االستخبارات،  جهاز  رئيس  الــقــذافــي  صهر 
عبد الله السنوسي، والذي تم القبض عليه 
في 2011، باعتباره من أبرز املتهمن فيها، 
وكانت أحد أسباب الحكم عليه باإلعدام في 

منتصف عام 2015. 
ويقول سالم الحوتي إن عناصر مخابراتية 
أبلغت بعضًا من أهالي الضحايا بإمكانية 
تعويضهم ماديًا مقابل وقف االحتجاجات، 
الــتــي يمارسها  إلـــى أن »الــضــغــوط  ويــشــيــر 
ــرأي الــــعــــام أجــــبــــرت املــحــكــمــة عـــلـــى قــبــول  ــ ــ الـ
جنائية  محكمة  إلــى  القضية  ونقل  الطعن، 
أخرى، ألن مذكرات الطعن بينت العديد من 
السابق  الحكم  إلبــطــال  القانونية  األســبــاب 

بإسقاط التهم عن املتورطن«.

ــــى جــنــســيــات  ــًا مــــن يــنــتــمــون إلـ بــيــنــهــم أيـــضـ
عربية، ومن بينهم فلسطينيون.

وقــضــى الــحــكــم الــصــادر عـــام 2019 بإسقاط 
الــتــهــمــة عـــن خــمــســة مـــن املــتــهــمــن لــوفــاتــهــم، 
وعـــن اثــنــن آخــريــن غــيــابــيــًا، وإســقــاط التهم 
عن املتهمن الباقن وجاهيًا بسبب »مضي 
املدة وتقادمها«، دون أن تذكر املحكمة عدد 

املتهمن.
أهالي ضحايا  أحد  الحوتي،  وتحدث سالم 
املجزرة، عن حالة من اليأس واإلحباط تسبب 
فيها الحكم السابق، مشيرًا إلى أنه ال يبدي 
 بــشــأن الــتــحــول الــجــديــد فــي القضية. 

ً
تــفــاؤال

»العربي الجديد« ضرورة  وأوضح الحوتي لـ
محاكمة املتهمن بشكل نزيه، ووفقًا لعدالة 
القانون، مضيفًا أن »القضية قضية رأي عام، 
ولم تعد تهمنا فقط كليبين، بل هي مؤشر 

على نزاهة القضاء«.
مــن جــانــبــهــا، طــالــبــت رابــطــة أهــالــي ضحايا 
مجزرة أبو سليم بضرورة إصالح القضاء، 
مؤكدة حق  البالد،  في  التشريعات  وتعديل 

قتل 1269 سجينًا في 
المجزرة )محمود 
تركية/ فرانس برس(
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مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة في غزة..  

طوق النجاة لفئة ذوي االحتياجات الخاصة خالل 

االعتداءات اإلسرائيلية على القطاع المحاصر

في ظل الظروف المأساوية 
التي عاشها قطاع غزة 

على مدى عقود وخصوصًا 
خالل األسابيع الماضية 

نتيجة اعتداء الكيان 
الصهيوني على القطاع، برز 

الدور الحيوي لمركز حمد 
بن جاسم للرعاية التأهيلية 

المتكاملة في التخفيف 
من وطأة ونتائج االعتداءات 

اإلسرائيلية المتكررة 
على سكان غزة المحاصر، 

والمساهمة في التخفيف 
من آثار األضرار التي خلفتها 

تلك االعتداءات على 
المدى القريب والبعيد، 

والتي طالت مختلف الفئات 
السكانية من أطفال 

ونساء وشيوخ وماخلفته 
من آثار عميقة في البنية 

المجتمعية لسكان القطاع. 
ليشكل المركز خالل تلك 
المحنة حبل نجاة ونافذة 
أمل لتجاوز تلك اآلثار من 

خالل الخدمات النوعية التي 
يوفرها مركز حمد بن جاسم 
للرعاية التأهيلية المتكاملة 

والمتخصصة بشريحة ذوي 
اإلعاقة المتعددة والدائمة، 

وذلك على مستوى العالج 
والتأهيل. 

ــك  ــال تل ــاين خ ــري واإلنس ــرح الخ ــذا ال ه

ــرة  ــة املؤث ــة املجتمعي الظــروف يعكــس القيم

ــع  ــاء املجتم ــن أبن ــة م ــة هام ــى رشيح ــه ع ل

يف قطــاع غــزة، وذلــك نظــرا الحتضانــه العديــد 

التــي  والتثقيفيــة  التعليميــة  املرافــق  مــن 

ــن  ــواء وم ــى الس ــراد واألرس ع ــتهدف األف تس

مختلــف األعــار، فضــا عــن توفــره لخدمــات 

نوعيــة مــن خــال قســم خــاص بالطفولــة 

املبكــرة والتــي تســعى إىل تنميــة قــدرات تلــك 

ــة.   ــن ذوي اإلعاق ــة م ــة العمري الفئ

رسالة إنسانية

ويف هــذا اإلطــار أكــد الســيد ســعيد مذكــر 

ــذي ملؤسســة جاســم  ــس التنفي الهاجــري الرئي

ــد  ــز حم ــة أن مرك ــم الخري ــن جاس ــد ب وحم

بــن جاســم للرعايــة التأهيليــة املتكاملــة يف 

ــود  ــم صم ــا يف دع ــا ريادي ــدم منوذج ــزة، يق غ

أخوتنــا يف فلســطني مــن خــال توفــره للعديــد 

مــن الخدمــات الطبيــة النوعيــة ملســاندة ذوي 

اإلعاقــة املتعــددة والدامئــة، والتــي مــن شــأنها 

أن تســاهم يف ترميــم اآلثــار النفســية التــي 

خلفتهــا تلك االعتــداءات للكيــان الصهيوين عى 

أخوتنــا مــن ســكان القطــاع املحــارص وبشــكل 

خــاص خــال األســابيع األخــرة الفائتــة، حيــث 

يعتــر املركــز ترجمــة واقعيــة وفاعلــة للرســالة 

اإلنســانية الســامية التــي تســعى مؤسســة 

جاســم وحمــد بــن جاســم الخريــة إىل بلورتهــا 

مــن خــال مواصلــة إســهاماتها الفاعلــة يف 

ميــداين الصحــة والتعليــم، واللــذان يعــدان من 

اللبنــات األساســية يف تعزيــز عنــارص االســتدامة 

والتنميــة الشــاملة يف أي مــن تلــك املجتمعــات 

املحتاجــة حــول العامل. وأضــاف الهاجــري قائا: 

إن تنــوع الخدمــات التــي يوفرهــا مركــز حمــد 

ــة إىل  ــة املتكامل ــة التأهيلي ــم للرعاي ــن جاس ب

ــدا  ــز بع ــى املرك ــة، أعط ــة الطبي ــب الرعاي جان

مجتمعيــا، وذلــك انطاقــا مــن الــدور التوعــوي 

والتعليمــي لــه، لتســاهم خاصيــة هــذا التنــوع 

ــن   ــتفيدين م ــة املس ــاع رشيح ــي  باتس الخدم

ــة. ــددة والدامئ ــة املتع ذوي اإلعاق

الجودة وكفاءة الخدمات

ــة  ــن نوعي ــا م ــز وانطاق ــة املرك ــول أهمي وح

الخدمــات املقدمــة وأثرهــا املجتمعــي قــال 

إدارة  مجلــس  رئيــس  لبــد  محمــد  الســيد 

ــة  ــة التأهيلي ــم للرعاي ــن جاس ــد ب ــز حم مرك

ــز  ــي “مرك ــرح التأهي ــذا ال ــة: إن ه املتكامل

حمــد بــن جاســم للرعايــة التأهيليــة املتكاملة” 

هــو مثــرة جهــود طويلــة وعمــل دؤوب لتلبيــًة 

احتياجــات ومتطلبــات فئــة األشــخاص ذوي 

ــف أعارهــا وخاصــة  ــة مبختل ــة الضعيف اإلعاق

مصــايب الشــلل الدماغــي واإلعاقــات املتعــددة 

والرعايــة  التأهيليــة  املجــاالت  مختلــف  يف 

والخدمــات الطبيــة املســاندة والرتبيــة الخاصــة 

والطــرق  الطبيــة  األنظمــة  أفضــل  وفــق 

التأهيليــة الحديثــة، وتوفــر األرسة البديلــة 

ــز  ــر املرك ــث يعت ــز، حي ــل املرك ــة داخ الحاضن

ــخاص  ــواء لألش ــات اإلي ــم خدم األول يف تقدي

يوفــر  والــذي  فلســطني،  يف  اإلعاقــة  ذوي 

ميــزة حصــول املســتفيدين عــى الخدمــات 

يف مــكان واحــد، وقــد أصبــح هــذا املركــز 

أمنوذجــاً يحتــذى بــه يف جــودة وكفــاءة وتنــوع 

الخدمــات املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 

فلســطني. 

التأثر النفيس

االعتــداءات  خــال  املركــز  عمــل  وحــول 

ــرتة  ــزة بالف ــة األخــرة عــى قطــاع غ اإلرسائيلي

ــو 2021، أشــار الســيد  ــني 10 إىل 17 ماي ــا ب م

القريبــة  الجويــة  الغــارات  أن  لبــد  محمــد 

األرضار  مــن  بالكثــر  تســببت  املركــز  مــن 

التــي لحقــت باملبنــى ومقدراتــه باإلضافــة إىل 

التأثــر النفــيس الســلبي عــى املقيمــني داخــل 

ــن  ــتفيدين م ــة واملس ــواء” خاص ــز “ االي املرك

ــز  ــج املرك ــن برام ــتفيدين م ــة املس ذوي اإلعاق

املختلفــة بشــكل عــام، ومبــا أن املبنــى قــد 

تــم تجهيــزه منــذ التأســيس بطابــق القبــو 

تــم إخــاء جميــع املقيمــني إليــه، وإعــداد كل 

ــة وأدوات  ــن أرسة وأغطي ــاء م ــزم اإلخ ــا يل م

ــم توفــر ســيارات  ــة، كــا ت مســاعدة وصيدلي

سعيد مذكر الهاجري

نقل المقيمين إلى طابق 
القبو وتوفير السيارات 
لنقل الطواقم الطبية 

العاملة إلى المركز

استمر المركر باستقبال 
الطلبات واالستفسارات 

من أسر المستفيدين 
أثناء االعتداءات 

المركز ترجمة واقعية 
وفاعلة للرسالة 

السامية التي تسعى 
المؤسسة إلى بلورتها 

محمد لبد: استمر 
المركز بتقديم خدماته 

خالل االعتداءات 
اإلسرائيلية على القطاع

مدرسة سجى

لتأمــني نقــل الطواقــم الطبيــة العاملــة باملركــز.

ــزم لاســتمرار يف  ــكل مايل ــام ب ــم القي ــث ت حي

تقديــم خدمات اإليواء لألشــخاص ذوي اإلعاقة 

الطابــق  واســتخدام  لهــم  الحايــة  وتوفــر 

يضمــن  مبــا  لإلخــاء.  أيضــا  التحــت-أريض 

ــة املســاندة  ــم الخدمــات الطبي اســتمرار تقدي

ــني  ــي للمقيم ــي والوظيف ــاج الطبيع ــن الع م

ــن  ــة م ــاج املوضوع ــط الع ــق خط ــز وف باملرك

ومتابعــة  املــدرب.  املربيــات  طاقــم  خــال 

ــارات  ــات واالستفس ــتقبال الطلب ــل واس التواص

ــر  ــداءات ع ــاء االعت ــتفيدين أثن ــن أرس املس م

منصــات التواصــل االجتاعــي املختلفــة. كذلك 

خدمــات  مــن  املســتفيدين  بعــض  متابعــة 

املدرســة والطفولــة املبكــرة الذيــن اضطــروا إىل 

ــر  ــدارس وتوف ــزوح إىل امل ــم والن ــاء بيوته إخ

ــة لهــم مــن خــال  األدوات املســاعدة واألغذي

ــي. ــذاء العامل ــج الغ ــع برنام ــيق م التنس

التعاون والتنسيق

ــس اإلدارة الســيد  ــس مجل وأوضــح الســيد رئي

والتنســيق  التعــاون  تــم  أنــه  لبــد  محمــد 

شــال  يف  املــدين  املجتمــع  مؤسســات  مــع 

ــة  ــر أماكــن آمن ــك للعمــل عــى توف غــزة وذل

للمترضريــن مــن العائــات التــي بهــا أشــخاص 

ذوي اإلعاقــة املســتغيثني باملركــز أو يتلقــون 

خدمــات تأهيليــة أخــرى. كــا ســاهمنا بتوفــر 

البيــوت لــألرس النازحــة التــي تــرضرت بيوتهــا 

والتــي يوجــد بهــا أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

وذلــك عــن طريــق املؤسســات األهليــة العاملــة 

واملســتلزمات األخــرى وذلــك لعــدم موامئــة 

ــواء ملتطلباتهــم وجــاري التنســيق  مــدارس اإلي

عــى ضــان إيــواء بعــض املترضريــن مــن 

وتوفــر  املركــز،  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

املســاعدات اإلغاثيــة العاجلــة من مــواد غذائية 

للمســتفيدين  مســاعدة  وأدوات  وأغطيــة 

يف  رشيكــة  مؤسســات  مــع  بالتنســيق 

محافظــات شــال غــزة وغــزة والوســطى. كــا 

طالــت خدماتنــا تقديــم النصائــح واإلرشــادات 

والدعــم النفــيس للنازحــني يف املــدارس الذيــن 

ــة  ــن عضوي ــية ضم ــات نفس ــوا إىل صدم تعرض

ــاع  ــال قط ــات يف ش ــبكة التحوي ــز يف ش املرك

غــزة بالرشاكــة مــع مؤسســة اإلنســانية واإلدراج 

األدويــة  توفــر  عــن  فضــا   .HI الدوليــة 

وعاجــات األعصــاب والتشــنجات الرضوريــة 

خــال  مــن  املركــز  يف  للمقيمــني  والهامــة 

التنســيق مــع وزارة الصحــة الفلســطينية.  

ــول:  ــه بالق ــد حديث ــد لب ــيد محم ــم الس وخت

نتوجــه بالشــكر الجزيــل والعميــق لألشــقاء 

ــى  ــعباً ع ــًة وش ــراً وحكوم ــر أم ــة قط يف دول

الفلســطيني،  للشــعب  ودعمهــم  عطائهــم 

ونخــص بالشــكر والعرفــان والتقديــر مؤسســة 

عــى  الخريــة  بــن جاســم  جاســم وحمــد 

ــة  ــون عام ــز ليك ــذا املرك ــا له ــا ومتويله دعمه

الخــري يف هــذا املجــال  بــارزة يف عملهــم 

التأهيليــة  الخدمــات  مقدمــاً  النــور  ويــرى 

اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص  املتكاملــة  الطفولة املبكرة وتنمية القدراتمركز العاج الطبيعي
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اإلســرائيلي  االحتــال  عــدوان  تصاعــد  كمــا 
على القدس املحتلة والضفة الغربية وقطاع 
وانتهــاكات  تضييقــات  كانــت  مؤخــرًا،  غــزة 
االجتماعــي  والتواصــل  التراســل  منصــات 
الفلســطيني.  املحتــوى  بحــق  تتصاعــد 
تطبيــق  انضمــام  للغرابــة  ثيــر 

ُ
امل مــن  وكان 

»واتســاب« إلــى ركبهــا مؤخــرًا، والذي حجب 
خدمتــه عــن حوالــي 100 صحافــي فــي غــزة 
مــا  وفــق  الغربيــة،  الضفــة  فــي  وبعضهــم 
أصدرتــه نقابــة الصحافيــني الفلســطينيني، 
مــا أثــار مخــاوف الصحافيــني الفلســطينيني 
فــي  التضييــق عليهــم  امتــداد  عمومــا حــول 
الــذي  اإللكترونــي  الفضــاء  فــي  ثــم  امليــدان، 
 لفضــح انتهــاكات االحتــال، 

ً
ُيعتبــر وســيلة

وهامشا افتراضيا سريعا لتبادل املعلومات 
حــول تصعيــد االحتال. فكيف يكون عملهم 

وهم محاصرون من الطرفني؟
يخشــى الصحافي محمد األطرش وصاحب 
شــركة »ســبيس ميديــا« املختصــة باإلعــام 
علــى  الرقمــي  واملحتــوى  االجتماعــي 
عبرهــا  يحــاول  التــي  »الرقميــة«  املســاحة 
عملــه،  ممارســة  الفلســطيني  الصحافــي 
الخبــر«  »مصــادر  إلــى  وصولــه  وكذلــك 
اســتمر  مــا  إذا  االفتراضــي،  الفضــاء  عبــر 
االجتماعــي  التواصــل  منصــات  تضييــق 
والــذي  الفلســطيني عمومــا،  املحتــوى  علــى 
الضريبــة  خاصــة  الصحافيــون  ســيدفع 
واجــه  التــي  التقنيــة،  الحــرب  لهــذه  األثمــن 
الفلسطينيون أولى جوالتها عام 2015 حني 
بدأ املارد األزرق بفرض قيوده على املحتوى 
منصــات  تدريجيــا  وتبعتــه  الفلســطيني، 

خرى أبرزها تويتر وتيك توك حديثا.
ُ
أ

مــن  الجديــد«:  »العربــي  لـ األطــرش  يقــول 
دولــة  تبذلــه  كبيــرا  جهــدًا  أن  الواضــح 
جوجــل؛  شــركة  مــع  اإلســرائيلي  االحتــال 
ملنصــات  املالكــة  الشــركات  علــى  للضغــط 
أن  املؤســف  ومــن  االجتماعــي،  التواصــل 
املحتــوى  ملحاربــة  عــاٍل  االســتجابة  حجــم 
فيــه  يكــون  الــذي  الوقــت  فــي  الفلســطيني، 
ضلــل 

ُ
املحتــوى اإلســرائيلي التحريضــي وامل

على حاله ولم تتم محاربته من قبل الشركات 
املالكة لوسائل التواصل االجتماعي«.

بات الصحافي الفلســطيني يستشــعر املزيد 
املعلومــات  خصوصيــة  علــى  الخطــر  مــن 
»املهنيــة« التــي يبحث عنها على »واتســاب« 
أثنــاء تبــادل األخبــار واملعلومــات مــع باقــي 
الزماء، والتي قد تنقلب، بحسب الصحافي 
محمد األطرش، إلى أدوات إدانة للصحافيني 
مكــن مــن ماحقتهم، 

ُ
ســلط علــى رقابهــم، وت

ُ
ت

يعمــل  الفلســطيني  الصحافــي  أن  خاصــة 
تحت ظروف مختلفة بحكم وجود االحتال. 
إلــى أن حجــب »واتســاب«  وُيشــير األطــرش 
خدمتــه عــن بعــض الصحافيــني مؤخــرًا مــا 
هــو إال دليــل افتضــاح جديــد ضــد التطبيــق 
أن  املفتــرض  مــن  الــذي  »واتســاب«  العاملــي 
رسائل األفراد واملستخدمني عبره »ُمشفرة« 
أو  عليهــا  االطــاع  ثالــث  لطــرٍف  يمكــن  ال 
مشاركتها، بما فيها شركة واتساب نفسها.

أكــد نائــب نقيــب الصحافيني الفلســطينيني، 
تحســني األســطل، أن »نحــو مائــة صحافــي« 
علــى  حســاباتهم  ُحجبــت  غــزة  قطــاع  فــي 
واتســاب فــي األيــام األخيــرة، وهــو مــا حصل 
النــار  إطــاق  وقــف  اتفــاق  إعــان  بعــد  فــورًا 
غــزة،  فــي  املقاومــة  وفصائــل  االحتــال  بــني 
مــن دون  املاضــي،  الجمعــة   - الخميــس  ليــل 
تبريــر األســباب عنــد الحجــب أو عنــد إعــادة 
الحســابات، كمــا حصــل مــع صحافيــني فــي 
مــع شــركة  الشــبكة  إثــر تواصــل  »الجزيــرة« 
»فيســبوك«. مــن جانبــه، قــال متحــدث باســم 
»واتســاب« إن الشركة تحظر الحسابات بما 
ووفقــا  اإليــذاء  »ملنــع  مــع سياســاتها  يتفــق 
للقانــون املعمــول به«، بعد الجدل الذي أثاره 
ذكــرت  كمــا  املاضــي.  الثاثــاء  يــوم  الحجــب 
بوســائل  اتصــال  علــى  كانــت  أنهــا  الشــركة 
لتوضيــح  املاضــي  األســبوع  خــال  إعــام 
إتاحــة  »ســنعيد  وأضافــت  ممارســاتها. 
منهــا  أي  تأثــر  إن  الصحافيــني  حســابات 

صحافيــة  مجموعــات  حجــب  لكــن  بذلــك«. 
فلســطينية خاصــة فــي غــزة علــى التطبيــق، 
بحجــة تبــادل معلومــات »عســكرية« تتعلــق 
بحــركات املقاومــة فــي قطــاع غــزة، علمــا أن 
تطبيق املراسلة اململوك لشركة فيسبوك، ما 
 مــن االنتقادات حول قواعد 

ً
زال يواجــه ســيا

بيانــات  مشــاركة  تتيــح  جديــدة  اســتخدام 
مســتخدمي واتســاب مــع معلنــني محتملــني 
علــى فيســبوك، مــا قــد يعنــي مشــاركة املزيــد 
مــن بيانــات مليــاري مســتخدم حــول العالــم، 
واتســاب  تنفــي  مشــفرة،  رســائل  فيهــا  بمــا 

حصــول ذلــك، لكــن مــا حصــل مــع صحافيــني 
الحالــة  أن  وُيثبــت  يؤكدهــا،  فلســطينيني 
الفلسطينية ما هي إال »كبش فداء« لتجربة 
االجتماعــي  التواصــل  منصــات  سياســات 
وحقل اختبار »بغيض« لقواعد اســتخدامه، 
التــي يراهــا بعــض املراقبــني قــد أوغلــت فــي 

»العنصرية« ضد الفلسطينيني مؤخرًا.
املحليــة  املناصــرة  مديــرة  تؤكــد  بدورهــا، 
فــي حملــة تطويــر اإلعــام االجتماعــي، منــى 
»املركــز  رصــد  الجديــد«،  »العربــي  لـ إشــتية، 
االجتماعــي«  اإلعــام  لتطويــر  العربــي 

التراســل  منصــات  انتهــاكات  تصاعــد 
والتواصل االجتماعي ضد الحقوق الرقمية 
الغمــوض  مــن  حالــة  وســط  الفلســطينية، 
بــرر«، التــي دفعــت واتســاب مؤخرًا 

ُ
و»غيــر امل

إلــى حجــب خدمــة عــن صحافيــني ال يتبنــون 
دورًا ُمتطرفــا مثــل مســتوطنني مــن »اليمــني 
املواقــع  بعــض  تداولــت  التــي  اإلســرائيلي« 
خبر إغاق قرابة 30 مجموعة على واتساب، 

بسبب تحريضها على فلسطينيني.
مايو/أيــار  مــن  الســادس  تاريــخ  ومنــذ 
الجاري إلى التاســع عشــر من الشــهر نفســه، 
حالــة   500 مــن  أكثــر  العربــي  املركــز  رصــد 
»إنســتغرام«  موقعــي  علــى  بلغــت  انتهــاك، 
إلــى  باإلضافــة  وتملكهمــا  و»فيســبوك«، 
بينهــم  85%؛  فيســبوك،  شــركة  واتســاب 
35% علــى فيســبوك و50% علــى إنســتغرام، 
وذلــك مــن مجمــوع الحاالت التــي تم رصدها 
بباقــي النســبة إلــى تطبيقي تويتــر بحوالي 
11% وتيــك تــوك بنســبة 1%، وذلــك مــا بــني 
مؤقــت  بشــكٍل  إيقافــه  أو  الحســاب  حــذف 
إليــه  الوصــول  وتقييــد  الحســاب  تقييــد  أو 
حــذف  إلــى  باإلضافــة  املحتــوى،  وحــذف 

»الهاشتاغات« )الوسوم(.
تلــك  مــن  جــزءًا  أن  إلــى  إشــتية  وتشــير 
الحســابات تــم إرجاعهــا، وجــزءًا منهــا قيــد 
االجتماعــي  التواصــل  شــركات  مــع  البحــث 
التي تجمعها شراكة مع حملة املركز العربي 
لتطويــر اإلعــام االجتماعــي، والتــي تطالــب 
التواصــل  منصــات  مختلــف  مســتخدمي 
االجتماعــي فــي فلســطني بالتواصــل معهــا، 
علــى  تضييــق  أي  حــول  نمــوذج  وتعبئــة 
حقــوق املســتخدم الرقميــة. خاصــة أن شــركة 
تويتــر مؤخــرًا أرجعــت 89% مــن مجمــل 55 
حســابا فلســطينيا تم حذفها، تقول إشــتية، 
تواصــل  نفســه  الحــني  فــي  تؤكــد  والتــي 
الحملــة مــع منصــات التواصــل االجتماعــي 
مــن أجــل حــذف أي محتــوى تحريضــي علــى 
الداخــل  مــدن  فــي  خاصــة  الفلســطينيني، 
املحتل من قبل حركات يمينية واستيطانية 

متطرفة.
وتنظــر مديــرة املناصــرة املحليــة فــي »املركز 
العربــي لتطويــر اإلعــام االجتماعــي«، منــى 
إشتية، بعني الخطورة إلى خطوة »واتساب« 
بحجب الخدمة عن صحافيني فلســطينيني؛ 
إذ يؤثــر ذلــك على مختلــف الحقوق الرقمية، 
فــي  والحــق  والتعبيــر،  الــرأي  أهمهــا حريــة 
الوصــول للمعلومــات، وهــي حقــوق مقرونــة 
بشكل أساسي بالعمل الصحافي، بل تشّكل 
اضطــر  الذيــن  للصحافيــني،  قاعــدة وصــول 
أخــرى  تطبيقــات  إلــى  لانســحاب  بعضهــم 
الســريع؛ مثــل وايــر وتليغــرام  التراســل  فــي 

وسيجنال.
اإلعــام  فــي  املختــص  ُيشــدد  بــدوره، 
الصحافــي  الرقميــة،  والحقــوق  االجتماعــي 
تلعــب  أن  ضــرورة  علــى  األطــرش،  محمــد 
فيهــا  بمــا  الفلســطينية،  الرســمية  الجهــات 
الحكومــة، دورًا محوريــا فــي مواجهة الحرب 
علــى  االحتــال  يشــنها  التــي  »الضــروس« 
مســتخدما  الفلســطيني،  الرقمــي  املحتــوى 
التواصــل  منصــات  علــى  الضاغطــة  أدواتــه 
»العربــي  لـ األطــرش  ويقــول  االجتماعــي. 
الجديد« بلغة تنبيٍه حازمة: »على الحكومة 
أن  االختصــاص  وجهــات  الفلســطينية 
املالكــة  الشــركات  علــى  ضغوطــا  تمــارس 
يبــدو  إذ  االجتماعــي،  التواصــل  ملنصــات 
التصــدي  فــي  الفلســطيني  الرســمي  الجهــد 
الروايــة  محاربــة  االحتــال  ملحــاوالت 
باملــرة  مضــاٍه  غيــر  رقميــا،  الفلســطينية 
مؤسســات  وفقــه  تتعامــل  الــذي  للمســتوى 
مطالبــة  الفلســطينية  والحكومــة  االحتــال. 
بتطويــر أدواتهــا وتغييــر خطابهــا فــي هــذا 
اإلطــار الــذي يجــب أن يأتــي منســجما أيضــا 
مــع التطــور الحاصل في مجال الرقمنة؛ عبر 
خلــق لوبــي فلســطيني رقمــي محتــرف. فمــن 
بمرحلــة  الفلســطيني  يمــر  أن  املعقــول  غيــر 
لدينــا  وليــس  اليــوم،  بهــا  نمــر  ملــا  مشــابهة 
مخاطبــة  علــى  قــادرة  حكوميــة  مؤسســة 
يرقــى  بمــا  االجتماعــي،  التواصــل  منصــات 

إلى مستوى األهمية«.

حجب »واتساب« 
للحسابات يطرح أسئلة 

عن حقيقة تشفيره

ماذا يعني انضمام »واتساب« لركب محاربة المحتوى الفلسطيني مع شركات التواصل األخرى، وتحديدًا حجبها 
لحسابات صحافيين في غزة والضفة والقدس؟ وما هي تأثيرات ذلك على عملهم ونقل الصورة من فلسطين؟

تتصاعــد االحتجاجــات ضــد »فيســبوك« داخــل الشــركة 
املســلمني  ضــد  بالتحّيــز  موظفــون  يتهمهــا  إذ  نفســها، 
والعــرب ومحابــاة االحتــال اإلســرائيلي، وتحديــدًا خــال 
العــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة املحاصــر واالنتهــاكات 

بحق الفلسطينيني في الداخل املحتل.
خال الشهر الحالي، كتب مهندس برمجيات مصري في 
»فيســبوك« مذكــرة مفتوحــة إلــى زمائــه، حــذر فيهــا مــن 
أّن »فيســبوك« تخســر ثقــة املســتخدمني العــرب. ووفــق مــا 
كشــفه موقــع »بازفيــد« اإلخبــاري، الخميــس املاضــي، قــال 
املهندس املصري إّن »فيسبوك« ساعدت الناشطني خال 
العربــي عــام 2011، لكــّن رقابتهــا، ســواء  الربيــع  انطــاق 
املتخيلــة أو املوثقــة، خــال األحــداث األخيــرة فــي فلســطني 
املحتلــة جعلــت املســتخدمني العــرب يشــككون فيها. ووثق 
املهندس املصري مذكرته بلقطة شاشــة )ســكرين شــوت( 
عنــد  »فيســبوك«.  علــى  املوثــق  اآلن«  »غــزة  حســاب  مــن 
اإلعجــاب بالصفحــة تظهــر أمــام املســتخدم رســالة »غيــر 
اآلن(  فــي مراجعــة )غــزة  تقــول: »ربمــا ترغــب  مشــجعة« 

لتعــرف نــوع املحتوى الذي تشــاركه عادة«. أشــار املهندس 
ه »أجرى تجربة، وحاول اإلعجاب بأكبر عدد ممكن 

ّ
إلى أن

 رسالة مماثلة 
َّ

من صفحات األخبار اإلسرائيلية، ولم يتلق
مــرة واحــدة«، الفتــا إلــى أّن أنظمــة الشــركة كانــت متحيــزة 
هــذه   

ّ
كل »هــل  مســتنكرًا:  وعلــق  العربــي،  املحتــوى  ضــد 

الحوادث نتيجة تحيز في النموذج؟«.
مــن  سلســلة  أثــارت  املهنــدس  مذكــرة  أّن  »بازفيــد«  أفــاد 
التعليقــات بــني زمائــه، إذ ســأل أحدهــم عــن الســبب وراء 
ظهــور تحذيــر مــن محتوى حســاس على منشــور للممثل 
منصــة  علــى  الفلســطيني  التهجيــر  حــول  روفالــو  مــارك 
»فيسبوك« وزعم آخر أّن اإلعانات  »إنستغرام« اململوكة لـ
مــن املنظمــات اإلســامية التــي تجمــع األمــوال خــال شــهر 
رمضــان علقــت بواســطة الــذكاء االصطناعــي واملشــرفني 
فــي  آخــر  موظــف  وكتــب  »فيســبوك«.  محتــوى  علــى 
نا وصلنا إلى مرحلة سيكون فيها 

ّ
»فيسبوك«: »أخشى أن

الخطــأ التالــي هــو القشــة التي تقصم ظهــر البعير، وعندها 
سنشهد هجرة املستخدمني إلى منصات أخرى«.

احتجاجات

منوعات
شكسبير 

واللقاح
لندن ـ العربي الجديد

نوفيلــو  نويليــا  األرجنتينيــة  املذيعــة  أصبحــت 
أشــهر  التلفزيونيــة   »26 »كانــال  محطــة  فــي 
مــن نــار علــى علــم، بعدمــا أحيــت الكاتــب العاملــي 
قــرون،  أربعــة  قبــل  مــات  الــذي  وليــم شكســبير 
وأعلنت وفاته يوم الخميس املاضي بعد خمسة 
أشــهر مــن تلقيــه لقــاح »فايــزر«. اندلــع ســيل مــن 

التعليقــات الســاخرة علــى مواقــع التواصــل تجاه 
ــم 

ّ
مذيعــة أصــرت علــى أّن شكســبير الكاتــب معل

لها، ومات قبل يومني، مبدية أســفها على فقدان 
كاتــب كبيــر، ولــم تكــن تعلــم أّن املتوفــى شــخص 
بريطانــي  مســّن  وهــو  شكســبير،  بيــل  يدعــى 
توفي بســكتة دماغية، وال عاقة لوفاته باللقاح، 
ه كان ثاني شــخص يتلقى اللقاح في 

ّ
مع العلم أن

بــاده. فــي املحصلــة، لــم ينتظــر أحــد تعليقــا من 

القنــاة، فليــس مــن شــيء يمكن الدفــاع عنه. ربما 
ــب معــّد البرنامــج، إذا كان كام 

َ
يحــدث أن يعاق

املذيعــة مــن إعــداد غيرهــا. أمــا إذا ارتجلــت مــن 
رأسها فسيكون متوقعا من القناة سؤالها: »منذ 
متــى بــات شكســبير معلمــا لــِك؟«. لكــّن املذيعــة 
اختــارت بدورهــا أن تجابــه العاصفــة الســاخرة 
علــى طريقتهــا. فقد نشــرت في صفحتيها على 
»تويتر« و»إنســتغرام« رســالة قالت فيها: »أولئك 

الذيــن يعرفوننــي ويعملون في الوســط لســنوات 
عديــدة. هــذا هــو جوابــي: أنــا أحب وأحتــرم عملي 
فــي كانــال 26. فــي مواجهــة الكثيــر مــن األخبار، 
يمكــن أن تضيــع منــا فاصلــة أو نقطــة. يمكــن أن 
يحــدث ذلــك«. وفــي مقابلــة أجرتهــا كريســتينا 
بيريــز عبــر راديــو »ميتــري« فــي بوينــس آيرس، 
أخبــرت نويليــا نوفيلو كيف عانت من التداعيات 

بعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بها.

استهدف االحتالل صحافيين فلسطينيين ثم حظرتهم مواقع التواصل )محمد عابد/فرانس برس(
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إليهم بعض  وانضم  ملرتني وعيد األضحى، 
ــــوف،  الـــفـــنـــانـــني الــــعــــرب، أمــــثــــال: جــــــورج وسـ
إبان  الذين ساهموا  كفوري  ووائــل  وإليسا، 
ذروة تفشي الوباء في إحياء حفات صيفية. 
أمـــا الــفــئــة الــثــانــيــة، فــهــي املــغــنــون املــصــريــون 
الزفاف  إحياء حفات  يتوقفوا عن  لم  الذين 
منذ انتشار الوباء وحتى اليوم، فصار عمرو 
دياب، ومحمد حماقي، وتامر حسني ومغنو 
املــهــرجــانــات وســواهــم ضــيــوفــا دائــمــني على 
األعراس في ظل توقف املهرجانات والحفات 
الـــعـــربـــيـــة. وضـــمـــت الـــفـــئـــة الـــثـــالـــثـــة، املــغــنــني 
اللبنانيني ومعهم بعض العرب، الذين أحيوا 
حفات التطبيقات )عدا شاهد( مثل: نانسي 

عجرم، ومايا دياب، ورامي عياش، أو الذين 
لإلطالة  اإللــكــتــرونــيــة  منصاتهم  اســثــمــروا 
عــلــى الــجــمــهــور مــثــل فــضــل شــاكــر، وعــاصــي 
الحاني، وراغب عامة. وقد نجح هؤالء في 
فترات  ضمن  املتفرقة  الحفات  بعض  إقامة 
تحسن الوضع الصحي العام ومنها حفات 

رأس السنة.
الـــيـــوم يــبــدو املــشــهــد مــخــتــلــفــا إذ أنــهــى قبل 
أيام عدد قليل من املغنني بينهم ملحم زين، 
وراغـــب عــامــة، وصــابــر الــربــاعــي، وناصيف 
زيتون، وحسني الديك وسواهم، املوسم األول 
مــن »مــهــرجــان األغــنــيــة الــعــربــيــة« الـــذي أقيم 

محمود الخطيب

إلى  العربي  الغناء  نجوم  يهرول 
ــل الــطــرق  الــجــمــهــور مــعــتــمــديــن كـ
ــتــــي تــبــقــيــهــم حـــاضـــريـــن تــحــت  الــ
الضوء. طيلة أكثر من عام ونصف، حاصرهم 
فيروس كورونا وأبقاهم في سجن كبير، لكن 
يــبــدو أن شــبــاك حــفــات األونــايــن لــم ُيشبع 
اتيحت  الذين  املحظوظني  املغنني  مجموعة 
لــهــم الــفــرصــة لــكــســر عــزلــة الــحــفــات للغناء 
من بيوتهم، فتسابقوا كغيرهم للتواجد في 

املسارح حاملا سنحت الفرصة. 

ثالث فئات
ــا، انــقــســم  ــورونــ ــيـــروس كــ فـــي أوج انـــتـــشـــار فـ
املغنون العرب إلى ثاث فئات، األولى: مغنو 
منطقة الــخــلــيــج الــعــربــي مــثــل مــحــمــد عــبــده، 
وراشد املاجد، وماجد املهندس، ورابح صقر 
وغيرهم ممن أعجبتهم الفكرة التي أطلقتها 
»الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــرفــيــه« فـــي الــســعــوديــة، 
وأطــلــوا مـــرات عــدة فــي حــفــات أونــايــن عبر 
تطبيق »شاهد«، في مناسبات أعياد الفطر 

ادعاءات جديدة 
تفيد بأنه اغتصب 
صديقة سابقة له

سطوة المال تتحكم 
في مصير العاملين 

بالساحة الفنية

جاءت الحلقة 
األخيرة ضعيفة في 

عمل متكامل من 
األلف إلى الياء

2223
منوعات

فــي جــمــهــوريــة الــدومــنــيــكــان، وســـط حضور 
تــابــع الحفات عبر  بــدا ملــن  جماهيري. وقــد 
مواقع التواصل االجتماعي أنهم لم يسمعوا 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا ســـابـــقـــا، فــيــمــا ســيــتــرقــب 
للترفيه«  الــعــامــة  »الهيئة  تجربة  الجمهور 
التي ستبدأ اعتبارًا من الخميس 3 يونيو/

بمراعاة  جماهيرية  حفات  بإقامة  حــزيــران 
قـــواعـــد الــتــبــاعــد اإلجــتــمــاعــي فـــي الــعــاصــمــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، بــحــفــل يــجــمــع املغنية 
الــســوريــة أصــالــة نــصــري واملــغــنــي الكويتي 
نبيل شعيل، فيما سيحيي املغني السعودي 

محمد عبده حفله في اليوم التالي. 

تهميش إجباري
ــــذي عـــاشـــه املــغــنــون  ــبــــاري الـ الــتــهــمــيــش اإلجــ
ــا، لــــم تــلــغــه  ــ ــــورونـ الــــعــــرب بــســبــب فــــيــــروس كـ
محاوالت البعض منهم في إصدار ألبومات 
ــان »ســيــنــغــل«، لكن  ــل أغـ غنائية أو عــلــى األقـ
لــم يــكــن األمــــر كــافــيــا، فــبــدو وكــأنــهــم فــي واد 
ــرار عــــودة  ــ ــر، فــحــتــى قــ ــ والــــنــــاس فــــي واد آخــ
إصـــدار األلــبــومــات بالتزامن مــع موسم عيد 
التي  الفطر لم يكن صائبا لشركة »روتــانــا« 
رمت مطربيها وإنتاجاتهم في ذورة انشغال 
الــعــالــم الــعــربــي بــالــعــدوان الــصــهــيــونــي على 
أحياء  غــزة ومــحــاوالت تهجير سكان  قطاع 

الـــقـــدس مـــن بــيــوتــهــم. هـــكـــذا مــــرت األغــنــيــات 
مـــرور الـــكـــرام، وهـــو مــا يــؤكــده الــنــاقــد الفني 
األردنـــي غيث التل الــذي قــال: »يتحكم الجو 
الــعــام بــمــزاج الــجــمــهــور، فــخــوف الــنــاس من 
فــيــروس كــورونــا مــن جهة، وتفاعلهم مــع ما 
فــي فلسطني املحتلة جعله غير  يــجــري  كــان 
مستعد نفسيا لسماع األغنيات أو مشاهدة 
يكونوا  أن  الفنانني  على  األونــايــن.  حفات 
 
ً
أذكياء في توقيت طرح أعمالهم، وعليهم قبا
أن يدركوا إهتمامات الناس وأولياتهم، فعن 
الفنية،  النهم للنشاطات  املتابع  نفسي وأنــا 
لم أكن مستعدًا لحضور حفل أو سماع أغنية 

في الوقت الذي تقصف فيه غزة«.

سطوة المال
بــــدوره يشير الــنــاقــد الــفــنــي املــصــري محمد 
ــال هـــي من  ــ عــبــد الـــرحـــمـــن إلــــى أن ســـطـــوة املـ
تــتــحــكــم فـــي مــصــيــر الــعــامــلــني فـــي الــســاحــة 
الفنية العربية، مبينا أن الفراغ الذي عاشته 
ــتـــاج ومــعــهــا الــفــنــانــون، جعلت  شـــركـــات اإلنـ
فكرة حفات األوناين واقعا وهو حل وقتي. 
ويؤكد عبد الرحمن: »سيعود املغنون بشوق 
إلــى املــســارح املفتوحة واملــهــرجــانــات وكذلك 
الــجــمــهــور بــعــد انـــقـــضـــاء فـــيـــروس كـــورونـــا، 
بني  ستجمع  األولــــى  الــفــتــرة  أن  أرى  لكنني 
الفكرتني معا، بأن يغني الفنان أمــام مسرح 
ــي الــوقــت  مــفــتــوح بــحــضــور جــمــاهــيــري، وفــ
نفسه يتاح حضور الحفل على املنصات ملن 
يرغب بعد دفع املال مقابل تذكرة إلكترونية«.

هل يعود »جرش«؟
في األردن، ومع قرار الحكومة األردنية بفتح 
الشهر  بداية  من  اعتبارًا  تدريجيا  القطاعات 
املقبل بعد تــدنــي نسبة اإلصــابــات، ووصــول 
عدد متلقي لقاح فيروس كورونا إلى نصف 
مليون شخص، جهزت الحكومة خطة إلنعاش 
يوليو/ مــن شهر  انــطــاقــا  السياحي  املــوســم 

تــمــوز املــقــبــل، وهـــو الــشــهــر الــــذي ينطلق فيه 
عادة »مهرجان جرش للثقافة والفنون« الذي 
لــم يقم الــعــام املــاضــي كــســواه مــن املهرجانات 
حول العالم. وتشير مصادر »العربي الجديد« 
ثـــاث خطط  املــهــرجــان جــهــزت  إدارة  أن  إلـــى 
الصحية  الـــظـــروف  ســمــحــت  حـــال  لتطبيقها 
بإقامة املهرجان، هي: »إقامة الفعاليات بشكل 
طبيعي بمشاركة أردنية وعربية وعاملية«، أو 
األردنيني  الفنانني  على  الفعاليات  »اقتصار 
فــي مــوقــع املــديــنــة األثــريــة فــي جــرش )48 كلم 
شمال العاصمة عمان(«، أو »استثمار املنطقة 
)املثلث  عليها  ُيطلق  الــتــي  اآلمــنــة  السياحية 
والعقبة(  رم  وووادي  البتراء  وتضم  الذهبي 
بعدما  بشكل طبيعي،  الــفــعــالــيــات  إقــامــة  فــي 
لفنادق  الصيفية  الــحــجــوزات  نسبة  وصــلــت 
املثلث الذهبي منذ اآلن إلى 80 في املائة، كون 
بالفيروس  إصــابــات  تسجل  لــم  املنطقة  هــذه 

منذ عدة أشهر«.

رحاب ضاهر

أن نجد عما درامًيا  منذ فترة، من الصعب 
يــحــقــق نــجــاًحــا شــعــبــًيــا، وأن يـــدخـــل قــائــمــة 
نَسى، والتي يمكن 

ُ
األعمال الدرامّية التي ال ت

الدرامّية  األعمال  مــّرة.  من  ألكثر  مشاهدتها 
أصبحت تمّر مرور الكرام من دون أن تخلق 
حــالــة جـــدل ونــقــاش إال فــي الـــنـــادر. استطاع 
مسلسل »لعبة نيوتن« لكاتبه ومخرجه تامر 
محسن أن يكسر هذه القاعدة، وأن يخرج من 

دائرة االستهاك الدرامي املباشر. 
ُيعتَبر   

ْ
إذ جماهيرًيا،  إجماًعا  العمل  حصد 

املــســلــســل هـــو الــعــمــل الـــوحـــيـــد بــعــد »ســجــن 
الـــنـــســـا« الـــــذي حــقــق هــــذا اإلجــــمــــاع مـــن قبل 
 املشاهدين تفاعلوا 

ّ
املشاهدين والنقاد. بل إن

مع أحداث املسلسل تماما، وشغلت القضايا 
ــام. بـــدءًا  ــعـ الــتــي يــطــرحــهــا نــقــاشــات الـــــرأي الـ
مـــن الــحــصــول عــلــى جــــواز الــســفــر األمــيــركــي 
ص«( أو القتل بلدغات النحل 

ّ
)العامل »املخل

الــطــاق عبر »الــواتــس آب« أو االغتصاب  أو 
 عنوان املسلسل أثار الكثير 

ّ
الزوجي. كما أن

ر قائمة األسماء  من الفضول حوله، إذ تصدَّ
ا على محّرك بحث »غوغل«.   

ً
األكثر بحث

كره الشخصيّات
 على 

ّ
عـــنـــوان املــســلــســل »لــعــبــة نــيــوتــن« يــــدل

 فعل 
ّ

القانون الفيزيائي املعروف لنيوتن. لكل
املــقــدار ومتعاكسة  فــي  لــه  رّدة فعل مساوية 
التفكير، رّكز  الطريقة في  في االتــجــاه. بهذه 
 
ً
مــخــرج الــعــمــل عــلــى أدق الــتــفــاصــيــل جــاعــا
 ال يمكن أن تخرج منه بعد أي 

ً
منه مسلسا

حلقة، دون أن تشغل تفكيرك. العمل ال يكّرس 
الــصــورة املــثــالــيــة أو الــجــمــالــّيــة ألي شخص 
نــمــاذج متضاربة  يــقــدم  بــل  مــن شخصّياته، 
والــشــر،  الخير  بــني  ومــتــصــارعــة  ومتناقضة 
مــع االعــتــمــاد على رّدة الفعل الــصــادمــة عند 
إلى  باملشاهدين  ذهــب  األمـــر  هــذا  الجمهور. 
أجــل تحليل  مــن  النفسي  العامل  عــن  البحث 
ــال وتـــبـــريـــر تــصــّرفــاتــهــم  ــطــ شـــخـــصـــّيـــات األبــ
القائمة على عقد النقص وترّسبات املاضي. 
الشخصّيات،  مع  ا 

ً
العمل ال يجعلك متعاطف

ــهـــم، وتــشــتــمــهــم  ــنـ ــفـــر مـ ــنـ بــــل ســـتـــكـــرهـــهـــم وتـ
وتتابع العمل بشغف. 

األنانيّة والشر
مــســلــســل لــعــبــة نــيــوتــن هـــو الــعــمــل األول في 
البعد  إلــى  الــذي لفت االنتباه  العربي  العالم 
النفسي  البعد  األطــفــال،  لتصّرفات  النفسي 
الاوعي. وإذا كان  املوجود في  املباشر  غير 

مــكــتــوبــا« يــظــهــر فــيــه مــمــثــل بـــالـــغ، لـــم يــصــدر 
إطاقا.

ووصــــــف مـــحـــامـــي مـــانـــســـون، هـــــــاورد كــيــنــغ، 
االدعاءات السابقة التي قدمتها بيانكو بأنها 
املمثلة  واتــهــم  إثــبــاتــه«،  »كــاذبــة بشكل يمكن 
ومحاميها »بمطالبات مالية هائلة بناًء على 
ســلــوك لــم يــحــدث إطــاقــا«. فــي الــســيــاق نفسه 
كانت شرطة والية نيو هامبشاير األميركية، 
قــد أعــلــنــت مــســاء يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي، أنها 
أصدرت مذكرة اعتقال بحق مانسون. وقالت 
الشرطة إن وكيل أعمال مانسون ومستشاره 
الـــقـــانـــونـــي عــلــى عــلــم بـــاملـــذكـــرة »مـــنـــذ بعض 
ــانــــســــون( أي جــهــد  الـــــوقـــــت«، و»لــــــم يـــبـــذل )مــ
التهم  على  للرد  هامبشاير  نيو  إلــى  للعودة 
الــتــي وجــهــت إلـــيـــه«. وأضـــافـــت فــي بــيــان عبر 

طاولت مغني الروك القوطي ماريلني مانسون، 
نهاية األسبوع املاضي ادعاءات جديدة تفيد 
بأنه اغتصب صديقة سابقة له وأجبرها على 
مشاهدة مقطع فيديو له وهو يسيء معاملة 
آخــر دعــوى قضائية  معجبة صغيرة. وتأتي 
الحقيقي براين وارنر،  ضد مانسون، واسمه 
نيابة عن امرأة مجهولة بعدما اتهمته املمثلة 
ــتـــي شــــاركــــت فــــي مــســلــســل  إســـمـــي بــيــانــكــو الـ
»صراع العروش«، الشهر املاضي، باالغتصاب 
الدعوى  وتفيد  والعنف.  الجنسي  واالعــتــداء 
ــأن مــانــســون »اغــتــصــب جــايــن دو  الــجــديــدة بـ
)اســــم مــســتــعــار يــســتــخــدم لتسمية طـــرف في 
عند  مهددين  لشهود  كاسم  أو  قانوني  نــزاع 
تــقــديــم شــهــاداتــهــم(، واعــتــدى عليها جنسيا 

بشكل متكرر«.
وقالت املدعية في الشكوى إن مانسون عرض 
عليها مــقــطــع فــيــديــو يــظــهــر فــيــه وهـــو يربط 
مــعــجــبــة صــغــيــرة عــلــى كـــرســـي حــيــث »أذلـــهـــا 
وشــتــمــهــا« وخــلــع عــنــهــا قميصها وأجــبــرهــا 
عــلــى شـــرب كـــوب مــن الــبــول وهـــددهـــا بساح 
ــريـــق مــانــســون  ــد أعــــضــــاء فـ ــ ــفـــى أحـ نـــــــاري. ونـ
بشدة االتهامات الجمعة. وقال مصدر مقرب 
قصيرًا  »فيلما  كــان  الفيديو  إن  مانسون  مــن 

باملعنى  نيوتن  قــانــون  على  قائًما  املسلسل 
الــفــيــزيــائــي، ولـــكـــن فــلــســفــة نــيــتــشــه حــاضــرة 
ـــا، إذ نــجــد فــي أحـــد املــشــاهــد شخصّية 

ً
أيـــض

سيد رجب وهو يقرأ جملة من كتاب لنيتشه 
»أنا لست إنسانا... بل عبوة ديناميت«. هذه 

الجملة التي أسقطت أقنعة القداسة والكهنة 
والـــاهـــوت وغــيــرت مــن مــجــرى الــتــاريــخ. كل 
الفضيلة،  امتاكه  يّدعي  العمل  في  شخص 
والــرذيــلــة،  الفضيلة  تــتــصــارع داخــلــه قيم  إذ 
لــيــصــبــح ادعـــــــاء الــفــضــيــلــة نــــوًعــــا مــــن »دس 
الــســم فــي الــعــمــل«. ويظهر زيــف هــذا االدعـــاء 
الــوجــه الخفي  فــي العمل مــن خــال انكشاف 
تظهر  إذ  واملــتــوتــرة،  الضعيفة  للشخصيات 

أنانيتها وشرها ورغباتها الداخلّية. 

كسر الصورة النمطيّة
كل ما تظهره الشخصّية يصبح فقط خداًعا، 
مثل لحية الشخص املتدين »مؤنس« والتي 
أربــكــت املــشــاهــد واألفــكــار املسبقة املــوجــودة 
ــلـــة، والـــتـــي  فــــي رأســــــه حـــــول الــلــحــيــة الـــطـــويـ
تــرتــبــط غـــالـــًبـــا بــالــتــطــرف واإلرهــــــــاب. ولــكــن 

ويكسر  التوقعات   
ّ

كــل يخالف  العمل  تــنــاول 
املتدين، بل يرسمها  النمطّية حول  الصورة 
كشخصّية مركبة تعاني من صراع، وليست 
 أصحاب 

ّ
كما تعرض في األعمال األخرى بأن

ــيــــون دوًمـــــا.  ــابــ الــلــحــى هـــم مـــتـــطـــّرفـــون وإرهــ
»مــؤنــس« هــو رجــل عــاشــق يعاني مــن عقدة 
مــن ثوابته في  ى عــن جــزء كبير 

ّ
األم، ويتخل

 هذه 
ّ

سبيل الوصول إلى قلب من يحبها. كل
الشخصيات املتقلبة خّدرت املشاهدين خال 
النهاية  فــي  ليستفيقوا  العمل،  عــرض  فــتــرة 
عــلــى الـــصـــدمـــة الـــتـــي أفـــســـدت مــتــعــة الــعــمــل. 
ــيــــرة ضــعــيــفــة فـــي عمل  جـــــاءت الــحــلــقــة األخــ
متكامل من األلف إلى الياء، إذا كان الجمهور 
وتنسجم  تتوافق  عــاديــة  غير  نهاية  ع 

ّ
يتوق

مــع مــســتــوى املــســلــســل، لكنها جـــاءت نهاية 
عة وال تحمل أي مفاجأة. 

ّ
متوق

غــيــلــفــورد  إدارة شـــرطـــة  ــــدى  »لــ ــبـــوك«:  ــيـــسـ »فـ
مذكرة توقيف نشطة بحق بريان هيو وارنر 
ــانـــســـون( بــتــهــمــتــني مـــن الـــدرجـــة  ــلـــني مـ ــاريـ )مـ
األولـــى عــن حــادثــة اعــتــداء وقعت عــام 2019«. 
 في نيو هامبشاير 

ً
كان مانسون يحيي حفا

ــــني وقـــعـــت  عــــــام 2019 حـ ــــطـــــس/آب  ــــسـ أغـ ــــي  فـ
وشملت  للشركة.  وفقا  املزعومة،  االعــتــداءات 
االعــــتــــداءات مـــصـــورة فــيــديــو تــعــاقــدت معها 

شركة محلية لتصوير الحفل.
ــة بجنحة مــن الــدرجــة  ــ يــمــكــن أن تــــؤدي اإلدانـ
األولى في نيو هامبشاير إلى عقوبة السجن 
ملـــدة تــصــل إلـــى عـــام وغـــرامـــة تــصــل إلـــى ألفي 
قــالــت الشرطة إن االعــتــداءات  أمــيــركــي.  دوالر 
املزعومة لم تكن ذات طبيعة جنسية، مضيفة 
قاطعة  قرينة  ليس  إصــدار مذكرة توقيف  أن 

بالذنب«.
ــالـــي، تــقــدمــت املــمــثــلــة  ــار الـــحـ ــايــــو/أيــ خــــال مــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إســـمـــيـــه بــيــانــكــو الـــتـــي عــرفــهــا 
فــي دورهـــا ضمن مسلسل »صــراع  الجمهور 
ــانـــســـون، متهمة  الــــعــــروش« بــشــكــوى ضـــد مـ
السادي  الجنسي  باالغتصاب واالعتداء  إياه 

والعنف املتكرر.
)فرانس برس(

ماريلين مانسون... تهم جديدة

نيويورك: فندق 
إليواء المشردين

»لعبة نيوتن«... لكل فعٍل ردة فعل

برلين ـ العربي الجديد

قبالة  ضخمة  باستيكية  حــاويــات  تحمل  سفينة  احــتــرقــت 
السواحل السريانكّية، فانتشرت كل الجزيئات الباستيكّية 
ت عّدة أطنان من هذه 

ّ
حم في املياه املجاورة. وغط

ّ
والحطام املتف

نيجومبو،  شاطئ  بالزيت  املمزوجة  الباستيكية  الجزيئات 
ل 

ّ
على بعد حوالي 40 كيلومتًرا من العاصمة كولومبو، وتدخ

ـــارات. 
ّ
ــف  تــنــظــيــف الــشــاطــئ بـــاملـــجـــارف والـــحـ

ً
ــاوال الــجــيــش مـــحـ

وقــد تــم إغـــاق الــشــاطــئ الـــذي يشّكل مــقــصــًدا كــبــيــًرا للسياح 
ــت. مــن بعيد شوهدت 

ّ
واملــعــروف بصيد األســمــاك بشكل مــؤق

أعــمــدة الـــدخـــان الـــســـوداء املــتــصــاعــدة مــن سفينة الــحــاويــات 
املحترفة »أكس بريس بيرل« X-Press Pearl، والتي رست أمام 
ت 

ّ
غيمة واضحة غط الــدخــان شّكلت  كولومبو. سحب  ميناء 

األفق. واندلع الحريق يوم 20 مايو/ أّيار الحالي، حني كانت 
السفينة تنتظر دخول ميناء كولومبو. 

للحريق، وهو  الدقيق  السبب  السلطات من تحديد  وتمّكنت 

تسّرب حاوية من حمض النتريك أّدى إلى اشتعال السفينة، 
كما تمّكنت قــوى اإلنــقــاذ مــن إحــضــار الطاقم إلــى بــر األمـــان، 
ف من 25 شخًصا، ولم يتّم تسجيل أي إصابات بشرّية. 

ّ
واملؤل

جزيئات الباستيك هي عبارة عن كرّيات بولي اإليثيلني، وقد 
 يــوم الثاثاء املاضي. 

ّ
سقطت من ثماني حــاويــات على األقــل

وبحسب املعلومات الرسمّية، فقد حملت السفينة 28 حاوية 
الجزيئات  هــذه  الــكــريــات. وتستخدم  بــهــذه  مليئة  األقـــل  على 
الباستيكية بشكل أّولي في صناعة التعبئة والتغليف. ولكن 
ا 

ً
ليس ذلــك فقط، فالسفينة تحّمل أمــوًرا أخــرى، مثل 278 طن

ا من زيت الغاز البحري، وهو وقود 
ً
من الزيت الثقيل و50 طن
خاص بالسفن الكبيرة. 

وتحاول السلطات نقل محتويات السفينة إلى بّر األمان من 
إلـــى كمية الشحنة  الــســاعــة. بالنظر  ــدار  الــعــمــل عــلــى مـ خـــال 
 حــــدوث أي تــســرب نــفــطــي عــلــى السفينة 

ّ
وضــخــامــتــهــا، فــــإن

سيؤّدي إلى انفجارها وحصول كارثة بيئية كبيرة ال يمكن 
تحديد نطاق أضرارها نظًرا لضخامة السفينة.

الفنانون العرب يوّدعون 
حفالت »األونالين«

عودة إلى 
المسرح

بالستيك شواطئ سريالنكا

فنون وكوكتيل
رصد

متابعة

نجوم

نقداليف ستايل

عَرف 
ُ
ت مانهاتن،  فــي  راقــيــة  منطقة  فــي  للمشردين  مـــأوًى  نيويورك  مدينة  ستبني 

إدارة حاكم نيويورك  قانونية طويلة. وأعلنت  »بيليونيرز رو« بعد معركة  باسم 
فــنــدق »بــــارك ســافــوي« السابق  أنــهــا تخطط لتحويل  بــيــل دي بــازيــو عـــام 2018 
سع لـــ150 شخصا. وأقــام ائتاف 

ّ
الواقع في شــارع ويست 58 ستريت إلى ملجأ يت

من السكان دعوى قضائية لوقف هذه الخطوة، لكن قاضي االستئناف رفض يوم 
أيــزاك  الخميس معارضتهم، ما مّهد الطريق أمــام املضي قدما في املــشــروع. وقــال 
ماكغني، وهو ناطق باسم إدارة الخدمات االجتماعية عقب صدور الحكم: »نتطلع 
إلــى فتح أبــوابــنــا فــي هــذا املــوقــع فــي أقـــرب وقــت مــمــكــن«. وتــضــم »بيليونيرز رو« 
مجموعة من ناطحات السحاب السكنية الفائقة الفخامة قبالة الطرف الجنوبي من 
سنترال بارك والتي تضم بعضا من أغلى املنازل في العالم، وهي موطن للعديد من 
األثرياء واملشاهير، بمن فيهم مايكل ديل، الذي يقال إنه اشترى شقة من طبقتني 
في مبنى »وان 57« في املنطقة مقابل 100,5 مليون دوالر عام 2014. وقال محامو 
السكان إن استخدام الفندق السابق الذي بني عام 1910، كمأوى يمثل »خطرًا على 
السامة«. وكانت محكمة أدنى درجة قد قضت بأنه يجب عقد جلسة لتحديد ما إذا 
كانت هذه الخطوة آمنة. لكن محكمة االستئناف في نيويورك قالت الخميس إنه ال 
داعي لجلسة استماع. وتقول الحكومة إن املركز سيؤوي أشخاصا لديهم وظيفة 
أو يبحثون بنشاط عن عمل. وسيكون مجهزًا بمراقبة أمنية على مدار 24 ساعة. 
ويأتي هذا الحكم فيما تكافح نيويورك إليجاد طريقة إليواء آالف املشردين الذين 

نقلوا من ماجئ إلى فنادق خال الوباء.
)فرانس برس(

يعود  العالم،  في  كورونا  فيروس  تفشي  انحسار  مع 
أشهر  بعد  والمهرجانات  المسارح  إلى  العرب  الفنانون 
التواصل مع الجمهور من خالل  طويلة اختاروا فيها 

الحفالت االفتراضية

الوضع الصحي لدالل 
عبد العزيز

كشفت نقابة املمثلني املصريني عن 
الصحية  الحالة  في  بسيط  تحسن 
للفنانة دالل عبد العزيز )الصورة(، 
أحـــد مستشفيات  فـــي  تــمــكــث  الــتــي 
العزل في القاهرة، وتعاني من آثار 
إصابتها بفيروس كورونا الجديد، 
ــك رغـــــم تــعــافــيــهــا مــــن املـــــرض.  ــ ــ وذلـ
وقالت الفنانة نهال عنبر، مسؤولة 
املـــــلـــــف الــــطــــبــــي فــــــي نــــقــــابــــة املـــهـــن 
»العربي  التمثيلية في تصريحات لـ
ــه بعد تعافي دالل عبد 

ّ
الجديد«، إن

 
ّ
العزيز من فيروس كورونا، تبنّي أن

ها بدأت 
ّ
الرئتني تأثرتا باملرض، لكن

تتحسن.

ياسر العظمة يحصل 
على الجنسية اإلماراتية

أعــــــلــــــن الـــــفـــــنـــــان الــــــــســــــــوري يــــاســــر 
الــعــظــمــة )الـــــصـــــورة(، عــبــر حــســابــه 
حصوله  »فيسبوك«،  على  الرسمي 
عــلــى الــجــنــســيــة اإلمــــاراتــــيــــة. وقـــال 
اإلمـــارات  دولـــة  »شرفتني  العظمة: 
الجنسية  بمنحي  املتحدة  العربية 
ــيــــة، فــشــكــرًا لــســمــو الــشــيــخ  اإلمــــاراتــ
مـــحـــمـــد بــــن راشــــــــد، راعـــــــي الـــفـــنـــون 
واآلداب والعلوم، على هذه املكرمة، 
اإلقامة  ملنحه  لسمّوه  التقدير   

ّ
وكــل

العرب  الفنانني  من  لكثير  الذهبية 
فرصة  لهم  تتيح  التي  والسوريني، 
العمل واإلقــامــة املستمرة في ربوع 

اإلمارات«.

بــعــد حصول  العظمة  إعـــان  وجـــاء 
عـــدد مـــن الــفــنــانــني الــســوريــني على 
اإلقامة الذهبية في دولــة اإلمــارات، 
وقــصــي خولي،  تيم حــســن،  ومنهم 

وكاريس بشار، ومها املصري.
والقى هذا اإلعان الكثير من الردود 
ــأه 

ّ
ــقــني مـــن هــن

ّ
املــتــبــايــنــة، فــمــن املــعــل

ومنهم  الجنسية،  على  بالحصول 
ــر ســـبـــب خـــروجـــه  ــذكــ ــــن طـــالـــبـــه بــ مـ
ــنــــهــــم مـــــن انـــتـــقـــد  مـــــن ســــــوريــــــة، ومــ
ــة اإلمــــــــــارات الــــتــــي تــســتــضــيــف  ــ ــ دولـ
مــوالــي النظام الــســوري وتــقــّدم لهم 

االمتيازات.

حفل جوائز توني 
المسرحية في سبتمبر

ــة بـــــــــــرودواي، املــنــظــمــة  ــطــ قـــالـــت رابــ
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ ــــي املـ ــونــ ــ لـــــجـــــوائـــــز تــ
 حفل 

ّ
الواليات املتحدة، في بيان، إن

تــوزيــع الــجــوائــز الـــذي تــأجــل ألكثر 
ــن عـــــام بــســبــب جـــائـــحـــة فـــيـــروس  مــ
26 سبتمبر/  فـــي  ســيــقــام  كـــورونـــا 

أيلول املقبل.
م الجوائز األرفع في مجال 

َّ
سل

ُ
وست

املسرح والعروض املوسيقية خال 
 خــاص مدته أربــع ساعات على 

ّ
بــث

التلفزيونية  إس«  بــي  »ســي  شبكة 
ل بذلك  ومنصات إلكترونية، لتسجَّ
عودة العروض املباشرة في مدينة 
مستمرة  صعوبات  بعد  نيويورك، 

منذ مارس/ آذار 2020.
ــالــــت شــــارلــــوت مــــارتــــن، رئــيــســة  وقــ
ــرودواي، وهيثر هيتشنز،  بــ رابــطــة 
ــة واملــــــــديــــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــســ ــيــ ــرئــ الــ

ملــؤســســة جــنــاح املــســرح األمــيــركــي: 
ــام  ــعـ ــــام ونــــصــــف الـ ــعـ ــ ــد ذلــــــك الـ ــعــ »بــ
املـــــدمـــــر لـــصـــنـــاعـــتـــنـــا، ومـــديـــنـــتـــنـــا، 
نــتــوقــع أن نتمكن  ولــلــعــالــم أجـــمـــع، 
أخــــــــيــــــــرًا مــــــــن االحـــــــتـــــــفـــــــال بـــــعـــــودة 
ــــني لــــجــــوائــــز  ــحـ ــ ــرشـ ــ بـــــــــــــــــرودواي، املـ
تــونــي والــفــائــزيــن«. وكــانــت أســمــاء 
املــرشــحــني لــجــوائــز تــونــي 2020 قد 
 الحفل 

ّ
عــلــنــت، الــعــام املــاضــي، لــكــن

ُ
أ

السنوي تأجل من دون موعد محدد 
لتنظيمه، بسبب الجائحة.
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عيشة عن الجائحة، 
َ
الــذاكــرة امل من أجــل حفظ 

ــنــــات مـــتـــنـــّوعـــة  ــ ــّي ــهــــدف إلــــــى جـــمـــع عــ حـــيـــث تــ
الفوتوغرافية  الــصــور  مــثــل  للمرحلة،  ــق 

ّ
تــوث

لــلــســاحــات الـــفـــارغـــة، والــتــســجــيــات املــرئــيــة 
والصوتية، واملذّكرات واليوميات التي ُكتبت 
عـــن الــجــائــحــة ومـــوجـــاتـــهـــا، بـــل والـــكـــّمـــامـــات 
ــد  ها وســائــط مــاديــة مــن املــؤكَّ

ّ
ذاتــهــا، وهــي كل

لها  ص  خصَّ
ُ
وست األرشــيــفــات،  ستدخل  أنــهــا 

 عمٍل مستجّد 
َ

ة، مّما يشكل حقل
ّ
أروقة مستقل

لــكــن كــيــف يمكن هــنــا تحديد  املــتــاحــف.  لتلك 
العّينات املهّمة ذاكريًا وتاريخيًا ضمن عملية 

التجميع املتحفية الراهنة؟
ة عن 

ّ
ال يمكن حاليًا اإلجابة عن هذا السؤال بدق

طريق سرد الئحة من تلك العّينات املطلوبة، 
أكبر  أّواًل لجمع  املتاحف تسعى   هــذه 

ّ
أن غير 

عـــدد مــمــكــن مـــن تــلــك الــعــنــاصــر املـــاديـــة وغــيــر 
املــاديــة املرتبطة بــاألزمــة إلــى أن تحني مرحلة 
فـــرزهـــا وتــقــديــمــهــا بــشــكــل نــهــائــي للجمهور 
املستقبلية،  معروضاتها  مــن  جــزءًا  بوصفها 
َهت بعض  بل وحتى لألجيال القادمة. لذا توجَّ
ــاُون مـــع جــامــعــات  ــعـ ــتـ املـــتـــاحـــف األوروبـــــيـــــة بـ
 مــن أملانيا وسويسرا 

ٍّ
ــّدة، وال سيما فــي كــل عـ

وفــرنــســا، مــثــل مــتــاحــف وجــامــعــات هــامــبــورغ 
وكولونيا وميونيخ، بطلب إلى السّكان بعدم 
ــص مـــن األشـــيـــاء الــتــي شــّكــلــت الــحــيــاة 

ُّ
الــتــخــل

ي موجات جائحة كورونا 
ّ

إبــان تفش اليومية 
الصّحي، بل تصويرها  الحجر  وأثناء فترات 
وإرسالها إليها رقميًا أو بريديًا، فتجميع هذه 
املــرَســلــة يجعلها تنتقل مــن مــجــّرد  الــعــيــنــات 
أشياء مخصوصة بالحياة الشخصية لألفراد 

لــذاكــرة جمعية  لة  إلــى كونها محتويات ُمشكِّ
مشتركة عن الجائحة. وبفضل الهاتف الذكي، 
إمكانيات كبيرة إلنشاء وتخزين  الــذي يتيح 
وإرسال محتويات متعّددة الوسائط من صَور 
ونصوص وصوتيات ومرئيات، أمكن ويمكن 
 الجائحة بشكل 

ّ
توثيق الحياة اليومية في ظل

 بـــأي وقـــت وبــائــي مضى.  
ً
أكــثــر ُيــســرًا مــقــارنــة

ُيعتبر »متحف فيينا« من بني أوائل املتاحف 
ــصــت حــيــزًا رقــمــيــًا لعرض  الــعــاملــيــة الــتــي خــصَّ
 أهمية 

ّ
تــلــك الــعــّيــنــات، مــعــتــبــرًا أنــهــا ســتــحــتــل

أرشيفية وثقافية كبيرة في املستقبل. ويتيح 
املوقع الرسمي للمتحف على شبكة اإلنترنت 
لــــــــــزّواره مــجــمــوعــة مــــن الـــوثـــائـــق والـــعـــّيـــنـــات 
واملقاطع املصورة، بعضها ال يخلو من إبداع 
وطــــرافــــة. هــــذا إضـــافـــة إلــــى عــــرض تسجيات 
رة 

ّ
رقمية غير مألوفة لحفات موسيقية ُمصغ

ـــرفـــات وأســـطـــح املـــنـــازل، وهــي 
ُ

أقــيــمــت عــلــى ش
ل في أوقات األوبئة السابقة.  سجَّ

ُ
مشاهد لم ت

بَعه »متحف موسيم« في مدينة 
ّ
نفس النهج ات

ن من الحصول  مرسيليا الفرنسية، والذي تمكَّ
على عّينات مادية من فترات الحجر املتتابعة 
في فرنسا، والتي ال تزال تخضع حاليًا للفرز. 
أّما »املتحف التاريخي األملاني« في برلني، فقد 
 لعمل 

ً
اعتبر هذه الجائحة منذ البداية فرصة

متحفي جديد، تنضاف إلى املجموعات التي 
األوبئة«،  »ذاكــرة  يمتلكها سلفًا وموضوعها 
األوبئة  عن  متنّوعة  ملعروضات  صة  واملخصَّ
املــاضــيــة مــثــل الــطــاعــون والــكــولــيــرا والــحــّمــى 

زهير سوكاح

ي العاملي لفيروس كورنا 
ّ

بعد التفش
املستجّد وما تبعه من حجر صحي 
صــارم في إطــار االحــتــرازات املعمول 
بها، اضطّرت املتاحف في معظم أرجاء العالم 
إلـــى إغـــاق أبــوابــهــا مــنــذ أزيـــد مــن ســنــة، وقــد 
تكّبدت خسائر مالية جــّراء اإلغــاق املستمر. 
ف فعالياتها الحضورية، استطاعت 

ُّ
ورغم توق

عّدة متاحف عاملية تكييف أنشطتها وجعلها 
في  رقمي  كبديل  األولــى،  بالدرجة  افتراضية 

زمن الجائحة.
الغربية  املتاحف  هــذا، سعت بعض  مــن  أكثر 
إلــى أرشفة  الــيــوم  الجائحة وإلـــى  بــدايــة  منذ 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــالـ مـــعـــظـــم املــــظــــاهــــر الـــحـــيـــاتـــيـــة الـــحـ
ــة الــراهــنــة قــدر اإلمــكــان، وذلــك  أوجــدتــهــا األزمـ

باريس ـ العربي الجديد

منذ تأسيسها، عام 1996، على يد املوسيقار 
ــويـــل بــــــــــاردون، وفــــرقــــة »كــانــتــيــكــوم  ــانـ ــمـ إيـ
اللغة  فــي  االســـم  )يعني  الفرنسية  نــوفــوم« 
م 

َ
الاتينية »األغنية الجديدة«( تطوف العال

ربما  املختلفة.  وآالتــــه  املوسيقية  وألـــوانـــه 
ـــهـــا تــطــوف الــعــالــم 

ّ
 الـــقـــول إن

ّ
كـــان مـــن األدق

في  متخّصصة  الفرقة   
ّ
أن باعتبار  القديم، 

املــوســيــقــات الــكــاســيــكــيــة الــتــي رأت الــنــور 
منذ العصر الوسيط، والتي ما زالــت حّية، 
بــطــرق مختلفة، فــي الــثــقــافــات الــتــي ُولـــدت 
التي  باملوسيقات  املـــرور  بعد  هــكــذا،  فيها. 
ازدهرت خال الحقبة العثمانية، في تركيا 
»لقاء«  ألبوم  لها  والتي خّصصت  وإيـــران، 
مع  أرمينيا  إلــى  الفرقة  انتقلت   ،2014 عــام 
ولـــون  إيــطــالــيــا  إلــــى  ثـــم   ،)2017( »أرارات« 
ــي الـــــــذي ُعـــــــرف فــــي عــصــر  ــروحـــ الـــــــــاودا الـــ

 
ّ
النهضة )»الوداريـــو«، 2019(، قبل أن تحط

رحــالــهــا، قــبــل أّيـــــام، فــي الــعــصــر األنــدلــســي 
ألبومها الجديد، »البصمة« )إصــدارات  مع 

»أمبروناي«، 2021(.
اة، 

ّ
مغن  

ً
مقطوعة تسع عشرة  األلبوم  يضّم 

حات معروفة عربيًا، 
ّ

من بينها خمسة موش
مثل »يمّر ُعجبًا« و»زارنــي املحبوب« و»يا 
غزالي«، وإلى جانبها اشتغاالٌت في لغات 
البرتغالية  مثل  قديمة،  وإيبيرية  التينية 
غير  العناوين  أغــلــب  وتنتمي  الغاليسية. 
الــعــربــيــة الــتــي يضّمها األلــبــوم إلــى أعــمــال 
ــرن  ــقـ ــك قـــشـــتـــالـــة بـــــــدءًا مــــن مـــنـــتـــصـــف الـ ــلـ مـ
الثالث عشر، ألفونسو العاشر، الذي ُعرف 
ــًا بــكــتــابــتــه قـــصـــائـــد ديـــنـــيـــة غــنــائــيــة،  أيـــضـ
وضــعــهــا بــالــغــالــيــســيــة الــبــرتــغــالــيــة تحت 
ــا«،  ــاريـ ــنـــوان »كــانــتــيــغــاس دي ســانــتــا مـ عـ
وأخــــرى غــزلــيــة ِحــّســيــة كتبها ضــمــن إطــار 
»كانتيغاس دي أميغو»؛ كما  ما ُعرفت بالـ
 ألــفــونــســو الــعــاشــر صــاحــُب واحــــدة من 

ّ
أن

القشتالية،  بــاإلســبــانــيــة  الــتــرجــمــات  أولــــى 
ل 

ّ
يمث هكذا،  وِدمنة«.  لـ«كليلة  العربية،  عن 

كورونا 
في متاحف أوروبا

في ألبومها الجديد، 
»البصمة«، تعود الفرقة 

المختّصة بالموسيقات 
القديمة إلى العصر 

األندلسي. عمٌل يمثّل 
تحيّة لفّن الموّشح 

وللغناء الغاليسي

تعمل بعض المتاحف 
الغربية، منذ بداية 

الجائحة، على أرشفة 
المظاهر الحياتية التي 

أوجدتها األزمة الراهنة، 
وذلك من أجل حفظ 
الذاكرة الَمعيشة عن 

الوباء

كانتيكوم نوفوم رحلة إلى الموّشحات وِجوارها

حيث ال يسمعك أحد

توثيق الحياة اليومية في زمن الجائحة

تجمع المتاحف 
أشياء شّكلت الحياة 

اليومية في الجائحة

اختارت الفرقة اإلبقاء 
على التوزيع العربي 

األصلي للموّشحات

قد تحتل العيّنات 
أهمية أرشيفية وثقافية 

كبيرة في المستقبل
يدفعنا االّطالع على اهتمام المتاحف 
إلى  كورونا  وباء  فترة  بتوثيق  الغربية 
التساؤل عن طبيعة التعاطي المتحفي 
هل  الجائحية:  المرحلة  مع  العربي 
في  بدورها  العربية  المتاحف  فّكرت 
وما  المستجّد؟  األرشيفي  الحقل  هذا 
أجل  من  أطلقتها  التي  المبادرات  هي 
سياقها  في  الجائحة  ــرة  ذاك توثيق 
الذي  ما  ــّم:  واألهـ الثقافي؟  العربي 
المتاحف  تقّدمه  أو  تسرده  أن  يمكن 
مرحلة  في  الجائحة  فترة  عن  العربية 

ما بعد كورونا؟

حقل مستجد

2425
ثقافة

إضاءة

موسيقى

شعر

فعاليات

اإلســبــانــيــة، حــيــث تــضــم، عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
َبعة 

َّ
كــانــت مت الــتــي  لـــإجـــراءات،  عينات طبية 

في مكافحة األمراض، إلى جانب قطع األدوات 
ستخَدم في الحجر الطبي.

ُ
التي كانت ت

وعلى املستوى الرقمي، تأّسست في سويسرا 
مبادرة »ذاكــرة كورونا«، وهي أرشيف رقمي 
األفــراد على  ي ذكريات 

ّ
تلق فيه  يتم  تشاركي، 

شكل نصوص وتسجيات وصور حول هذه 
وجعلها  بغرض حفظها  االستثنائية  الفترة 
فــي املتناول ملــدة طويلة. واملــبــادرة هــي ثمرة 
ــات مـــتـــنـــّوعـــة مــن  ــهـ تــــعــــاون وتــنــســيــق بــــني جـ
جامعات ومتاحف ومؤّسسات عامة وخاصة.

إلى جانب هذا، نجد مبادرة جامعية مشابهة 

ــــدلـــــس«، كما   فـــي قــلــب األنـ
ً
ــلــــة األلــــبــــوم »رحــ

إلى  فيه  الفرقة  تشير  الــذي  تعريفه،   يقول 
ــذا الــعــصــر  ــ ــا اخــــتــــارت الــــغــــوص فــــي هـ ــــهــ

ّ
أن

والـــفـــضـــاء األنـــدلـــســـّيـــني بــاعــتــبــارهــمــا »مــن 
إذهــااًل«  وأكثرها  املتوّسط  فضاءات  أغنى 
ــافـــي الــــعــــربــــي ـ  ــقـ ــثـ ــيـــث ســــاهــــم املــــزيــــج الـ حـ
اإلســـامـــي واملــســيــحــي والــيــهــودي بــإنــتــاج 
ى 

ّ
لــهــا« حت قــريــن  اشــتــغــاالت موسيقية »ال 

يومنا هذا.
املوسيقي،  واأللـــــوان  الــلــغــات  فــي  بتنويعه 
يــحــاول األلـــبـــوم إعــطــاء صـــورة واســعــة عن 
املــوســيــقــات األنــدلــســيــة الــتــي مــا زالـــت شبه 
مجهولة، في الفضاءين العربي واألوروبي، 
رغم استعاداتها املستمّرة منذ عقود عربيًا، 
ــا الــغــربــيــة.  ــ ومــنــذ ســنــوات فــي بــلــدان أوروبـ
ــادات،  ــعــ ــتــ ، بـــخـــاف بـــعـــض هـــــذه االســ

ْ
ــن ــكــ لــ

الــتــي أعـــادت تــوزيــع قــوالــب عربية معروفة 
بـــآالت وأصــــوات غــربــيــة، كما فعلت  لَعب 

ُ
لت

فــي  عـــــام 2018  ــــاريـــــس«  بـ »فـــيـــلـــهـــارمـــونـــيـــا 
 
ّ
ــى«؛ فــإن

ّ
ــا بـــدا يــتــثــن ـ

ّ
ــح »مل

ّ
اســتــعــادتــهــا ملــوش

»كــانــتــيــكــوم نـــوفـــوم» اخـــتـــارت اإلبـــقـــاء على 
ــحــات، 

ّ
ــلــــي لــلــمــوش الـــتـــوزيـــع الـــعـــربـــي األصــ

وتــقــريــبــًا عــلــى اآلالت نــفــســهــا؛ ال بـــل إنــهــا 
اســتــعــانــت بــنــَســخ قــديــمــة مـــن آالت وتــريــة، 
ستخدم في العصر 

ُ
تشبه تلك التي كانت ت

الوسيط. 

طلقت تحت ُمسّمى »أرشيف كورونا«، وهو 
ُ
أ

ّســـســـت فــي أملــانــيــا مــن طــرف 
ُ
مــنــصــة رقــمــيــة، أ

كل من جامعات هامبورغ وبوخوم وغيسن، 
وذكريات  تجارب  تخزين وحفظ  تتيح  وهــي 
عّدة  تقاُسم  يمكن  حيث  الجائحة،  مع  فردية 
وسائط، مثل الصور الفوتوغرافية أو مقاطع 
أو النصوص  الــصــوتــيــة  املــلــفــات  أو  الــفــيــديــو 

املكتوبة وغيرها من الوسائط الرقمية.
ــّرف عــلــى  ــعــ ــتــ وهـــــــدف إنــــشــــاء املـــنـــّصـــة هــــو الــ
الكيفيات واألنماط التي يتم فيها التحّدث عن 
بة 

ّ
عيشة واملترت

َ
الجائحة وطبيعة الذكريات امل

األزمــــة، والــتــي طرحت  عنها بعد نهاية هــذه 
أمام الجميع تحديات اقتصادية واجتماعية 
 دعوة هذه 

ّ
وثقافية مستجّدة، واملاَحظ هنا أن

البالغني فقط، حيث ُيطلب  املبادرة ال تخّص 
ــال، الــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــرهــم  ــفــ حــتــى مـــن األطــ
اتــجــاه املــرحــلــة الجائحية، فــي مــحــاولــة لفهم 
ذكريات الطفولة ومدى اختافها عن ذكريات 
البالغني، ال سيما وأن اإلجــراءات االحترازية 
قد فرضت أيضًا إغاق املدارس في معظم دول 
العالم لشهور طويلة في ظل حجر منزلي غير 
مألوف استمر لشهور وال يزال في العديد من 

مناطق العالم، ومنها املنطقة العربية.
)كاتب مغربي مقيم في أملانيا(

تصويب

أوتار األندلس وأصواته

أفيـرنـو

يوسف   - العراق  مونودراما  »مهرجان  من  الثانية  الدورة  المقبل،  األحد  تنطلق، 
اللعبة  منها:  مسرحية؛  عشرة  اثنتي  بمشاركة  أيام،  لخمسة  وتتواصل   العاني«، 
ص  تخصَّ كما  محمد،  اهلل  عبد  لـ  الهاوية  من  والهروب  الخزعلي  صبحي  لـ 
الحميد  عبد  سامي  العراقي  المسرحي  والمخرج  الكاتب  لتجربة  نقدية  جلسة 

)1928 - 2019/ الصورة(.

غرف مرايا ال متناهية عنوان معرض الفنانة اليابانية يايوي كوساما )1929( الذي 
حتى  ويتواصل  الجاري  الشهر  منتصف  بلندن  مــودرن«  »تيت  غاليري  في  افتُتح 
الثاني عشر من الشهر المقبل. تجمع كوساما بين الرسم والفوتوغرافيا والنحت 
والتركيب، وتسعى في أعمالها إلى تفكيك الصورة النمطية حول المرأة اآلسيوية.

خلدون  ابن  المغربية  الثقافة  دار  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثالث  حتى 
بتونس العاصمة معرض الفنان التشكيلي التونسي محمد المالكي، والذي افتُتح 
المالكي  يتناولها  التي  المواضيع  تتنّوع  الجاري.  الشهر  من  والعشرين  الثاني  في 
بأسلوبه التجريدي الذي يوّظف فيه حروفيات وزخارف إسالمية بين معمار المدينة 

التونسية، والطقوس والتقاليد الشعبية، والمقاومة الفلسطينية.

العودة  طقوس  مسرحية  األربعاء،  غٍد  بعد  مساء  من  السادسة  عند  ُتعرض، 
سعيد سليمان على خشبة »مسرح الطليعة« في القاهرة. كَتب أشعار  للمخرج 
مسعود  المصري،  التراث  في  ونعيمة«  »حسن  قصة  إلى  يستند  الذي  العمل، 
من  كّل  التمثيل  في  ويشارك  الحجار،  أحمد  المطرب  موسيقاه  وأعّد  شومان، 

نجالء يونس، وماهر محمود.

لويز غليك

1
تموتني عندما تموت روحك.

 فإنك تعيشني.
ّ

وإال
ــيـــــش، ولـــكـــنـــك  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــنـــجـــحـــني فــ ــد ال تـ ــ قــ

تستمّرين - 
شيٌء ال خيار لك فيه.

عندما أقول هذا ألبنائي
ال يعيرونني االنتباه.

ون ُيفّكرون - 
ّ
املسن

ذلك ما يفعلونه على الدوام:
يتحّدثون عن أشياء ال يستطيع أحــد أن 

يراها
ــاغ الــتــي  ــ ــدمـ ــ ــا الـ لـــلـــتـــمـــويـــه عــــن كــــل خــــايــ

يفقدونها.
يغمزون لبعضهم البعض؛

 يتحّدث عن الروح
ّ
سن

ُ
اسمعوا امل

 كرسّي.
َ
ألنه لم يعد بإمكانه أن يتذّكر كلمة

 .
ً
من املريع أن تكوني وحيدة

 - 
ً
ال أقصد أن تعيشي وحيدة

، حــيــث ال يسمعِك 
ً
بــل أن تــكــونــي وحـــيـــدة

أحد.
أذكُر كلمة كرسّي.

أريد أن أقول - أنا لم أعد مهتّمة.
أستيقظ وأنا أفّكر
ِعّدي«.

ُ
»عليِك أن ت

سوف تستسلم الروح عّما قريب - 
لن تساعدك كل كراسي العالم.

أعـــــرف مـــا يـــقـــولـــون عــنــدمــا أكـــــون خـــارج 
الغرفة.

هل يجب أن أرى معالجًا، هل يجب أن آخذ
إحدى أدوية االكتئاب الجديدة

همسًا،  طون، 
ّ
ُيخط أسمعهم  أن  بإمكاني 

كيف سيقسمون التكلفة.
وأريد أن أصرخ،

ُكم تعيشون في حلم«.
ّ
»أنتم كل

ــــرون - أن  ـ ــكِّ ــ ـ
َ
ــف ــ ُيـ  - 

ً
ــا ــ ــ كــــم مــــن الـــســـّيـــئ أصـ

يشاهدوا انهياري.
ــــن دون  ــتـــى مـ ، حـ

ً
ــّيــــئ أصـــــــــا ــــن الــــســ ــــم مـ كـ

فرض عليهم هذه األيام
ُ
املحاضرات التي ت

 لي الحق في امتاك هذه املعلومات 
ّ
وكأن

الجديدة.
هم لديهم نفس الحق بأي حال.

ِعدُّ
ُ
هم يعيشون في حلم، وأنا أ

لكي أصير شبحًا. أريد أن أصيح
»قد انجلى الضباب« - 

إنه مثل حياة جديدة:
ليس لك نصيب في النتيجة؛

أنِت تعرفني النتيجة.
ــون عــامــًا مــن الجلوس 

ّ
فــّكــري بــاألمــر: ســت

على الكراسي. واآلن تسعى الروح الفانية
بكل صراحة، وبكل جرأة - 

إلى رفع الحجاب. 
إلى رؤية ما تقومني بتوديعه. 

2
لم أرجع لفترة طويلة.

خــــــــرى، كـــان 
ُ
 أ

ً
عـــنـــدمـــا رأيـــــــُت الـــحـــقـــل مـــــــّرة

الخريف قد انقضى.
هنا، يكاد ينتهي الخريف قبل أن يبدأ -
ون ال يملكون ثيابًا صيفية حتى. 

ّ
سن

ُ
امل

لكي أكتب وصية؛ هم قلقون من أن تأخذ 
الحكومة
 شيء.

ّ
كل

يجب أن يأتوا معي في بعض األحيان
لكي يروا هذا الحقل تحت غطاء من الثلج.

األمر بُرّمته مكتوٌب في الخارج هناك.
ال شيء: ليس لدّي شيٌء ألعطيهم إياه.

ذلَك أّواًل.
أّما ثانيًا: ال أريد أن يتّم حرقي. 

3
 الروح.

ُ
على جهٍة، تجول

خرى، يعيش البشُر في خوف.
ُ
على األ

وفيما بينهما، هّوة االختفاء.
 البنات

ُ
تسألني بعض

 بمأمن بالقرب من أفيرنو* 
ّ
عما إذا سيُكن

فهن يشعرن بالبرد، وهن يرغنب بالذهاب 
إلى الجنوب لبعض الوقت.

، وكأنها تمزُح، ولكن ليس 
ّ
وتقول إحداهن

إلى أقصى الجنوب - 
، إنها آمنة مثل أي مكان،

ُ
أقول

ويسعدهن ذلك.
ما يعنيه ذلك هو، ال شيء آمن.

تركبني قطارًا، تختفني.
تكتبني اسمك على النافذة، تختفني.

هناك أماكن مثل هذه في كل مكان،
أماكن تدخلينها كبنٍت يافعة

.
ّ
وال ترجعني منها قط

 بركانية 
ٌ
* أفيرنو: اسم قديم. أفيرنوس: بحيرة

ــيــــال غـــرب  صـــغـــيـــرة تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد عـــشـــرة أمــ
نابولي، إيطاليا؛ اعتبرها الرومان القدماء بوابة 

إلى العالم السفلي )املترجم(

)Louise Glück شاعرة أميركية من مواليد 
1943، حازت جائزة نوبل لآلداب عام 2020. 
ترجمة: أنس الحوراني(

ًى بالثلج، نقيًا.
ّ
كان الحقل مغط

لم يكن هناك أثر ملا حدث هنا.
ح

ّ
لم تكوني لتعرفي ما إذا قام الفا

بإعادة الزرِع أم لم يفعل.
ربما استسلم وذهب بعيدًا.

لِق الشرطة القبض على الفتاة.
ُ
لم ت

بــعــد حــــنٍي قـــالـــوا إنــهــا انــتــقــلــت إلــــى بــلــدة 
خرى،

ُ
أ

بلدة ليس فيها حقول.
كارثة كهذه

ال تترك أثرًا على األرض.
ون أنها تمنحهم

ّ
وناٌس مثل هؤالء - يظن

بداية جديدة.
، أحّدق في الاشيء.

ً
وقفُت طويا

بــعــد قــلــيــل، الحــظــُت شـــدة الـــظـــام، وشـــّدة 
البرد.

لوقت طويل - ليست لدّي فكرة عن طوله. 
 تعود لديها ذاكرة

ّ
قّرر األرض أال

ُ
حاملا ت

يــصــبــح الــــوقــــت، بــطــريــقــة مــــا، خــالــيــًا من 
املعنى. 

ولكن ليَس ألبنائي. ُهم يلحقون بي
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الثقافة المحرِّرة
محمد األسعد

رة، ســواء   مــا فــي الثقافِة املــحــرِّ
ُ

أجــمــل
لْت في قصيدٍة أو روايٍة أو مقالٍة أو 

ُ
َمث

أغنيٍة أو حديٍث أو عنوان معركٍة، أنها 
تــعــيــُد تــصــويــَب بــوصــلــة الــوعــي التي 
تصاُب بالخلل أحيانًا، فتسّدد النظَر 
العقلية واألخــيــلــة واألحـــام  واملــلــكــاِت 
والــوقــائــع، نــحــو اتــجــاٍه غــابــْت عــنــه أو 

غاب عنها.
هــذا هو ما حــدَث، ويحدث اآلن، حني 
بــــدا أن مـــــدَن الـــســـاحـــل الــفــلــســطــيــنــي 
وعكا  حيفا   ،1948 عــام  منذ  ة 

ّ
املحتل

ويــافــا والــلــد والـــرمـــلـــة.. ومـــا جــاورهــا 
ــعــــود، بــمــبــانــيــهــا  ــدن وقـــــــرى، تــ ــ مــــن مـ
وحــــدائــــقــــهــــا وشـــــوارعـــــهـــــا ووجـــــــوه 
وأصــواتــهــم،  الفلسطينّيني  ــانــهــا 

ّ
ســك

دًا كأنما من  إلى الظهور والحياة مجدَّ
 وأخفاها 

ٌ
أعماق أرض اجتاحها زلزال

عــن الــنــظــر والـــوجـــدان، وطــمــَس حتى 
 البحَث 

َ
الطرق املؤّدية إليها، بل وجعل

عن هذه الطرق أو ارتيادها أمرًا، ليس 
ــٍر فيه. 

َّ
مــًا فــقــط، بــل وغــيــر ُمــفــك مــحــرَّ

عــادْت  تاريخيٍة  لحظٍة  أي  فــي ضـــوِء 
وعلى  فلسطينيتها؟  إلــى  ــدُن  املـ هــذه 
إيـــقـــاع أي نــــــداٍء اســتــيــقــظــْت بــعــد أن 
حسَب حتى أهلها الذين ُحشروا في 
ة غربية« و»قطاع 

ّ
معازل ُسّميت »ضف

غــزة« و»مخيمات لجوء« أنها لم تعد 
موجودة؟

ُيــنــقــش كما  ــــذي ال بـــد أن  الـ ــواُب  ــــجــ ال
نقش أجداُد العرب أخبار املاحم على 
واجهات معابدهم الحجرية هو: إنها 
الفلسطيني  الــشــعــب  نــهــوض  لــحــظــة 
وتحليقه  املتواصلة  نكباته  رمــاد  من 
على كامل تراب وطنه، جامعًا شتات 
ــى بــحــرهــا.  ــ فــلــســطــني مــــن نـــهـــرهـــا إلـ
رة محْت  نــداء ثقافة مــحــرِّ إنها لحظة 
خرافاِت عقوٍد من ثقافٍة بلهاء انتحلت 
الصوت الفلسطيني.. طوال 73 عامًا، 
بأذيال  يتشّبثوا  أن  ألصحابها  وآن 
ني الصهاينة الذين اقترب موعد 

ّ
املحتل

رحيلهم، ويغوروا معهم.

)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

)Getty( تمثال »المفّكر« ألوغست رودان في »المتحف الوطني القديم« ببرلين

أعضاء فرقة »كانتيكوم نوفوم«

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

لويز غليك، في عام 2014 )وليمز كوليج(



سينما

نديم جرجوره

تصالحــا  الكــوش  هــا  تريــد 
لة بينها 

ّ
م عاقــة معط عميقــا، ُيرمِّ

وبــن والديهــا، وليــد ونزيهــة. 14 
علــى  شــاهٌد   2018 األول  تشــرين  أكتوبــر/ 
صــداٍم بــن االبنــة ووالدهــا، فيحــدث انقــاٌب 
دخــل الشــاّبة فــي 

ُ
ناشــئ مــن صدمــة حــاّدة، ت

األب  ُيصــاب  بينمــا  وتيــه،  قــاٍت 
ّ
وتمز قلــٍق 

ه قاٍس وأليم. 
ّ
بجرٍح بليغ، يقول أمام ابنته إن

املثاليــة«  و»الصــورة  مطلــوٌب،  التصالــح 
 لتحقيــق املبتغــى، 

ٌ
)2020، 31 دقيقــة( وســيلة

مــرآة،  لبكــي(  )ميشــال  الكاميــرا  صبــح 
ُ
ت  

ْ
إذ

تنعكــس فيهــا مشــاعر وتفكيــر ومواجهــات. 
أحيانــا،  هادئــة  بنبــرة  كاٌم  ُيقــال  أمامهــا، 
ر وغضٍب أحيانا أخرى. دموٌع تنهمر، 

ّ
وبتوت

مــن  تمتــّد  وتعليقــات  قــة، 
ّ
معل وابتســامات 

سعيد المزواري

 
ّ
أن اإلنســانية  الفلســفة  خاصــات  أهــم  مــن 
رغــم  واحــد،  اإلنســانية  التجربــة  جوهــر 
حــدة،  علــى  تجربــة   

ّ
كل تفاصيــل  اختــاف 

الثقافيــة  واملحــّددات  الســياقات  باختــاف 
 علــى هــذا فيلمان حديثا 

ّ
واالجتماعيــة. يــدل

منهمــا  واحــد   
ّ

كل ُيقــارب   ،)2020( اإلنتــاج 
مســألة الذاكــرة بشــكل مختلــف، وتفاصيــل 
ُمذهلــة  كثيــرة  تقاطعــات  مــع   

ْ
لكــن خاصــة، 

 أهّمهــا قبضهما 
ّ

علــى مســتوى الطــرح، لعــل
فــي  العامليــة  األزمــة اإلنســانية  أجــواء  علــى 
ثيــر 

ُ
امل التقابــل   

ّ
أن غيــر  كورونــا.  وبــاء   

ّ
ظــل

لاهتمام يتجاوز ذلك إلى وســائل التعبير، 
مقاربتيهمــا  فــي  املحّيــرة  واملتوازيــات 

الجمالية.
لليونانــي  احــات« 

ّ
»تف همــا:  الفيلمــان 

صغيــرة«  و»ســمكة  نيكــو،  كريســتوس 
يقتفــي  هارتيغــان.  تشــاد  لألميركــي 
احــات«، وفــق أســلوب ينتحــي الغموض 

ّ
»تف

)آريــس  آريــس  خطــى  واملينيماليــة، 
 في متوّسط العمر، يخرج 

ٌ
ِسْرِفتاليس(، رجل

مــن داره صباحــا، ويهيــم علــى وجهه وســط 
ُمتازمــة  ــه يعانــي 

ّ
أن اكتشــافنا  قبــل  أثينــا، 

فقــدان الذاكــرة، التــي أصابــت كثيريــن غيــره 
مــن الجنســن، وفــي مراحل عمريــة مختلفة، 
فــي ســيارات إســعاف، ويودعــون  ُيحّملــون 
فــي املستشــفى، فــي حالــة العجــز عــن إثبــات 
نجــز ملفــات تعريفيــة لهــم، 

ُ
ت ثــّم  هوياتهــم. 

مــع ُصــور تســاعد علــى التعــّرف إليهــم فــي 
 يستقّر آريس 

ْ
حال بحث أهلهم عنهم. ما إن

فــي املستشــفى، حتــى يبــدو كســمكٍة وســط 
املــاء. مرتــاٌح في وســطه هــذا، ينهمك في أكل 
ل والوحيد. 

ّ
تفاحة تلو أخرى، طعامه املفض

احــات« فــي تيــار ســينما مــا بعد 
ّ
ينــدرج »تف

ســم بكآبة 
ّ
األزمــة االقتصاديــة اليونانية، املت

وقائــع  إلــى  وابنتــه،  أٍب  بــن  صــداٍم حاصــٍل 
الوالديــن  بــن  القائمــة  بالعاقــة  مرتبطــة 

واالبنة.
لــن يكــون مهّمــا معرفــة التفاصيــل األساســية 
ووقائعــه  ســببه  أو  للصــدام،  والثانويــة 
ومبّرراته )الدقائق األولى تروي أمورًا كثيرة 
وقلــق  ــر 

ّ
توت بعــض  ُيثيــر  بصــرّي،  بأســلوٍب 

يصفــع  وليــد   
ّ
إن تقــول  الحكايــة  َمطلوبــن(. 

ها على وجهها بعنٍف، فيزداد عطب السمع 
إظهــار  يحــاول  أٌب  ُيقــال:  كثيــٌر  كاٌم  لديهــا. 
نفســه منفتحــا ومعتداًل، مــن دون التنازل عن 
سلطته كأٍب ورجٍل منتٍم إلى بيئة اجتماعية، 
لهــا ثقافــة وتربيــة ومســلك تضعــه فــي مرتبة 
عاند« حدثا آنّيا، لوقوفها إلى 

ُ
طة. أّم »ت

ّ
متسل

عهــا عــن حادثــٍة تراهــا 
ّ
جانــب زوجهــا، ولترف

بالنســبة  وينتهــي،  يمــّر  شــيء   
ّ

فــكل عاديــة، 
ســا ُيشــبه عاجــا مــن 

ّ
 تريــد ُمتنف

ٌ
إليهــا. ابنــة

ان عنها كما تشــعر، 
ّ

صدمٍة، فالوالدان ُمنفض
ــت، 

ّ
مؤق غضــٍب  مــن  ناتجــة   ،»

ٍّ
تخــل و»لحظــة 

يقــول وليــد  إلــى عنــٍف غيــر مطلــوٍب،  تــؤّدي 
ه يحصل عندما 

ّ
ة، لكن

ّ
ــه غيــر راغٍب فيــه البت

ّ
إن

»ُيجَرُح« األب.
ــروى فــي فيلــٍم قصيــر، يحمل 

ُ
مســائل كثيــرة ت

فــة 
ّ
 كبيــرًا وعمقــا مرتبــكا فــي عائلــة مؤل

ً
ثقــا

مــن 3 أشــخاص )يظهــرون، هــم وحدهــم، أمــام 
الكاميــرا(. غيــر مهــّم معرفــة ســبب الصفعــة، 
بــه. غيــر مهــّم معرفــة خاتمــة  رغــم إيحــاءات 
مســار الحــدث، رغــم إشــارات إليهــا. الدقائــق 
فوتوغرافيــة،  بُصــور  مليئــة  األولــى  القليلــة 

يقــول  صــوٌت  عائليــا.  ماضيــا  تســتعيد 
وتفاصيــل.  وأحــداٍث  أحــوال  مــن  مقتطفــات 
الُصور الفوتوغرافية جزٌء من البناء الدرامي، 
كتســجياٍت فيديويــة عائليــة. التدقيــق بهــذا 
 األهــّم يبقــى فــي 

ّ
 بتبيــان مســائل، لكــن

ٌ
كفيــل

ــه إلى ســرٍد ســينمائّي، 
ّ
كيفيــة تحويــل هــذا كل

»يتواطــأ« الثاثــّي على قولــه بأصواٍت ثاثة. 
كثيــرة  مباشــر  كاٍم  فــي  املطروحــة  األســئلة 
مــوروٍث  عــن  عــّدة  أشــياء  وتقــول  ومتنّوعــة، 
يتحّكم بأفراٍد، وعن عيٍش يفرضه أفراد، وعن 
عاقــة تنتقــل مــن أقصــى الــدالل إلــى صفعــٍة، 
لــة، وتدفعهــا إلى قهــٍر ووجٍع 

ّ
تصــدم هــا املدل

وخراٍب في الذات والروح. هذا ناتٌج من شــّدة 
الدالل السابق على الصفعة، بحسب وليد.

فــي  الثاثــّي  مــآل  معرفــة  أيضــا  مهــّم  غيــر 
 يكــون اغتســااًل مــن 

ْ
نهايــة فيلــٍم، ُيــراد منــه أن

ثيــر ضــررًا. الســياق الذي ُيبنــى الفيلم 
ُ
حالــٍة ت

عليــه أهــّم مــن تفاصيــل، ربمــا تكون أساســية 
لهــا، أو ربمــا تكــون دافعــا إلــى ُصنــع الفيلــم. 
 حــدٍّ بــن واقــع 

ّ
 يضيــع كل

ْ
ســياق ملتبــس، إذ

األجواء )طابع ألوان الصورة الباردة يتراوح 
والتركيــز  الفاتــح(،  واألزرق  الرمــادّي  بــن 
والتاريــخ  الثقافــة  مات 

ّ
مســل ُمســاءلة  علــى 

اليونانيــة،  الهويــة  قبــل  مــن  اليونانيــن، 
ــى 

ّ
فــي عاقتهــا باملكــّون األوروبــي، ومــا تبق

البلــد  اندمــاج   
ّ

ظــل فــي  إغريقــي،  إرٍث  مــن 
االقتصــادي،  ورافدهــا  العوملــة  ثقافتــي  فــي 
حة 

ّ
ــل بالسياســات االقتصادية املســط

ّ
املتمث

 حاجــٍز بــن 
ّ

وتوثيــق ومتخّيــل، ويختفــي كل
تمثيــٍل وأداء وحقائــق. مشــاركة وليد ونزيهة 
الديكــور  الفيلــم )هندســة  فــي ُصنــع  الكــوش 
لهمــا( ُيزيــد مــن التبــاس النــّص الســينمائّي 
وفضائــه وحكاياتــه. التناقــض، الحاصل بن 
ر وغضب 

ّ
لحظاٍت سكينة وأخرى مليئة بتوت

 االلتباس مطلوٌب 
ّ
وصراٍخ خفيف، ُيوحي بأن

والحيــاة  الصــورة  معنــى  عــن  أســئلة  إلثــارة 
س الوثائقّي، 

َ
ف

َ
والعاقات. أحيانا، يختفي الن

فيبدو الثاثي في حالة تمثيل. أحيانا أخرى، 
ر في 

ِّ
يتحّول التصوير إلى توثيٍق لحدٍث مؤث

 
ّ
روح هــا وذاتهــا وحياتها وجســدها، رغم أن
الحدث وسببه غير واضحن، أو غير مرئين 
 يتنّبه إلى تفاصيل 

ْ
شاهد أن

ُ
بسهولٍة )على امل

يصنــع  الكــوش(  )هــا  التوليــف  ومســارات(. 
هــا  حّملهــا 

ُ
ت لقطــاٍت،  بــن  داخليــا  تماســكا 

هوامــش ومامــح، تــروي جوانــب مــن حكايٍة، 
يرتكــز بعضهــا علــى تعابيــر صامتــة، ال على 

كاٍم مباشر.
شــاّبة،  شــخصية  تقديــم  فــي  دوٌر  للراويــة 
تعانــي أملــا كبيــرًا. البدايــة منبثقــة مــن صــوت 
ٍن لحظــة التكبيــر. كاميرا هادئة، وصوت 

ّ
مــؤذ

م حالة وشــخصياٍت ورغباٍت، مع  الراوية ُيقدِّ
ُصور فوتوغرافية كثيرة. ُيكتب على الشاشة 
 فــي ذات الشــاّبة املخرجــة 

ً
 جانبــا متفائــا

ّ
أن

ُيثيرهــا دائمــا إزاء فكــرة تمّكنهــا مــن مواجهة 
إنتــاج  ر  قــرِّ

ُ
ت حينهــا،  يــوم.  ذات  والديهــا، 

 األمور 
ّ
وثائقــّي، مــع تأكيدهــا علــى ثقتها بــأن

 ،
ْ
ســتنتهي بطريقــة »ســعيدة وإيجابيــة«. لكن

؟ 
ً
فعــا وإيجابيــة،  ســعيدة  النهايــة  أتكــون 

هــا 
ّ
عِلــن الراويــة، منــذ البدايــة أيضــا، أن

ُ
 ت

ْ
ألــن

غيــر  األمــور   
ّ
ألن ســاذجة،  بكونهــا  ستشــعر 

ى منه؟
ّ

سائرٍة بالشكل املتوخ
إيراد بعض تفاصيل أساسية لن يحول دون 
 هذا مطلوب(، 

ّ
ُمشــاهدٍة، ســتكون ُمتِعبة )لعل

قبــل اســترخاٍء أمــام شاشــٍة تنقــل، بالتبــاٍس 
نزيهــة  ر  ســتعبِّ عائليــة،  تفاصيــل  جميــٍل، 
اآلخريــن.  أمــام  إفشــاءها  رفضهــا  عــن  مــرارًا 
التفاصيــل، بالنســبة إليهــا، خاصــة وحميمة 
أبــدًا  ضروريــا  يكــون  ولــن  جــدًا،  وعائليــة 
ســردها أمــام كاميــرا، مــن أجل فيلٍم سيكشــف 
وسيقول وسُيعّري وسيفضح: »قّصة صورة 
بــل  الــكادر،  فــي  مــا يحصــل  فــي  كامنــٍة  غيــر 
هــا  الراويــة.  تقــول  خارجــه«،  فــي  باألحــرى 
 واحــٍد منهمــا علــى حــدة، 

ّ
تســأل والديهــا، كل

عــن الصــورة املثاليــة للعائلــة بالنســبة إليــه. 
وإيجابيــة.  مثاليــة  املســتخدمة  املفــردات 
بالنســبة إلــى األب: »تقاليــد وثقافــة وديــن«. 
والتعاطــي  الحنــان،  ــة/ 

ّ
»الرق بـ األم  دهــا  حدِّ

ُ
ت

مع اآلخر، والوحدة/ التضامن، والتضحية«. 
إلحــاح االبنــة علــى تحديــد 3 مفــردات،  عنــد 
تقــول نزيهــة: »صراحــة وثقة وحــّب«، مضيفة 
»وعطــاء وحنــان«. قّصة الصورة تحصل، إذًا، 

خارج الكادر.
هــذا،  إلــى  ُيشــير  املثاليــة«  »الصــورة  فيلــم 
تــؤّدي  تناقضــاٍت،  يثيــر   .

ً
وتحايــا التباســا 

معرفــٍة،  إلــى  يتــوق  ُمشــاِهد  بــن  عاقــٍة  إلــى 
 شــيء، فالتحايل 

ّ
وفيلــٍم لــن يمنحــه معرفة كل
.

ٌ
سينمائّي، وُصنعه جميل

 معاني 
ّ

لاســتثناءات، والقاتلة بالتالي لكل
لعــاٍج،  امللتحــي  الرجــل  يخضــع  الذاكــرة. 
ــى فــي توصيــات طبيــة ُمســّجلة علــى 

ّ
يتجل

شــريط كاســيت، عبــارة عــن مهــاّم ُمتدّرجــة 
فــي  دمجــه  إعــادة  إلــى  تهــدف  الصعوبــة، 
فــي  دّراجــة  ركــوب  بــن  وتتــراوح  املجتمــع، 
منتزه عمومي، والتعّرف إلى فتاة في ملهى 
ليلــّي، وُمراقصتهــا، مــرورًا بُمشــاهدة فيلــم 
رعب في صالة سينما. تجارب ينبغي عليه 
خوضهــا، وإثبــات ذلــك بُصــَور »بوالرويــد«، 
ص رحلة 

ّ
بها في ألبوٍم، ُيلخ

ّ
يلتقطها ثم يرت

عاجه.
خــذ كريســتوس نيكــو مــن هــذه الذريعــة 

ّ
يت

التجــارب  كنــه  ســاءلة 
ُ
مل وســيلة  الذكيــة 

فــي  أهميتهــا  ــى 
ّ
تتجل وهــل  اإلنســانية، 

ذاتهــا، أم فــي ما تختزنه حولها من ذكريات 
»ذكريــات  وراء  الجــري  فيصبــح  )ُصــَور(، 
مصطنعــة« وُمحــّددة َمطّيــة لرؤيــة الحيــاة 
اإلخــراج،  أســلوب  خــذه 

ّ
يت جديــد،  بمنظــار 

اللذيــن  واالختــال  العبثيــة  فــي  غــرق 
ُ
امل

أجــواء يورغــوس النتيمــوس  إلــى  ُيحيــان 
كان  نيكــو   

ّ
أن الواضــح  ــر 

ّ
التأث )يعضــد 

ُمســاعدًا لــه فــي باكورتــه »أســنان الكلــب«(. 
إلــى  فشــيئا،  شــيئا  ينجــّر،  الحكــي   

ّ
لكــن

 تراكمــات الفصلــن األول 
ّ

 منحــى يعكــس كل
والثاني من الفيلم، حن نكتشــف ـ من خال 
رها الســرد بضربة 

ّ
تفاصيل وإيحاءات ُيقط

اجــم 
ّ
الن واألســى  الذاكــرة  فقــدان   

ّ
أن ـ  ــم 

ّ
ُمعل

عنــه وجهــان لعملــة واحــدة، فحواهــا العجز 
الضائــع.  الزمــن  تابيــب  علــى  القبــض  عــن 
حفظــه  ينبغــي  اســٌم  نيكــو  كريســتوس 

وُمراقبته عن قرب.

هال الكوش بين والديها: 
أهذه هي »الصورة 

المثالية« المنشودة؟ )الملف 
الصحافي(

)Getty /تشاد هارتيغان: الحّب بمنظار هشاشة الذاكرة )جف ِفْسبا
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أسئلة كثيرة 
مطروحٌة  عن موروث 

وعيش وعالقات وتفكير

جوهُر التجربة 
اإلنسانية واحٌد رغم 

اختالف التفاصيل

تسعى هال الكوش 
إلى تصالٍح مع والديها، 

بعد حادثة ال تتوّضح 
معالمها وأسبابها 

وتفاصيلها كثيرًا، في 
فيلم قصير بعنوان 

»الصورة المثالية«

توثيق روائي يسرد التباسات جميلة

درس سينمائي بليغ بتقاطعات مذهلة

»صورة مثالية« تبحث عنها هال الكوش

فيلمان عن الذاكرة ومصائبها

¶ Things Heard And Seen لشاري 
سبرينغر ِبْرمان وروبرت بولسيني، 

تمثيل آماندا سيْفريد )الصورة( 
وجيمس نورتون: ُيقّرر الزوجان 

كاترين وجورج مغادرة مانهاتن، رغبة 
في تغيير نمط عيشهما. يستقّران 

في مزرعة سابقة في إحدى قرى 
الوادي التاريخي ملنطقة هدسون. 

سريعا، تحدث أموٌر غريبة في 
منزلهما الجديد، ويبدآن اكتشاف 
ر كّلها على 

ّ
مسائل غامضة، ستؤث

عاقة أحدهما باآلخر. وتكتشف 
كاترين، تدريجيا تاريخ املنزل امُلخيف 

والغامض هذا.

¶ Flora And Ulysse للينا خان، تثيل 
ماتيلدا الولر )الصورة( وأليسون 
هاّنيغان وبن شوارتز: فلورا )10 

أعوام( تحّب الكتب الهزلية كثيرًا، 
وتمتلك حّسا ساخرًا. ذات يوم، ُتنقذ 

سنجابا ُيدعى أوليس، لديه قوة خارقة 
ها ُمثيرة 

ّ
ب كوارث عديدة، لكن ُتسبِّ

ر سيرة الفتاة كّليا،  للضحك. هذا سُيغيِّ
عة، 

ّ
ويدفعها إلى مغامرات غير متوق

في إطار كوميدّي َمِرح وممتع.

¶ Thunder Force لِب فالكوني، تمثيل 
ميليسا ماكارثي )الصورة( وبوم 

ْكِلمنتياف وأوكتافيا سبنسر: تتعّرض 
األرض لكارثة كبيرة، عند إصابتها 

بأشعة كونية، تمنح أشخاصا نادرين 
قوى خارقة. لكّن هؤالء األشخاص 
سُيصابون بعّلة اجتماعية، بسبب 

سوء في الجينوم الخاص بكّل واحد 
منهم. بعد أعوام، تحاول عامِلة إيجاد 
ها تكتشف أمرًا 

ّ
دواء لهذه العّلة، لكن

يجعلها ُتقنع صديقتها بتناول الدواء 
معا إلنقاذ البشرية من الخطر املحدق 

بها.

¶ The Empty Man لديفيد برايور، 
تمثيل ماِرن أيرلند )الصورة( 

وجيمس بادج دايل وستفان رووت: 
بعد وفاة زوجته وابنه في حادث 

سير، بات الشرطّي السابق جيمس 
السومبرا مدمن كحول عاجزًا عن 

الخروج من حزنه الشديد على 
قا، 

ّ
رحيلهما. ذات يوم، ُيصبح محق

فيتولى التحقيق في اختفاء ابنة 
صديٍق له. أثناء ذلك، يلتقي »الرجل 

الفارغ« األسطورة التي يعشقها 
مراهقو منطقته جميعا.

¶ Falling لفيغو مورتنسن إخراجا 
وتمثيًا، مع لورا ليني )الصورة( 

وتيري تشان: يعيش الثاثي جون 
ي مونيكا في 

ّ
وايريك وابنتهما بالتبن

كاليفورنيا، بعيدًا عن الحياة الريفية 
املحافظة. والد جون عنيٌد، يبقى في 

البلدة الريفية في مزرعته القديمة. 
ه ُيصاب بمرٍض في عقله، فيزوره 

ّ
لكن

جون وشقيقته التي تبحث عن مأوى 
يليق به. األب يرفض بعناد، فيبقى 

الثاثي معا.

أفالم جديدة
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

27

رياضة

أعلن منظمو 
جائزة إيطاليا 
الكبرى للدراجات 
النارية، المرحلة 
السادسة من 
بطولة العالم، 
أن الدراج 
السويسري 
الواعد في 
فئة موتو 
3، جايسون 
دوباسكييه، 
توفي عن 
عمر يناهز 19 
عاًما، عقب 
حادث تعّرض 
له، السبت، خالل 
التجارب التأهيلية 
في موجيلو. 
وجاء في بيان 
للمنظمين أنه 
»بالرغم من 
جهود الفريق 
الطبي في 
الحلبة، وكل من 
اعتنى بالسائق 
السويسري 
بعد ذلك، فإن 
المستشفى 
أعلن أن 
دوباسكييه 
توفي لألسف 
متأثرًا بإصاباته«.

)Getty/دوباسكييه توفي عن عمر يناهز الـ19 عامًا )ستيف ووبزر

وفاة درّاج شاب

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف األول 
عامليا، عقب تتويجه ببطولة بلغراد للتنس، على 

 هذا الفوز 
ّ
حساب السلوفاكي أليكس مولتشان، إن

كان بمثابة إعداد جيد ومؤشر لبطولة روالن 
غاروس، ثاني البطوالت األربع الكبرى في املوسم 

)غراند سام(، التي انطلقت األحد في باريس، 
والتي يتطلع فيها لحصد اللقب. وأقّر الاعب 

الذي أضاف اللقب الـ83 في مسيرته: »في ذهني، 
ني بالفعل في باريس«.

ّ
كنت أفكر أن

أثار حضور 4 آالف مشجع مباراة كرة سلة في 
صالة مغلقة موجة من االنتقادات في صربيا، 

حيث تحظر اإلجراءات املفروضة في الباد 
ملكافحة كورونا حضور الجماهير في أّي أحداث 
رياضية. ووصف عالم األوبئة بريدراغ كون، أحد 
أعضاء الهيئة الحكومية إلدارة أزمة الوباء، تدفق 

الجماهير على نهائي بطولة دوري كرة السلة 
اإلقليمي للمحترفن بن فريقي النجم األحمر 

وبودغوريتشا بـ«غير املقبول«.

ه 
ّ
أكد ماتيس دي ليخت، مدافع هولندا، أن

ُسيحّصن نفسه بالحصول على اللقاح املضاد 
لفيروس كورونا، وذلك رغم إعانه قبل وقت قصير 

ه لن يحصل على التطعيم الخاص ببطولة 
ّ
أن

ه ليس إجباريا. وصّرح دي ليخت 
ّ
يورو 2020 ألن

ه رفض الحصول على التطعيم 
ّ
لشبكة »ESPN« أن

 االنتقادات الشديدة 
ّ
ه »لم يكن إجباريا«، لكن

ّ
ألن

دفعته ليتراجع عن موقفه: »أنا مؤيد تماما للقاح، 
وسأحصل عليه في أقرب وقت ممكن«.

نوفاك ديوكوفيتش: 
جاهز لحصد لقب 

روالن غاروس

انتقادات بصربيا 
بعد حضور 4 آالف 
مشجع مباراة سلة

دي ليخت يتراجع 
ويؤكد أنّه سيتلقى 

اللقاح المضاد لكورونا
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إيطاليا
أزوري« ُمتجدد قوي 

من أجل اللقب الثاني

2829
رياضة

يستمر ظهور املنتخب التركي في البطوالت 
القارية للمرة الثانية تواليًا بعد مشاركته في 
»يــورو 2016« قبل 5 سنوات، إذ سيكون من 
»يــورو  الحاضرة في  الـــ24  املنتخبات  ضمن 
والــذي  كثيرًا  تطور 

ُ
امل املنتخب  وهــو   ،»2020

األولـــى،  املجموعة  فــي  صعبا  رقــمــا  سيكون 
ــــدور  ــــى الـ ــه يــســعــى لــلــتــأهــل إلـ ــ خـــصـــوصـــًا أنـ
الــثــانــي وربــمــا الــذهــاب بعيدًا فــي منافسات 

البطولة األوروبية.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
سُيشارك منتخب تركيا للمرة الخامسة في 
ــان أفــضــل إنــجــاز له  مــنــافــســات »الـــيـــورو« وكـ
النمسا  نسخة  نهائي  نصف  إلــى  الــوصــول 
ــام 2008. وشـــاركـــت تركيا  عـ فــي  وســويــســرا 
ألول مرة في نسخة عام 1996، وخرجت من 
دور املــجــمــوعــات بــعــد أن خــســرت املــبــاريــات 
الــثــالث بخمسة أهـــداف فــي الشباك مــن دون 

تسجيل أي هدف.
ــارك املــنــتــخــب الــتــركــي فـــي نــســخــة عــام  ثـــم شــ
2000، ووصل إلى الدور ربع النهائي بعد أن 
حل وصيفًا في املجموعة الثانية برصيد 4 
وفي  املتصدرة،  إيطاليا  عن   5 بفارق  نقاط، 
الدور ربع النهائي واجه املنتخب البرتغالي 

وخسر أمامه بهدفني نظيفني آنذاك.
ــام 2008،  ــ ــى نــســخــة عـ ــ ثــــم تـــأهـــلـــت تـــركـــيـــا إلـ
ولعبت في املجموعة األولى وجمعت 6 نقاط 
املتصدرة  مــع  للمجموعة  وصيفة  وتــأهــلــت 
واجهت  النهائي  ربــع  الـــدور  وفــي  البرتغال، 
منتخب كرواتيا وانتهت املباراة بالتعادل )1 
– 1(، وتفوق منتخب »نجوم الهالل« بركالت 

الــتــرجــيــح )3 – 1(. لــكــن لــســوء حــظ منتخب 
تركيا أنــه واجــه املنتخب األملــانــي فــي الــدور 
في  ليفشل   ،)2  –  3( النهائي، وخسر  نصف 
الــوصــول إلــى املــبــاراة النهائية ألول مــرة في 
تاريخه، ليعود األتراك ويشاركوا في نسخة 
فرنسا عام 2016، لكن منتخب تركيا ودع من 
دور املجموعات بعد أن خسر مباراتني مقابل 
فوز وحيد لم يكن كافيا للتأهل. وسيحاول 
منتخب »نجوم الهالل« تقديم أفضل صورة 
لــه فــي نسخة »يــــورو« عــام 2020، وإن أمكن 
تكرار إنجاز نسخة عام 2008، والوصول إلى 
أنه يملك حظوظا  الذهبي، خصوصًا  املربع 
كبيرة في تخطي دور املجموعات هذه املرة، 
يتأهالن  والــثــانــي  األول  املــركــز  ألن صاحبي 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر، بــيــنــمــا يــتــنــافــس أصـــحـــاب 
أفــضــل مــركــز ثــالــث فــي املــجــمــوعــات، مــن أجل 

حجز بطاقات التأهل أيضًا.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تأهل منتخب تركيا إلى بطولة »يورو 2020« 
بعد أن حل وصيفًا في املجموعة الثامنة في 
التصفيات األوروبية، عندما جمع 23 نقطة 
خــلــف منتخب فــرنــســا املــتــصــدر بــرصــيــد 25 
نقطة، وخاضت تركيا 10 مباريات وحققت 7 
انتصارات مقابل تعادلني وخسارة، وسجل 
املنتخب 18 هدفًا مقابل تلقيه 3 أهــداف في 
شباكه. ويملك منتخب تركيا الكثير من نقاط 
الخبرة  ذات  املميزة  العناصر  أبرزها  القوة، 
الــتــي تلعب فــي أفــضــل الـــدوريـــات األوروبــيــة 
-2-4( قــوة ضاربة في تشكيلة  والتي تشكل 
غونيس،  ســيــنــول  لــلــمــدرب   )2-4-4( أو   )1-3
وتملك هذه العناصر القدرة على إحــراج أي 
منافس املجموعة األولــى القوية. ومن نقاط 
القوة التي زرعها املدرب غونيس أن الفريق 
يــمــلــك قـــــدرة عــلــى الــــدفــــاع بــبــلــوك منخفض 
ويغلق كل الطريق أمام هجوم املنافسني، ثم 

ينطلق في هجمات مرتدة قاتلة وسريعة.
في املقابل تبرز نقطة ضعف منتخب تركيا 
والــذي  أحيانًا  الدفاعي  التنظيم  وهــي ســوء 
ُيكلف أحيانًا الكثير من األهداف، وخصوصًا 

ما حصل في التصفيات املؤهلة إلى مونديال 
فــــي 3  أهـــــــداف  تــلــقــى 5  قـــطـــر 2022، عـــنـــدمـــا 
مباريات، ما يؤثر ربما على مشوار املنتخب 

في مجموعته في البطولة األوروبية.
وال تــحــتــمــل بــطــولــة مــثــل »يـــــورو« فـــي تلقي 
ــي دور  ــن األهــــــــــداف، خـــصـــوصـــًا فــ الـــكـــثـــيـــر مــ
املـــجـــمـــوعـــات، مـــع الــعــلــم أن تــلــقــي األهـــــداف 

ســُيــقــلــص مـــن فــــرص تــحــقــيــق االنـــتـــصـــارات، 
الــدور  إلــى  التأهل  حظوظ  تقلص  وبالتالي 

الثاني من البطولة األوروبية.

المجموعة والتشكيلة
ــي املــجــمــوعــة  ــركـــي فــ ــتـ ســيــلــعــب املـــنـــتـــخـــب الـ
ــب مـــنـــتـــخـــبـــات إيـــطـــالـــيـــا،  ــانــ األولـــــــــى إلــــــى جــ

ــلــــز، وســـيـــكـــون الــــصــــراع على  ســـويـــســـرا وويــ
جــدًا، خصوصًا  املؤهلتني شرسًا  البطاقتني 
أن املنتخبات األربعة قادرة على حسم األمور 
في امللعب بسبب امتالكها عناصر محترفة 
مميزة. وسيبدأ املنتخب التركي مشواره في 
أقــوى  فــي  إيطاليا  األوروبـــيـــة، ضــد  البطولة 
»أوملبيكو«  ملعب  على  املجموعة  مــبــاريــات 

في روما، ثم يواجه منتخب ويلز على امللعب 
األوملـــبـــي فــي »بـــاكـــو«، ويــخــتــتــم مـــشـــواره في 
امللعب  على  ســويــســرا  ضــد  املجموعات  دور 
األوملبي في »باكو«. وتضُم تشكيلة املنتخب 
التركي في بطولة »يــورو 2020« في حراسة 
املــرمــى )ميريت غــونــوك، أوغــوركــان ساكير، 
ــان، ألـــتـــاي بــايــنــديــر(، وفـــي خط  ــ غـــوخـــان أخـ

الدفاع هناك )كان أيهان، ساغالس سويونكو 
ميريح ديميرال، زكي سيليك، أوموت ميراس، 
أوزان كاباك، ميرت مولدو وريدفان ييلماز(. 
 من 

ً
كــال وسيضم خــط وســط منتخب تركيا 

)أوزان توفان، هاكان تشالهالنغولو، أوكاي 
يوكوسلو، يوسف يازيسي، سينغيز أوندر، 
عبد  كاهفيشي،  إيرفان  تيكديمير،  محموت 

ــان تــوكــوز، إيفيسان  ــ الــقــادر أومــــور، دوروخـ
كـــاراكـــا، تـــايـــالن أنــطــالــيــا، أوركـــــون كــوكــســو، 
هــالــيــل أكــبــونــار وكـــريـــم أكــتــوركــوغــلــو(، أمــا 
خط الهجوم فسيضُم كل من )بوراك ييلماز، 
إيـــنـــيـــس أونــــــــــال، كـــيـــنـــان كــــــارامــــــان وخــلــيــل 

ديرفيسوغلو(.
رياض...

تركيا نجوم »الهالل« من أجل مركز  مشرّف

رياض الترك

ُيـــعـــتـــبـــر املـــنـــتـــخـــب اإليــــطــــالــــي مــن 
املــشــاركــني الــدائــمــني فـــي بــطــوالت 
»اليورو«، فهو شارك في 10 نسخ 
سابقة وغــاب عن 6 نسخ فقط تاريخيًا، كما 
أنــه لــم يغب عــن البطولة األوروبــيــة منذ عام 
ــال عــنــدمــا  ــطــ 1996. وإيـــطـــالـــيـــا هـــي أحــــد األبــ
ــام 1968 على  ـــوجـــت بــالــلــقــب فـــي نــســخــة عــ

ُ
ت

ــــشــــارك فــي 
ُ
أرضــــهــــا وبـــــني جـــمـــاهـــيـــرهـــا، وســــت

»يورو 2020«، بمنتخب ُمتجدد قوي أثبت في 
السنوات األخيرة أنه سُينافس على األلقاب.

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
ُيعتبر املنتخب اإليطالي من بني األقوى في 
البطوالت األوروبية ودائمًا ما يذهب بعيدًا 
ميزة 

ُ
وُينافس على اللقب بسبب العناصر امل

الــــتــــي يــمــلــكــهــا، وعــــلــــى صـــعـــيـــد املـــشـــاركـــات 
وجت إيطاليا بلقب »اليورو« من 

ُ
تاريخيًا، ت

أول مشاركة لها في نسخة عام 1968.
ثم شاركت إيطاليا للمرة الثانية في نسخة 
عام 1980، وحلت رابعة آنذاك بعد أن حققت 
انتصارا وتــعــادلــني، وفــي نسخة عــام 1988، 
ــلـــت إلــى  قـــدمـــت إيــطــالــيــا عـــرضـــًا قـــويـــًا ووصـ
الــــــدور نــصــف الـــنـــهـــائـــي، وخـــرجـــت عــلــى يد 
منتخب االتحاد السوفياتي بهدفني نظيفني.
وفي نسخة إنكلترا عام 1996، ودع املنتخب 
اإليطالي البطولة من دور املجموعات، ليعود 
إلــى  ويــصــل  عـــام 2000  إلـــى نسخة  املنتخب 
املباراة النهائية، ويخسر آنذاك أمام املنتخب 
الفرنسي )2 – 1(، بعد الذهاب إلى األشواط 
اإلضافية وتسجيل تريزيغيه الهدف القاتل.

املــنــتــخــب  ودع   ،2004 عـــــــام  ــة  نـــســـخـ وفـــــــي 

اإليطالي بطولة أوروبا من دور املجموعات، 
وعــاد للمشاركة فــي نسخة عــام 2008، لكنه 
خرج في الدور ربع النهائي. لكن في نسخة 
أنـــه  اإليـــطـــالـــي  املــنــتــخــب  أثـــبـــت  عـــــام 2012، 
استعاد الكثير من قوته، وذلك بعد أن وصل 
إلى املباراة النهائية، ولسوء حظه خسر أمام 

املنتخب اإلسباني بأربعة أهداف نظيفة.
وفـــي آخـــر مــشــاركــة فــي نــســخــة يــــورو 2016، 
ــــدم جــمــيــلــة ومــقــنــعــة  ــــرة قـ قـــدمـــت إيـــطـــالـــيـــا كـ
الـــدور ربــع النهائي، وخرجت  ووصــلــت إلــى 
األملاني بركالت  املنتخب  أمــام  األنفس  بشق 
حاول في نسخة عام 2021، 

ُ
الترجيح آنذاك، لت

تقديم األفضل ومحاولة التتويج باللقب.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
تــأهــل املنتخب اإليــطــالــي إلـــى بــطــولــة »يـــورو 
2020«، بعد أن تصدرت املجموعة السابعة في 
التصفيات األوروبية برصيد 30 نقطة كاملة 
مــن 10 انــتــصــارات، وســجــل »األزوري« آنــذاك 
التعرض ألي خسارة  أرقامًا خارقة عبر عدم 
ــــت ســـجـــل 37 هـــدفـــًا مــقــابــل  ــادل، فــــي وقـ ــ ــعـ ــ وتـ
تــلــقــيــه 4 أهـــــداف فــقــط. بــالــنــســبــة لــنــقــاط قــوة 
املنتخب اإليــطــالــي فــي بــطــولــة »يــــورو 2020، 
تشكيلة شابة موهوبة  أفضل  بأنها  فتتمثل 
ــرة، خــصــوصــًا بــتــواجــد  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات األخــ
العناصر األساسية مثل الحارس جانلويجي 
دوناروما )20 سنة(، نيكوال باريال )22 سنة( 
وساندرو تونالي )19 سنة(، وهذه العناصر 
التي  اآلمـــل  قـــادرة على محو خيبات  الــشــابــة 
تعرض لها »األزوري« في السنوات السابقة. 
إيطاليا هي  أيضًا ملنتخب  الــقــوة  نقاط  ومــن 
هجومه الحاسم الذي سجل نسبة 3,7 أهداف 
في املباراة خالل التصفيات األوروبية، إذ حول 

EURO  2020  يورو

سيدخل منتخب إيطاليا بطولة »يورو 2020« والعين على الوصول إلى نهائي 
جديد وحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه، خصوصًا أنه يملك اليوم 

تشكيلة قوية ُمتجددة ممزوجة بين الشباب والخبرة

)Getty( حقق المنتخب اإليطالي نتائج الفتة في العامين األخيرين

)Getty( تسعى إيطاليا لتحقيق اللقب األووروبي وال شيء آخر

)Getty( منتخب تركيا يسعى لتحقيق مركز مشّرف في البطولة)Getty( تركيا تلعب في مجموعة صعبة

ميزة التي يمكن أن 
ُ
يملك املنتخب اإليطالي حاليًا الكثير من األسماء امل

إلى  الفارق في بطولة »يــورو 2020«، لكن بشكل خــاص يبرز  تصنع 
»األزوري«  نجوم  أبرز  كأحد  دوناروما،  جانلويجي  الحارس،  الواجهة 
في »اليورو«، وهو صمام األمان للمدرب اإليطالي، روبيرتو مانشيني، 
والــذهــاب بعيدًا في  مــبــاراة  الشباك ألكثر مــن  الحفاظ على نظافة  فــي 
املنافسات. كما ويبرُز إلى الواجهة نجوم آخرون أمثال ماركو فيراتي، 
جورجينيو الليان ُيعبتران من أفضل نجوم خط الوسط حاليًا في الكرة 
األوروبية، واللذان يلعبان مع باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي 

اإلنكليزي.

في  إيطاليا  منتخب  وجــه  غير  الـــذي  املـــدرب  هــو  مانشيني،  روبــيــرتــو 
التاريخ. هو  في  قوة هجومية غير مسبوقة  األخيرة ومنحه  السنوات 
الـــذي قــاد أنــديــة فيورنتينا، التــســيــو، إنــتــر مــيــان، مانشستر  املـــدرب 
سيتي، غلطة سراي، زينيت الروسي قبل أن يستلم دفة قيادة »األزوري« 
في عام 2018. وقاد مانشيني إيطاليا في 30 مباراة حتى اآلن، حقق 
فيها 21 فوزًا مع 7 تعادالت وخسارتني فقط، بنسبة انتصارات ناهزت 
الـ70%. كما أنه قاد بطل أوروبا في عام 1968، للتأهل إلى نصف نهائي 

دوري األمم األوروبي ألول مرة.

جانلويجي دوناروما

روبيرتو مانشيني

املدرب، روبيرتو مانشيني، املنتخب إلى قوة 
هجومية ضاربة في القارة األوروبية، في حني 
حافظ »األزوري« على نقطة قوته األهم وهي 
الدفاع الصلب )4 أهداف فقط في التصفيات(. 
فــإن نقطة الضعف األكــثــر تأثيرًا  املــقــابــل  فــي 

ربما على منتخب إيطاليا تتمثل بقلة خبرة 
الــتــشــكــيــلــة الــحــالــيــة، خــصــوصــًا مـــع العنصر 
الــشــاب الـــذي أدخــلــه مانشيني فــي الــســنــوات 
األخيرة، والذي سيخوص النسخة األولى له 
فــي »الــيــورو«. فــي وقــت هناك مشكلة الحسم 
أمام املرمى، إذ إن الفريق الذي يستحوذ على 
ناهز الـ75% أحيانًا و25 فرصة 

ُ
الكرة بنسبة ت

على املرمى، وأحيانًا ال ُيسجل إال هدفا فقط، 
وهذا ربما يؤثر سلبًا على النتائج في »يورو 

.»2020

المجموعة والتشكيلة
بطولة  منافسات  إيطاليا  منتخب  يخوض 
»يورو 2020« في املجموعة األولى إلى جانب 

مــنــتــخــبــات تــركــيــا، ويــلــز وســـويـــســـرا. ويــبــدأ 
مــشــواره فــي افــتــتــاح الــبــطــولــة ضــد املنتخب 
العاصمة  فــي  »أوملبيكو«  ملعب  فــي  التركي 
روما، ثم يلعب ضد منتخب سويسرا قبل أن 

يختم مشواره ضد منتخب ويلز.
الـــ16 في متناول  إلــى دور  وستكون الطريق 
التطور  مــع  خــصــوصــًا  »األزوري«،  منتخب 
ــرتـــو مــانــشــيــنــي  ــيـ الــكــبــيــر الـــــذي صــنــعــه روبـ
ــة الــــوديــــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ مـــــؤخـــــرًا فـــــي املـــــبـــــاريـــــات الـ
منتخبات  عقبة  تخطي  ويمكن  والــرســمــيــة، 
تــركــيــا، ويــلــز وســويــســرا مــع بــعــض التركيز 

على أرض امللعب.
وســـتـــكـــون الــتــشــكــيــلــة املـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة 
فــي  الــــتــــالــــي:  الـــشـــكـــل  عـــلـــى   »2020 »يـــــــــورو 

ــرمــــى )جـــانـــلـــويـــجـــي دونـــــارومـــــا،  ــة املــ ــراســ حــ
ألــيــكــســر مــيــريــت وســـالـــفـــاتـــوري ســيــريــغــو(، 
وفـــي خــط الـــدفـــاع ســيــكــون هــنــاك لــيــونــاردو 
بونوتشي، إيميرسون بامليري، فرانشيسكو 
أشـــيـــربـــي، كــريــســتــيــان بـــيـــراغـــي، جــيــورجــيــو 
كيليني، دومينيكيو كريتشيتو، أليساندرو 
ــا فــــي خــــط الــــوســــط فــهــنــاك  ــ فـــلـــوريـــنـــزي(. أمـ
ــيـــو، ســــانــــدرو  ــنـ ــيـ ــراتــــي، جـــورجـ ــيــ )مـــــاركـــــو فــ
باريال،  تيكولو  لوكاتيلي،  ماتويل  تونالي، 
سينسي(،  ستيفانو  بيليغريني،  لــوريــنــزو 
وفــــي خـــط الــهــجــوم هـــنـــاك أنـــدريـــا بــيــلــوتــي، 
لـــوريـــنـــزو إيــنــســيــنــيــي، تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي، 
بيرنارديسكي  وفيديريكو  كييزا  فيديريكو 

ومويس كني(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

حقق المنتخب 
اإليطالي اللقب مرة 

واحدة في عام 1968

يومًا11الباقي

دولـة 
وكرة

يسعى المنتخب 
التركي لتسجيل نتائج 

مميزة في الدور األول 
والذهاب بعيدًا في 

البطولة
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لشبونة ـ العربي الجديد

شهد نهائي دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، الذي أقيم على ملعب 
ــة بــــورتــــو  ــنــ ــديــ ــــي مــ »دراغــــــــــــــــاو« فــ
 
ً
البرتغالية، تتويج تشلسي اإلنكليزي بطال
للمسابقة، بعد الفوز على مواطنه مانشستر 
سيتي بهدف نظيف، في لقاء شهد مشاركة 
منذ  محرز  ريــاض  الجزائري  العربي  النجم 
ه لم يشهد حضور املغربي حكيم 

ّ
البداية، لكن

»بلوز« بعدما بقي رهني دكة  زياش مهاجم الـ
االحتياط.

وقــاد مــدرب تشلسي توماس توخيل فريقه 
إلــــى الــلــقــب بــامــتــيــاز، بــفــضــل حــســن قــيــادتــه 
الـــلـــقـــاء، عــلــى الــعــكــس مـــن مــــدرب مانشستر 
سيتي، بيب غوارديوال. مع ذلك، حرم توخيل 
الــعــرب مــن رقــم سيظل مكتوبًا فــي سجالت 
تــاريــخ املسابقة األكــثــر شهرة على اإلطــالق. 
فقد كانت الجماهير العربية تنتظر مشاهدة 
، في اللقاء النهائي، وهو ما 

ً
زياش، وإن بديال

لم يحصل على الرغم من إجراء توخيل عدة 
الشهير،  باللقب  التتويج  أجل  من  تبديالت، 
إذ كــانــت املــبــاراة، لــو كتب لــزيــاش املشاركة، 
لتدون حدثًا مميزًا في تاريخ الالعبني العرب 

في هذه املسابقة.
وكان زياش سيساهم رفقة محرز في كتابة 
الــتــاريــخ، إذ كــانــت ســتــكــون املـــرة األولــــى في 
تـــاريـــخ نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا الــتــي 
يـــتـــواجـــه فــيــهــا العــــبــــان عـــربـــيـــان فــــي نــفــس 
الــنــهــائــي عــلــى أرض املــلــعــب، بــعــدمــا اقتصر 
أرض  على  واحـــد  اســم  على  العربي  الظهور 
السنوات  فــي  لعبت  الــتــي  النسخ  فــي  امللعب 
ــة، وهـــــو مــــا انـــطـــبـــق عـــلـــى الــنــســخــة  ــيــ املــــاضــ
الحالية كذلك، السبت. وكان الظهور العربي 

تشلسي بطل 
الـ»تشامبيونزليغ«

أوروبا  أبطال  دوري  بطولة  لقب  السبت،  اإلنكليزي،  تشلسي  نادي  حقق 
إنجاز عام 2012، بفضل تكتيك  الثانية في تاريخه، بعد  للمرة  لكرة القدم، 
مدربه األلماني توماس توخيل، ونجومه المتألقين، وعلى رأسهم نغولو 

كانتي، قائد خط الوسط، ومهاجمه كاي هافيرتز

3031
رياضة

تقرير

ــل فــي العـــب واحـــد طـــوال النهائيات 
ّ
قــد تــمــث

الــســابــقــة لــــدوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، 
وكـــانـــت الــبــدايــة مـــع الــنــجــم الـــجـــزائـــري رابـــح 
ــاز مـــع فــريــقــه بــورتــو  ــ ــــذي ســجــل وفـ مـــاجـــر الـ
عام  األملــانــي  ميونخ  بــايــرن  أمـــام  البرتغالي 
مــن جنسية  أول العـــب  بــذلــك  1987، ويــكــون 
سبق  كما  الكبير.  اللقب  بــهــذا  يــتــّوج  عربية 
لالعب املغربي رضوان حجري لعب النهائي 
مع بنفيكا البرتغالي عام 1988، لكن من سوء 
حظه خسر اللقب أمام أيندهوفن الهولندي، 
ــه مـــهـــدي بــنــعــطــيــة  ــنـ فــــي حــــني اكـــتـــفـــى مـــواطـ
ــبــــدالء مـــع فــريــق  بــالــجــلــوس عــلــى مــقــاعــد الــ
ــال مــدريــد عـــام 2017 في  ــام ريـ يــوفــنــتــوس أمـ

العاصمة األوكرانية كييف.
ومــثــل مــواطــنــه بــنــعــطــيــة، لـــم يـــشـــارك أشـــرف 
حكيمي في تتويج فريقه ريال مدريد باللقب 
الــتــي  الــتــشــكــيــلــة  ــارج  ــ بــقــي خـ ــام 2018، إذ  عــ
اعتمد عليها زين الدين زيدان أمام ليفربول 
الذي شارك من جانبه املصري محمد صالح. 
هذا األخير كذلك، عاد وقاد فريقه اإلنكليزي 
للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2019 
في العاصمة اإلسبانية مدريد. وعلى الرغم 
ه لم 

ّ
من فــوز زيــاش أيضًا باللقب القاري فإن

يشارك في اللقاء، أول من أمس.
ــك لــــم يـــمـــنـــع الـــنـــجـــم املـــغـــربـــي حــكــيــم  ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ كــ

زيــــاش مـــن االحــتــفــاء بــالــلــقــب الــتــاريــخــي، إذ 

القطرية عن  عّبر لشبكة »بي إن سبورتس« 
ســعــادتــه وفـــخـــره بــاعــتــبــاره الـــالعـــب الــثــانــي 
بعد  القارية،  املسابقة  بلقب  املتوج  املغربي 
ــال مـــدريـــد.  ــ ــرف حــكــيــمــي مـــع ريـ ــ مـــواطـــنـــه أشـ
وقــال زيــاش: »أنــا سعيد للغاية بهذا الفوز، 
ال يــمــكــن لـــي وصــــف الــشــعــور بــكــلــمــات، كــان 
لنا، وكانت مباراة صعبة  هــذا تحديًا كبيرًا 
على كال الفريقني« مضيفًا: »أنا حضرت إلى 
ــنــي 

ّ
أن كــمــا  األلـــقـــاب،  بــهــدف تحقيق  تشلسي 

الــذي  الثاني  املغربي  باعتباري  جــدًا  فــخــور 
يتوج باللقب«.

لماذا توج تشلسي بلقب األبطال 
وفشل »السيتي«؟

ــادة نـــاديـــه  ــ ــيـ ــ ــــاس تـــوخـــيـــل قـ ــــومـ ــتــــطــــاع تـ اســ
تــشــلــســي إلـــى الــتــتــويــج بــلــقــب دوري أبــطــال 
أوروبا لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، 
بــعــدمــا لــعــب بــواقــعــيــة كــبــيــرة فـــي املــواجــهــة 
النهائية، وحافظ على طريقته املعهودة في 
نجومه  وجــود  شهدت  التي  الفنية،  خيارته 
نغولو  الفرنسي  رأســهــم  األســاســيــني، وعلى 
املباراة  كانتي. ولم يغامر توخيل كثيرًا في 
سيتي  مانشستر  اســتــحــواذ  رغــم  النهائية، 
اعتمد  بــل  املــائــة،  فــي  اللعب بنسبة 61  على 
عــلــى صـــالبـــة دفـــاعـــه، وخــــط وســـطـــه بــقــيــادة 
نــغــولــو كــانــتــي، الــــذي كـــان كــالــنــحــلــة يــجــوب 
من  مانشستر سيتي  العبي  ويحرم  امللعب، 

تناقل الكرة بسهولة في منطقته.
واعتمد توخيل على الكرات البينية، لضرب 
خطوط مانشستر سيتي، وهذا ما حصل في 
الكرة التي قام ميسون ماونت بتمريرها إلى 
الــذي استطاع  كــاي هافيرتز،  األملاني  زميله 
خـــــداع دفـــــاع كــتــيــبــة غـــــوارديـــــوال، وتــســجــيــل 
ــاراة بــالــدقــيــقــة 43.  ــبــ الـــهـــدف الــوحــيــد فـــي املــ

I

فشل مانشستر سيتي 
اإلنكليزي في تحقيق أول 

لقب بأبطال أوروبا

كانتي يفوز بجائزة أفضل العب في نهائي دوري األبطال
الفرنسي نغولو كانتي، العب وسط تشلسي اإلنكليزي، بجائزة أفضل العب في  فاز 
نهائي دوري األبطال الذي حقق فيه فريقه اللقب الثاني له في التاريخ، عقب الفوز على 
- مثلما  الفرنسي مجددًا  الــدولــي  وقــّدم  مواطنه مانشستر سيتي بهدف من دون رد. 
فعل في األدوار السابقة - عرضًا بدنيًا وكرويًا رائعًا لدفع فريقه على ملعب »دراغاو« 
اإليطالي جورجينيو،  امللعب مع زميله  رائعًا في وسط  ثنائيًا  البرتغال. كما شكل  في 
وذلك وفقًا للمراقبني الفنيني باالتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا«، وهما جون بيكوك 
وباتريك فييرا. وبهذا أصبح كانتي ثاني العب فرنسي يفوز بجائزة أفضل العب في 
املباراة النهائية، وذلك بعدما فاز بها مواطنه كينغسلي كومان، العب بايرن ميونخ، في 

نهائي النسخة املاضية.

غوارديوال بعد خسارة لقب دوري األبطال: 
قّدمنا مباراة مقبولة في أول نهائي لنا

أكد اإلسباني بيب غوارديوال، املدير الفني ملانشستر سيتي، عقب خسارة لقب دوري 
األبطال على يد تشلسي، أّن العبيه قدموا مباراة مقبولة بالنظر لكونها األولى لهم في 
»تشامبيونزليغ«. وقال غوارديوال، خال املؤتمر الصحافي عقب املباراة: »لعبنا  نهائي الـ
62 مباراة. نشعر بالحزن، وعلينا التعلم من الخسارة. قدمنا موسمًا استثنائيًا. بذلنا 
الــفــوز. مــع ذلــك، سنعود أقـــوى«. وأضـــاف: »واجهنا  لــم نستطع  نا 

ّ
قــصــارى جهدنا، لكن

لنا،  للنهائي األول  فريقًا بحجم تشلسي، ولم ننجح في صناعة فرص كثيرة. بالنظر 
لعبنا مباراة مقبولة. أظهرنا شجاعة كبيرة، وبذلنا قصارى جهدنا. سأهنئ الاعبني 
على املوسم الكبير الذي قدموه، وعلى املباراة الكبيرة التي لعبناها اليوم«. وحول قراره 
فرناندينيو  البرازيلي  األخــيــرة  الفترة  خــال  األساسيني  االرتــكــاز  ثنائي  على  باإلبقاء 
األمثل من وجهة نظره.  التشكيل  اختار  ــه 

ّ
أن إلــى  غــوارديــوال  أشــار  واإلسباني رودري، 

وأردف: »التأهل للنهائي بمثابة الحلم لنا، رغم عدم فوزنا باللقب. أتمنى أن نعود مجددًا«.

توخيل بعد لقب دوري األبطال األول: يا لها من معركة!
أبدى األملاني توماس توخيل، املدير الفني لتشلسي، سعادته الكبيرة بالفوز بدوري 
توخيل في تصريحات  وقــال  بهدف نظيف على مانشستر سيتي.  بالفوز  األبطال 
الــذي احتضنه ملعب »دراغـــاو« »يــا لها من  لشبكة »بــي تي ســبــورت« عقب النهائي 
أستطيع وصف مشاعري حينها«. وأضاف  ال  النتيجة،  في  تقدمنا  معركة! عندما 
املدرب األملاني: »أمر مذهل أن أشارك هذه املشاعر مع الجميع، مع ابنتي، ومع والدي«. 
وحول نجاحه في تعويض إخفاق العام املاضي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، 
النهائي مرة ثانية، لكن قطعًا  والفوز بلقب هذا املوسم، أوضــح: »كنت سعيدًا ببلوغ 
كنا  يــوم.   

ّ
كــل في  نتحسن  وكنا  للغاية،  جيدون  نا 

ّ
بأن نشعر  كنا  مختلفة.  املشاعر 

نحتاج أن يقطع الجميع خطوة لألمام اليوم، وهذا ما حدث«.

تشيلويل: ناضلنا بأرواحنا في الشوط الثاني
»أرواحهم« خال  ه والاعبني اآلخرين ناضلوا بـ

ّ
أكد مدافع تشلسي، بن تشيلويل، أن

الشوط الثاني من مباراة النهائي بدوري األبطال األوروبي للحّد من تقدم مانشستر 
»تشامبيونز« في   للـ

ً
سيتي والتتويج بلقب دوري األبطال. وتوج املدافع اإلنكليزي بطا

موسمه األول في تشلسي عقب الفوز بهدف نظيف على مانشستر سيتي. وأضاف 
ها مباراة صعبة للغاية وناضلنا 

ّ
ا نعلم أن

ّ
في تصريحات صحافية: »ناضلنا كثيرًا. كن

بأرواحنا في الشوط الثاني«.

أزبيليكويتا بعد رفع الكأس: فخور بأنني قائد لتشيلسي
... من جانبه، أعرب اإلسباني سيزار أزبيليكويتا، الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا، 
عن شعوره بالفخر كونه قائد هذا الفريق. وبعد انتهاء املباراة النهائية بفوز »البلوز« 
ه شعور من الصعب وصفه. إنهاء 

ّ
بهدف نظيف سجله كاي هافيرتز، قال القائد: »إن

ليلة  ها 
ّ
إن قبل،  من  الخطوة  بهذه  القيام  أستطع  لم  مدهش.  أمــر  الشكل  بهذا  املوسم 

جميلة جدًا«. وأضاف: »لقد كانت مسيرة طويلة وهذا أفضل ما يمكن الفوز به على 
ه لفخر أن أكون قائدًا لهذا الفريق وكان دوري أن أرفع الكأس«.

ّ
مستوى األندية. إن

زهير ورد

صنعت اليابانية نعومي أوساكا، الحدث خال السنوات األخيرة، 
التنس، وهو ما ساعدها في  عالم  الرائعة في  نتائجها  بفضل 

احتال املركز الثاني في تصنيف الاعبات املحترفات.
ويبدو أّن اإلنــجــاز الــذي حــّول أوســاكــا إلــى إحــدى أبــرز نجمات 
شعبيتها  لترفع  إليها  بالنسبة  كافيًا  يكن  لــم  الــريــاضــة،  هــذه 
بعد  األنــظــار  إليها  تحّول  أن  فاختارت  االهتمام،  إليها  وتجلب 

قرارها األخير بمقاطعة املؤتمرات الصحافية. فقبل بداية دورة 
روالن غاروس، صدمت اليابانية الجماهير باختيارها »العزلة« 
للمحافظة على »صحتها العقلية«، وهو تصرف واجهه الجميع 
من  أّن  وتناست  بأنانية  فــكــرت  أوســاكــا  ألّن  كبير،  باستنكار 
حق الجماهير أن تستمع إليها وتعرف أخبارها باستمرار وأّن 
ويكفي  املقاطعة تصرف غريب ال يصدر عن العــب محترف. 
التعرف إلى موقف كبار نجوم التنس، لندرك أّن اليابانية أساءت 
الاعبة  يعرف مسيرة  من   

ّ
كــل لكّن  الخطوة،  هــذه  بعد  التقدير 

لها  العــبــة  عــن  غــريــبــًا  لــيــس  أن تصرفها  ــدرك  يـ وشخصيتها، 
شخصية قوية، لكن متقلبة، ومثلما تفاجئ منافساتها خال 
ها قد تتصرف بطريقة غريبة بعيدًا عن 

ّ
مختلف املباريات، فإن

أّن أصــول نعومي  النظرة األولــى،  الرسمية. يتضح من  املواعيد 
هايتي،  من  فوالدها  ذلــك،  على   

ّ
تــدل ومامحها  يابانية،  ليست 

فيما والدتها يابانية عاشت سنوات طويلة في أميركا، ليجتمع 
 
ً
 عازمة

ً
الياباني واإلصــرار األميركي، ويفرز العبة الذكاء  لديها 

على زيادة مستوى التحدي في عالم التنس، لتسير على خطى 
 أيضًا. النجمة 

ً
شقيقتها الكبرى التي كانت العبة تنس محترفة

األميركية  بالنجمة  مسيرتها  بداية  في   
ً
مغرمة كانت  اليابانية 

سيرينا ويليامز، وحظيت الحقًا بفرصة اللعب ضّدها.
 املــحــطــات الــصــعــبــة فـــي بــدايــة 

ّ
نــجــحــت نــعــومــي فـــي تـــجـــاوز كـــل

مسيرتها، إلى أن دخلت نادي الـ50 األفضل تصنيفًا في العالم 
إذ  مهمًا،  منعطفًا  وبالتالي سجلت مسيرتها   ،2016 في سنة 
ها 

ّ
كان هذا اإلنجاز بداية إعان أوساكا عن نفسها، خصوصًا أن

تألقت ضد عدد من نجمات التنس في العالم.
وسجلت سنة 2018 بداية إشعاع أوساكا عندما هزمت الروسية 
 من 

ً
شارابوفا، وواصلت تحقيق النتائج املميزة، لتصبح واحدة

أفضل العبات التنس في السنوات األخيرة وتنافس بقوة على 
أهم األلقاب، إلى أن توجت بعدد من األلقاب في منافسات »غراند 
سام«. ونجحت أوساكا في تصدر ترتيب الاعبات املحترفات 
الــتــاريــخ ضمن الرباعي  فــي بــدايــة عــام 2019، وظــلــت منذ ذلــك 
األول في الترتيب، وهي تستعد للحصول على ألقاب جديدة في 
مسيرتها، خصوصًا بعدما أصبحت أول العبة آسيوية تتصدر 

التصنيف العاملي، وإن خسرته الحقًا.

نعومي أوساكا

على هامش الحدث

تعتبر اليابانية نعومي أوساكا إحدى أبرز العبات التنس في العالم، وهي 
أول العبة آسيوية تتصدر التصنيف العالمي للسيدات

سعادة نجوم 
تشلسي بلقب 
دوري أبطال 
أوروبا )سيمون 
)Getty /ستاكبول

العطية حصد رالي األردن للمرة الـ14 )فرانك 
فيفي/ فرانس برس(

املواجهة  في  لتوخيل  األساسية  الخطة  أمــا 
ــان الـــقـــوة  ــرمــ الـــنـــهـــائـــيـــة، فـــاعـــتـــمـــدت عـــلـــى حــ
الضاربة لكتيبة بيب غوارديوال من وصول 
الكرة إليهم، وهذا ما حدث للنجم الجزائري 
الــذي عانى من رقابة لصيقة  ريــاض محرز، 
فيما  بــن تشيلويل،  األيــســر  الظهير  قبل  مــن 
ــيـــم ســتــيــرلــيــنــغ بــشــكــل ســـيـــئ جـــدًا  ظـــهـــر رحـ
ــاراة. وواصــــــل تــوخــيــل تــفــوقــه على  ــ ــبـ ــ فـــي املـ
املـــــدرب اإلســـبـــانـــي بــيــب غــــوارديــــوال، بــعــدمــا 
اســتــطــاع تحقيق 3 انــتــصــارات، )مــبــاراة في 

ه 
ّ
غوارديوال قبل بداية املواجهة النهائية، بأن

سيعاني كثيرًا أمام تشلسي، لم يترجم ذلك 
مانشستر  ظهر  بعدما  امللعب،  أرضــيــة  على 
سيتي تائهًا في الشوط األول، وأرهقه العبو 
»الـــبـــلـــوز« كــثــيــرًا، واســتــطــاعــوا خــطــف هــدف 

التقدم.
خطأ غوارديوال األساسي منذ بداية املباراة 
ــتـــوســـط خـــــط مـــيـــدانـــه  ــمـ هـــــو عــــــدم الـــلـــعـــب بـ
البرازيلي فرناندينهو، الذي احتاجه الفريق 
املـــــدرب اإلســـبـــانـــي ظهر  فــشــل   

ّ
أن  

ّ
إال كــثــيــرًا، 

»بــريــمــيــرلــيــغ« ومـــبـــاراة فــي نــصــف نهائي  الـــ
كــــأس االتـــحـــاد اإلنـــكـــلـــيـــزي(، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، الــــذي نــّصــب 

 للمسابقة القارية.
ً
تشلسي بطال

ــانـــي بــيــب  ــبـ ــدرب اإلسـ ــ ــ ــأ املـ ــل، فـــاجـ ــابـ ــقـ فــــي املـ
غـــوارديـــوال الــجــمــيــع، بــطــريــقــة لــعــبــه املــبــاراة 
دي  كيفن  نجمه  جعل  قــرر  بعدما  النهائية، 
بروين العب محور، باإلضافة إلى عدم وجود 
رأس حربة صريح، ما صّعب مهمة الجزائري 
ــم اعـــتـــراف  ــ ــــاض مـــحـــرز بــشــكــل كــبــيــر. ورغـ ريـ

عندما سمح لرحيم ستيرلينغ أن يلعب ملدة 
ــم وجــــود غــابــريــيــل جيسوس  77 دقــيــقــة، رغـ

وسيرجيو أغويرو في مقاعد البدالء.
املـــدرب بيب غــوارديــوال خــط الوسط  تسليم 
يلعب  املــواجــهــة جعل تشلسي  انــطــالق  منذ 
له  مــا سمح  بأفضلية كبيرة وحــريــة، وهـــذا 
بخطف الهدف الوحيد، باإلضافة إلى قدرته 
على تهديد مرمى حــارس مانشستر سيتي 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة. وفــــي الــنــهــايــة نجح 

»البلوز« وفشل »السيتي«.

فوز تاريخي للقطري وجه رياضي
ناصر العطية برالي األردن

عّمان ـ العربي الجديد

ــل الــســائــق الــقــطــري نـــاصـــر بـــن صــالــح  ــ واصـ
األردن  رالــي  العطية سيطرته على مجريات 
مـــن بطولة  الــثــانــيــة  الــجــولــة  الـــدولـــي 2021؛ 
الشرق األوسط للراليات، محققًا رقمًا قياسيًا 
جــديــدًا بــفــوزه لــلــمــرة الــــ 14 بــالــرالــي، بعدما 
دقيقة   17:05.8 بفارق  ُمتقدمًا  السباق  أنهى 
عن أقرب ُمنافسيه، السائق الكويتي مشاري 
حه الفرنسي 

ّ
الظفيري. وسجل العطية مع مال

ماتيو بوميل في سيارة فولكس فاغن »بولو 
جي تي آي – آر 5« أسرع األوقــات في جميع 
ــنــافــســات 

ُ
مــراحــل الـــرالـــي طـــوال يــومــني مــن امل

قيمت ضمن 
ُ
)عشر مــراحــل خــاصــة(، والــتــي أ

مــنــطــقــتــي الــبــحــر املـــيـــت وجـــبـــل نــيــبــو، األمـــر 
الـــذي ســاعــده فــي تــعــزيــز صـــدارتـــه للترتيب 
لتسجيل  يسعى  إذ  للبطولة،  ــؤقــت 

ُ
امل الــعــام 

رقـــم قــيــاســي جــديــد هـــذا املــوســم بــالــفــوز بها 
لــلــمــرة الــــ 17 فــي مــســيــرتــه، كــمــا شــهــد الــرالــي 
ـــ 78 فــي الــبــطــولــة،  تسجيل الــقــطــري فــــوزه الـ
حــه الفرنسي فـــوزه الـــ27 

ّ
فــي حــني سجل مــال

فــي تصريحات  العطية  وقـــال  الــبــطــولــة.  فــي 
صحافية: »إنه شعور رائع، يوم لطيف، كان 

ه 
ّ
رالي جيدًا بالنسبة لنا، فزنا به مجددًا، إن

ــنــا نتصّدر 
ّ
الــفــوز الــــ14 لــي فــي األردن، كما أن

بطولة الشرق األوسط للراليات بفارق جيد، 
الخطوة التالية هي االشتراك في رالي لبنان 

الدولي وُمحاولة الدفاع عن اللقب«.
وأنــهــى الــســائــق الــُكــويــتــي مــشــاري الظفيري 
الترتيب  فــي  ثانيًا  الــســبــاق  )ميتسوبيشي( 
الـــعـــام، وكــــان ذلـــك كــافــيــًا بــالــنــســبــة لــه للفوز 
املخصصة  البطولة  فــي  الثانية  الفئة  بلقب 
لسيارات اإلنتاج التجاري، التي تعرف باسم 
يـــوم السباق  الــظــفــيــري  بـــدأ  )املــجــمــوعــة إن(. 
متقدمًا بـ 40.8 ثانية في هذه الفئة وتمكن من 
بعدما  الفئة،  هــذه  ُمنافسات  على  السيطرة 
َر أقرب ُمنافسيه السائق اللبناني أليكس  قرَّ
في  القيادة بحذر  في سيارة شبيهة  فغالي 
اليوم األخير من الرالي من أجل الحفاظ على 
املــركــز الثالث فــي الترتيب الــعــام، وهــذه أول 
منصة تتويج للبناني في البطولة، إذ يسير 
عــلــى خــطــى والــــده الــســائــق الشهير روجــيــه. 
وقــال فغالي في تصريحات صحافية: »كان 
لله تمكنا من  الــرالــي جيدًا إجــمــااًل، والحمد 
النهاية،  املراحل والوصول لخط   

ّ
اجتياز كل

ها املرة األولى التي أنهي فيها هذا الرالي 
ّ
إن

على منصة التتويج، لذلك، هذا شيء رائع«.
ولــم يتمكن السائق األردنـــي شــادي شعبان 
الثانية  بالجولة  الــفــوز  مــن  )ميتسوبيشي( 
قيمت بموازاة اليوم 

ُ
من الرالي الوطني، التي أ

األخير من الرالي الدولي، إذ ذهَب الفوز في 
الــجــولــة الــثــانــيــة إلـــى ُمــواطــنــه خــالــد ُجمعة 
 شــعــبــان كـــان سعيدًا 

ّ
)مــيــتــســوبــيــشــي(. لــكــن

الرابع  املركز  في  الدولي  الرالي  أنهى  بكونه 
في الترتيب العام، وهذه أفضل نتيجة له في 
الترتيب  ــه يتصدر 

ّ
أن اآلن. كما  لغاية  الــرالــي 

الــــعــــام فــــي الـــبـــطـــولـــة املــحــلــيــة بـــعـــدمـــا أنــهــى 
الجولة الثانية في املركز الثاني.

ــائـــق الـــلـــبـــنـــانـــي شــــــادي الــفــقــيــه  وخـــســـر الـــسـ
أول  الــوقــت خــالل  مــن  كثيرًا  )ميتسوبيشي( 
مرحلتني، بسبب ثقب أحد إطــارات سيارته، 
كــمــا تــعــرض ملــشــاكــل فــي الــتــرس التفاضلي 
األمــــامــــي، وتــــراجــــع خــلــف الـــســـائـــق الــقــطــري 
إذ حَصل  )فـــورد(،  العطية  بــن خليفة  ناصر 
على عقوبات زمنية بسبب خروجه متأخرًا 
مـــن مــنــطــقــة الـــصـــيـــانـــة، كــمــا تـــجـــاوز الــوقــت 
ــاء املــرحــلــة الــخــاصــة الــتــاســعــة  ــهـ املـــحـــدد إلنـ
بن  نـــاصـــر  تــمــكــن  وبـــذلـــك   .»2 األردن  »نـــهـــر 
حه اإليطالي جيوفاني 

ّ
خليفة العطية مع مال

برناكيني من إنهاء الرالي في املركز الخامس 
في الترتيب العام.

Monday 31 May 2021 Monday 31 May 2021
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هاجس أرباب العمل
عمليات إطالق نار ينفذها موظفون مستاؤون

فـــي حـــادثـــة تــتــكــرر بــاســتــمــرار في 
ــام مــوظــف  ــ ــدة، قــ ــحــ ــتــ ــات املــ ــ ــواليــ ــ الــ
مستاء من عمله ومدّجج بالسالح 
أخــيــرًا بقتل تسعة مــن زمــالئــه، زارعـــا املــوت 
والـــذعـــر فـــي مــحــطــة حـــافـــالت وقـــطـــارات في 
كاليفورنيا، في سيناريو هو هاجس أي رّب 
عمل في هذا البلد. أطلق سامويل كاسيدي، 
األميركي األبيض البالغ من العمر 57 عاما، 
أربعني رصاصة يــوم األربــعــاء داخــل شركة 
نقل عــام في ســان خوسيه حيث كــان يعمل 
الشرطة  الصيانة، وأوضــح رئيس  في قسم 
املــحــلــيــة لــــوري ســمــيــث لــشــبــكــة إن بـــي ســي: 
»كان سريعا جدا ومصمما جدا، كان يعرف 
أين يوجد املوظفون«. وعند وصول الشرطة 
أقـــدم على االنــتــحــار وُعــثــر فــي حــوزتــه على 
ثــالثــة مــســدســات شــبــه أوتــومــاتــيــكــيــة و32 

مخزن ذخيرة.
ــذي أشــــعــــل فـــيـــه الــــنــــار كــمــا  ــ ــ وفـــــي مـــنـــزلـــه الـ
تــبــنّي قبل أن يــخــرج الرتــكــاب جــرائــمــه، عثر 
املحققون على 12 سالحا ناريا وحوالي 22 
 
ً
ألف قطعة ذخيرة من أنواع مختلفة، فضال

عن صفائح بنزين وقنابل حــارقــة، على ما 
أفاد به مكتب رئيس الشرطة الجمعة.

لكنها  بدوافعه،  التكهن  السلطات  ورفضت 

)Getty( أطلق سامويل كاسيدي، األميركي األبيض البالغ من العمر 57 عاما، أربعين رصاصة

ــدًا مــنــذ  ــ ــه »مــــوظــــف مـــســـتـــاء جـ ــأنـ وصـــفـــتـــه بـ
سنوات«. وقد ال يكون أطلق النار عشوائيا 
بــل اخــتــار ضــحــايــاه، إذ أعــلــن ألحـــد زمــالئــه 
»لـــن أقــتــلــك«. وأكــــدت زوجــتــه الــســابــقــة التي 
كــــان يشكو  أنــــه  عــــام 2005  عــنــه  انــفــصــلــت 
ــان مـــن عــمــلــه. وأوضـــحـــت  ــيــ فـــي غـــالـــب األحــ
ســيــســيــلــيــا نــيــلــمــز لــصــحــيــفــة »مـــيـــركـــوري 
نــيــوز« أنــه »كــان يعتقد أن أوضـــاع البعض 
أفـــضـــل مـــن أوضــــاعــــه، وأنـــــه يــحــصــل دائــمــا 
كان  أنــه  إلــى  الشاقة«، مشيرة  املهمات  على 
صـــاحـــب أطـــبـــاع نـــزقـــة ويـــدخـــل فـــي نــوبــات 

غضب مفاجئة.
إلـــى  ــة  ــلــ ــن رحــ ــ ــه مـ ــ ــودتـ ــ لــــــدى عـ وفــــــي 2016 
الفيليبني تم تفتيش حقائبه، فعثر عناصر 
الــجــمــارك فيها عــلــى »كــتــب حـــول اإلرهــــاب« 
على  نقمته  فيها  يبدي  دونــهــا  ومالحظات 
شركته، وفق ما جاء في مذكرة لوزارة األمن 
الـــداخـــلـــي نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة »وول ســتــريــت 
ــــوزارة  جــــورنــــال«. ورفـــضـــت نــاطــقــة بــاســم الـ
ــلـــى »تـــحـــقـــيـــق جــــــــار«، مـــشـــددة  الـــتـــعـــلـــيـــق عـ
ــد الــســلــوك  عـــلـــى الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة »لــــرصــ
آلية تقاسم  املرتبط بأعمال عنف وتحسني 
املعلومات« بني مختلف الوكاالت الحكومية. 
غــيــر أن املــتــخــصــص فـــي عــلــم الـــجـــرائـــم في 

جــامــعــة نــــورد إيــســت فـــي بــوســطــن وخــبــيــر 
أعمال العنف في أوساط العمل جيمس آالن 
فوكس قال: »ال يمكن رصد هؤالء األشخاص 
مسبقا، حتى لو قالوا: سأقتل هذا الرجل«. 
وهـــو يعتبر أن ثــمــة فــي غــالــب األحــيــان في 
ــا يــــثــــيــــرون مـــخـــاوف  ــاصــ ــخــ ــات »أشــ ــركــ ــشــ الــ
ُيظهرون مواصفات مرتكبي عمليات إطالق 
العظمى  بغالبيتهم  يكتفون  لكنهم  الــنــار، 

بالتشّكي«.
وفــــي مــطــلــق األحـــــــوال، لــفــت إلــــى أن جــرائــم 
القتل في أماكن العمل تبقى »نــادرة« نسبة 
ــــدى انــتــشــار  إلــــى حــجــم الـــقـــوى الــعــامــلــة ومـ
األسلحة النارية في الواليات املتحدة حيث 
يــمــلــك ثــلــث الــبــالــغــني ســالحــا نـــاريـــا واحــــدًا 
آخر  العام 2017 بحسب  األقــل. وشهد  على 
الـــرســـمـــيـــة 458 جـــريـــمـــة قــتــل  اإلحـــــصـــــاءات 
الــشــركــات، لكن 77 منها »فــقــط« نفذها  فــي 
موظفون أو متعاونون، في حني أن الجرائم 
املــتــبــقــيــة كـــانـــت مـــن فــعــل أقــــربــــاء أو زبــائــن 
ــذه الــظــاهــرة لــيــســت جــديــدة.  مــســتــائــني. وهــ
فـــبـــني الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مــن 
املــاضــي، تسبب موظفون وموظفون  الــقــرن 
أربــعــني قتيال في  سابقون بسقوط حــوالــى 
حتى  البريد،  أجــهــزة  على  هجمات  سلسلة 

أن األميركيني ابتكروا عبارة »سلوك منحى 
بـــريـــدّي« لــوصــف حــــوادث الــعــنــف فــي مكان 
الــعــمــل. وإن كـــان لــوبــاء كــوفــيــد-19 حسنة، 
 هدنة فــي أعــمــال العنف هــذه. 

ّ
فهي أنــه أحــل

لــكــن مـــع إعـــــادة فــتــح الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
العمل. ففي  أماكن  إلى  العنف  أبوابها، عاد 
إبريل/نيسان، قام موظف بقتل شخص في 
أقــدم موظف  أثــاث فــي تكساس، كما  متجر 
سابق على قتل ثمانية أشخاص في مركز 
لفرز البريد تابع لشركة »فيديكس« للبريد 
السريع في إنديانابوليس. وباتت الشركات 
ــار عـــمـــل آمـــن  ــ ــ املـــلـــزمـــة قـــانـــونـــيـــا تـــوفـــيـــر إطـ
الخطر  هــذا  متزايد  بشكل  تــدرك  ملوظفيها، 
وتحاول إيجاد حلول له ويقول حوالي %45 
من املوظفني األميركيني إن شركتهم اتبعت 
العنف، وفق  أعمال  بتدارك  سياسة تقضي 
مــا أظــهــرت دراســــة أجــرتــهــا »جــمــعــيــة إدارة 

املوارد البشرية«.
التدابير  مــن  بعدد  الجمعية  هــذه  وتــوصــي 
ــتـــي يــمــكــن اتـــبـــاعـــهـــا، تــــتــــراوح بــــني رصـــد  الـ
الحاالت التي تنطوي على مخاطر، وصوال 
ــم نــفــســي لــلــمــوظــفــني الــذيــن  إلــــى تــوفــيــر دعــ
املوظفني  تدريب  يتم تسريحهم، فضال عن 
على طريقة التصرف في حال وقوع هجوم 
مسلح مثل إصدار إنذار والهروب واالختباء 
وغيرها. وقال جيمس آالن فوكس: »تعلمنا 
دروسا على مر الوقت« لكنه أضاف: »حتى 
لو بذلت الشركة أقصى ما بوسعها وعاملت 
ــدة، ســيــكــون هــنــاك  ــيـ مــوظــفــيــهــا مــعــامــلــة جـ
عــلــى الــــــدوام خـــائـــبـــون. ومــــع كــمــيــة الــســالح 
إلى  البعض  البلد، سيلجأ  املنتشر في هذا 
استخدامه للتعبير عما لديهم من شكاوى«.
)فرانس برس(

رفضت السلطات 
التكهن بدوافعه، لكنها 
وصفته بأنه »موظف 

مستاء جدًا منذ 
سنوات«. وقد ال يكون 
أطلق النار عشوائيًا بل 

اختار ضحاياه

■ ■ ■
جرائم القتل في أماكن 
العمل تبقى »نادرة« 

نسبة إلى حجم القوى 
العاملة ومدى انتشار 
األسلحة النارية في 

الواليات املتحدة

■ ■ ■
شهد العام 2017 

بحسب آخر 
اإلحصاءات الرسمية 
458 جريمة قتل في 

الشركات، لكن 77 منها 
»فقط« نفذها موظفون

باختصار

قام رجل أميركي أبيض هو سامويل ياسيدي، بإطالق النار على زمالئه، بسبب استيائه من أجواء العمل، وأردى فورًا 9 أشخاص 
قتلى وخلّف جرحى في هذا الهجوم المرّوع

هوامش

محمود الرحبي

أنــيــس الــرافــعــي قـــاّص مــغــربــّي. حــن تــقــول: »مــغــربــّي«، 
نا نتحدث عن الظالل والدهاليز، 

ّ
بالنسبة إلى أنيس، فإن

ــن الــقــرمــيــدات الــحــمــراء  ــن الــســحــر والـــشـــرفـــات، وعـ وعـ
ملراكش، وعن  شخوٍص عبروا في الزمن، وتركوا أثرهم 
موغلة ومشاهدات.  قـــراءات  من  واستفادة  املــكــان،  في 
عن التجريب ليس لعبًا حّرًا منفلتًا، بل مسؤولية فنية 

وجمالية لها قواعدها.
ومعينًا  زادًا  تعتبران  مدينتن  في  وعــاش  أنيس  نشأ 
ه 

ّ
أن  

ّ
 ســارد، مراكش والــدار البيضاء، إال

ّ
ال ينضب لكل

الحّوام،  الطائر  ذلك  القصصية،  اقتناصاته  في  يشبه، 
ــــذي ال يــحــفــل بــالــفــريــســة الــســهــلــة، بــقــدر مــا يشغف  ال
ــنــزول الــســهــل والــتــلــقــائــي إلــى  بالتحليق الــحــر وعـــدم ال
تفاصيل الواقع. لذلك، ال تحفل كثيرًا قصص أنيس بما 
ألفناه عن القصة من تتبع لحركة اليومي وشوارد الواقع 
الحياة،  غــول  مــع  فــي صراعها  املــأزومــة  وشخصياته 
بقدر احتفائها بالَغوص في مرموزات اللغة وإشارات 

الجوامد ومكر املحكيات وحموالتها املضمرة.
الوجوه،  من  وجــه  في  الرافعي،  تجربة  ر 

ّ
تذك أن  يمكن 

املصري  الــعــربــيــة،  القصة  فــي  التجريب  رائـــد  بتجربة 
يــوســف الــشــارونــي. لــكــّن تــجــريــب الــشــارونــي اقتصر 
إّن مــواضــيــع  إذ  الـــجـــديـــدة،  ــار  ــكــ األفــ عــلــى مــضــامــن 

إلــيــه في  إلـــى مــا ال يــتــطــّرق  الــواقــعــيــة تنتمي  قصصه 
العادة، وإلى الخفّي واملتواري، مثل تلك القصص التي 
مــحــفــوظ، من  لنجيب  ــاٍت  ــ مــن شــخــوص روايـ ها 

ّ
يستل

أمثلتها شخصية صانع العاهات »زيطة« الذي اقتبسه 
 فــي نهاية الــزقــاق، 

ً
ــاق املـــدق« وجــعــل لــه تــمــثــاال مــن »زقـ

الــعــاهــات، كــي يستطيع بعض  ــه يصنع 
ّ
لــه، ألن تكريمًا 

أفراد املجتمع أن يكسبوا عيشهم. ومن قصٍص يمكن 
 تــتــحــدث عــن أســبــاب 

ٌ
ذكــرهــا لــلــشــارونــي كــذلــك واحــــدة

هــزيــمــة الــــ 67، حــيــث كـــان مــوظــفــون يــحــصــلــون على 
مكافآت سهلة، من دون أن يبذلوا جهدًا إضافيًا يذكر، 
ر على الفساد االجتماعي الذي كان أحد بذور 

ّ
في مؤش

الهزيمة. تجريب الشاروني تلقائي، بينما التجريب عند 
أنيس يتميز بالحرص حّد التقشف، وباجتهاد البحث 
دًا في النظرة 

ّ
عن شكل جديد، وإن بدا هذا الشكل معق

ه ينتمي إلى رحابة التجريب والبحث عن 
ّ
 أن

ّ
األولــى، إال

أشكال جديدة للقصة، لم تختبرها الذائقة من قبل.
هـــكـــذا، فــعــل أنــيــس الــرافــعــي فـــي مــجــمــوعــتــه »الــشــركــة 
الفتة  مسّمى  اقتنص  حيث  ــوات«،  ــ األمـ لنقل  املغربية 
في أحد شــوارع مدينة مرزوكة. لذلك، يمكن أن تكون 
- تحظى  نفسه  الــوقــت  فــي   - ها 

ّ
لكن نخبوية،  قصصه 

ــــه مـــن أكــثــر 
ّ
بــتــفــاعــل نـــقـــدي. وال مــبــالــغــة فـــي الـــقـــول إن

القاّصن في العالم العربي استقطابًا لكتابة مقاالت عن 
وعالقاته  محبيه  شبكة  طبعًا  نستبعد  ال  قصصهم. 

ــإّن  الـــخـــاصـــة الـــتـــي ال ُيــخــفــي مــوهــبــتــه فــيــهــا. كـــذلـــك فـ
عة كقصصه 

ّ
دماثته ليست مصطنعة، هي كذلك متمن

تخوم  على  كذلك  يقيم  النهائي.  التأطير  على  عة 
ّ
املتمن

الــذاكــرة والــتــاريــخ، بــن النثر والــســجــع. مــا بعد حداثي 
فــي ســرده ومتصّوف أحيانًا. ســـرُده مـــراوغ، كما في 
ــج الــبــســتــان فـــي تــصــاريــف الــعــمــيــان«  ــ مــجــمــوعــتــه »أريـ
الــذي كتبها  التراثية، وكــأّن  اللغة  التي تبدو، من خالل 
كتاب  الجبرتي، صاحب  املصري  املـــؤّرخ  تالمذة  أحــد 
ــار«، إذ تنفتح  ــ ــبـ ــ الـــتـــراجـــم واألخـ »عــجــائــب اآلثـــــار فـــي 
ماكر،  ه سجٌع 

ّ
لكن واملترادفات،  السجع  على  الصياغة 

ارته ومتى. وكثير 
ّ
ال تعرف فيه أين يضع الحدث صن

في  كما  وابتكار،  موسوعيٍة  قـــراءٍة  نتاج  من قصصه 
الشبحية.  الطبيعة  ذات  الــدمــى«  »مــصــّحــة  مجموعته 
 مجموعة 

ّ
وتتعّدد أشكال تقديم املادة املسرودة في كل

قصصية لديه، كما في مجموعتي »اعتقال الغابة في 
الهيئات«. وكان في بعض قصصه  زجاجة« و»خياط 
يعيد بعث شخصياٍت مّرت على مدينة والدته مراكش، 
مثل شخصيتي الكاتبن، اإلسباني خوان غويتسولو، 

واإلنكليزي جورج أورويل.
 

ّ
ــــنــــزوح نــحــو الــــروايــــة، ظــل ــم تـــدفـــع الـــرافـــعـــي مـــوجـــة ال لـ

وعبر  مجّرب  العمق  في  ــه 
ّ
أن بيد  بقصصه،  متحّصنًا 

نوعي، ويقيم على مسافٍة قريبٍة من مختلف األجناس 
القصصية األدبية، بما فيها املقامة النثرية، فهو قاّص 
ال تلتزم قصصه بالُعرف املغلق للنوع، بقدر ما تحاول 
 املــتــالشــيــات 

ّ
ــل أن تـــجـــّرب فـــي طــريــقــهــا، وتــســتــخــدم كـ

قة بمختلف 
ّ
عة ومرت

ّ
والتحف و»األنتيكة« من مواد مرق

أفريقيا  رايــة  سقطت  إذا  والالتينية.  األفريقية  الخرق 
ه 

ّ
فإن  ،

ً
مــثــال الــصــاريــة، ذات ريــح عاصفة  الوسطى عــن 

يأخذها معه إلى مختبره، ويستخدمها قماشة إلحدى 
ــر حن كنا في عّمان، أصــّر على لقاء 

ّ
قصصه. وأتــذك

أنيس  القصة.  الــذي ال يكتب سوى  إبراهيم صموئيل 
مثله ال يكتب سواها، كما فعل محمد خضير وأحمد 
بوزفور وآخرون تحّصنوا بهذا الجنس األدبي العريق، 

وما بّدلوا تبديال.

قصص أنيس الرافعي أو التجريب مسؤوليًة

وأخيرًا

ُتذّكر تجربة أنيس الرافعي،
في وجه من الوجوه، بتجربة 

رائد التجريب في القصة 
العربية، يوسف الشاروني
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