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االحتالل يصّعد عبر االستيطان واتصاالت للتهدئة في الضفة وغزة

»السترات الصفراء« إلى أين؟
اتفقت  الصفراء«،  »السترات  لتظاهرات  التعبئة  فيها  انخفضت  خامسة  جولة  بعد 

وسائل اإلعالم الفرنسية على خفوت الحركة، وعجزت عن التنبؤ بمستقبلها. ]21[

تتبلور نذر مواجهة االثنين  17  ديسمبر/ كانون األول 2018 م  10  ربيع اآلخر 1440 هـ  □  العدد 1568  السنة الخامسة
أميركية ـ تركية 

حول سورية نتيجة 
تمسك أنقرة بالعملية 

العسكرية شرق الفرات.

    اشتباكات وغارات 
للتحالف وعشرات القتلى 
عقب تجدد المواجهات 

في الحديدة

    غوتيريس يدعو 
الطرفين الحترام 

التزاماتهما والتطبيق 
الفوري التفاق السويد

    الشرعية تتهم الحوثيين 
بمهاجمة قواتها وأنصار 

اهلل يعلنون تعرض 
أحياء سكنية للقصف

    تفسيرات متباينة 
للتفاهمات 

تعزز مخاوف االنهيار 
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اليمن

عام ثامن على انطالق الثورة التونسية  )فتحي بلعيد/فرانس برس(

رام اهلل، غزة، القدس المحتلة ــ العربي الجديد

عمليات  تفّجر  مــن  أيـــام  بعد  املحتلة  الغربية  الضفة  تــهــدأ  لــم 
املقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي، الذي يصّعد في املقابل من 
وقطرية  واتــصــاالت مصرية  تحركات  مع  بالتوازي  إجــراءاتــه، 

منفصلة لوقف عمليات التصعيد بحق الفلسطينيني.
اقتحامات  فجرًا  االحتالل  قــوات  بتنفيذ  بدأ  أمس  الضفة  يوم 
الفلسطينيني.  من  عــددًا  خاللها  اعتقلت  متفرقة،  مناطق  في 
أن  بعد  بجراح خطرة  أمــس،  فلسطيني، مساء  وأصيب شــاب 
أطلقت قوات االحتالل عليه الرصاص خالل مواجهات في حي 
فلسطينيان  أصيب شابان  فيما  قلقيلية،  مدينة  غربي  النقار 

آخران بجروح، بعدما دهستهما مركبة تابعة لالحتالل، قرب 
املدخل الشمالي ملدينتي رام الله والبيرة.

وواصل االحتالل تصعيد خطواته ضد الفلسطينيني في الضفة، 
لت 

ّ
وزاد مــن دفــع قــوات جــديــدة. لكن أخطر ردود االحــتــالل تمث

بالعودة إلى سياسة إقامة بؤر استيطانية جديدة، ردًا على كل 
نتنياهو،  بنيامني  االحتالل،  رئيس حكومة  وقال  فدائية.  عملية 
آالف  أوعــز بتشريع وتبييض  إنــه  أمــس،  الحكومة  خــالل جلسة 
البيوت في املستوطنات، واملصادقة على بناء 82 وحدة سكنية 

إضافية في مستوطنة عوفرا شرقي رام الله.
مقابل هذا التصعيد، ذكرت مصادر مصرية لـ«العربي الجدد« 
أنــه »عــلــى مــدار نحو 48 ســاعــة قــامــت الــقــاهــرة بــاتــصــاالت مع 

مــســؤولــني إســرائــيــلــيــني بــشــأن الـــتـــطـــورات، أســهــمــت فـــي عــدم 
ــور«. كــمــا كــشــفــت مـــصـــادر فـــي »حـــمـــاس« عن  ــ ــ تــصــاعــد األمـ
لــوقــف تصعيد االحــتــالل وتثبيت  بــهــا قــطــر،  تــقــوم  اتــصــاالت 
السياسي  املكتب  رئيس  كــان  فيما  ذلــك  غــزة. جــاء  في  الهدنة 
لـ«حماس«  مهرجان  خالل  يؤكد  هنية،  إسماعيل  لـ«حماس«، 
الضفة  فــي  املقاومة  أن  والــثــالثــني،  الحادية  انطالقتها  بــذكــرى 
ال تــحــتــاج الـــى تــوجــيــه، مــشــيــرًا إلـــى أن الــضــفــة هــي »الــســاحــة 
ــل«. واعــتــبــر أن  ــيـ ــرائـ األهــــم واألعـــمـــق لــحــســم الـــصـــراع مـــع إسـ
العمليات األخيرة تأتي ردًا على محاوالت تهويد القدس وبناء 

املستوطنات.
]التفاصيل ص. 8[
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معارك الحديدة تهدد تفاهمات السويد



إلغاء الجهاز القومي وتخفيف العقوبات أبرز تعديالت قانون الجمعيات

2
سياسة

القاهرة ـ العربي الجديد

التضامن  وزارة  في  حكومية  مصادر  كشفت 
املصرية، لـ«العربي الجديد«، املعالم الرئيسية 
قانون  على  إدخالها  سيتم  التي  للتعديالت 
مات املجتمع املدني 

ّ
الجمعيات األهلية ومنظ

ــــذي أصـــــدره الــرئــيــس املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح  الـ
السيسي في مايو/أيار 2017، وأصدر الشهر 
املـــاضـــي تــعــلــيــمــات بــاتــخــاذ خـــطـــوات عملية 
لتعديله، فيما لم تصدر على مدى عام ونصف 
العام الئحة تنفيذية للقانون، ولم يتم تشكيل 
للتحّكم  فيه  املنصوص عليها  العليا  اللجان 
واألجنبية. املــصــريــة  األهــلــيــة  الجمعيات  فــي 
ــدخــل عليه 

ُ
وأكــــدت املــصــادر أن الــقــانــون لــن ت

تعديالت واسعة، وبالتالي فلن يصدر قانون 
ــان املــــشــــروع الــــذي  ــ ــواء كـ ــ مــتــكــامــل جــــديــــد، ســ
ــرة الــتــضــامــن غـــادة والـــي إلــى  تــقــّدمــت بــه وزيــ
مجلس النواب مطلع 2017 ورفضته األكثرية 
الــنــيــابــيــة بــتــعــلــيــمــات مـــن املـــخـــابـــرات الــعــامــة 
ومستشارة السيسي لألمن القومي فايزة أبو 

النجا، أو املشروع الذي كانت الوزارة قد أعدته 
في عهد الوزير األسبق أحمد البرعي، والذي 
كـــان يتضمن الــعــديــد مــن الــنــقــاط اإليــجــابــيــة 
مثل ضمان وصول التمويل ملستحقيه تحت 
رقابة الوزارة على صالحية النشاط، واشتراط 
ــرارات قــضــائــيــة فــي آجــال  ــ صـــدور أحــكــام أو قـ
قصيرة قبل اتخاذ أي إجراءات ضد الجمعيات. 
وبالتالي فإن التعديل املزمع إجراؤه سيكون 
ــانــــون الـــحـــالـــي  ــقــ ــلـــى الــ ــاء عـ ــ ــقـ ــ ــــي إطـــــــار اإلبـ »فــ
مــن حــوالــي  مــع تنقيته  الــعــريــضــة،  بخطوطه 
30 مــادة كانت تتضمن تشديدًا في إجــراءات 
الرقابة تجاه الجمعيات املصرية واألجنبية« 
بــحــســب املـــصـــادر، الــتــي أوضـــحـــت أنـــه سيتم 
املنظمات  لتنظيم عمل  القومي  الجهاز  إلغاء 
ــان يخلق  األجــنــبــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة، الــــذي كـ
دورًا رسميًا لألجهزة األمنية واالستخباراتية 
عمل  على  التضامن  وزارة  سلطة  مــن  ويقلل 
املــنــظــمــات، ويــمــنــح تــلــك األجــهــزة سلطة منع 
وصول التمويل للجمعيات، وإقــرار أو رفض 
ــلــــوائــــح الــداخــلــيــة  الـــتـــغـــيـــيـــرات الــهــيــكــلــيــة والــ
املحاكم  مطالبة  على  وقــدرتــهــا  للمؤسسات، 

بحل الجمعيات.
كما سيتم إلغاء عقوبات الحبس في عدد من 
حاالت املخالفة )حوالي 5 حاالت( مع االكتفاء 
اإلدارة  اإلداريـــة، مثل حل مجلس  بالعقوبات 
أموالها  وتصفية  الجمعية  حــل  أمــر  وعـــرض 
الــقــضــاء. كما سيتم وضــع نــص يضمن  على 
املرخص  للجمعيات  األجنبي  التمويل  تدفق 
لـــهـــا، وهــــو مـــا يــتــعــلــق بـــزعـــم ســـابـــق لـــوزيـــرة 
التضامن التي قالت في تصريحات صحافية 
إنــهــا خـــالل فــتــرة الـــعـــام ونــصــف املــاضــيــة لم 

الغربية وتــحــديــدًا الــواليــات املــتــحــدة والـــدول 
حاليًا،  بعضها  تسعى  الــتــي  االســكــنــدنــافــيــة، 
التوصل التفاق خارج  إلــى  املــصــادر،  بحسب 
إطــــار اإلجـــــــراءات الــرســمــيــة، أســــوة بــاالتــفــاق 
الــســيــاســي الـــذي أبــرمــه الــســيــســي مــع أملــانــيــا، 
لتحديد مجاالت نشاط الجمعيات املمّولة منها.

تمنع تدفق التمويل األجنبي على الجمعيات 
املرخص لها، على الرغم من أن املحاكم تنظر 
أكــثــر مــن 20 دعـــوى رفعتها منظمات  حــالــيــًا 
مختلفة طعنًا على قرارات مديريات التضامن 
في املحافظات برفض صرف التمويل األجنبي 
ــان قـــد صــدر  ــك بــيــنــمــا كــ ــ املــخــصــص لـــهـــا، وذلـ
حكم قضائي يلزم الــوزارة بتوصيل التمويل 
املشروع إلى الجمعيات املستحقة له من دون 

افتراض سوء النّية أو سوء التصرف.
ــادر أن وزيــــــــرة الــتــضــامــن  ــ ــــصـ ــت املـ ــ ــحـ ــ وأوضـ
املنظمات  ممثلي  مــن  بــعــدد  قريبًا  ستجتمع 
األجنبية الحكومية وغير الحكومية لالطالع 
الــتــي تتطلب التعديل،  املـــواد  على رأيــهــم فــي 
في محاولة إلبــداء حسن النوايا تجاه الدول 

الــلــجــان العليا  أنــه بسبب عــدم تشكيل  ُيــذكــر 
املــنــصــوص عــلــيــهــا لــتــطــبــيــق الــقــانــون املــزمــع 
ــادرت  تــعــديــلــه، كـــانـــت وزارة الــتــضــامــن قـــد بــ
ــه الــــخــــاصــــة بــحــل  لــتــطــبــيــق بـــعـــض نـــصـــوصـ
عدة  دعــاوى  ورفعت  وتصفيتها،  الجمعيات 
أمــام مجلس الــدولــة بهذا الــغــرض. وتوسعت 
اتـــخـــاذ  ــي  فــ ــا  ــاتـــهـ ومـــديـــريـ الـــتـــضـــامـــن  وزارة 
وتلقيها  الجمعيات  تأسيس  تقّيد  إجـــراءات 
الدعم املالي والعيني، بما في ذلك من السفارات 
والجهات الغربية الحكومية املانحة، تماشيًا 
مـــع اتــــصــــاالت ســابــقــة بـــن الـــرئـــاســـة ووزارة 
الــخــارجــيــة مــن جــهــة، والــخــارجــيــة األميركية 
وســفــارات دول غربية مــن جهة أخـــرى، حول 
واملؤسسات  املنظمات  عمل  تعطيل  ضـــرورة 
املــدنــي  املجتمع  ملنظمات  املــانــحــة  األمــيــركــيــة 
غير الحكومية في مصر، بحجة وجوب توفيق 
التزامًا  أواًل  املــصــريــة  املنظمات  هــذه  أوضـــاع 
بــالــقــانــون الــحــالــي. وهــدفــت هــذه االتــصــاالت، 
بحسب املصادر الحكومية، إلى تجفيف منابع 
تمويل املنظمات األهلية القائمة بصورة غير 
مــشــروعــة، وكــذلــك وقـــف األنــشــطــة السياسية 
فيها.  املرغوب  غير  واالجتماعية  والتثقيفية 
ونتج عن هذه االتصاالت تراجع أعمال التنمية 
املــجــتــمــعــيــة املــدعــومــة مـــن دول أوروبـــيـــة إلــى 
أدنى مستوياتها بحسب مصدر دبلوماسي 
أوروبي، أوضح لـ«العربي الجديد« أن تعديل 
بــاإليــجــاب على الوضع  لــن ينعكس  الــقــانــون 
الحالي، الذي تمارس فيه الحكومة الضغوط 
الغربية على توجيه  الـــدول  »عــرفــيــًا« إلجــبــار 
مديروها  يؤيد  بعينها  جمعيات  إلــى  الــدعــم 

النظام الحاكم.

تجدد اشتباكات 
الحديدة

أحد  وقــال  االحــتــمــاالت.  مفتوحًا على كافة 
سكان مدينة الحديدة لوكالة فرانس برس، 
فــــي اتــــصــــال عـــبـــر الـــهـــاتـــف، إن املـــواجـــهـــات 
»عنيفة«  كانت  السبت  مساء  اندلعت  التي 
ــدافــــع  واســــتــــخــــدمــــت فـــيـــهـــا »رشــــــاشــــــات ومــ
و)أسلحة( مضادة طيران«. وأضاف »حتى 
الليل حتى  لم تتوقف من  الطيران  أصــوات 
الـــفـــجـــر«. وتـــبـــادل طــرفــا الـــنـــزاع االتــهــامــات 
بخرق االتــفــاق الــذي دخــل حيز التنفيذ في 

منتصف ليل الخميس الجمعة.
ــوات املـــوالـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــؤول فـ ــ ــسـ ــ ــّدث مـ ــ ــحــ ــ وتــ
 حــوثــيــًا 

ً
لــلــحــكــومــة عــــن مــقــتــل 22 مـــقـــاتـــال

في  الحكومية  الــقــوات  مــن عناصر  وسبعة 
االشتباكات والغارات في محافظة الحديدة. 
ــم املـــصـــدر الــحــوثــيــن بــشــن »هــجــوم  ــهــ ــ

ّ
وات

كــبــيــر« عــلــى مــوقــع لــلــقــوات الــحــكــومــيــة في 
الحديدة  مدينة  جنوب  الدريهمي  مديرية 
على ساحل البحر األحمر، مؤكدًا ان القوات 

عدن ـ العربي الجديد

لـــم تــنــجــح تــفــاهــمــات الــســويــد بن 
ــي الـــحـــفـــاظ  ــ األطـــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة فـ
عــلــى الـــهـــدوء فـــي مــديــنــة الــحــديــدة 
املدينة  اشتعلت  بعدما   ،

ً
طــويــال ومحيطها 

ــــرى قــريــبــة مــنــهــا مـــجـــددًا ليل  ومــنــاطــق أخـ
الــســبــت األحــــــد، بـــمـــواجـــهـــات وغـــــــارات هي 
األعــــنــــف مـــنـــذ الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق وقـــف 
ــم املــتــحــدة، وســط  إطـــالق الــنــار بــرعــايــة األمـ
مــخــاوف مــن أن تـــؤدي املــعــارك إلـــى انهيار 
كــلــي لــلــتــفــاهــمــات الــتــي تـــم الــتــوصــل إليها 
ــا يـــعـــزز  ــ ــ بـــــن الــــحــــوثــــيــــن والــــشــــرعــــيــــة. ومـ
املخاوف أن تفسير ما تم التفاهم حوله في 
الحديدة، يختلف  السويد بشأن  مشاورات 
أن  الشرعية والحوثين. كما  الحكومة  بن 
لــلــوســيــط األمـــمـــي تــفــســيــره الـــخـــاص، على 
نــحــٍو يــجــعــل الـــوضـــع فـــي مــديــنــة الــحــديــدة 

الحكومية تمّكنت من صّده ومن أسر 7 من 
الحوثين. 

ــر قــنــاة  ــبـ ــــهــــم الـــحـــوثـــيـــون عـ
ّ
ــل، ات ــابــ ــقــ فــــي املــ

املوالية  الــقــوات  باسمهم  الناطقة  »املسيرة« 
مدينة  فــي  سكنية  أحــيــاء  بقصف  للحكومة 
ــدة ومــــنــــاطــــق أخـــــــرى فــــي املــحــافــظــة  ــديــ ــحــ الــ
ـــهـــمـــوا الــتــحــالــف 

ّ
ــقـــذائـــف. كــمــا ات بـــعـــشـــرات الـ

الــذي تقوده السعودية واإلمــارات  العسكري 
بشن غارات على مناطق متفرقة في الحديدة.
 وإثــر ذلــك، دعــا املبعوث األمــمــي إلــى اليمن 
مــــارتــــن غــريــفــيــث أطـــــــراف الــــنــــزاع لـــاللـــتـــزام 
 عــبــر تــويــتــر إنـــه يــتــوقــع من 

ً
بــالــهــدنــة، قــائــال

الــتــزامــاتــهــمــا بمقتضى  الــطــرفــن »احـــتـــرام 
واالنــخــراط  استوكهولم،  اتفاق  وروح  نص 
ــاق«.  ــ ــفـ ــ ــنـــود االتـ ــبـ ـــوري لـ ــفــ ــ فــــي الـــتـــطـــبـــيـــق الـ
ــاف فـــي تــغــريــدة ثــانــيــة »تــعــمــل األمـــم  ــ وأضــ
املـــتـــحـــدة عــــن كـــثـــب مــــع الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
ــار الـــلـــه لــضــمــان الــتــطــبــيــق الــســريــع  وأنــــصــ

والتام لبنود االتفاق«.  
ويبدو أن االختالف في تفسير بنود االتفاق 
قد سّرع في عودة االشتباكات، في وقت بات 
فيه اسم الجنرال الهولندي باتريك كاميرت 
االسم األكثر تداواًل في األوساط السياسية 
اليمنية، خـــالل األيــــام األخـــيـــرة، بــعــد إعــالن 
الشؤون  فــي  الخبير  العسكري  أن  غريفيث 

ــيـــة مــعــنــيــة  ــقـــود قـــــــوات أمـــمـ ــيـ األفـــريـــقـــيـــة سـ
باإلشراف على التهدئة في مدينة الحديدة.

ــد  ــوفـ ــــن الـ ــقــــرب مـ ــدر يـــمـــنـــي مــ وكــــشــــف مــــصــ
الحكومي املفاوض، في حديث مع »العربي 
الجديد«، أن الجانب الحكومي لم يكن يعلم 
بــشــأن خــطــوة األمــــم املــتــحــدة بـــاإلعـــالن عن 
قوات أممية )قوات حفظ سالم(، على اعتبار 
أن االتفاق كان يتحدث عن مراقبن ويفترض 
انــســحــاب مسلحي جماعة  إلـــى  يــفــضــي  أن 
أنصار الله )الحوثين(، من موانئ الحديدة 
والــصــلــيــف ورأس عــيــســى ومــعــهــا املــديــنــة 
)مـــركـــز املــحــافــظــة(. وســبــق أن أعــلــن رئــيــس 
الخارجية  املــفــاوض، وزيــر  الحكومي  الوفد 
ــاورات  ــشـ الــيــمــنــي خـــالـــد الـــيـــمـــانـــي، خــــالل مـ
السويد، عن رفض الوفد الحكومي، مقترح 
نشر قوات حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة 

في ميناء الحديدة.
لكن الــجــدل بــشــأن املــوضــوع عــاد مــع إعــالن 
املــــبــــعــــوث األمــــــمــــــي، أمـــــــــام جـــلـــســـة خـــاصـــة 
حـــول الــيــمــن عــقــدهــا أعــضــاء مــجــلــس األمــن 
الــدولــي، يــوم الجمعة املــاضــي، عن أحــد أهم 
مــقــتــضــيــات االتــــفــــاق، حـــن دعــــا إلــــى إنــشــاء 
الحديدة،  في  الهدنة  لتطبيق  مراقبة  نظام 
وقال إن »الجنرال الهولندي املتقاعد باتريك 
كــامــيــرت الــــذي ســبــق أن قـــاد بــعــثــات لــألمــم 
املــتــحــدة، وافـــق عــلــى تـــرؤس آلــيــة املــراقــبــة«، 
في إشارة على ما يبدو إلى اللجنة املعنية 
املطلوبة  األمنية  الخطوات  على  بــاإلشــراف 
في الحديدة، تحت مسمى »لجنة اإلشــراف 
على عملية إعــادة االنتشار«، على أن تضم 
ومن  اليمنية  الحكومة  مــن  أعــضــاء  اللجنة 

الحوثين.
قوات  بنشر  املرتبطة  الجزئية  جانب  وإلــى 
دولـــيـــة أو عـــدمـــه، يــتــضــمــن اتـــفـــاق الــحــديــدة 
الــتــي يمكن أن تتحول  الــنــقــاط  الــعــديــد مــن 
وأبــرزهــا  التهدئة،  إرســـاء  فــي طريق  ألغامًا 
فــي الــســيــاق التفسير املــتــنــاقــض أيــضــًا من 

قبل األطراف لباقي بنود االتفاق.
ترى الحكومة أن االتفاق يقضي بانسحاب 
الــحــوثــيــن، وبــتــعــبــيــر نـــائـــب رئـــيـــس الــوفــد 
املـــفـــاوض عــن الــحــكــومــة عــبــدالــلــه العليمي، 
في تصريحات الجمعة املاضي، فإن »اتفاق 
الحديدة يؤدي في  استوكهولم بخصوص 
الحوثية  املليشيات  خـــروج  إلـــى  محصلته 
مــــن الــــحــــديــــدة، وتـــســـلـــم الــســلــطــة الــشــرعــيــة 
املــؤســســات بشكل  األمـــن وادارة  مــســؤولــيــة 
ــل«. ويــضــيــف أن »هـــــذا مـــا يــفــهــمــه كل  ــامــ كــ
الــعــالــم بــاســتــثــنــاء الــوفــد الــحــوثــي الــــذي ما 
يزال يسوق الوهم التباعه وحليفته إيران«.

ــابــــل، قـــــال رئــــيــــس وفـــــد الــحــوثــيــن  ــقــ فــــي املــ
املفاوض، محمد عبدالسالم، في تصريحات 
صحافية لدى وصول الوفد إلى صنعاء، إن 
»املرحلة األولى من اتفاق الحديدة الذي تم 
التوافق عليه في مشاورات السويد هي وقف 
العمليات العسكرية«، وانسحاب ما وصفه 
ــراف  بــــ«الـــقـــوات الـــغـــازيـــة الـــتـــي وصـــلـــت ألطــ
ــوات الــشــرعــيــة  ــ ــارة إلــــى قـ ــ املـــديـــنـــة« )فــــي إشــ
والتحالف(. أما املرحلة الثانية بالنسبة له 
فهي »إيقاف املظاهر العسكرية فيها وعدم 
وجـــود تــهــديــد عــلــى املــديــنــة مــن أي طـــرف«. 
ووفقًا لتفسير الحوثين، يلزم االتفاق قوات 
الــشــرعــيــة بــاالنــســحــاب مــن أطــــراف املــديــنــة، 
وإزالــــــة املــظــاهــر املــســلــحــة لــلــقــوات الــتــابــعــة 

للجماعة )وليس انسحابها(.
ــي مــقــابــل اعـــتـــبـــار الــشــرعــيــة أن الــســلــطــة  وفــ
الحديدة، هي  مدينة  بــإدارة  املعنية  املحلية 
رأى  دولــيــًا،  بها  املعترف  للحكومة  التابعة 
القائمة  املحلية  »الــســلــطــات  أن  الــســالم  عبد 
حــالــيــًا )الـــتـــابـــعـــة لــلــحــوثــيــن( ســتــكــون هي 
بالتنسيق  الحديدة  في  الرسمية  السلطات 
ــي مــــن تـــشـــرف عــلــى  ــ ــتـــحـــدة وهـ مــــع األمــــــم املـ
الــقــوات التي ستعمل في  امللف األمــنــي، وأن 
مــوانــئ محافظة الــحــديــدة هــي قـــوات األمــن 
األمنية تعد بمثابة  القوات  املحلية«. وهــذه 
لغم إضافي، إذ ليس واضحًا من هي »قوات 
األمن املحلية« على وجه التحديد، وكل طرف 
لــه، حتى بالنسبة  أنها ستكون تابعة  يــرى 

لألمم املتحدة، الطرف الثالث الوسيط.

يسعى النظام لوقف أي أنشطة غير مرغوب بها )مصطفى صبري/األناضول(

األمين العام لألمم المتحدة متوسطًا عبدالسالم واليماني )فرانس برس(

تتعقد محاوالت 
إرساء التهدئة في 

مدينة الحديدة 
اليمنية، بعدما 

تجددت المعارك 
في المنطقة، 
مهددة ما تم 

التوصل إليه في 
مشاورات السويد، 

ال سيما أن المواقف 
الصادرة عن الشرعية 

والحوثيين تظهر 
أن لكال الطرفين 

تفسيرات مختلفة 
بشأن التفاهمات 

حول مدينة 
الحديدة ومينائها

الحدث

المعارك والتفسيرات المتباينة 
تهدد بإسقاط تفاهمات السويد

مصر

اتفاق غير 
موقع

تثير الثغرات والتباينات 
في التعريفات المقدمة 

لمقتضيات اتفاق 
الحديدة، التساؤالت، عن 

ظروف موافقة الطرفين، 
تحديدًا ممثلي الشرعية 
عليه في ختام مشاورات 
استوكهولم السويدية 

الخميس الماضي، لكن من 
دون وجود أي توقيع 

على االتفاق المعلن 
بنهاية المشاورات.

الحديدة ومحيطها 
شهدا اشتباكات وغارات 

طوال ليل السبت األحد

تتحّفظ الشرعية على 
التوجه إلرسال قوات 

أممية إلى الحديدة

ال تعديالت واسعة على 
القانون وسيتم اإلبقاء 

على خطوطه العريضة

يعتزم النظام المصري 
اإلبقاء على قانون 

الجمعيات األهلية الحالي 
بخطوطه العريضة، 

مع إدخال بعض 
التعديالت عليه
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سياسة

ألنها ثورة الناس

وائل قنديل

اليوم، يكون قد مر أسبوعان 
على وزير العدل املستشار أحمد 
سليمان وهو محبوس احتياطيًا 

في سجن مزرعة طرة، بينما عبد 
الفتاح السيسي يلهو فوق دراجته 
بأحاديث كاريكاتورية عن الدولة 

وبناء الدولة والوطن واملواطن، 
واإلعالم الذي ال ينقل الصورة كما 

يجب. في هذه األثناء، هناك عشرات 
الشخصيات السياسية، من مختلف 
األجيال والتيارات، تقبع في الزنازين، 

أو ترزح تحت التعذيب في أقبية 
اإلخفاء القسري، بتهمة مضحكة 

اسمها إهانة القضاء.
جريمة وزير العدل السابق التي 

اعتقلوه بسببها أنه اختار أن يحافظ 
على احترامه لذاته، وملهنته، في مناخ 
مشبع بالجهالة واإلسفاف والزيف، 

وتلخصها كلمات له أرسلها قبل 
ثالثة أعوام ردًا على صحيفة 

سيسية نهشت في سمعته ومكانته 
القانونية، ولم تنشرها الصحيفة 

 لقيمة حق الرد.
ً
بالطبع، إعماال

قال الوزير: »أعاهد الله عز وجل أن 
نبقى إلى جانب الحق دائمًا، ندافع 

عنه وننصره ونسانده مدافعني عن 
حق األمة في الحياة الحرة الكريمة، 
وفي قضاء مستقل عادل، ال يتواله 

فاسد أو منحرف أو منبطح على 
ي نفسه 

ّ
عتبة باب السلطان، يمن

أن ينعم بإشارة من سبابة يده أو 
قدمه، وحق األمة في اختيار حكامها 

وممثليها بإرادتها، وفي الحياة في 
ظل احترام سيادة القانون وكفالة 

حقوق اإلنسان، ومحاسبة كل مجرم 
فاسد أيًا كان موقعه، مهما تكاتفت 

قوى الشر والفساد والطغيان 
والظلم وفلول التنظيم الطليعي من 

القضاة ومخبري اإلعالم واملنتفعني 
واللصوص، موقنني بفضل الله 

ووعده ونصره وتأييده، ولينصرن 
الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز«.
ال أحد يهني القضاء في مصر مثل 

عبد الفتاح السيسي، في سياق 
مشروعه الوحيد إلهانة وابتذال كل 

شيء محترم وحقيقي في مصر، إذ 
ليس هناك تجسيد للمعنى الكامل 

إلهانة القضاء من القبض على 
وزير للعدل، كل تهمته أنه يعبر عن 
آرائه السياسية والقانونية، بشكل 

سلمي محترم، على مواقع التواصل 
االجتماعي، لينضم إلى قائمة 

طويلة من رجال القضاء املستقل 
النزيه، داخل السجون. وعلى رأسهم 

املستشار محمود الخضيري 
النائب السابق لرئيس محكمة 

النقض، واملستشار هشام جنينة 
الرئيس السابق للجهاز املركزي 

للمحاسبات، وثالثتهم على مشارف 
الثمانني من العمر، وينتمون إلى 

تيار االستقالل الذي خاض معارك 
باسلة انتصارًا للعدالة والديمقراطية 

في زمن حسني مبارك، وأسهموا 
في حرث التربة ووضع بذور ثورة 

يناير/كانون الثاني 2011.
على أن إهانة عبد الفتاح السيسي 

للقضاء ال تنفصل عن نزوعه نحو 
إهانة كل شيء في مصر، بدءًا 

من العسكرية التي دهس معانيها 
الحقيقية بدراجته التي يلعب بها في 

الكلية الحربية، بينما رئيس أركان 
القوات املسلحة األسبق يعاني داخل 
زنزانته من البطش والتنكيل، مرورًا 

بالعلم الذي تحول في زمن الجهل 
السيسي املطبق إلى تهمة تقود 
صاحبها إلى السجن، أو املنفى، 

أو القبر، وليس انتهاًء بالدستور، 
الذي فصله على مقياسه، ويلهو 

به، كما يلهو بدراجاته. بموازاة 
ذلك فإن الجنرال الرافض لكل ما 

هو حقيقي وجاد، يحتفي بكل ما 
هو رديء ومبتذل ويفرضه على 

الوجدان الجمعي، نموذجًا ملا يريده 
 
ً
ملصر، فصار البقاء لألشد جهال

في اإلعالم، واألقوى انحطاطًا في 
السياسة والثقافة والقضاء، واألكثر 

تدنيًا في التعليم واإلدارة، لكي 
يظهر السيسي في نهاية املطاف 

بصورة املعلم األول، والفقيه األول، 
والسياسي األول، والرياضي األول، 

والعسكري األول، واإلداري األول، 
كما بدا في الفقرة التمثيلية الركيكة 
التي أداها معه لواء الجيش السابق، 

محافظ القاهرة، وهو يمطره بأسئلة 
غير مسموح بإجابتها، ليسدل 

الستار على السيسي، وحده، يعرف 
ويفهم، وكل ما عداه جهلة.

اإلهانة اسمها 
السيسي

مرور
الكرام

التدرّب على الحياة 
السياسية الجديدة باهظ 

التكلفة

مسار االنتقال 
الديمقراطي في تونس 

لم ينجح رغم صموده

أجرى رئيس مجلس 
الدولة خالد المشري 

مشاورات في تركيا

للحديث تتمة...

تونس
8 سنوات ثورة

واالجتماعية  السياسية  التحديات  أن  صحيح 
واالقتصادية تتراكم أمام التونسيين، لكنهم 
التي  االنتقالية  المرحلة  صعوبة  يدركون 

اليوم  يحتفلون  التي  الثورة  منذ  بها  يمرون 
ال  كذلك  النطالقها.  الثامنة  بالذكرى  االثنين 
التي  المكتسبات  التونسيون عن حجم  يغفل 

السياسية  الصعد  على  الثورة  منذ  تحققت 
يختلف  وبينما  والدستورية.  والحقوقية 
إلى  ينظر  من  بين  التونسية  التجربة  تقييم 

أن  يعتبر  من  وبين  تحققت  التي  المكتسبات 
حتى  ينجح  لم  الديمقراطي  االنتقال  مسار 

اآلن، تبدو التجربة صامدة في المجمل

تونس ـ وليد التليلي

الــيــوم اإلثــنــن  الــتــونــســيــون،  يحتفل 
بالذكرى  األول،  ديسمبر/كانون   17
الـــثـــامـــنـــة النـــــــدالع ثـــورتـــهـــم، عــنــدمــا 
واجــــه شـــاب تــونــســي هــو مــحــمــد الــبــوعــزيــزي 
ــن ظــلــم  ــ ــيــــرون مـــثـــلـــه مـ ــثــ ــا يـــلـــقـــاه شــــبــــاب كــ ــ مـ
وتهميش، مــا دفعه إلــى االنــتــحــار حرقًا أمــام 
بــوزيــد، فــي رسالة  مقر املحافظة فــي ســيــدي 
صادمة من شباب تونس إلى السلطة القائمة، 
يعلن فيها عدم استعداده لتقّبل األمر الواقع 
وخروجه لكتابة فصل جديد من حياته، قبل 
أن يقود ذلك الحدث إلى انتفاضة التونسين 
وهروب الرئيس في ذلك الحن، زين العابدين 
بــن عــلــي، مــن تــونــس، يـــوم 14 يــنــايــر/كــانــون 
الــبــالد فــي طــور جديد  الــثــانــي 2011، لتدخل 
مختلف مــن تــاريــخــهــا، يــقــودهــا إلـــى مصاف 
الدول الديمقراطية التي تقوم على املؤسسات 
وتــعــود إلـــى الــشــعــب لــيــخــتــار مــن يحكمه في 

انتخابات نزيهة وشفافة.

تساؤالت عن التجربة
ــوم، ومـــعـــهـــم كــل  ــيــ ــاءل الـــتـــونـــســـيـــون الــ ــتـــسـ ويـ
املتابعن في العالم لصيرورة الربيع العربي 
ومآالته، عما تحقق في هذه السنوات الثماني، 
وإن كانت التجربة التونسية ال تزال صامدة 
فـــي مــحــيــط مــضــطــرب تــعــصــف بـــه الــنــزاعــات 
املسلحة والخالفات السياسية والتناحر على 
إلى  مـــرّده  التساؤل  والــثــروات. وسبب  الحكم 
مــا تشهده تــونــس منذ الــثــورة وحــتــى الــيــوم، 
بعد أن ثبت أن التدّرب على الحياة السياسية 
التكلفة، سياسيًا واقتصاديًا  الجديدة باهظ 
شبه  الجديد،  السياسي  النظام  واجتماعيًا. 
البرملاني، عّمق من درجة الخالفات والتنافس 
بن األحزاب ومؤسسات الدولة، وقاد سريعًا 
ــــن رأســــــــي الــســلــطــة  ــارب خـــطـــيـــر بـ ــ ــــضـ إلــــــى تـ
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـــيـــس  ــفـــيـــذيـــة، رئــ ــنـ ــتـ الـ
الحكومة، ما أدى إلى بروز دعوات إلى إعادة 
النظر في تكوين البرملان والنظام االنتخابي 
هذا  أن  واألخــطــر  السياسي.  النظام  وتعديل 
ــل الــعــمــل االقــتــصــادي 

ّ
الــوضــع أســفــر عــن تــعــط

ــثـــورة األســـاســـي، ما  واالجـــتـــمـــاعـــي، مـــحـــّرك الـ

يــعــزز املــخــاوف مــن الــســقــوط فــي اضــطــرابــات 
التونسين  لصبر  منهية  تكون  ربما  مقبلة، 
ــل أقـــطـــابـــهـــا فــي  عـــلـــى مــنــظــومــة الـــحـــكـــم وفـــشـ
التفاهم حول مشروع اقتصادي وطني موحد 
يقود إلى تحقيق توقعات ومطالب املواطنن.
ــــي تـــشـــهـــدهـــا  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــكــــن االحـ ولـــــــم تــ
تــونــس، منذ ســنــوات، ســواء فــي العاصمة أو 
ــرار ســيــدي بــوزيــد،  فــي مــنــاطــق أخـــرى عــلــى غـ
 
ً
بنقردان، القصرين، الحوض املنجمي، فضال
ذه املوظفون الحكوميون 

ّ
عن اإلضراب الذي نف

أخيرًا، وحتى ظهور حركات احتجاجية مثل 
ــامــــح( أو »فـــاش  »مـــانـــيـــش مـــســـامـــح« )لــــن أســ
نــســتــنــاو« )مــــاذا ننتظر( و»ويــنــو الــبــتــرول«، 
وآخـــرهـــا »الــســتــرات الــحــمــراء« )الــتــي ال تــزال 
التفاصيل حــول مــن يقف وراءهــا  الكثير مــن 
غامضة، ال سيما أنها لم تنفذ أي تحرك بعد 
على األرض(، سوى دليل إضافي على تراكم 
جميع العناصر التي تؤهل الحتمال تسجيل 

انفجار غضب شعبي جديد.

اختالف التقييم
ــة، يــخــتــلــف تــقــيــيــم الــتــجــربــة  ــلـ ــي املـــحـــصـ ــ وفــ
في  الديمقراطية  بفكرة  مؤمن  بن  التونسية 
العالم العربي ينظر إلى نصف الكأس املألى 
ويــعــتــقــد فــــي إمـــكـــانـــيـــة صـــمـــودهـــا وتــحــقــيــق 
الديمقراطية، وبن مدافع عن االستبداد يأمل 
ســقــوط كــل الــتــجــارب، أو متشائم ال يـــرى إال 
اإلخفاقات. يقول الشاب علي املكي، من دقاش 
محافظة تــوزر جنوب تونس، إنه على الرغم 
من األلم الكبير الذي عاشه أيام الثورة، إذ فقد 
يــوم 11 يناير/ الــقــادر،  شقيقه األصــغــر عبد 
كـــانـــون الــثــانــي 2011، الــــذي رّبـــــاه بــعــد وفـــاة 
ــام في  ــه، إال أن الـــثـــورة تــبــقــى أفــضــل أيــ ــديـ والـ

حياته بآالمها وجراحها وعذاباتها. ويوضح 
أنــه ال يــوجــد أي شــيء فــي الــكــون يضاهي أن 
التي  الحرية  وأن يعيش  اإلنــســان حــرًا  يكون 
لــهــا مــــذاق خــــاص، لــم يــكــن الــشــعــب التونسي 
لــيــعــرفــه أو حــتــى يــحــلــم بـــه. وبــالــنــســبــة إلــيــه، 
فـــإن أهـــم مـــا كــســبــه الــتــونــســيــون بــعــد الــثــورة 
هو الحرية، مشيرًا إلى أنه سّمى ابنه عندما 
ُولــد على اســم عمه عبد الــقــادر، ليذّكره بتلك 

الحرية والدماء التي ضّحى بها التونسيون. 
الــذي تسير عليه  املسار   

ّ
فــإن إليه،  وبالنسبة 

تــونــس بعد 8 ســنــوات مــن عمر الــثــورة ُيقّيم 
الــثــورة  أن  ويــوضــح  وســلــبــيــاتــه.  بإيجابياته 
اندلعت ألن الشعب التونسي كان يعيش في 
القمع واالســتــبــداد والــظــلــم، وعــنــدمــا انتفض 
فقد انتفض على كل ذلك. ويؤكد أنه ال يتفق 
مع الــرأي الــذي يقول إن الــثــورة التونسية لم 
تــحــقــق مــكــاســبــهــا، بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك، 
فــهــي حــقــقــت، مـــن وجـــهـــة نـــظـــره، أهــــم مكسب 
لــهــا، وهــي أنــهــا حـــررت الشعب الــتــونــســي، إذ 
أمــا بعد  لــم يكن يحق ألي تونسي أن يتكلم، 
الثورة فُرفع حاجز الخوف. ويشدد مكي على 
أن ســنــوات الـــثـــورة الــتــونــســيــة الــثــمــانــي عمر 
قــصــيــر فــي عــمــر الـــثـــورات، وإلــــى الــيــوم تدفع 
تــونــس ثــمــن أخــطــاء بــن عــلــي وعــائــلــتــه وثمن 
ــذي اســـتـــشـــرى، مــبــيــنــًا أن الــوضــع  ــ الـــفـــســـاد الـ
اإلشــكــال يكمن  لــكــن  االقــتــصــادي سيتحسن، 
يناير 2011  السلطة بعد 14  د 

ّ
تقل مــن  أن  فــي 

وتلبية  الـــغـــرب  ــاء  ــ إرضـ بعقلية  متشبثًا  ظـــل 
مصالحه، كالرضوخ إلمالءات صندوق النقد 
عــلــى حـــســـاب الــشــعــب الــتــونــســي، ألن الــبــقــاء 

وليس  األجــنــبــي  بترضية  يــكــون  السلطة  فــي 
أبـــنـــاء الـــوطـــن، بــحــســب رأي مـــن فـــي الــســلــطــة. 
يقتنعوا،  لم  السلطة  الذين يتولون  أن  ويــرى 
لغاية اليوم، بما اقتنع به التونسيون، لجهة 
أن  فــرغــم  أواًل،  تــأتــي  التونسين  مصلحة  أن 

الشعب هــو الــذي انتخب مــن هــم فــي السلطة 
كانت  املــفــروضــة  السياسات  هــذه  أن  إال  اآلن، 
على حساب أحالم أبناء الشعب. ويدعو مكي 
الوطن  أبــنــاء  أحـــالم  تحقيق  إلــى  السياسين 
واملحاسبة  بــاإلصــالح  يهتم  ال  مــن  ألن  أواًل، 
دولــة  يبني  الفشل وال  فــإن مصيره  الــعــادلــة، 
يـــزال ينتفض ألنه  الــيــوم ال  املستقبل، وجــيــل 

يفكر ويحلم بغد أفضل.

تعّطل مسار االنتقال
ــام لـــلـــحـــزب  ــ ــعــ ــ ــ ــول األمـــــــــن ال ــ ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الــجــمــهــوري الــتــونــســي، عــصــام الــشــابــي، أحــد 
أبــــــرز املــــعــــارضــــن الـــتـــونـــســـيـــن قـــبـــل الـــثـــورة 
في  الديمقراطي  االنــتــقــال  إن مسار  وبــعــدهــا، 
تونس لم ينجح، إلى حد اآلن، غير أنه صمد 
إزاء العديد من التقلبات واألزمات والعثرات، 
ــام إخــفــاق املــنــظــومــة الــحــاكــمــة فــي تعزيز  وأمــ
مكاسب الديمقراطية واستكمال بناء الهيئات 
الــدســتــوريــة وتــطــويــر الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة 
واإلعــالمــيــة. ويــعــزو الــشــابــي، فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، هــذا الــصــمــود، إلــى نجاح 
الــعــثــرات، فــي تنظيم انتخابات  تــونــس، رغــم 
تشريعية ورئاسية، بصرف النظر عما شابها 
 عــن تنظيم انــتــخــابــات 

ً
ــتـــالالت، فــضــال مــن اخـ

بلدية، ما يجعلها تحافظ على كونها نموذجًا 
عــربــيــًا واســتــثــنــاًء فــي تــرســيــخ الــديــمــقــراطــيــة 
أيضًا  نجحت  أن  بعد  خصوصًا  وتكريسها، 
القديمة.  السياسية  املنظومة  مــع  القطع  فــي 
وينّبه الشابي إلى أن املصاعب اليوم أصبحت 
كثيرة، إذ أن أزمة الحكم املتواصلة منذ عشرة 
أشهر تثير القلق حول خطورة خروج الوضع 
إليه، فإن  في تونس عن السيطرة. وبالنسبة 
الــــرأي الــقــائــل بــأنــه مــا بــعــد انــتــخــابــات 2019 
االجتماعية  املــطــالــب  تلبية  مــرحــلــة  ســتــكــون 
غير صحيح، ال سيما أن قراءة الوضع الحالي 
تكشف أن االنتخابات املقبلة ستكون املطالب 
ــاســـي، وال يمكن  االجــتــمــاعــيــة مــحــورهــا األسـ
التونسين في غياب كل  التعويل على صبر 
واالقتصادية  االجتماعية  ملشاكلهم  الحلول 
الطبقة  انحياز  بــروز  الثورة، مع  العالقة منذ 

الحاكمة للفئات املترفة ولوبيات األموال.

فشل اجتماعي
من جهته، يعتبر األمن العام لحركة الشعب، 
ــزاوي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــ ــغـ ــ زهـــيـــر املـ

ــعـــودة إلـــى الـــشـــعـــارات الــتــي  الـــجـــديـــد«، أن الـ
الــثــورة التونسية تظهر  فــتــرة  ُرفــعــت خـــالل 
أنها نصت على استحقاقن بــذات األهمية؛ 
أولــــهــــمــــا ســــيــــاســــي، وثـــانـــيـــهـــمـــا اجــتــمــاعــي 
مــحــض. ويــوضــح املـــغـــزاوي أن االســتــحــقــاق 
اإلعــالم  رايــتــه حرية  السياسي يجمع تحت 
ــق الــتــنــظــم والـــحـــيـــاة  ــ ــة الــتــعــبــيــر وحـ ــريــ وحــ
فإن  إلــيــه،  وبالنسبة  والــســيــاحــيــة.  الحزبية 
»هذه املطالب تحقق منها الكثير، على الرغم 
ل األطراف األجنبية ملحاولة توجيه 

ّ
من تدخ

الـــثـــورة الــتــونــســيــة وتــحــريــفــهــا واخــتــراقــهــا 
مـــن قــبــل املــــال الــســيــاســي الـــفـــاســـد«. ويكمل 
 »أما االستحقاق االجتماعي 

ً
املغزاوي قائال

على مطالب  قــام  فقد  الداخلية،  املناطق  في 
فرص  وخــلــق  الــخــدمــات  التشغيل وتحسن 
الــعــمــل لــلــشــبــاب، ولـــم تتحقق هـــذه املــطــالــب 

بعد«.
ووفــقــًا لتحليل املـــغـــزاوي، فـــإن املــســاريــن لم 
يتقدما بــالــتــوازي وبـــذات الــســرعــة، مــا جعل 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي مــــعــــزواًل فــــي الـــزمـــان  املــــســ
اجتماعية  بــزوابــع وزالزل  ومــهــددًا  واملــكــان 
الــعــام لحركة  قــد تعصف بــه. ويلفت األمـــن 
الشعب، إلى أن حالة العزوف عن التصويت، 
الــشــبــاب عــن املــشــاركــة السياسية،  وتــراجــع 
ــفــــاع وتـــيـــرة الــهــجــرة الـــســـريـــة، ومــوجــة  وارتــ
اإلحــــبــــاط الـــتـــي انـــتـــشـــرت فـــي تـــونـــس، كلها 
مـــؤشـــرات عــلــى الــفــشــل الـــذريـــع فـــي تحقيق 
إذا  أنــه  ر من 

ّ
االستحقاق االجتماعي. ويــحــذ

لــم تــتــم صــيــاغــة حـــوار وطــنــي حقيقي يقوم 
ــنــــاس، خــصــوصــًا  عــلــى تــحــقــيــق تـــوقـــعـــات الــ
الـــجـــهـــات املــهــمــشــة الـــتـــي أعـــيـــاهـــا االنــتــظــار 
يوجد خطر  فإنه  أكثر،  تسويفها  يمكن  وال 

حقيقي اليوم.

تغير العقليات
وعــلــى امـــتـــداد الــســنــوات الــثــمــانــي املــاضــيــة، 
قاد  تأسيسيًا  مجلسًا  التونسيون  انتخب 
إلى كتابة دستور جديد، وأنجزوا انتخابات 
تشريعية ورئاسية شفافة ونزيهة شهد لها 
العالم، برغم أخطائها. ثم قاموا، منذ أشهر، 
بأول انتخابات بلدية تعددية ونزيهة تقوم 
عــلــى فـــكـــرة تــرجــيــح األطـــــــراف عــلــى املـــركـــز، 
وتـــفـــّوض الــســلــطــات تــدريــجــيــًا إلـــى املــحــلــي، 
واإلعــالم  للقضاء  مستقلة  هيئات  وأشهرت 
وحقوق اإلنسان واالنتخابات وغيرها، ولم 
يبق نظريًا إال استكمال املحكمة الدستورية 
التي تمت املصادقة على قانونها في انتظار 

انتخاب أعضائها.
ولعل األهم هو إنهاء الخالف حول الطريقة 
ــج بــهــا جـــراحـــات املـــاضـــي األلــيــم، 

َ
الــتــي تــعــال

ــــوم الـــســـبـــت املـــاضـــي،  بـــعـــد أن اســتــكــمــلــت، يـ
هــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة املــعــنــيــة بــالــعــدالــة 
االنــتــقــالــيــة مــهــمــاتــهــا. وتـــابـــع الــتــونــســيــون، 
التي  العذابات  الهواء، قصص  مباشرة على 
التوجهات  كل  من  تونسية  عائالت  واجهت 
بامللموس  تعنيه  ما  إلــى  وانتبهوا  الفكرية، 
كلمة الدكتاتورية والحكم الفردي، ما جعلهم 
فائقي الحساسية تجاه أي إشارة إلى ضرب 
حرية التعبير والحريات السياسية. كما أدت 
الــشــهــادات إلـــى رفـــع مــنــســوب تــقــديــر مفهوم 
حقوق اإلنسان لدى العامة، ما يعني تغييرًا 

في العقليات، وهو التغيير األهم واألعمق.

استحقاقات عدة مّرت خالل 8 
سنوات من عمر الثورة )ياسين 

قايدي/األناضول(

وليد التليلي

في ذكرى اندالع شرارة الثورة 
التونسية، الذي يصادف اليوم 

االثنني 17 ديسمبر/كانون األول، 
يتساءل كثيرون، في العالم العربي 

بالخصوص، عن األسباب التي 
جعلت الثورة التونسية تصمد 

وتتقدم، وإن كان بشيء من 
البطء، بينما سقطت بقية الثورات 

في مستنقع التناحر والتقاتل. 
لذلك أسباب كثيرة عاد عليها 

املتخصصون في العلوم السياسية 
والتاريخية بكثير من التحليل 

وتعرضوا لألسباب الجيوسياسية 
وطبيعة املجتمع التونسي وتاريخه 

التعليمي ودور النخبة. لكن األحداث 
املتالحقة في السنوات األخيرة 

تبنّي أن الناس، املواطنني البسطاء 
الذين يمشون في األسواق، هم أكثر 

من يتشبث بالثورة ودافع عنها 
ويرفض العودة إلى الوراء، ويتبنّي 

ذلك في مواجهة املسألة الحزبية 
واملؤسساتية، حيث تتصاعد 

الحسابات الخاصة ويصل التنافس 
إلى أقصاه مع استعمال كل الوسائل 

حتى وإن كانت دنيئة أحيانًا وال 
رفعة وال أخالق سياسية فيها، 

وربما ستتصاعد في األشهر املقبلة 
مع تزايد التوتر كلما اقترب موعد 

التنافس االنتخابي املحموم في العام 
الجديد. ولذلك تعالت تحذيرات من 
مغبة السقوط في الفوضى ودفع 
البلد نحو املجهول، وهي تهديدات 
جدية ينبغي على النخبة ذاتها أن 
تنتبه إليها ألنها ستكون الخاسر 

أيضًا، إال إذا كان بعضها من 
املدافعني عن نظرية سقوط السقف 

على رؤوس الجميع.
في املقابل، يعتبر املواطنون 

التونسيون أن ثمرة ثورتهم ال تقدر 
بثمن، بعد أن غاب الخوف واندثر 
التوجس، وصار الجميع يعّبر عن 

رأيه كيفما شاء وفي أي مكان كان 
وتجاه أي شخص مهما عال شأنه 
أو منصبه، وصارت إذاعاتهم حرة 

تصدح بأصواتهم وانتقاداتهم وتعبر 
أحيانًا عن أحالمهم. وهو مناخ نقي 
ال يقدر بثمن، خصوصًا أنهم َيَرْون 

ما يحدث في بلدان عربية شقيقة 
ال يملك فيها اإلنسان شيئًا، ال خبز 

وال حرية، والتونسيون يفهمون 
ويحللون ويقارنون ويدركون أن 
ثمرتهم النادرة ال بد أن تخبأ بني 

رموش العني.
 ويبدو هذا األمر طبيعيًا جدًا، 

فأجمل وأعمق ما في الثورة 
التونسية أنها كانت ثورة الناس ولم 

تكن ثورة حزب وال زعيم، ولذلك 
فسيحفظها الناس وسيمنعون 

سرقتها من أي كان، وهذا هو الدرس 
الذي ينبغي على زعماء اليوم فهمه 

قبل فوات األوان.

الجزائر: مشاورات لعقد مؤتمر وطني في ينايرليبيا: ما وراء تحركات مجلسي النواب والدولة

التجربة 
صامدة رغم 

العثرات

الغالف

طرابلس ـ أسامة علي

البرملان  لرئيس  متزامنتان  زيــارتــان  طرحت 
الدولة  الليبي عقيلة صالح، ورئيس مجلس 
بالتوالي،  وتركيا  روسيا  إلــى  املــشــري،  خالد 
ــا إذا كــانــتــا  ــ ــا، ومـ ــمـ ــهـ ــــول أهـــدافـ تــــســــاؤالت حـ
الــرجــلــن لحشد دعم  مــن  مــحــاولــة  تتضّمنان 
ــي املــشــهــد  ــة فـــاعـــلـــة فــ ــيــ ــن قـــبـــل أطـــــــراف دولــ مــ
الليبي، ال سيما أن تحركاتهما تأتي في ظل 
استعدادات أممية حثيثة لعقد ملتقى وطني 
الــلــيــبــيــة، قــد ينتهي إلــى  يجمع كــل األطـــيـــاف 
تــجــاوز مجلسي الــنــواب والـــدولـــة، بــعــد فشل 

جهود الحوار بينهما.
وعــقــد رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح 
لـــقـــاءات عـــدة خـــالل زيـــارتـــه إلـــى روســيــا التي 
اخــتــتــمــهــا أول مـــن أمــــس الــســبــت، مـــع رئــيــس 
مــجــلــس الــــدومــــا، فــيــاتــشــيــســالف فـــولـــوديـــن، 
برفقة وفد برملاني  آخرين،  ومسؤولن روس 
مــرافــق لـــه، انــتــهــت بتوقيع اتــفــاق مــع الــدومــا 
ووعـــود بــزيــادة جهود موسكو مــن أجــل حث 
كل األطراف الليبية على التوصل إلى تسوية 
لألزمة. وعلى الرغم من أهمية االتفاقية التي 
تضّمنت تعاونًا في مجاالت االقتصاد واألمن 
مرافقي  بعض  تصريحات  أن  إال  والسياسة، 
صالح كشفت عن طلبه دعم روسيا لشرعية 

مجلس النواب.
فــي غــضــون ذلـــك، عقد رئــيــس مجلس الــدولــة 
خالد املشري لقاءات مع مسؤولن أتــراك في 
أنقرة، على رأسهم الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، الذي أكد استعداد بالده لتقديم يد 
العون وتوحيد الجهود من أجل إنهاء األزمة 
في ليبيا. كما اجتمع املشري برئيس مجلس 
ــة الــتــركــي )الـــبـــرملـــان(، بـــن عــلــي يــلــدريــم،  ــ األمـ
لبحث العالقات الثنائية بن البلدين، واتفقا 
بن  للتنسيق  مــشــتــركــة  لــجــان  تشكيل  عــلــى 
املشترك. االهتمام  ذات  القضايا  الطرفن في 

الجزائر ـ عثمان لحياني

الجزائري  الرئاسي  التحالف  أحــزاب  تجري 
ــيـــس عــــبــــد الـــعـــزيـــز  ــرئـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــــوالـ األربــــــعــــــة املـ
لعقد  معه  معلنة  غير  مــشــاورات  بوتفليقة، 
مؤتمر »إجماع وطني« في 10 يناير/ كانون 
استدعاء  مــن  أيــام  أربــعــة  قبل  املقبل،  الثاني 
الــهــيــئــة الــنــاخــبــة النـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة في 
مــوعــد أقـــصـــاه 14 يــنــايــر، فــيــمــا يــفــتــرض أن 
تجرى االنتخابات في إبريل/ نيسان املقبل، 

والتي قد ال تتم في موعدها الدستوري.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد مـــصـــدر فـــي الــحــكــومــة 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  الجزائرية، 
أن »أحــزاب التحالف الرئاسي األربعة، جبهة 
التحرير الوطني برئاسة بوتفليقة، والتجّمع 
الحكومة  الديمقراطي بقيادة رئيس  الوطني 
بزعامة  الجزائر  أمل  وتجّمع  أويحيى،  أحمد 
السابق عمار غول،  العمومية  األشغال  وزيــر 
بــقــيــادة وزيــر  الــجــزائــريــة  والــحــركــة الشعبية 
التجارة السابق عمارة ين يونس، تدرس في 
الــدعــوة إلــى عقد مؤتمر  الــوقــت الحالي فكرة 
وفـــاق وإجــمــاع وطــنــي فــي 10 يــنــايــر/ كانون 
الثاني املقبل، تحت عنوان )اإلجماع الوطني(، 
ــقـــابـــات  ــنـ ــة والـ ــارضــ ــعــ ــــوى املــ ــيــــه قــ ـــــدعـــــى إلــ

ُ
وت

ــات املـــســـتـــقـــلـــة ورؤســـــــاء  ــابــ ــقــ ــنــ الـــعـــمـــالـــيـــة والــ
حكومات سابقون وشخصيات وطنية، وذلك 

بهدف التوصل إلى أرضية وفاق سياسي«.

المناخ السياسي
ــذه  ــــى مــــن هـ

ّ
وأضــــــــاف املــــصــــدر أن »املــــتــــوخ

الـــنـــدوة هـــو تــوفــيــر املـــنـــاخ الــســيــاســي الـــذي 
في  قـــرار  بــاتــخــاذ  بوتفليقة  للرئيس  يسمح 
الغالب بإرجاء تنظيم االنتخابات الرئاسية، 
بـــضـــمـــان أن تــعــقــبــهــا مــــــشــــــاورات مــوســعــة 
لــطــرح إصـــالحـــات ســيــاســيــة جـــديـــدة، يرشح 
مــراد  الــدســتــوري  املجلس  أن يقودها رئيس 

األولية للملتقى، بدأ في نشر أجزاء من تقاريره 
النهائية حــول الــلــقــاءات التي أجــراهــا فــي 77 
املاضية  األشهر  خــالل  ليبية  ومنطقة  مدينة 
من هذا العام، توضح عددًا من الجوانب التي 
يمكن أن تكون مواضيع أساسية في امللتقى، 
متعلقة بالجانب االقتصادي وتوزيع الثروة، 
والسياسي املرتبط بضرورة إجراء انتخابات، 
املؤسسة  توحيد  بــضــرورة  املتعلق  واألمــنــي 

العسكرية وخضوعها لسلطة مدنية.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى هــــذه الـــتـــطـــورات، رأى أســتــاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة الــلــيــبــي، خــلــيــفــة الـــحـــداد، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »فــشــل  ـــ فـــي حـــديـــث لـ
جهود التقارب بن مجلسي النواب والدولة، 
ــكــــشــــاف عــمــلــيــة الـــتـــالعـــب الــــتــــي أجــــراهــــا  وانــ
الدستورية  الــتــعــديــالت  على  الــنــواب  مجلس 
مـــن أجـــل إطـــاحـــة املــجــلــس الــرئــاســي بــرئــاســة 
اللجوء  إلى  السراج، دفعا عقيلة صالح  فائز 
إلــى روسيا كقوة عظمى، وهــي خطوة تشير 
البرملان يتحرك  بــدأ  التي  إلــى ضيق املساحة 
فشله  بعد  »عقيلة صالح  أن  وأضـــاف  فيها«. 
في التقارب مع مجلس الدولة من أجل إعادة 
ــد ظــهــور  ــزايـ تــشــكــيــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وتـ
مؤشرات خالف بينه وبن خليفة حفتر، بات 
محاصرًا، ليس داخليًا فقط بل خارجيًا أيضًا، 
فلم يلجأ كالعادة إلى مصر حليفه املقرب، بل 

إلى روسيا«.
ويعني الحداد بالخالفات بن مجلس النواب 
 ،2014 آب  أغسطس/  منذ  في طبرق  املجتمع 
ومـــجـــلـــس الــــدولــــة املــــؤســــس مــنــتــصــف 2016 
بــمــوجــب اتــفــاق الــصــخــيــرات، تــبــايــن وجــهــات 
ــفـــاق الــصــخــيــرات  نــظــرهــمــا بـــشـــأن تــطــبــيــق اتـ
منذ التوقيع عليه في ديسمبر/ كانون األول 
2015، بن إصرار مجلس الدولة على تنفيذه 
، ورفض البرملان ذلك إال بعد حذف املادة 

ً
كامال

الثامنة املتعلقة بشاغلي املناصب العسكرية 
الــعــلــيــا، والـــتـــي يــــرى األخـــيـــر أنــهــا تستهدف 

ــر داخـــــلـــــيـــــة، واســــــتــــــحــــــداث مــنــصــب  ــاطــ ــخــ ملــ
نــائــب لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، وتــرقــيــة الهيئة 
املستقلة لالنتخابات إلى هيئة مشرفة على 

االنتخابات بشكل كامل«.
ــد أبــــــــرز مـــطـــالـــب  ــ ــ ويـــــعـــــّد الــــبــــنــــد األخـــــيـــــر أحـ
أحــــــزاب املـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة، الـــتـــي تتهم 
فــي الــغــالــب الــحــكــومــة بــتــزويــر االنــتــخــابــات، 
بــســبــب إشـــرافـــهـــا الــكــامــل عــلــى االنــتــخــابــات 
ــيـــحـــات. وتـــطـــالـــب املـــعـــارضـــة بــنــقــل  ــتـــرشـ والـ
هــــذه الــعــهــدة إلــــى الــلــجــنــة املــســتــقــلــة ملــراقــبــة 
هيئة دستورية  أصبحت  الــتــي  االنــتــخــابــات 
عـــلـــى خــلــفــيــة  تـــعـــديـــل دســــتــــور 2016،  مـــنـــذ 
إصالحات سياسية تعّهد بها بوتفليقة في 
إبريل/ نيسان 2011، وأجرى بشأنها جولتي 
مشاورات في عامي 2012 و2014. وكان حزب 
تــجــّمــع أمــــل الـــجـــزائـــر، الــعــضــو فـــي الــتــحــالــف 
الــرئــاســي، قــد دعــا األســبــوع املــاضــي إلــى عقد 
ب 

ّ
مؤتمر إجماع ووفاق وطني، حتى وإن تطل

ذلــــك إرجــــــاء تــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
املقبلة، تزامنًا مع دعوة حركة مجتمع السلم 

ويتفق مراقبون للشأن في ليبيا أن الزيارتن 
املتزامنتن ترتبطان بالتحضير الكبير الذي 
كل  يجمع  وطــنــي  ملتقى  لعقد  حاليًا  يــجــرى 
األطياف الليبية، والذي من املرجح أن يقلص 
ــــرص، وربــــمــــا وجـــــــود، املـــجـــلـــســـن، كــونــهــمــا  فــ

قطبي الصراع منذ فترة في البالد.
وتشير البيانات املكثفة للبعثة األممية، على 
املبعوث  يبذلها  إلى جهود كثيفة  صفحتها، 
األمـــمـــي غـــســـان ســـالمـــة، ونــائــبــتــه ســتــيــفــانــي 
ــــراف لــيــبــيــة عـــدة مـــن أجــل  ويــلــيــامــز، لــلــقــاء أطـ
التحضير لعقد امللتقى. وعلى الرغم من عدم 
الــكــشــف عـــن األطـــــراف املــشــاركــة فــيــه وبــنــوده 
في  اإلنساني  الــحــوار  أن مركز  إال  األساسية، 
جــنــيــف، املــكــلــف مـــن الــبــعــثــة بــالــتــحــضــيــرات 

هادئة  رئاسية  انتخابات  لتنظيم  مدلسي، 
يترشح فيها بوتفليقة لوالية خامسة تحت 

نفس الضمانات«.
وذكــر املصدر أن »أحــزاب التحالف الرئاسي 
ــى فـــي اجــتــمــاع الحــــق الـــدعـــوة لعقد 

ّ
ســتــتــول

مؤتمر الوفاق واإلجماع الوطني الذي ترعاه 
الرئاسة الجزائرية، بعد االنتهاء من صياغة 
أرضية سياسية تطرح في املؤتمر، تتضّمن 
خالصات سياسية يجري النقاش بشأنها«. 
وكشف أن »هناك جملة من األفكار تطرح اآلن 
الخاصة  السياسية  الــفــضــاءات  فــي  للنقاش 
الوطني وتجري حولها  الوفاق  نــدوة  بشأن 
ــقــــاءات غــيــر مــعــلــنــة فـــي الــوقــت  اتـــصـــاالت ولــ
وقــادة  الرئاسة  من  بن شخصيات  الحالي، 
ق 

ّ
أحزاب، بما فيها من صف املعارضة، تتعل

بتوجه إلرجــاء االنتخابات. وقــد يسبق ذلك 
تعديل الدستور عبر البرملان، تحديدًا املادة 
االنتخابات  تأجيل  حــاالت  تحدد  التي   110
)حاليًا املــادة تحصر ذلك في حــاالت الحرب 
فقط(، وإدراج حاالت أخرى، كتقدير الرئيس 

ــاء حــفــتــر. لــكــن بــعــد فـــتـــور الـــعـــالقـــة بن  إقـــصـ
الــبــرملــان ليعلن،  الــنــواب وحفتر، عــاد  مجلس 
املــاضــي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  نهاية  فــي 
بالتنسيق  وتطبيقه   

ً
كــامــال بــاالتــفــاق  قــبــولــه 

مــع مجلس الــدولــة، قبل أن يعلن األخــيــر يوم 
الثالثاء املاضي رفضه التعديالت الدستورية 
اتفاق  الــنــواب لتضمن  أجــراهــا مجلس  التي 
الــصــخــيــرات بــاإلعــالن الــدســتــوري )الــدســتــور 
املـــــؤقـــــت( كــــــون قـــــــرار الـــــنـــــواب عـــــــّدل اإلعــــــالن 
الـــدســـتـــوري لــتــضــمــن بــعــض مـــــواد االتـــفـــاق 

السياسي وليس كامله.
ولفت الحداد إلى اختالف التغطيات اإلعالمية 
لزيارة صالح بن الطرفن الروسي والليبي. 
ــــح أن »اإلعـــــالم الـــروســـي اكــتــفــى بنشر  وأوضـ
أخـــبـــار تــتــعــلــق بـــاالتـــفـــاق املـــبـــرم بـــن مجلس 
النواب والدوما، بينما وسائل اإلعالم التابعة 
ملجلس النواب حاولت تكثيف الحديث لجعل 
الـــزيـــارة مــهــمــة، واإليـــحـــاء بـــأن صــالــح يحظى 
بدعم دولة كبرى، فيما الحقيقة خالف ذلك«. 
ع مع الدوما ال يعكس 

ّ
وأشار إلى أن االتفاق املوق

دعــمــًا روســيــًا لــلــنــواب، ولـــم يــكــن ســبــب زيـــارة 
صالح ومرافقيه من النواب، بل يظهر السبب 
جليًا في تصريحات النواب املرافقن لصالح 
الـــذيـــن وضـــعـــوا أيــديــهــم عــلــى ســبــب الـــزيـــارة، 
وهي البحث عن دعم لشرعية مجلس النواب.

فــي املــقــابــل، اعتبر الــحــداد أن زيـــارة املشري 
إلى تركيا تختلف، فما اتضح من تصريحات 
الوطني  امللتقى  األتـــراك هــو دعــم  املسؤولن 
الــجــامــع، وهـــو مــا بـــدا مــن تــصــريــحــات وزيــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جـــاووش أوغــلــو، 
ــــوب حل  ــد بــعــد لــقــائــه املــــشــــري، وجـ ــذي أكــ ــ الـ
الشرائح  جميع  بمشاركة  الليبية  الخالفات 
عــلــى طـــاولـــة املـــفـــاوضـــات ولـــيـــس مـــن خــالل 
ــــو مــــا تــســعــى إلــيــه  ـــل الــــخــــارجــــي، وهـ

ّ
الـــتـــدخ

الــبــعــثــة األمــمــيــة مــن خـــالل املــلــتــقــى الــجــامــع، 
بحسب الحداد.

وطني  توافق  مؤتمر  لعقد  الجزائر(  )إخـــوان 
عدم  بشروط  الرئاسية  االنتخابات  وتأجيل 
استمرار بوتفليقة في الحكم وتشكيل حكومة 

وفاق وأجندة إصالحات سياسية.

عامل الوقت
ويضغط عامل الوقت على الرئاسة الجزائرية 
وحزامها السياسي من األحزاب الداعمة لها، 
قانونيًا  شــهــر  مــن  أقـــل  لبوتفليقة  يــبــقــى  إذ 
الســتــدعــاء الهيئة الــنــاخــبــة، إذ تــنــّص املـــادة 
ستدعى 

ُ
136 مــن نــفــس الــقــانــون عــلــى أنـــه »ت

الهيئة الناخبة بموجب مرسوم دستوري في 
ظرف 90 يومًا قبل تاريخ االقتراع«. ما يعني 
يناير/   14 قــبــل  اســتــدعــاؤهــا  أنـــه يستوجب 
حــّد دستوريًا.  كأقصى  املقبل  الثاني  كانون 
كذلك تنّص املادة 135 من قانون االنتخابات 
على أنــه »تــجــرى االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
ــاء عــهــدة  ــقـــضـ ظـــــرف 30 يـــومـــًا الـــســـابـــقـــة النـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة«، وفـــي حــالــة بوتفليقة 
ــابـــات املــقــبــلــة، يــفــتــرض أن تــجــرى  ــتـــخـ واالنـ
ــــارس/آذار  االنــتــخــابــات فــي الــفــتــرة بــن 14 مـ

إلى 14 إبريل/ نيسان املقبلن.
في هذا السياق، أرجــأ قــادة أحــزاب التحالف 
الــرئــاســي فــي الــجــزائــر اجــتــمــاعــًا كـــان مــقــررًا 
أمــس األحـــد، فــي قصر الــحــكــومــة، مخصصًا 
الوطني  نــدوة اإلجــمــاع  ملناقشة مقترح عقد 
وتحديد موقف من مسألة إرجاء االنتخابات 
ــاء إرجـــــاء االجــتــمــاع  ــ الــرئــاســيــة املــقــبــلــة. وجـ
ــام لجبهة  ــعـ ــاًء عــلــى طــلــب مـــن املــنــســق الـ ــنـ بـ
التحرير، معاذ بــوشــارب، حتى إجــراء مزيد 
من املشاورات السياسية مع الفريق الرئاسي 
املحيط ببوتفليقة بشأن كيفية إخراج مقترح 
عقد ندوة وفاق وطني واملخرجات املتوقعة 
مــنــهــا، إضــافــة إلـــى ارتــبــاط رئــيــس الحكومة 
الحكومة  رئيس  باستقباله  أويحيى  أحمد 
الكورية الجنوبية، لي ناك ييون، أمس األحد.

أّن  الجديد«،  لـ»العربي  الحناشي،  اللطيف  عبد  السياسي  المحلل  يعتبر 
التغييرات التي عرفتها تونس كانت عميقة، وأصبح المواطن التونسي 
يعيش نوعًا من الحرية. لكنه يشير إلى تسجيل بعض المظاهر السلبية، 
ترتق  لم  السياسية  النخبة  أن  ويؤكد  العنف.  ظاهرة  بتفاقم  تتعلق 
إلى تلبية جزء من مصالح الشعب. على الرغم من هذه األزمات، يعتبر 
الحناشي أن تونس عرفت نجاحات على المستوى السياسي، وبالتالي فإن 

انتخابات 2019 قد تنهي المرحلة االنتقالية.

تغييرات عميقة

هزات 
متوقعة

يتوقع األمين العام للحزب 
الجمهوري التونسي، 

عصام الشابي، أن تشهد 
تونس، خالل األشهر 

المقبلة، هزّات ستحدد 
وجهة جديدة لتونس. 

ويحيل الشابي إلى اإلخفاق 
االقتصادي واالجتماعي 

الذي رافق كل حكومات 
ما بعد الثورة، رغم 

التقدم السياسي الواضح، 
واإلنجاز الحقوقي الكبير 
الذي تجّسد في عشرات 

القوانين المكرّسة لحقوق 
اإلنسان والمؤسسات 

الضامنة للحياة 
الديمقراطية، والقطع 

نهائيًا مع إمكانية العودة 
إلى االستبداد.

خاصتحليل

يرأس بوتفليقة الجزائر منذ عام 1999 )رياض كرامدي/فرانس برس(
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النظام يقصف 
حماة وإدلب وإسقاط 

طائرة إيرانية
واصــلــت قـــوات الــنــظــام خـــرق اتــفــاق 
الهدنة في الشمال السوري، وقصفت 
مـــنـــاطـــق فــــي ريـــفـــي حـــمـــاة وإدلــــــب، 
أمس األحــد. وقالت مصادر محلية 
إن »قــوات النظام قصفت باملدفعية 
الــخــويــن وأم  التمانعة وقـــرى  بــلــدة 
ــزرزور والــفــرجــة فــي ريف  ــ جــالل والـ
ــــب الـــجـــنـــوبـــي«. كــمــا اســتــهــدفــت  إدلـ
ــقـــذائـــف والــــرشــــاشــــات الــثــقــيــلــة  ــالـ بـ
مــحــيــط بــلــدتــي مـــــورك والــلــطــامــنــة 
بـــريـــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي. بـــدورهـــا، 
ذكـــرت »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« أنها 
»أســقــطــت طــائــرة إيــرانــيــة مــن دون 
طيار فوق قرية خلصة جنوب حلب 

شمالي سورية«.
)العربي الجديد(

دي ميستورا: 
سالم سورية يبدأ 

باللجنة الدستورية

اعتبر املبعوث األممي إلى سورية، 
)الــصــورة(،  ميستورا  دي  ستيفان 
أمس األحد، أن »السالم في سورية 
ق عبر تشكيل لجنة 

ّ
يمكن أن يتحق

دستورية ذات مصداقية وشاملة«. 
ــلـــغ الــشــهــر  ــان دي مـــيـــســـتـــورا أبـ ــ وكــ
ــّرر  ــ ــــــــه قـ

ّ
ــي مـــجـــلـــس األمــــــــن أن ــ ــاضـ ــ املـ

سيعمل  ـــه 
ّ
وأن منصبه  عــن  التخلي 

ية لتذليل العقبات 
ّ
خالل املّدة املتبق

الــــتــــي تــــعــــتــــرض تـــشـــكـــيـــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة. لكن مــصــادر فــي األمــم 
املــتــحــدة قــالــت إنــه بــاق فــي منصبه 
األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   20 حـــتـــى 

الحالي على أقل تقدير.
)فرانس برس(

أكثر من 5 آالف
جندي أميركي بالعراق

ــم الـــتـــحـــالـــف  ــاســ ــتــــحــــدث بــ كـــشـــف املــ
ــم »داعـــــــــــش«،  ــيـ ــظـ ــنـ الـــــــدولـــــــي ضــــــد تـ
الكولونيل شون رايان، أمس األحد، 
عــن »وجـــود أكــثــر مــن 5 آالف جندي 
أميركي في العراق«، لكنه رفض في 
الــوقــت نفسه الــخــوض فــي تفاصيل 
التي  واملــهــام  ومــعــداتــهــم  أسلحتهم 
وأكد  األميركية.  الوحدات  بها  تقوم 
أن »رسالة التحالف هي وجود عراق 
الجيوب  على  والقضاء  آمــن،  موحد 
املبكر  »من  أنه  اإلرهابية«، موضحًا 
في  انتهى  داعـــش  أن  على  نحكم  أن 
الــعــراق«. وأضـــاف أن »كلفة برنامج 
ــقـــوات الــعــراقــيــة  تـــدريـــب وتــجــهــيــز الـ
حتى اآلن بلغت 5.3 مليارات دوالر«.
)قنا(

فرنسا: احتجاجات
»السترات الصفراء« 

مستمرة 
احتل محتجو »السترات الصفراء« 
ــة في  ــروريــ ــرات الــتــقــاطــعــات املــ عـــشـ
فرنسا، أمس األحد، رغم أن حركتهم 
ــاديـــة  ــتـــصـ ــة بـــالـــعـــدالـــة االقـ ــبـ ــالـ املـــطـ
ــبـــدو فــي  ــا يـ ــقـــدت زخـــمـــهـــا عـــلـــى مــ فـ
ــبــــوع الـــخـــامـــس عــلــى الــتــوالــي  األســ
املحتجون  وشــارك  التظاهرات.  من 
في قطع الطرقات، رغم دعــوة وزير 
الـــداخـــلـــيـــة كـــريـــســـتـــوف كــاســتــانــيــر 

لتحرير التقاطعات املرورية. 
)أسوشييتد برس(

صدام بين ماي وبلير
بشأن بريكست 

اتهمت رئيسة الحكومة البريطانية 
ــزا مــــــاي )الــــــــصــــــــورة(، مـــســـاء  ــريــ ــيــ تــ
الــســبــت، رئــيــس الــحــكــومــة األســبــق 
ــي بـــلـــيـــر بـــمـــحـــاولـــة  ــونــ الـــعـــمـــالـــي تــ
الــدعــوة إلى  »نــســف« بريكست عبر 
إجراء استفتاء ثان، في حن أن بلير 
»غير  بـ بالتصرف  باملقابل  اتهمها 
ــمـــا دخــــــل الـــرئـــيـــس  ــة«. كـ ــيــ مــــســــؤولــ
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب على خط 
بــريــكــســت، بــقــولــه إن »االتـــفـــاق بن 
يمكن  هــو،  كما  ــا  وأوروبــ بريطانيا 
أن يمنع إبــرام اتفاق تجاري جديد 
وبريطانيا«،  املتحدة  الواليات  بن 

في إشارة لرفضه االتفاق الحالي.
)فرانس برس(

الدوحة ـ العربي الجديد

حــضــرت جــريــمــة قــتــل اإلعـــالمـــي الــســعــودي، 
جمال خاشقجي، داخــل قنصلية اململكة في 
إسطنبول في أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
الـــذي اختتمت  الــدوحــة  على هــامــش منتدى 
أعماله أمس األحــد، ال سيما في تصريحات 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، مـــولـــود جـــاووش  وزيــ
العرقلة السعودية  إلــى  تــطــرق  الـــذي  أوغــلــو، 
التي تحول دون الكشف عن كامل مالبسات 
الجريمة، وفي تصريحات األمن العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريس الذي أّيد إجراء 

تحقيق يتمتع باملصداقية.
وقال جاووش أوغلو، خالل ندوة في منتدى 
تمتلكها  التي  التسجيالت  عبر  إنه  الدوحة، 
تــركــيــا بـــشـــأن الــجــريــمــة »يــمــكــنــك أن تسمع 
السعودي خطط مسبقًا  الفريق  أن  بوضوح 
لــقــتــل خــاشــقــجــي«. وأوضــــــح أن الــســعــوديــة 
خاشقجي  مقتل  تفاصيل  تركيا  مــن  أخـــذت 
ولم تكشف ما لديها، الفتًا إلى أن بالده كانت 
مستعدة للتعاون مع السعودية منذ البداية، 
وأنها قبلت املقترح السعودي باملشاركة في 
التحقيق. وأضاف الوزير التركي أن الخبراء 
السعودين الذين وصلوا إلى تركيا اطلعوا 
عــلــى األشـــرطـــة الــصــوتــيــة ملــقــتــل خــاشــقــجــي، 
ــات  ــطـ ــلـ ــسـ الـ تــــكــــشــــف  لــــــم  اآلن  حــــتــــى  ولـــــكـــــن 
 
ً
الــســعــوديــة شيئًا مــن جــانــبــهــا. وتــابــع قــائــال
»نريد تحقيقًا ذا مصداقية سريعًا وشفافًا«.

وشكك جاووش أوغلو في الرواية السعودية 

 إنـــه »مـــن الــغــريــب أن 
ً
بــشــأن الــجــريــمــة، قــائــال

نــســمــع مـــن املــحــقــقــن أنـــهـــم ســيــرســلــون لنا 
ــذا الـــشـــخـــص املـــتـــعـــاون،  ــهـ ــًا تــقــريــبــيــًا لـ ــمـ رسـ
بشكل  متعاونًا  يــخــتــاروا  أن  يمكن  ال  بينما 
عشوائي من الشارع، فلو كان لديهم متعاون 
محلي كما قالوا فال بد أنهم يعرفون اسمه 
بــه تركيا في  مــا تقوم  أن  وتفاصيله«. وأكــد 
قضية خاشقجي يتم بشكل شفاف، معتبرًا 
قتل  لجريمة  الــخــاص  فهمها  لــواشــنــطــن  أن 
أن  اعتبر  لتركيا فهمها. كما  خاشقجي وأن 
 الطرف عن 

ّ
»كثيرًا من الدول األوروبية تغض

جريمة مقتل خاشقجي«. وجاءت تصريحات 
جــاووش أوغلو في وقــت يصّر فيه الرئيس 
األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب عــلــى حــمــايــة ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، على 
الرغم من تراكم األدلة التي تشير إلى تورطه 
استياًء  يثير  مــا  الجريمة، وهــو  فــي  املباشر 
واسعًا داخل الواليات املتحدة وفي تركيا، ال 
سيما بعد أن أكد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــــــان أن أمــــر قــتــل خــاشــقــجــي صــــدر من 
إلى  وأشــار  السعودية،  في  املستويات  أعلى 
أنه يعرف من أصدر األمر بارتكاب الجريمة.

مـــن جــهــتــه، قــــال غـــوتـــيـــريـــس، خــــالل مــؤتــمــر 
صحافي مع وزير الخارجية القطري محمد 
ب 

َ
بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه ال بد أن يعاق

املـــســـؤول عـــن قــتــل خــاشــقــجــي، مــوضــحــًا أن 
مــصــدر مــعــلــومــاتــه حـــول هـــذه الــقــضــيــة »هــو 
اإلعــــــــــالم«. ودعــــــا إلـــــى إجــــــــراء »تـــحـــقـــيـــق ذي 

مصداقية« في الجريمة. 

الدوحة ـ أنور الخطيب

لم تغب األزمة الخليجية عن املؤتمر الصحافي الذي عقده نائب رئيس الوزراء، وزير 
لألمم  العام  األمــن  مع  ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بن  الشيخ محمد  القطري  الخارجية 
تم  والـــذي  الــدوحــة  األحـــد، على هامش منتدى  أمــس  أنطونيو غوتيريس،  املتحدة 
اإلعالن فيه عن توقيع عدد من اتفاقات الشراكة لدعم هيئات تابعة للمنظمة الدولية، 
 عن توجه قطر لدعم مؤسسات األمم املتحدة بمبلغ 500 مليون دوالر. وأكد 

ً
فضال

وزير الخارجية القطري أن بالده تدعم املبادرة الكويتية، مشيرًا إلى انفتاح الدوحة 
على الحوار، ورفض دول الحصار لذلك، مضيفا أن أمير الكويت »له جهود مقدرة 
لحل األزمة، واملبادرة الكويتية لم تَر النور بسبب رفض دول الحصار لها«. وتابع 
: »نحن منفتحون على الحوار، ورفضها )دول الحصار( للحوار 

ً
الوزير القطري قائال

دليل على عدم وجود أدلة على اتهاماتها«. من جهته، أعاد غوتيريس التأكيد على 
 عن دعوته للحوار 

ً
دعم األمم املتحدة للمبادرة الكويتية لحل األزمة الخليجية، فضال

قــال غوتيريس إن  »ما  القطري لألمم املتحدة  لحل األزمـــة. وفــي ما يتعلق بالدعم 
جرى هو شراكة استراتيجية ودائمة تسمح لقطر أن يكون لها صوت فيما يتعلق 
بمستقبل عملياتنا«. وأشار إلى الدور الذي أدته وتؤديه قطر في تحقيق السالم في 

العديد من املناطق، تحديدًا دورها الحيوي في توقيع اتفاقيات دارفور.

أميركا حّذرت 
المعارضة من المشاركة 

في أي عملية تركية

قرر المحتجون 
االحتشاد أمام دور 

المسؤولين المحليين

يشّكل العرب السوريون 
األغلبية في منطقة 

شرقي الفرات

يوجد 27 مرشحًا 
من األحزاب اإلسالمية 

لمنصب المحافظ

عملية 
شرق الفرات

أمين العاصي

تصّدرت منطقة شرق نهر الفرات 
ــة الـــــحـــــدث، مــع  ــ ــهـ ــ الــــســــوريــــة واجـ
تـــهـــديـــد تـــركـــي واضــــــح ومــبــاشــر 
باجتثاث »خطر« القوات الكردية، الذي ترى 
اتــخــذت  الــتــي  أنـــه يتفاقم فــي املنطقة  أنــقــرة 
في  لنفوذها  مجااًل  املتحدة  الــواليــات  منها 
ــة، مـــن خــــالل حــلــفــائــهــا  الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـ
األكــراد على األرض، والذين تعتبرهم أنقرة 

خطرًا على أمنها القومي.
ــا أنــــهــــا تــســتــعــد  ــيـ ــيـــد تـــركـ ــابـــل تـــأكـ ــقـ ــــي مـ وفــ
إلطالق عملية عسكرية شرقي الفرات، برزت 
تــســريــبــات عــن تــحــذيــر أمــيــركــي للمعارضة 
ــة فـــي عــمــلــيــة كــهــذه،  ــاركـ ــة مـــن املـــشـ الـــســـوريـ
ــتــــوقــــعــــات بــــعــــدم لــــجــــوء الــجــيــش  لـــتـــزيـــد الــ
ــيـــار اقـــتـــحـــام املــنــطــقــة الــتــي  ــــى خـ الـــتـــركـــي إلـ
يــشــّكــل الــعــرب الــســوريــون الــنــســبــة العظمى 
مــن سكانها، على الــرغــم مــن أن أنــقــرة تبدو 
جادة في تهديدها بعملية عسكرية واسعة 
الــفــرات للقضاء  الــنــطــاق فــي منطقة شــرقــي 
أنقرة  تــرى  الــذي  الخطر  نهائي على  بشكل 
أن الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة الــعــامــلــة تــحــت قــنــاع 
الــديــمــقــراطــيــة« تشكله على  »قــــوات ســوريــة 
باسم  املتحدث  وأكــد  التركي.  القومي  األمــن 
الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن بالده لن 
األيــدي »حيال تأسيس دولة  تبقى مكتوفة 
على حدودها من قبل امتداد منظمة العمال 
اإلرهابية االنفصالية في سورية«. وأضاف 
خالل مشاركته في ندوة في منتدى الدوحة 
»سنتخذ كل التدابير الالزمة من أجل سالمة 
حــدودنــا، ليس من أجــل مصلحتنا فحسب، 
بل من أجل وحدة األراضي السورية أيضًا«.

وبــــعــــد تــــصــــاعــــد تــــصــــريــــحــــات املــــســــؤولــــن 
األتــــــراك عـــن قــــرب عــمــلــيــة عــســكــريــة تــركــيــة، 
ــيـــة أن  ــتـــركـ كـــشـــفـــت وكــــالــــة »األنـــــــاضـــــــول« الـ
اإلدارة األميركية حذرت املعارضة السورية، 
بشقيها السياسي والعسكري، من املشاركة 
الكردية  في أي عملية تركية ضد الوحدات 
ــالــــت الـــوكـــالـــة إنــهــا  ــرات. وقــ ــ ــفـ ــ ــرق نـــهـــر الـ ــ شـ
ــلـــى رســــالــــة بــعــثــهــا مـــســـؤولـــون  ـــلـــعـــت عـ

ّ
اط

الــســوري،  الوطني  االئــتــالف  إلــى  أميركيون 
والــجــيــش الــســوري الــحــر، هـــددوا فيها بأن 
العناصر التي ستشارك في أي عملية تركية 

توّجه واضح من واشنطن إلبقاء املوقف في 
قًا إلى حن. ومن املمكن أن يعمد 

ّ
املدينة معل

الجيش التركي إلى ضرب الوحدات الكردية 
فــي أهـــم مــعــاقــلــهــا، وهـــي مــديــنــة عــن الــعــرب 
النهر على الحدود السورية  الواقعة شرقي 
الــحــالــي في  الــعــام  الــتــركــيــة، كما فعل مطلع 
مــديــنــة عــفــريــن. وهــنــاك الــهــدف األكــثــر قربًا 
وربما سهولة، وهي مدينة تل أبيض الواقعة 
التركية، وال  مباشرة على الحدود السورية 
تملك الوحدات الكردية أي حاضن اجتماعي 
ــن الــغــالــبــيــة  فـــيـــهـــا، كـــــون ســـكـــان املــنــطــقــة مــ
هذه  مــن  النتهاكات  تعرضت  التي  العربية 

الوحدات ومنها التهجير.
وتــســيــطــر الـــوحـــدات الــكــرديــة عــلــى مساحة 
تزيد على 45 ألف كيلومتر مربع من مساحة 
ســوريــة، تــبــدأ مــن ضــفــاف نهر الــفــرات حتى 
ــيـــة شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــالد،  ــراقـ ــعـ ــــدود الـ ــــحـ الـ
وتشكل نحو 480 كيلومترًا من حدود سورية 

مع تركيا والبالغة نحو 911 كيلومترًا.
أحـــمـــد  ــيـــد  الـــعـــمـ الـــعـــســـكـــري  املـــحـــلـــل  ورأى 
رحـــــال، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
أن تـــصـــريـــحـــات املــــســــؤولــــن األتـــــــــراك حـــول 
عملية في شرقي الفرات »تعّبر عن الغضب 
الــتــركــي مـــن الــجــانــب األمــيــركــي الــــذي يــدعــم 
الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة، إذ يــتــم دعــــم اإلرهـــــاب 
لقتال اإلرهــاب«، مضيفًا: »الوحدات الكردية 
ودعــم  بعلم  الــســوري  الشمال  على  سيطرت 
يـــهـــدد وحــــدة  مــــا  ــــو  ــيـــة، وهـ ــيـــركـ األمـ اإلدارة 
سورية واألمن القومي التركي«. وجزم رحال 
لــن يكون هناك اجتياح ملنطقة شرق  »بــأنــه 

ــفـــرات ســتــواجــه الــجــيــش األمــيــركــي  شـــرق الـ
»بشكل مباشر«. ووفق »األناضول«، حذرت 
واشــنــطــن املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مـــن عــواقــب 
ــة فـــي الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة املــرتــقــبــة،  ــاركـ املـــشـ
بــالــقــول »حــيــنــمــا تــرقــص الــفــيــلــة؛ عــلــيــك أن 

تبقى بعيدًا عن الساحة«.
وأكد القيادي في املعارضة السورية املسلحة 
»األنـــاضـــول«  أيــمــن الــعــاســمــي، فــي حــديــث لــــ
أمــس األحـــد، أنهم تلقوا رســائــل تحذير من 
: »تلقينا 

ً
واشــنــطــن، بــعــدم املـــشـــاركـــة، قـــائـــال

األميركية  الخارجية  مــن  هاتفية  اتــصــاالت 
ــة فــــي أي عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــاركــ بــــعــــدم املــــشــ
الــفــرات«، لكنه أعلن »أننا  تركية، شــرق نهر 
عــازمــون على دعــم تركيا في تحركها رغمًا 
عن أميركا«. وكان العاسمي دعا السبت عبر 
الثورة  قــوى  »تويتر«، في بيان باسم »وفــد 
الــســوريــة الــعــســكــري« )شـــارك فــي محادثات 
أســتــانــة( فــصــائــل املــعــارضــة املــســلــحــة كافة 
للتأهب من أجل القيام بواجبها في معركة 

شرق الفرات.
ــيـــاق، أعــلــنــت »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة  وفــــي الـــسـ
للتحرير«، أن فصائلها ستشارك في معركة 
شـــرق الـــفـــرات املــرتــقــبــة. كــمــا جـــدد »الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي« املـــكـــون مـــن فــصــائــل مـــن الــجــيــش 
املشاركة  تأكيد عزمه  أمــس،  بيان  الحر، في 

في هذه املعركة.
ــل، أكـــــــد قـــــيـــــادي فـــــي املــــعــــارضــــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
الـــســـوريـــة املــســلــحــة، طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه، 
مؤشرات  توجد  ال  أنــه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
أن  العسكري، مرجحًا  العمل   

ّ
قــرب شــن على 

أبعادًا  يحمل  األخير  التركي  التهديد  يكون 
سياسية، منها الضغط على واشنطن لحل 

معضلة مدينة منبج.
في ظل ندرة املعلومات عن موعد وطبيعة 
التحليالت  فــإن  املتوقعة،  العملية  وأبــعــاد 
تــذهــب إلــــى أن الــجــيــش الــتــركــي وضــــع في 
خططه الــبــدء فــي عمليته مــن عــدة مناطق، 
منها منبج غربي نهر الفرات. هذه املنطقة 
كانت السبب الرئيسي في استياء أنقرة من 
واشنطن، التي لم تلتزم باتفاق أبرمته مع 
تــركــيــا يــنــص عــلــى طـــرد الـــوحـــدات الــكــرديــة 
مــن هـــذه املــديــنــة، بــل إن الــجــيــش األمــيــركــي 
 
ً
لتكون فاصال املدينة  سّير دوريــات شمال 

في  الــكــردي  والفصيل  التركي  الجيش  بــن 

الفرات على غرار ما حدث في منطقة عفرين 
شـــمـــال غـــربـــي حـــلـــب، ومــنــطــقــة شـــمـــال حلب 
الزيتون«،  الــفــرات وغصن  درع  عمليتي  فــي 
مضيفًا: »ربما تكون هناك عمليات محدودة 

بقصف جوي أو مدفعي أو صاروخي«.
وكــشــف رحــــال أن هــنــاك مــســاعــي يــقــوم بها 
ــيـــس االئــــتــــالف الـــوطـــنـــي الـــســـابـــق أحــمــد  رئـ
الــعــشــائــر« مدعوم  الــجــربــا لتشكيل »جــيــش 
من الواليات املتحدة، ينتشر من عامودا إلى 
الــعــرب، لتشكيل حــزام أمني من املكّون  عن 
الـــعـــربـــي بـــن الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة والــجــيــش 
ــاف: »عــلــى واشــنــطــن أن تــدرك  الــتــركــي. وأضــ
أن إقــامــة كــانــتــون كـــردي فــي شــمــال ســوريــة 
ــاة  ــراعــ ــع، وعـــلـــيـــهـــا مــ ــيـ ــمـ ــجـ ــــن الـ ــرفـــــوض مـ ــ مـ
هواجس األتراك. وليس من مصلحة أميركا 
ــراع فـــي شـــرقـــي الـــفـــرات،  ــ وتــركــيــا انـــــدالع صـ
فــوجــود الــواليــات املــتــحــدة فــي هــذه املنطقة 
ــة، حــيــث تــراقــب  ــوريـ مــهــم ملــصــالــحــهــا فـــي سـ
جميع األطراف في الصراع، ومن مصلحتها 
اســـتـــقـــرار الــشــمــال الــــســــوري«. وزار الــجــربــا 
أخـــيـــرًا شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، حــيــث التقى 
قيادات كردية وأخرى في التحالف الدولي، 
ــاد بــعــدهــا إلـــى الــقــاهــرة مــقــر إقــامــتــه، مع  وعـ
التركية  العاصمة  زار  أنــه  معلومات  ورود 

أكثر من مرة في اآلونة األخيرة.
تسيطر الوحدات الكردية التي تتلقى دعمًا 
كبيرًا من التحالف الدولي بقيادة واشنطن 
الـــيـــوم عــلــى مــعــظــم منطقة  مــنــذ عـــام 2014، 
ــة املــفــيــدة«  ــفـــرات الــتــي تــعــّد »ســـوريـ شـــرق الـ
كما  والنفطية،  والــزراعــيــة  املائية  بثرواتها 

»داعـــش« على  السيطرة من تنظيم  انتزعت 
ــزء كبير  مــعــظــم أنـــحـــاء مــحــافــظــة الـــرقـــة، وجــ
ــر الــــــــزور، شـــمـــال نـــهـــر الــــفــــرات،  ــ مــــن ريـــــف ديـ
إلــــى جـــانـــب ســيــطــرتــهــا عــلــى مــعــظــم أنــحــاء 
ــمـــال شــرقــي  مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، أقـــصـــى شـ
للنظام  أمنين  مربعن  باستثناء  ســوريــة، 
في مدينتي القامشلي والحسكة، وأجزاء من 
ريف املحافظة. كذلك تسيطر هذه الوحدات 
على أجـــزاء واســعــة مــن ريــف حلب الشمالي 
الــشــرقــي، شـــرق نــهــر الـــفـــرات، وسلسلة قــرى 
الطبقة  مــن مدينة  الــفــرات تمتد  جنوب نهر 
غربًا وحتى مدينة الرقة شرقًا، على مسافة 

أكثر من 60 كيلومترًا.
ــعــــرب الــــســــوريــــون األغـــلـــبـــيـــة فــي  ــّكـــل الــ ويـــشـ
تنظيم  بــال  ولكنهم  الـــفـــرات،  شــرقــي  منطقة 
نـــدًا  أو   

ً
بـــــديـــــال يــــكــــون  أن  يـــمـــكـــن  عـــســـكـــري 

التي تملك نحو 15 ألف  الــكــرديــة  لــلــوحــدات 
مسلح، وفــق مــصــادر تركية إعــالمــيــة، نالوا 
الــثــورة. كما  تــدريــبــًا عسكريًا طيلة ســنــوات 
قــيــادات ومسلحي حزب  مــن  عـــددًا كبيرًا  أن 
قنديل  جبال  تــركــوا  الكردستاني«  »الــعــمــال 
عد 

ُ
وانــضــمــوا إلــى الــوحــدات الــكــرديــة الــتــي ت

نسخة سورية من هذا الحزب املصنف ضمن 
خانة التنظيمات اإلرهابية.

وزود الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة الـــواليـــات 
أنــواع  بمختلف  الكردية  الــوحــدات  املتحدة، 
األســـلـــحـــة فـــي ســـيـــاق الـــحـــرب املــعــلــنــة على 
تنظيم »داعش«، والتي كانت »قوات سورية 
الديمقراطية«، رأس الحربة البرية فيها منذ 
سنوات. وفي ظل غياب إحصائيات رسمية 

ــركـــون إلــيــهــا، فــــإن مـــصـــادر مطلعة  يــمــكــن الـ
»العربي الجديد« أن نسبة األكراد في  تؤكد لـ
منطقة تل أبيض »محدودة ال تكاد تصل إلى 
خمسة فــي املــائــة مــن عــدد الــســكــان«، مشيرة 
إلى أن لألكراد حيًا واحــدًا في املدينة وعدة 
قــرى فــي ريــفــهــا، مــؤكــدة أن نسبة التركمان 
أكـــبـــر مـــن نــســبــة األكـــــــراد. وكـــانـــت الـــوحـــدات 
الكردية قد هّجرت عام 2015 عددًا كبيرًا من 
عرب وتركمان منطقة تل أبيض بعد انتزاع 
املنطقة من تنظيم »داعــش«،  السيطرة على 

جلهم عبر إلى األراضي التركية.
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن »نسبة العرب في 
منطقة عــن الــعــرب قــبــل الـــثـــورة عـــام 2011 
ــى الــثــلــث تــقــريــبــًا وفـــقـــًا لــتــقــديــرات  تــصــل إلــ
ــيـــة، وكــــانــــوا يـــتـــمـــركـــزون بــشــكــل  غـــيـــر رســـمـ
نهر  بمحاذاة  الغربي  الشريط  في  أساسي 
الــفــرات بـــدءًا مــن زورمــغــار مـــرورًا بالشيوخ 
إلــى صرين. وأضافت:  والعواصي، وصــواًل 
»بعد الثورة تغّير األمر، إذ هّجرت الوحدات 
الــكــرديــة أهـــالـــي قـــرى الــشــيــوخ والــعــواصــي 
وغــيــرهــا، كــمــا أن قــســمــًا مـــن أهـــالـــي صــريــن 
نزحوا باتجاه منبج، وبالتالي تغّير املشهد 

كليًا في املنطقة«.
ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن أهــالــي عــن الــعــرب 
)كـــوبـــانـــي( مـــن األكــــــراد »غــالــبــيــتــهــم ال يـــزال 
ــــرد مــســلــحــي  ــم يــــعــــودوا بـــعـــد طـ ــ مـــهـــجـــرًا، ولـ
تنظيم داعش في عام 2014 وعدد كبير منهم 
فــي مخيمات داخــل ســوريــة ألســبــاب تتعلق 
بمليشيا الوحدات الكردية، وطريقة إدارتها 

للمنطقة، وتعاملها مع الناس«.

تحضيرات تركيا تصطدم برفض 
أميركي وتحذيرات للمعارضة

ترجيحات بأن عدد مقاتلي الوحدات 15 ألفًا )دليل سليمان/فرانس برس(

لم يعد البصريون يتظاهرون يوم الجمعة فقط )فرانس برس(

آل ثاني وغوتيريس في المؤتمر المشترك )كريم جعفر/فرانس برس(

الخطر  إلنهاء  عسكرية  عملية  تنفيذ  على  التركي  اإلصــرار  يصطدم 
الذي تعتبر أنقرة أن القوات الكردية شرقي الفرات تشكله على أمنها 
المعارضة  تحذير  حد  بلغت  متصاعدة  أميركية  بتحذيرات  القومي، 

السورية بشقيها السياسي والعسكري من أي مشاركة

تقرير

تقريرمتابعة

ــاٍف الشــتــداد الــتــنــافــس على  وهـــو أمـــر كـ
املنصب، وعلى الرغم من تمسك النائب، 
املــحــافــظ الــحــالــي أســعــد الــعــيــدانــي، فقد 
للمنصب،  للمرشحن  آخــر إحصاء  بلغ 
ــيـــة  ــًا مــــن األحـــــــــزاب اإلســـالمـ 27 مـــرشـــحـ
وتحديدًا الشيعية، وأبرز املنافسن هو 
»تــيــار الــحــكــمــة« الــتــابــع لــعــمــار الحكيم، 
ــد أعــــضــــاء املـــجـــلـــس، الــــذي  ــ بـــحـــســـب أحــ
تــحــدث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«. وقـــال إن 
»اختيار املحافظ الجديد سيحدث خالل 
الشهر  مـــن  الــثــلــث األول  أو  الــشــهــر  هـــذا 
التظاهرات  »استمرار  أن  مبينًا  املقبل«، 
وتـــطـــورهـــا إلــــى الـــحـــد الـــــذي وصــــل إلــى 
تـــطـــويـــق بـــيـــوت بـــعـــض املـــســـؤولـــن فــي 
الــبــصــرة، وال ســيــمــا املــرشــحــن ملنصب 
املـــحـــافـــظ، يــعــنــي أن هـــنـــاك مـــن اشــتــرى 
إلى  املتظاهرين وصــار يوجههم  بعض 
حيث يريد، ويحارب بواسطة املحتجن 
خصومه، ما يعني أن التظاهرات خرجت 
إلى  املشروعة  ومطالبها  سلميتها  عــن 

جزء من العمل السياسي«.
ــقـــل عــن  ــتـ ــــب مـــسـ ــائـ ــ ــن جــــانــــبــــه، ذكـــــــر نـ ــ مــ
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــبــصــرة،  محافظة 
أن »أســعــد الــعــيــدانــي، مــحــافــظ الــبــصــرة، 
ــم أنـــه  مــتــمــســك بــمــنــصــب املـــحـــافـــظ، بـــرغـ
حصل على مقعد في البرملان، ألن منصب 
املحافظ يوفر للعيداني امتيازات عديدة 
ــرة، ال يــمــكــن  ــيـ ــبـ ومـــخـــصـــصـــات مـــالـــيـــة كـ
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا عــبــر مــقــعــد الـــبـــرملـــان، 
ــفـــســـه الــــــــذي يــــدفــــع بـــاقـــي  ــو األمــــــــر نـ ــ ــ وهـ
املــرشــحــن لــلــقــتــال مــن أجـــل نــيــل منصب 
ــار إلـــى أن »املــتــظــاهــريــن  ــ املـــحـــافـــظ«. وأشـ
ــنـــصـــب املــــحــــافــــظ هـــــو مــا  أدركــــــــــــوا أن مـ
يــشــغــل عـــقـــول املـــســـؤولـــن املــحــلــيــن، لــذا 
قـــرروا محاصرتهم وتــهــديــدهــم، ورفــعــوا 
شــعــارات مــنــددة بما وصــفــوهــا عمليات 
)بيع وشراء( املناصب في املحافظة التي 

تعاني من اإلهمال منذ سنوات عدة«.
بــــــــدوره، رأى املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــحــمــد 
ــيــــس الـــــــــوزراء عــــــادل عــبــد  عــــمــــاد، أن »رئــ
املهدي يفكر بحل أزمة البصرة السياسية 
الحل،  ألدوات  يفتقد  لكنه  واالقتصادية، 
خــصــوصــًا أنــــه مــنــشــغــل حــالــيــًا بقضية 
والــخــالفــات  الــــوزاريــــة،  تشكيلته  تــكــمــلــة 
القوى  وتــهــديــدات  ذلـــك،  على  السياسية 
»العربي الجديد«،  السياسية له«، مبينًا لـ
الــبــصــرة، ال تتطلب  أن »تــهــدئــة أوضــــاع 
أفعاال  تتطلب  بــل  ولـــقـــاءات،  تصريحات 
الواقع، كتوفير مياه صالحة  على أرض 

للشرب، وتوفير فرص عمل«.

إلــى إهــمــال الحكومة املحلية  ــارة  فــي إشـ
في البصرة ملطالب املحتجن.

وعـــن ذلـــك قـــال أحـــد أعــضــاء تنسيقيات 
»التظاهرات  إن  عباس،  البصرة، محمد 
الــســلــمــيــة الـــتـــي خـــرجـــت مــنــذ أشـــهـــر لم 
تحرك أي ساكن لدى الحكومتن املحلية 
واملـــركـــزيـــة، لـــذا اعــتــمــدنــا عــلــى الــوصــول 
ــالـــة  املــــســــؤولــــن إلرســــــــال رسـ ــــى دور  إلــ
املــــواطــــن الـــبـــصـــري الــفــقــيــر واملــــحــــروم«. 
املسؤولن  أن »تطويق دور  إلــى  وأشـــار 
ال يعني إرهاب أهلها، إنما هو لضرورة 
تنفيذ مــطــالــبــنــا، وإنــنــا إن وصــلــنــا إلــى 
دور املــســؤولــن فــبــإمــكــانــنــا إســقــاط كل 
الـــحـــكـــومـــة املــحــلــيــة فــــي الــــبــــصــــرة، عــبــر 
فيها، ونحن  املباني  كل  االستيالء على 

ال نريد أن نصل إلى هذا الحد«.
ــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد الـــصـــحـــافـــي عـــبـــد زيـــد  مـ
ــي  ــربــ ــعــ الـــــبـــــصـــــري، فــــــي حـــــديـــــث مــــــع »الــ
التي وفدت  األمنية  »القوات  أن  الجديد« 
إلـــى الــبــصــرة لــغــرض ضــبــط األمـــن فيها، 
كانت قد خدمت خالل املعارك ضد تنظيم 
داعـــش فــي الــفــلــوجــة واملــوصــل واألنــبــار، 
ــمــــارس أقـــســـى أنـــــــواع الــتــعــنــيــف  وهـــــي تــ
ــتــــجــــن، واســـــتـــــمـــــرار الـــتـــعـــامـــل  مـــــع املــــحــ
ــــذي يــطــالــبــون  مـــع املـــواطـــنـــن املــدنــيــن الـ
ــــؤدي إلــى  بــحــقــوقــهــم بـــهـــذا الــشــكــل، قـــد يـ
تدخل العشائر والقبائل من أجل الدفاع 

عن أبنائها«.
ــي الــــوقــــت نــفــســه الــــــذي يـــطـــالـــب فــيــه  ــ وفـ
ــبــــصــــرة بــــاملــــيــــاه، تـــــــــزداد حـــدة  ــاء الــ ــ ــنـ ــ أبـ
الــتــصــريــحــات والــخــطــابــات الــنــاريــة بن 
ــزاب الــحــاكــمــة فـــي الـــبـــالد،  ــ ــ مــمــثــلــي األحـ
الـــذي يخّول  بــشــأن منصب »املــحــافــظ«، 
ــاك زمــــــام األمــــــــور فــي  ــســ ــقــــانــــون إمــ ــه الــ لــ
بالعقود  التحكم  إلى  باإلضافة  املدينة، 
واالستثمارات واملناقصات وغيرها بما 
ــوال الــبــصــرة ومــشــاريــعــهــا.  ــأمـ يــتــعــلــق بـ

بغداد ـ زيد سالم

ــــروج املــتــظــاهــريــن فـــي مــديــنــة  لـــم يــعــد خـ
الـــبـــصـــرة الـــعـــراقـــيـــة مــقــتــصــرًا عـــلـــى يـــوم 
في  املحتجن  استمرار   

ّ
ظــل فــي  الجمعة، 

املنطقة األغنى بالنفط واملنافذ الحدودية 
بــأوقــات مفتوحة،  الــبــالد، بخروجهم  في 
»مبنى  وأبــرزهــا  الحكومية  املباني  أمــام 
املحافظة ومجلسها«، وهو مركز السلطة 

التشريعية والتنفيذية في املدينة.
ومــنــذ يوليو/ تــمــوز املــاضــي، لــم تستقر 
ــبــــصــــرة، فـــبـــعـــد الــــتــــظــــاهــــرات الـــعـــارمـــة  الــ
من  القتلى  عشرات  سقوط  تخللها  التي 
املــدنــيــن الــشــبــاب الـــذيـــن طــالــبــوا بــمــيــاه 
صالحة للشرب وتحسن الواقع الخدمي 
 
ً
واملــعــيــشــي وتــوفــيــر فــــرص عـــمـــل، فــضــال
عـــن إحــــــراق مـــقـــار األحـــــــزاب والــقــنــصــلــيــة 
الناشطون تحشيدهم  اإليرانية، يواصل 
ــتــــجــــاجــــات املـــاضـــيـــة  ــفـــس االحــ لـــتـــكـــرار نـ
الحكومة  على  للضغط  كبيرة،  وبــأعــداد 
في بغداد، حتى تستجيب إلى مطالبهم 
املعتقلن في سجون  واإلفـــراج عن باقي 
القوات العراقية. غير أنه في األيام املاضية 
املتظاهرين،  ضد  العنف  منسوب  ارتفع 
الحي  الــرصــاص  بواسطة  تفريقهم  عبر 
والغازات املسيلة للدموع، فعاد الغضب 
القوات  أن  الشعبي من جديد، وال سيما 
العسكرية خالفت مقررات رئيس الوزراء 
عــادل عبد املهدي، التي منعت استخدام 

العنف والرصاص.
وعـــمـــل املـــحـــتـــجـــون عـــلـــى رســـــم ســيــاســة 
ــــر  ــة الـــــتـــــظـــــاهـــــر، إثـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــي طـ ــ ــ ــدة فـ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
احــتــشــادهــم أخــيــرًا أمـــام دور املــســؤولــن 
املــحــلــيــن، بــعــد تــظــاهــرهــم فــي الــســاحــات 
املاضية،  األسابيع  في  العامة  والشوارع 
رئيس  دار  قـــرب  التجمهر  آخــرهــا  وكـــان 
كيطان،  ولــيــد  الــبــصــرة  محافظة  مجلس 
وحرقها،  الــســيــارات  بــإطــارات  وتطويقه 

استراتيجية جديدة لمتظاهري البصرة
القمع األمني يعزز الغضب الشعبي

يعتمد المتظاهرون 
في البصرة على 

استراتيجية جديدة 
عنوانها نقل 

االحتجاجات إلى أمام 
دور المسؤولين 

المحليين
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احتجاجات األردن ُتواَجه بالقوة: الرزاز يكرر أخطاء الملقي
عّمان ـ أنور الزيادات

لــلــمــرة األولــــى فــي عــهــد حــكــومــة عــمــر الــــرزاز، 
ــيــــة األردنــــــيــــــة عــلــى  ــنــ ــــت األجـــــهـــــزة األمــ ــدمـ ــ أقـ
 الــوقــفــة االحتجاجية 

ّ
اســتــخــدام الــقــوة لــفــض

يـــوم  فـــيـــهـــا آالف األردنـــــــيـــــــن،  ــي شــــــــارك  ــتــ الــ
الخميس املــاضــي، في العاصمة عــّمــان، ضد 
الــــقــــرارات االقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــكــومــة، والــنــهــج 
السياسي للدولة، لتصبح الحكومة الحالية 
الــتــي جـــاءت بلباس الــدولــة املــدنــيــة وحاملة 
ــن أطــــاحــــوا بــحــكــومــة  ــذيــ آمــــــال املــــواطــــنــــن الــ
ــام، مـــهـــددة هي  ــ هـــانـــي املــلــقــي قــبــل نــصــف عـ
ــرى بــالــســقــوط، بــعــدمــا بـــدا أنــهــا فــقــدت  ــ األخـ
ــوات،  ــ ــ ــاع أصـ ــ ــفـ ــ ثـــقـــة األردنــــــيــــــن، فــــي ظــــل ارتـ
برحيل  طالبت  الخميس،  احتجاجات  خــالل 

البرملان وحكومة الرزاز.
وأظــهــرت االحــتــجــاجــات حــالــة اســتــيــاء عامة 
بن املواطنن الذين فقدوا الثقة في الكثير من 
االقتصادية  فالصعوبات  الدولة،  مؤسسات 
هامش  على  واملــواطــنــون  األغلبية،  تحاصر 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي الـــدولـــة، بــعــدمــا أفــرز 
قانون االنتخاب مجلس نواب مشوهًا، بينما 

يبدو املواطن آخر هّم الحكومات املعينة.
وخــــالل حــــراك الــخــمــيــس، طــالــب املــحــتــجــون 
السياسين  املعتقلن  جميع  ســراح  بــإطــالق 
القوانن  الــرأي، وإسقاط منظومة  ومعتقلي 
الـــتـــي تــقــّيــد الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة، وإلـــغـــاء رفــع 
ضريبة املبيعات على السلع األساسية التي 
خضعت للرفع بداية عام 2018، وإعفاء الدواء 
مـــن هــــذه الــضــريــبــة، وخــفــض نــســبــتــهــا على 
باقي السلع من 16 في املائة إلى 8 في املائة، 

الــذي تّم  والــعــودة عن قانون ضريبة الدخل 
تمريره أخيرًا، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود 
عــلــى فــواتــيــر الــكــهــربــاء، وخــفــض الــضــرائــب 
والــــرســــوم عــلــى املـــحـــروقـــات لــتــتــنــاســب مع 
املحتجن  بعض  طالب  كما  الــعــاملــي.  السعر 
برحيل البرملان وحكومة عمر الرزاز، ووضع 
قانون انتخاب جديد يتناسب مع متطلبات 
اإلصـــــالح، وتــشــكــيــل حــكــومــة إنـــقـــاذ وطــنــيــة، 
ملكية دستورية.  إلى  الوصول  والعمل على 
فيما أوقفت األجهزة األمنية 18 شخصًا ممن 
شاركوا في الفعاليات االحتجاجية، ووّجهت 

لهم تهمة التجمهر غير املشروع.
ــالـــت الــنــاشــطــة  وتــعــلــيــقــًا عـــلـــى مــــا حـــصـــل، قـ
الــحــقــوقــيــة األردنـــيـــة هــالــة عــاهــد، لـــ«الــعــربــي 

الــجــديــد«، إن فــض االعــتــصــام بهذه الطريقة 
غــيــر جـــديـــد، فــفــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــاضــي 
وخـــــالل االحـــتـــجـــاجـــات ضـــد حــكــومــة هــانــي 
ــابــــه، فـــيـــمـــا تـــعـــّرض  املـــلـــقـــي حــــــدث أمــــــر مــــشــ
املــحــتــجــون فـــي عـــام 2011 إلـــى تــعــامــل أشــد 
قسوة من قبل األجهزة األمنية. لكنها لفتت 
إلى أن االستنكار جاء شديدًا هذه املرة، كون 
احتجاجات شعبية  بعد  أتت  الحكومة  هذه 
ــا تــولــت  ــنـــدمـ ــقـــي، وعـ ــلـ أطــــاحــــت بــحــكــومــة املـ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة مــســؤولــيــتــهــا أكــــدت حق 
الــنــاس فــي الــتــعــبــيــر واالحـــتـــجـــاج. وتــوقــعــت 
عــاهــد أال يــؤثــر اســتــخــدام الــقــوة ســلــبــًا على 

فعاليات الحراك.
وأشــارت الناشطة الحقوقية إلى أن تسييج 

استخدمت قوات األمن القوة لفض االحتجاجات )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

املــحــاذي ملقرها في  الــرابــع  لــلــدوار  الحكومة 
ــن الــــوصــــول إلــى  ــّمــــان، ومـــنـــع املـــواطـــنـــن مـ عــ
الــدوار، واعتصامهم في مكان بعيد نسبيًا، 
األردن،  من مستشفى  القريبة  الساحة  وهــي 
ــد شعورًا لــدى البعض بــأن ذلــك تضييق 

ّ
»ول

ــارت إلــى  ــ عــلــى حــريــتــهــم فـــي الــتــعــبــيــر«. وأشــ
أن الحديث عــن اعــتــداء محتجن على رجــال 
األمن وإصابتهم غير دقيق، كما أن الحديث 
عن التحرش يهدف إلى اإلساءة للمحتجن، 
مؤكدة أن خروج الناس إلى الشوارع الفرعية 
كـــان بــســبــب تــضــيــيــق األمــــن عــلــى املحتجن 

واستخدام القوة.
األردنية  العاصمة  في  االعتصامات  وكانت 
عـــّمـــان، وبــالــتــحــديــد قـــرب الـــــدوار الـــرابـــع، قد 
ــرار  تــجــددت مــنــذ أســبــوعــن، عــلــى خلفية إقـ
الحكومة الحالية قانون ضريبة الدخل، وهو 
القانون الذي أطاح بحكومة هاني امللقي قبل 

نصف عام.
اعتصام  األردن بعد فــض  مــا ينتظر  وحـــول 
الــخــمــيــس بـــالـــقـــوة، قــــال الـــقـــيـــادي اإلســالمــي 
ــارز، زكــــي بــنــي أرشـــيـــد، فـــي تــصــريــحــات  ــبــ الــ
»العربي الجديد«، إن »أبرز ما يمكن قراءته  لـ
الــدولــة العميقة فــي األردن تجاه  مــن ســلــوك 
حركة االحتجاج في الدوار الرابع، هو أنه ال 
إرادة عند أصحاب القرار باإلصالح، وبعد أن 
فشلوا في عزل الحراك عن حاضنته الشعبية 
وفشلت سياسة االحتواء أو مسرحية الحوار 
الشكلي، لــجــأوا إلــى املــقــاربــة األمــنــيــة وفض 

االعتصام بالعنف«.
واعتبر بني أرشيد أن »ما لم يدركه أصحاب 
ــرار أن مـــنـــســـوب الــــوعــــي قــــد ارتــــفــــع عــنــد  ــقــ الــ

الناتج  الــتــراكــمــي  املــواطــنــن، وأن االحــتــقــان 
واالستعصاء  السياسي  االنــســداد  حالة  عــن 
الفضاء  أن  كــمــا  وتــتــزايــد،  الــســلــطــوي تتسع 
وبالتالي  مــحــاصــرتــه،  يمكن  ال  اإللــكــتــرونــي 
ــاق ال  ــقــ ــحــ ــتــ ــي اســ ــاســ ــيــ ــســ فــــــــإن اإلصـــــــــــالح الــ
املماطلة  فــي  االســتــمــرار  وال  تجاهله،  يمكن 
ــدرك أصــحــاب  : »هـــل يــ

ً
بــتــحــقــيــقــه«، مــتــســائــال

ــك إال  ــ ــقـــد ذلــ ــتـ ــذه الـــحـــقـــيـــقـــة؟ ال أعـ ــ الـــــقـــــرار هــ
آٍت  ــــالح  اإلصـ أن  مـــؤكـــدًا  األوان«،  فــــوات  بــعــد 
وستفرضه إرادة الشعب بالتفاهم مع النظام 

أو رغمًا عنه.
الــســابــق للجمعية  الــرئــيــس  مــن جــهــتــه، رأى 
األردنية للعلوم السياسية، املحلل السياسي 
»العربي  األردني خالد شنيكات، في حديث لـ
الجديد«، أن مسار األحداث يحدده استمرار 
ــــي حـــال  االعــــتــــصــــامــــات، مـــشـــيـــرًا إلــــــى أنــــــه فـ
ــمــــرار وارتـــــفـــــاع وتــــيــــرة االحـــتـــجـــاجـــات  ــتــ اســ
فالنظام السياسي الذي لم يلجأ إلى العنف 
ــــرى، قـــد يعلن  فـــي املـــاضـــي، كــمــا فـــي دول أخـ
إقالة الحكومة، أو إجراء انتخابات برملانية، 
ــن الـــقـــوانـــن  ــ ــة مـ ــن حــــزمــ ــ وحــــتــــى اإلعـــــــــالن عـ

املرتبطة باإلصالح السياسي.
ــي نـــــــادى بــهــا  ــتــ ــتــــافــــات الــ وحـــــــول ســـقـــف الــــهــ
املشاركون، قال شنيكات إنه خالل عام 2011 
أعــلــى ســقــفــًا. ورد شنيكات  الــهــتــافــات  كــانــت 
إلــى سببن أولهما  فــي األردن  االحــتــجــاجــات 
الــثــانــي فهو سياسي،  السبب  أمــا  اقــتــصــادي 
املـــشـــكـــلـــة ســـيـــاســـيـــة،  ــبــــعــــض أن  الــ ويـــعـــتـــبـــر 
ــــاج لــــذلــــك،  ــتـ ــ ــة نـ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــــات االقـ ــــوبـ ــعـ ــ والـــــصـ
ــد الــحــل الــســيــاســي فــاالنــفــراج  وفـــي حـــال ُوجــ
االقتصادي سيكون مجرد تحصيل حاصل«.

تحليل



عدوان إسرائيلي بأشكال مختلفة ضد الفلسطينيين

االحتالل يستغل التصعيد لمزيد من االستيطان

تحركات قطرية ومصرية 
بشأن الضفة وغزة

صادق االحتالل على 
بناء 82 وحدة سكنية 

إضافية في عوفرا

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

اإلســرائيلي  االحتــال  واصــل 
ضــد  خطواتــه  تصعيــد 
الفلســطينيني فــي الضفــة الغربيــة 
ضــد  املقاومــة  عمليــات  تزايــد  بعــد  املحتلــة، 
جنــود االحتــال واملســتوطنني فــي األســابيع 
فــي  جديــدة  قــوات  دفــع  مــن  وزاد  األخيــرة، 
الحواجــز  ونصــب  الضفــة،  مناطــق  مختلــف 
وفرض القيود على حركة تنقل الفلســطينيني 
فيها، من جهة، مع تشــديد الخطوات العقابية 
الجماعيــة مــن جهــة أخــرى، كإقــرار هــدم بيوت 
منفــذي عمليــات ضــد االحتــال، وآخرها األمر 
املنطقــة  قائــد  نائــب  أصــدره  الــذي  العســكري 
الوسطى في جيش االحتال أمس بهدم منزل 
عمليــة  منفــذ  جباريــن،  خليــل  األســير  عائلــة 
غوش عتصيون في ســبتمبر/ أيلول املاضي، 
وأوامر هدم بيت الشــهيد أشــرف نعالوة منفذ 
عمليــة بــركان، علــى الرغــم من إقــرار جهات في 
الجيــش واملخابــرات أن سياســة هــدم البيــوت 

غير رادعة للفلسطينيني.
بنيامــني  االحتــال،  حكومــة  رئيــس  وأعلــن 
نتنياهــو، خــال جلســة الحكومــة األســبوعية 
أمــس األحــد، أنــه أمــر بتســريع إجــراءات هــدم 
بيوت منفذي العمليات، في حال سمح الوضع 
القانونــي بذلــك، وســحب تصاريــح العمــل مــن 
أقارب وعائات منفذي العمليات ومنعهم من 
العمل في إســرائيل. وأعلن نتنياهو أيضًا أنه 
»نقــل رســالة واضحــة لحمــاس« مفادهــا »أننا 
لــن نقبــل بوضــع يكــون فيه وقف إلطــاق النار 
فــي قطــاع غــزة، وتفعيــل اإلرهــاب فــي الضفــة 

الغربية، وسنرّد على ذلك بثمن باهظ«.
لــت 

ّ
تمث االحتــال  حكومــة  ردود  أخطــر  لكــن 

بعــد  االحتــال  إلــى سياســات دولــة  بالعــودة 
االنتفاضــة األولــى وبعد توقيع اتفاق أوســلو، 
بإقامــة بــؤر اســتيطانية جديــدة، ردًا علــى كل 
يســعى  املرحلــة،  هــذه  وفــي  فدائيــة.  عمليــة 
االحتــال إلــى تبييــض مئــات وآالف الوحــدات 
غيــر  اإلســرائيلية  املســتوطنات  فــي  الســكنية 
ســكنية  وحــدات  إلــى  وتحويلهــا  القانونيــة، 
قانونيــة، مــا يســد الطريق عمليًا أمــام التوّجه 
للمحاكــم اإلســرائيلية واملطالبة بهدم البيوت 
قــام علــى أراٍض فلســطينية خاصــة تــم 

ُ
التــي ت

االســتياء عليهــا مــن قبل املســتوطنني وتحت 
نتنياهــو  والدولــة. وأضــاف  الجيــش  حراســة 
أمس أنه أوعز بتشريع وتبييض آالف البيوت 
املســتوطنات،  فــي  القائمــة  الطــراز  هــذا  مــن 
فــي  جديدتــني  صناعيتــني  منطقتــني  وإقامــة 
الغربيــة،  الضفــة  أراضــي  علــى  املســتوطنات 
ومســتوطنة  حيفتــس  أفنــي  مســتوطنة  قــرب 
بيتــار عيليــت، واملصادقــة على بنــاء 82 وحدة 
ســكنية إضافيــة فــي مســتوطنة عوفــرا شــرقي 
رام اللــه. وقــال نتنياهــو »يظــن الفلســطينيون 
قلــب أرضنــا، ولكننــا  مــن  أنهــم ســيقتلعوننا 
لهــم وللعالــم  بأعمالنــا وبشــجاعتنا نوضــح 

كله أننا هنا لنبقى«.
وترافقــت تصريحــات نتنياهــو هــذه أمس، مع 
إقــرار اللجنــة الوزاريــة للتشــريع فــي حكومــة 

نائيــة. ويشــّكل عمليــًا تطبيقــًا لسياســة الضــم 
املســتوطنات  قانــون  مســمى  تحــت  الزاحــف 
الشابة. كما ينص القانون على إلزام الحكومة 
اإلســرائيلية بتنظيــم املكانــة القانونيــة لهــذه 
املستوطنات خال عامني. كذلك، ينص مقترح 
القانــون علــى أنــه لــن يكــون ممكنــًا خــال هــذه 
الفتــرة إصــدار أوامــر هــدم أو إخــاء مــن لجــان 
التنظيــم والبنــاء التابعــة لــإدارة املدنيــة مــن 
دون موافقة مباشرة وصريحة من وزير األمن 
ورئيــس الحكومة، وبشــرط موافقة الكابينيت 

السياسي واألمني للحكومة.
وأعلنــت رئيســة لجنــة التشــريع الــوزاري فــي 
الحكومــة، وزيــرة العــدل أيليــت شــاكيد، التــي 
تناصر فرض الســيادة اإلســرائيلية على كافة 
املستوطنات في الضفة الغربية وعلى املناطق 
»ســي«، أن الحكومــة اإلســرائيلية تمّكنــت فــي 
الســنوات الثــاث األخيــرة مــن تغييــر الخطاب 
اإلسرائيلي بشأن حركة االستيطان في الضفة 
الغربيــة مــن الحديــث عــن إخــاء املســتوطنات 
إلــى الحديــث عــن شــرعنتها وتكريــس بقائهــا. 
يعيــش  ألن  ســبب  يوجــد  »ال  وأضافــت: 
املستوطنون في هذه املستوطنات بشكل دائم 
تحــت خطــر إخائهــم وتفكيــك مســتوطناتهم. 

علــى املخربــني أن يعرفوا أننــا هنا لنبقى، وأن 
العمليــات لــن تردعنــا«. إلــى ذلــك، أعلــن الوزير 
تســاحي هنغبــي مــن »الليكــود«، أن الخطــوات 
واملشــاريع االســتيطانية تحت حكومة اليمني 
لم تعد تتذرع باالحتياجات األمنية إلسرائيل. 

وقــال هنغبــي فــي مقابلة مع إذاعة الجيش، إن 
تعزيــز االســتيطان يجــري اآلن ويتــم ألســباب 
أو  ذراع  تحــت  وليــس  محضــة،  أيديولوجيــة 

احتياجات األمن، كما كان األمر في السابق.
فــي  لفتــت  قــد  »هآرتــس«  صحيفــة  وكانــت 
التــي  الحــرب  أن  إلــى  أمــس،  افتتاحيتهــا 
مــن  حــرب  هــي  اليــوم،  نتنياهــو  يقودهــا 
وبحســب  واالســتيطان.  املســتوطنات  أجــل 
التــي  نتنياهــو  تصريحــات  فــإن  الصحيفــة، 
املاضــي،  األســبوع  نهايــة  أواًل  صــدرت 
اعتــراف  هــي  الحكومــة،  فــي جلســة  وكررهــا 
هــي  وتوســيعها  املســتوطنات  بــأن  مجــدد 
ضــد  إســرائيلي  وعــدوان  هجوميــة  خطــوة 
الفلســطينيني، ولذلك ليس من باب املصادفة 
أن تترافــق هــذه التصريحــات والخطــوات مــع 
الفلســطينيني،  ضــد  أخــرى  عقوبــات  فــرض 
مثــل تســريع هــدم بيــوت منفــذي العمليــات، 
وتكثيــف االنتشــار لقوات الجيــش في الضفة 
وعمليــات  اإلداريــة  واالعتقــاالت  الغربيــة، 
»حمــاس«،  لعناصــر  اليوميــة  االعتقــال 
وعــن  العســكرية.  الحواجــز  ونصــب  ونشــر 
»الفلســطينيني  بــأن  نتنياهــو  تصريحــات 
يريــدون اقتاعنــا مــن بادنــا ولــن ينجحوا«، 
لنتنياهــو  بالنســبة  الصحيفــة:  قالــت 
وحكومتــه فــإن إســرائيل اليوم فــي حرب على 
تكبيــر وتوســيع املســتوطنات، إذ يتضــح مــن 
تصريحاتــه أن املناطــق املحتلــة )أي الضفــة 
الغربيــة املحتلــة( بالنســبة لــه »بادنــا« ولــن 

ينجح الفلسطينيون »باقتاعنا منها«.
فشــل  ظــل  فــي  نتنياهــو  يواجــه  ذلــك،  إلــى 
الفدائيــة  العمليــات  مواجهــة  فــي  االحتــال 
والتصعيد في املقاومة الفلسطينية، ضغوطًا 
 بحزب »البيت 

ً
من اليمني االســتيطاني، ممثا

مــن  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة،  مــن  اليهــودي«، 
»اليسار واملعارضة اإلسرائيلية«، التي تتهمه 
بالتهــاون فــي التعامل تجــاه »حماس«، مقابل 
شــن حــرب علــى الســلطة الفلســطينية. ووصل 
اإلســرائيلية  الحكومــة  برئيــس  أمــس  األمــر 
األســبق، إيهــود بــراك، إلــى القــول إن نتنياهــو 

يبدو كمن يتعاون مع »حماس«.

8
سياسة

انطلقت سلسلة تحركات 
قطرية ومصرية 

منفصلة هدفها منع 
التصعيد اإلسرائيلي ضد 

الفلسطينيين في الضفة 
وتثبيت هدنة غزة

يســتغل االحتــالل اإلســرائيلي التصعيــد األمني القائم لمزيــد من التضييق على الفلســطينيين، عبــر نصب الحواجز ودفــع تعزيزات 
والعقوبات الجماعية وغيرها، بالتوازي مع العودة إلى سياسة إقامة بؤر استيطانية جديدة ردًا على العمليات الفدائية

يسعى االحتالل لتبييض آالف الوحدات السكنية بالمستوطنات )مناحيم كهانا/فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

تحــركات  الفلســطينية  الســاحة  تشــهد 
واتصــاالت مصريــة وقطريــة منفصلــة لوقــف 
فــي  الفلســطينيني  بحــق  التصعيــد  عمليــات 
الضفــة الغربيــة املحتلــة، وتثبيــت هدنــة غــزة 
االحتــال  لقــوات  األخيــرة  الهجمــة  ظــل  فــي 
السياســيني  مــن  هنــاك، وتهديــدات مجموعــة 
اإلســرائيليني باســتهداف قــادة حركــة حمــاس 
جنديــني  مقتــل  علــى  ردًا  غــزة،  فــي  واملقاومــة 
بهــا  قــام  التــي  العمليــة  فــي  إســرائيليني، 

مقاومون يوم الجمعة املاضية، في الضفة.
ومصريــة  فلســطينية  مصــادر  وتقاطعــت 
أن »خطــوط  الجديــد«  »العربــي  لـ الكشــف  فــي 
اتصــاالت مفتوحــة منــذ نحــو 48 ســاعة ملنــع 
ف عمليات 

ْ
التصعيــد فــي الضفة الغربيــة، ووق

املاحقــة التــي تقــوم بهــا قــوات االحتــال بحق 
وكذلــك  الفلســطينية،  الســلطة  فــي  مســؤولني 

منع انتقال عمليات التصعيد إلى غزة«.
اطــاع  علــى  مصريــة  مصــادر  وذكــرت 
باالتصــاالت، إنــه »علــى مــدار نحــو 48 ســاعة 
اتصــاالت  ــت 

ّ
وتلق باتصــاالت  القاهــرة  قامــت 

مماثلــة ومتبادلــة مــع مســؤولني إســرائيليني 

بشــأن التطــورات األخيــرة. وســعت مصــر لنقل 
األطــراف«،  مختلــف  بــني  املتبادلــة  الرســائل 
مؤكــدة أن »االتصــاالت األمنيــة، إلــى حــدٍّ مــا، 
أســهمت فــي عــدم تصاعــد األمــور، وأدى الوفد 
األمني الذي زار رام الله الجمعة املاضية للقاء 
الرئيــس محمــود عبــاس دورًا كبيــرًا فــي ذلك«. 
أجــرى  األمنــي  »الوفــد  أن  املصــادر  وكشــفت 
أبيــب،  تــل  فــي  بارزيــن  بمســؤولني  اتصــاالت 

للمحافظة على عدم التصعيد«.
مــن جهتهــا أعربــت وزارة الخارجيــة املصريــة 
فــي بيــان لهــا صــادر أمــس األحــد، عــن »قلقهــا 
األراضــي  فــي  الجاريــة  التطــورات  إزاء  البالــغ 
الفلســطينية املحتلة، واالقتحامات التي تقوم 
متفرقــة  ملناطــق  اإلســرائيلية  الســلطات  بهــا 
مــن الضفــة الغربيــة«، منبهــة إلــى »التداعيــات 
األوضــاع  علــى  التصعيــد  لهــذا  املحتملــة 
األمنيــة فــي الضفــة الغربيــة وســائر األراضــي 

الفلسطينية املحتلة«.
ودعــا البيــان إلى »وقــف التصعيد، والحيلولة 
إلــى  ســوى  تفضــي  لــن  ممارســات  أيــة  دون 
املزيــد مــن تدهــور األوضــاع، وتمثــل تقويضــًا 
للمســاعي الراميــة إلــى إحيــاء عملية الســام«. 
للرئيــس  مصــر  »دعــم  البيــان  أكــد  كمــا 
والقيــادة  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 
تجــاه  الراســخ  مصــر  وموقــف  الفلســطينية؛ 
الشــعب  وحقــوق  الفلســطينية  القضيــة  دعــم 
الفلســطيني املشــروعة، وصــواًل إلقامــة دولتــه 
املســتقلة وعاصمتها القدس الشــرقية«. وأبرز 
البيــان أن »مصــر تواصــل تكثيــف اتصاالتهــا 
الحتــواء  العاجــل  والتحــرك  التصعيــد  لوقــف 
اإلقليمــي  الــدور  مــن  انطاقــًا  وذلــك  التوتــر، 
دعائــم  تعزيــز  أجــل  مــن  بــه  تضطلــع  الــذي 
جهــة  مــن  املنطقــة«.  فــي  واالســتقرار  الســام 
أخرى، كشــفت مصادر قيادية بحركة املقاومة 

الفلسطينية »حماس« عن اتصاالت تقوم بها 
قطــر، علــى أكثر من محور. املحور األول يتركز 
علــى وقــف التصعيــد الــذي تقــوم بــه ســلطات 
االحتــال فــي الضفــة والقــدس املحتلــة، فيمــا 
يرتبــط اآلخــر بتثبيــت الهدنــة فــي قطــاع غــزة 
القطريــة  املســاعدات  تمريــر  حــق  انتــزاع  عبــر 
مــن الوقــود واملنحــة املاليــة الخاصــة برواتــب 
املوظفني، وعدم تأثر ذلك بالتداعيات الجديدة 

والفصل بني املسارين.
وذكــرت املصــادر أنــه »ليــس معنــى أن حمــاس 
عــن  تتخلــى  أن  غــزة  فــي  مــا  باتفــاق  تلتــزم 
النهج املقاوم«، مشــددة على »ضرورة أن يعي 
دفع، وال بّد 

ُ
االحتال أن هناك أثمانًا ال بّد أن ت

للحصار الظالم على القطاع أن يرفع، من دون 
التعلــل بــأي حجــج«. وأكــدت أن »رفــع الحصار 
حــق، ســتدفع مــن أجلــه حمــاس أراوح أبنائهــا 

كخطوة أساسية على خطى التحرر«.
في غضون ذلك، وّجه رئيس املكتب السياسي 
لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيــة، أمــس األحد، 
الدعــوة إلــى تشــكيل حكومة وحــدة وطنية من 
 
ّ
كافة الفصائل والقوى الفلســطينية، مؤكدًا أن

حركتــه جاهــزة للذهــاب إلــى انتخابــات عامــة، 
فــي خطــاب شــامل بمهرجــان مركــزي نظمتــه 
»حمــاس« فــي مدينــة غــزة، بذكــرى انطاقتهــا 
الحادية والثاثني، كما وجه الشــكر للسلطات 
فــي مصــر التــي قــال إنهــا تــؤدي دورًا مهمًا في 
اســتثمار النضال الشــعبي لكســر الحصار عن 
غــزة، مقدمــًا الشــكر أيضــًا لقطــر علــى مواقفهــا 

التي وصفها باألصيلة الدائمة والثابتة.
اتصــااًل  أمــس  مــن  أول  ــى 

ّ
تلق قــد  هنيــة  وكان 

هاتفيــًا مــن أميــر قطر الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، لتقديم التعزية له بوفاة شقيقه، وجرى 
خالــه اســتعراض آخــر التطــورات الجارية في 

الضفة املحتلة وقطاع غزة.

االحتال، قانونًا جديدًا لتكريس وإبقاء البؤر 
االستيطانية غير القانونية التي يطلق عليها 
الشــابة«.  »املســتوطنات  مســمى  االحتــال 
وصادقــت اللجنــة املذكــورة علــى مقتــرح قّدمــه 
ســموطريتش  بتســليئل  الكنيســت  عضــو 
مــن حــزب »البيــت اليهــودي« خــال جلســتها 
األســبوعية أمــس. ويعنــي هــذا اإلقــرار اعتمــاد 
مقتــرح القانــون مــن قبــل االئتــاف الحكومــي، 
الحكومــي  االئتــاف  أعضــاء  كافــة  وإلــزام 
بالتصويــت إلــى جانــب القانــون عنــد طرحــه 

على الكنيست إلقراره بالقراءات الثاث.
الجهــات  كافــة  إلــزام  علــى  القانــون  وينــص 
واملؤسسات في إسرائيل والشركات التجارية 
التــي  االســتيطانية  للبــؤر  الخدمــات  بتقديــم 
عتبر مستوطنات 

ُ
يصل عددها إلى نحو 80 وت

خاص

■ أليس منكم رجل رشيد؟ يقتل أهل اليمن بعضهم بعضًا ويموتون 
جوعًا، ال مشكلة، لكن إن تهددت مصالح نافذة بالبحر األحمر، يهرولون 
لتأمني ذلك وإرسال قوات دولية مليناء الحديدة، ليس لسواد عيونكم يا 
أهل الحديدة بل لتأمني مصالحهم. اليمن يصرخ منذ أربع سنوات ولم 

يسمعوا، ملاذا اآلن سمعوا صراخنا؟

■ ميناء الحديدة البحري والجوي تحت سيطرة مليشيا الحوثي وميناء 
عدن الجوي تحت سيطرة مليشيا خارجة عن الشرعية. التدخل األممي 

ضروري للكل

■ للمرة الثالثة تكبح أميركا جماح اإلسرائيليني خال فترة قصيرة. املرة 
األولى في قطاع غزة وأوقفتها. والثانية في الشمال وأوقفتها. وهذه املرة 

الثالثة في الضفة الغربية. أميركا ال تريد أي تشويش على استراتيجيتها، 
ونتنياهو يحاول بكل الطرق اختراق ذلك. شيء يدعو لاستغراب؟

■ حشود غفيرة تجتمع في ساحة الكتيبة الخضراء رافعني رأسهم كلهم 
قوة وفخر وثبات، غير مبالني بالعدو، ألن ظهورهم محمية وحاملني راية 

 على 
ّ

بلدهم وبجانبها الراية الخضراء. تنظيم جيد ومنظم. وهذا ما يدل
تفاني وإتقان العمل من قبل هذا التنظيم السياسي. ألف مبروك يا حماس

■ من صراع الحضارات الحديث ما نشهده هذه األيام من تظاهرات في 
أوروبا تحديدًا، وهي ما تعطيك الصورة الحقيقية لهذا الصراع، في 

فرنسا وبلجيكا وهولندا والنمسا

■ شعوب أوروبا مش القية تاكل واالتحاد األوروبي داير يبعزق أموال 
الشعوب على السيسي وأمثاله. ما يصحش كدا

■ السيسي بيقول إن أي واحد ماشي في الشارع عاوز يعرف نفسه هو 
رايح فني يشوف بطنه أد ايه؟ يعني لو بطنه طالعة شوية صغيرة يبقى 

رايح العتبة، ولو أكبر شوية يبقى رايح أكتوبر، ولو أكبر كتييير يبقى 
رايح أسوان، أما لو كان كرشه مدلل يبقى ده أمه داعية له ألنه مهاجر 

برة مصر

■ السيسي يطالب بتدريس برامج عملية في الكليات العسكرية عما أسماه 
»علم هدم الدول«، تحسبًا ملحاوالت تنفيذه في مصر. هدم الدولة يبدأ بترك 

الجيش لوظيفته األساسية أي حماية الحدود ويشتغل في السياسة

جهاز  في  كبارًا  وموظفين  محققين  أن  »هآرتس«  صحيفة  كشفت 
لقضاة  وتثقيف«  توجيه  »محاضرات  سلسلة  قــّدمــوا  »الــشــابــاك«، 
المحاكم اإلسرائيلية اللوائية في كيفية التعامل مع الملفات المختصة 
بقانون »مكافحة اإلرهاب«، وإصدار األحكام القضائية ضد المعتقلين 
الفلسطينيين. ونقلت الصحيفة عن مصدر شارك في هذه اللقاءات أن 
يكتبه  أن  بـ»إمالء ما يفترض  »الشاباك« قاموا عمليًا  محققي وضباط 

القضاة في األحكام التي سيصدرونها في الملفات المختلفة«.

تعليمات استخبارية للقضاء
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قطر للبترول توسع استثماراتها في أميركا
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

توســيع  عــن  للبتــرول  قطــر  شــركة  كشــفت 
استثماراتها في أميركا عبر ضخ 20 مليار دوالر 
علــى مــدى الســنوات القادمــة، كمــا أعلنت الشــركة 

عن شراء ثاثة استكشافات نفطية كبرى في املكسيك.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة، والرئيس التنفيذي لشركة 
قطــر للبتــرول، ســعد بــن شــريده الكعبي، أمــس، إن املجموعة 
تعتــزم اســتثمار 20 مليــار دوالر، علــى األقــل، فــي الواليــات 
املتحدة، على مدى السنوات القليلة القادمة، بعد انسحابها 
ــب 

ّ
يجن والــذي  )أوبــك(،  للنفــط  املصــدرة  الــدول  منظمــة  مــن 

الدوحة مخاطر قانونية محتملة هناك.
وأضــاف الكعبــي، فــي تصريحــات لوكالــة »رويتــرز«، أمــس، 
أن الشــركة تســعى إلــى إعــان أســماء الشــركاء األجانــب فــي 
وحــدات إنتــاج الغــاز الطبيعــي املســال الجديدة التــي تبنيها 
بحلــول منتصــف العــام القــادم، لكنــه أضاف أن قطــر للبترول 
ــذ املشــروع منفــردة مــن دون مشــاركة شــركات نفــط 

ّ
قــد تنف

 عروضا جيدة.
َ

عاملية إذا لم تتلق
ومــا زالــت قطــر للبتــرول تجــري محادثــات مــع شــركات نفــط 

عامليــة بشــأن مشــروع التوســع الجديــد. ومــن بــني الشــركات 
العامليــة التــي تعمــل حاليــا فــي قطــر إكســون موبيــل وتوتــال 

ورويال داتش شل وإيني.
باســم  يعــرف  مقترحــا  أميركيــا  تشــريعا  إن  الكعبــي  وقــال 
»نوبــك« يناهــض التكتــات االحتكاريــة ملنتجــي ومصــدري 
النفــط هــو أحــد أســباب االنســحاب مــن أوبــك. وقــد يعــرض 

القانون املنظمة لدعاوى مكافحة احتكار أمام القضاء.
وفي السياق، وقعت »قطر للبترول«، أمس، اتفاقية مع شركة 
مــن ثاثــة  علــى %35  اإليطاليــة تســتحوذ بموجبهــا  إينــي 
»أمــوكا«  فــي حقــول  الضحلــة  امليــاه  فــي  نفطيــة  اكتشــافات 
و»ميزتون« و»تيكواللي« التي تقع في املنطقة رقم واحد في 

خليج كامبيتشي في املكسيك.
وقــال الكعبــي، خــال مؤتمــر صحافــي عقــد أمــس، فــي مقــر 
الشــركة بالدوحــة، إنــه مــن املتوقــع أن يبــدأ إنتــاج النفــط فــي 
الحقــول الثاثــة فــي منتصــف عــام 2019، لتصــل إلــى 90 ألــف 

برميل يوميا بحلول 2021.
وأوضح الكعبي أن اإلنتاج يمكن أن يصل إلى ذروته في عام 
2021 مــن خــال منشــأة عائمــة لإنتاج والتخزيــن والتفريغ، 
بينمــا ســيتم تركيــب منصتــني إضافيتــني في حقلــي »أموكا 

احتــواء  إلــى  تشــير  التقديــرات  أن  إلــى  الفتــا  وتيكواللــي«، 
املنطقة رقم واحد، على أكثر من ملياري برميل مكافئ يشكل 

النفط 90% منها.
وأكد الكعبي أن التوسعات واالستحواذات الخارجية تسير 
قطــر  إنتــاج  وزيــادة  لتطويــر  الســعي  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا 
للبترول من الغاز الطبيعي املسال من 77 مليون طن سنويا 
إلــى 110 مايــني طــن ســنويا خــال الســنوات القادمــة، ورفــع 
الطاقــة اإلنتاجيــة مــن 4.8 مايــني برميــل مكافــئ يوميــا، إلى 

6.5 مايني برميل مكافئ يوميا خال العقد القادم. 
بــدوره، قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة »إينــي«، كاوديــو 
ضمــن  تقــع  للبتــرول  قطــر  مــع  »االتفاقيــة  إن  ديســالي 
نطــاق التعــاون االســتراتيجي األوســع مــع شــريكنا طويــل 
األجــل فــي املكســيك«. وتشــكل االتفاقيــة اســتمرارا لخطــط 
نطــاق  وتوســيع  للنمــو  للبتــرول  قطــر  واســتراتيجية 
حضورها الدولي، مع االهتمام بأميركا الاتينية كمنطقة 
اســتراتيجية مهمــة لاكتشــاف والتنقيــب، والتــي نجحــت 
فــي توســع رقعــة وجــود قطــر للبتــرول دوليــًا فــي البرازيــل 
واملكسيك واألرجنتني وقبرص والكونغو وجنوب أفريقيا 

وموزمبيق وسلطنة عمان.

الســعودي،  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر  أعلــن 
نشــاطًا   41 فــي  العمــل  قصــر  أمــس،  الراجحــي،  أحمــد 
الربحــي  وغيــر  الســياحي  القطاعــني  فــي  ومهنــة 
علــى  املنــورة،  املدينــة  بمنطقــة  املغلقــة،  واألســواق 
الســعوديني والســعوديات فقــط. وأكــد الوزيــر فــي بيان 
أن  )واس(،  الرســمية  الســعودية  األنبــاء  وكالــة  نقلتــه 
»املراكــز  بينهــا  عــدة  أماكــن  شــملت  واألنشــطة  املهــن 
وموظفــو  واملــوالت،  املغلقــة  التجاريــة  واألســواق 
الجمعيــات األهليــة، والوظائف الفندقية والســياحية«. 
كما تشمل الوظائف أيضا، سائقي السيارات الخفيفة، 
وموظــف أمــن وســامة، ومديــر خدمــة العمــاء، ومديــر 

إداري، ومنــدوب التســويق واملبيعــات، ومديــر املــوارد 
البشرية، وموظف موارد بشرية، ومندوب تسويق.

وشــدد البيــان علــى تطبيــق عقوبــات بحــق املخالفــني 
لتوطني املهن املقصورة على السعوديني والسعوديات، 
األجانــب  آالف  مئــات  مغــادرة  ورغــم  تفاصيــل.  دون 
وفــرض  الســعودة  بســبب خطــة  الســعودية،  األراضــي 
رســوم إضافيــة وضرائــب عليهــا، فقــد ارتفعــت نســبة 
البطالة في اململكة إلى 12.9% في الربع األول من العام 
أعلــى  لتســجل  رســمية،  إحصائيــات  حســب  الجــاري، 
مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات. وتصاعدت وتيرة 
تســريح العمالة الوافدة في الســعودية، في مؤشر على 

تزايــد الضغــوط التــي يتعرض لها االقتصــاد، وارتباك 
معظــم القطاعــات اإلنتاجيــة والتجاريــة والخدميــة في 
الدولة التي أنهكها اإلنفاق العسكري املتزايد والتكلفة 
علــى الحــرب ضــد الحوثيــني فــي اليمــن، والدخــول فــي 

صراعات إقليمية أضرت باالستثمار واملشروعات.
وأظهــرت بيانــات رســمية حديثــة صادرة عن املؤسســة 
تســريح  )حكوميــة(،  االجتماعيــة  للتأمينــات  العامــة 
نحــو 1.36 مليــون موظــف أجنبــي مــن القطــاع الخــاص 
فقــط خــال 21 شــهرا، وذلــك منــذ مطلــع العــام املاضــي، 
حتــى نهايــة ســبتمبر/ أيلــول مــن العــام 2018. ووفــق 
 7.13 إلــى  األجانــب  املوظفــني  عــدد  تراجــع  البيانــات، 

مايني فرد، بنهاية سبتمبر/ أيلول 2018، مقابل 8.49 
مايني في نهاية ديسمبر/ كانون األول 2016. وتعتمد 
علــى  كبيــر  بشــكل  الخليــج،  دول  وبقيــة  الســعودية 
العمالــة األجنبيــة. وتتزامــن خســارة املوظفني األجانب 
فــي الســعودية لوظائفهــم، مــع رفع اململكــة منذ 3 أعوام 
مــن وتيــرة توطــني العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة. 
وتســتهدف الســعودية فــي رؤيتهــا املســتقبلية 2030، 
خفض معدل البطالة بني مواطنيها إلى 7% وهو األمر 
الــذي يصعــب تحقيقــه فــي ظــل العقبــات االقتصاديــة 

التي تواجه اململكة، حسب مراقبني.
)العربي الجديد(

منع غير السعوديين من 41 نشاطًا في المدينة المنورة

مفاوضات 
الصين وأميركا 

نحو تقّدم 
جزئي

التنازلــي  العــّد  بــدأ 
اتفــاق  إلــى  للتوصــل 
واشــنطن  بــني  تجــاري 
ظــل  فــي  وبكــني، 
األمــور  تجاهلهمــا 
مــن  التــي  الدبلوماســية 
تقــّوض  أن  املحتمــل 
مفاوضاتهمــا  نتائــج 
يقــول خبيــر  الحساســة. 
فــي  الدوليــة  التجــارة 
العاقــات  مجلــس 
األميركــي،  الخارجيــة 
»أعتقــد  ألــدن  إدوارد 
املتحــدة  الواليــات  أن 
أخيــرًا  دخلتــا  والصــني 
مــن  جديــة  مرحلــة  فــي 
ويــرى  املفاوضــات«. 
»فرانــس  لوكالــة  وفقــا 
بــرس« أنــه حصــل »تقدم 
أســبوعني  فــي  أساســي 
فــي  حصــل  ممــا  أكثــر 
واليــة  مــن  ســنتني« 
دونالد ترامب الرئاسية، 
التوصــل  يتوقــع  لكنــه 
األحــوال  أحســن  فــي 
جزئــي«  »اتفــاق  إلــى 
االلتزامــات  بعــض  مــع 
الصــني«.  جانــب  مــن 
وتمثــل بعــض القضايــا 
السياســي  الطابــع  ذات 
عائقــا  والدبلوماســي 
تقــدم  تحقيــق  أمــام 
التجــاري،  امللــف  فــي 
ملــف  إلــى  فباإلضافــة 

هواوي.

اتهامات فساد لرئيس المالديف السابق
أعلنت شرطة المالديف أمس، أّن الرئيس السابق عبد اهلل 
قررت  أن  بعد  فساد،  وقائع  في  التحقيق  قيد  يمين 
محكمة تجميد أرصدته المصرفية البالغة 6.5 ماليين 
االنتخابات  خسر  الذي  يمين  الشرطة  .واستجوبت  دوالر 
فساد  قضية  في   ،2018 سبتمبر  أيلول/  في  الرئاسية 
الهندي.  المحيط  في  الهادئ  األرخبيل  تضرب  كبرى 
يناهز 1.5 مليون  بأنّه تلقى ما  ويواجه يمين ادعاءات 
دوالر بشكل غير شرعي خالل محاولته الفاشلة إلعادة 
الحالي  الرئيس  أمام  خسرها  التي  االنتخابات  في  انتخابه 

إبراهيم محمد صليح. 

مخاوف مصرية من الحجز على الحسابات
الحكومة  أحقية  مدى  بشأن  مصر  في  الجدل  تجّدد 
ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب التابعة لها، 
في  والشركات  األشخاص  حسابات  على  االطالع  في 
البنوك للحجز عليها، في حال التخلف عن سداد الضرائب، 
وهو ما يفتح الباب لتعديل قانون البنك المركزي الذي 
المالية المصري محمد  ال يجيز ذلك اإلجراء. وقال وزير 
وضع  يبحثان  المركزي  والبنك  وزارته  إن  أمس،  معيط، 
آلية قانونية للحجز على حسابات المتخلفين عن سداد 
الضرائب بالبنوك. وأضاف معيط أن الحجز يتعلّق فقط 

بالمبلغ المستحق لخزينة الدولة من الضرائب.

طيران تركيا يطلق تخفيضات في قطر
حملتها  أمس  التركية  الجوية  الخطوط  أعلنت 
الترويجية، احتفاًال باليوم الوطني لدولة قطر المصادف 
لـ 18 ديسمبر/ كانون األول وحلول فصل الشتاء. وقالت 
نسخة  الجديد«  »العربي  إلى  وصلت  بيان  في  الشركة 
إلى 60% على األسعار  إنها ستقدم عروضًا تصل  منه، 
السياحية  والدرجة  األعمال،  درجة  لتذاكر  الشاملة 
لجميع المسافرين من قطر عبر مطار صبيحة كوكجن 
أنقرة،  أضنة،  منها  مختارة  وجهة   18 إلى  الدولي 
غاتويك،   – لندن  برشلونة،  أنطاليا،  بودروم،  هاتاي، 

دوسلدورف، فيينا، أمستردام، بروكسل، برلين.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال أعرف سر إصرار كبار 
املسؤولني في وزارة املالية 

املصرية على التحرش بالقطاع 
املصرفي من وقت آلخر، رغم 

أنهم يعرفون أنه لوال أموال البنوك 
ما ظل الوزير وحكومته في 
مناصبهم ملدة ساعة واحدة.

وال أعرف سر إصرار هؤالء على 
إثارة قلق العمالء واملتعاملني مع 

البنوك، رغم أنهم يدركون أنه لوال 
أموال املودعني ما تقاضى الوزير 
وحكومته رواتبهم، وال استطاعت 

الحكومة تمويل مشروع تنموي 
وخدمي واستثماري واحد، 

وال تقاضى العاملون بالجهاز 
اإلداري للدولة رواتبهم.

فالبنوك هي املمول األول للخزانة 
العامة، واملقرض الرئيسي 

للحكومة، واملكتتب األول في أدوات 
الدين ) السندات وأذون الخزانة( 

التي تطرحها الحكومة وبمليارات 
الجنيهات أسبوعيا، والبنوك تحتل 
املركز األول بني الجهات الحكومية 

األكثر تسديدًا للضرائب.
السبت، كشف محمد معيط وزير 
املالية، عن بدء وضع آلية قانونية 

تسمح للوزارة بالحجز على 
أرصدة املمولني في البنوك في حال 
عدم تسديد مستحقات الضرائب، 
واملثير أنه أعطى انطباعا بموافقة 

املركزي على خطوة الوزارة من 
تحرش بالبنوك وأموال مودعيها 
حينما تحدث عن تعاون مشترك 
مع البنك املركزي في هذا الشأن، 
وهذا يخالف األعراف املصرفية، 

ويخالف التصريح الذي أدلي 
به طارق عامر، محافظ البنك 

املركزي في بداية يناير/ كانون 
الثاني املاضي وأكد فيه أن البنك 
لن يسمح على اإلطالق بالكشف 
عن حسابات العمالء املصرفية، 
ملصلحة الضرائب، وأنه ال يمكن 

السماح بتعديل قانون البنوك 
للكشف عن سرية الحسابات، 

وأن طلب وزارة املالية ُيعد خرقًا 
للقانون لن يقبله البنك.

بل وذهب عامر في تصريح آخر 
إلى القول إن االقتراب من أموال 
املودعني خط أحمر، وإن حماية 

سرية الحسابات حق أصيل 
للبنك املركزي، ولن يتم السماح 
بالتدخل في شؤونه أو اختراق 

بيانات العمالء، وإن السماح 
بالكشف عن حسابات العمالء 

يتعارض مع قانون البنوك.
تصريح وزير املالية األخير 

ليس األول من نوعه، ففي يناير 
املاضي كشف عماد سامي، 

وكيل أول وزارة املالية، رئيس 
مصلحة الضرائب، عن االنتهاء 
من تعديل قانوني يسمح لوزير 
الع على الحسابات 

ّ
املالية باالط

املصرفية للممولني.
وزارة املالية تتحرش بالبنوك 

بهدف زيادة إيرادات الخزانة العامة، 
وهذا األمر قد يثير قلق املودعني، 
صغيرهم قبل كبيرهم، فالوزارة 

قد تتحفظ على أموال الصغار 
بحجة عدم تسديد الضريبة 

العقارية املستحقة عليهم، ولذا 
مطلوب من البنك املركزي الخروج 

بييان يؤكد مجددا أن أموال 
املودعني خط أحمر، وأن البنك 

حامي أموال املودعني ومدخراتهم 
مهما كانت صغيرة.

التحرش بالبنوك 
المصرية
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اقتصاد

بغداد ـ سالم الجاف

ــيــــون فــي  ــلــ ــــون مــــحــ ــــؤولــ ــســ ــ قــــــــال مــ
محافظة البصرة )جنوب العراق(، 
ــا ال  ــ ــد«، إن مـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
يــقــل عـــن خــمــس شـــركـــات إيــرانــيــة هــربــت إلــى 
التزاماتها  فت عن 

ّ
أن تخل الــبــالد، بعد  خــارج 

بالعقود املوقعة معها إلنجاز مشاريع تتعلق 
مها 

ّ
تسل عــقــب  التحتية،  والــبــنــى  بــالــخــدمــات 

املسؤولون،  وأكــد  كاملة.  املالية  مستحقاتها 
الذين رفضوا ذكر أسمائهم، أن تلك الشركات 
مسلحة  وفصائل  مليشيات  قبل  مــن  محمية 
داخــــل املــحــافــظــة ســمــحــت لــهــا بــالــتــنــصــل عن 
ــن دون  ــادرة مــ ــ ــغــ ــ تـــعـــهـــداتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة واملــ

استكمال أعمالها.
تأتي هذه التأكيدات بعد أيام من إعالن هيئة 
عدد  ارتــفــاع  عــن  )حكومية(  العراقية  النزاهة 
إلى  البصرة  محافظة  فــي  املتعثرة  املــشــاريــع 

233، منها 43 مشروعا أحيل ملفها للقضاء.
تلك  كلفة  إجــمــالــي  فــإن  الهيئة،  لبيان  ووفــقــا 
املــشــاريــع يــبــلــغ 2.69 تــرلــيــون ديـــنـــار عــراقــي 
بــيــنــهــا نحو  )الـــــــدوالر = 1191 ديــــنــــارا(، مـــن 
مياه  توفير  ملــشــاريــع  ديــنــار  تريليون  نصف 
ــاريـــع خــدمــيــة  شـــــرب لـــلـــبـــصـــرة، عـــــدا عــــن مـــشـ
خدمية  ومــبــان  وتربوية  وتعليمية  وصحية 

ومنشآت رياضية وتطوير طرق وجسور. 
ــادر فــــي الـــبـــصـــرة، فـــــإن خــمــس  وحـــســـب مــــصــ
شـــركـــات إيـــرانـــيـــة غـــــادرت الـــبـــالد مـــن دون أن 
مبالغها  بها وتقاضت  مكلفة  تكمل مشاريع 
بشكل مسبق، بــاإلضــافــة إلــى شــركــات أخــرى 
لـــم تــكــمــل مـــا فـــي ذّمــتــهــا مـــن تــعــهــدات حسب 
العقود املبرمة معها، وانتقلت إلى محافظات 
ــرى لــتــكــرر نــفــس الــفــعــل. وأضـــافـــوا أن من  أخــ
ــتـــي تـــوقـــفـــت بــســبــب هــــروب  بــــن املـــشـــاريـــع الـ
الــشــركــات اإليــرانــيــة، إنــشــاء قــنــاة ري مــن شط 
اإلنــشــاء، وبناء  العرب، ومدينة سكنية تحت 

شبكة للمجاري والصرف الصحي في قضاء 
املدّينة بالبصرة. واتهمت املصادر مسؤولن 
الفساد  عمليات  على  بالتستر  املحافظة  فــي 
ــتـــردي الــخــدمــي.  وتــــرك الـــنـــاس غـــارقـــن فـــي الـ
من جانبه، قال أحد أعضاء التيار املدني في 
»العربي الجديد«،  البصرة، حسن التميمي، لـ
 »الحالة التي وصلت البصرة إليها نتيجة 

ّ
إن

الـــخـــراب الــــذي أحـــدثـــه عــــدم إنـــجـــاِز املــشــاريــع 
الخدمية خطرة جدا«، واملعروف أن أغلب تلك 
الشركات إيرانية وال يستطيع أحد االعتراض 
أو  بالطائفية  املطالبة بحقه، ألنــه سيتهم  أو 
االنتماء للبعث أو أنه مدسوس، وما إلى ذلك 
أن  التميمي  التهم«، وفقا لقوله. وأوضــح  من 
تـــوقـــف املـــشـــروعـــات هـــو أحــــد أســـبـــاب خـــروج 
 
ً
التظاهرات منذ أشهر في املحافظة، متسائال
عــــن ســـبـــب عـــــدم تــشــغــيــل تـــلـــك الــــشــــركــــات إال 
للذين يأتون بتزكية من أحد فصائل الحشد 
ــد أن شـــركـــات إيـــرانـــيـــة عــديــدة  ــ الــشــعــبــي. وأكـ
استلمت مالين الدوالرات وغادرت العراق بال 
رقيب ولم تكمل حتى 50% من املشروع، محمال 
الحكومة املحلية مسؤولية كل ما يحدث في 
املحافظة من عدم إسناد املشاريع إلى شركات 
ذات خـــبـــرة فـــي إنـــجـــاز املـــشـــاريـــع الــضــخــمــة.
وشـــهـــدت الـــبـــصـــرة وعـــــدة مــحــافــظــات أخـــرى 
مظاهرات واحتجاجات، خالل فترات سابقة، 
ــــردي األوضــــــاع املــعــيــشــيــة وتـــدهـــور  بــســبــب تـ

الـــــخـــــدمـــــات. وقــــــــال عـــضـــو لـــجـــنـــة الـــخـــدمـــات 
املعموري،  برهان  البرملاني  النائب  النيابية، 
»العربي الجديد«: »لدينا شركات عامة فيها  لـ
املشاريع  تنفيذ  كــوادر جيدة، وباستطاعتها 
 الــفــســاد هــو الـــذي جعل 

ّ
بنصف الــكــلــفــة، لــكــن

أغلب املشاريع تذهب بحجة أن هذه الشركات 
الفساد  »بسبب  ــه 

ّ
أن املعموري،  وأكــد  عاملية«. 

تلكأت أغلب املشاريع، وبالتالي اليوم ليست 
لدينا شركات محصنة ماليا ولديها خطابات 

ضمان، فأغلبها شركات وهمية.
تــعــانــي نفس  املـــحـــافـــظـــات   »كــــل 

ّ
وأوضــــــح أن

املتنفذين تالعبوا  الكثير من  املعاناة، فهناك 
باملشاريع االستراتيجية.  وفي نفس السياق، 
عــــّد الـــنـــائـــب عــلــي الـــبـــديـــري، مـــا يــحــصــل في 
البصرة، مؤشرا واضحا وصريحا على حجم 
الفساد الــذي حــدث فــي هــذا البلد، قــائــال: »لم 
نــالحــظ أي شــركــة أجنبية قــدمــت أي مشروع 
جــاد في هــذا املــلــف«. وأكــد أن »هــذه الشركات 
مجرد أسماء فقط بدون أي تاريخ أو عمل، ال 
في بلدانها وال في العراق، إذ هرب أصحابها 
باألموال من دون تنفيذ املشروعات، وبالتالي 
فــــإن املـــواطـــن هـــو املــتــضــرر الــوحــيــد فـــي هــذه 
ــاك أيـــضـــا الــكــثــيــر مـــن حــيــتــان  ــنـ الــعــمــلــيــة، وهـ
الفساد في البلد استفادوا من هذه الظاهرة«.

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال املــــواطــــن خـــالـــد الــــعــــزي، من 
 »شركة تدعى 

ّ
»العربي الجديد«، إن البصرة، لـ

»كوثران اإليرانية« تعمل على تخريب الطرق 
في حي البتول القريب من مستشفى الفيحاء 
فـــي الـــبـــصـــرة، لــتــضــمــن حــصــولــهــا عــلــى عقد 
 »عمل الشركة يتم بإسناد 

ّ
إصالحها«. وأكد أن

الحكومة  أنــظــار  مــن فــصــائــل مسلحة، وأمــــام 
املحلية، ونحن ال نستطيع الحديث أو تقديم 
شــكــوى ضـــد الـــشـــركـــات، كــونــهــا مــدعــومــة من 
االقتصادي  الخبير  الفصائل«. وأوضــح  هذه 
»العربي  لـ العراقي رحيم عبد الكريم الزيدي، 
إعـــمـــار  مــــن 400 شـــركـــة  أكـــثـــر  أن  الــــجــــديــــد«، 
الــعــراق، منذ  وإنــشــاءات إيرانية موجودة في 
ــنــــوات، تـــتـــفـــاوت بـــن مــتــوســطــة وصــغــيــرة  ســ
بالحرس  ترتبط  غالبيتها  قــابــضــة،  وكــبــيــرة 
الثوري اإليراني بشكل أو بآخر، وكلها تحصل 
عــلــى تــوصــيــة مــنــه وال يلتفت إلـــى جــودتــهــا.
وأضاف: »يتوجب على الحكومة، بشكل عام، 
أن تكون أكثر شفافية في هــذا اإلطـــار. وبقاء 
ــات اإليــــرانــــيــــة كـــطـــرف مــســتــحــوذ أمـــر  ــركـ الـــشـ
غــيــر جــيــد، فــهــي غــيــر أمــيــنــة بــالــعــمــل املــنــجــز، 
هــذا إذا أنــجــزتــه بشكل كــامــل«. وأكـــد الــزيــدي 
أن الــشــركــات اإليــرانــيــة كــّبــدت الــعــراق خسائر 
كبيرة، وكان يفترض أن يوضع حد لذلك منذ 
فــضــيــحــة املـــــدارس الــحــديــديــة الــجــاهــزة الــتــي 

بنتها شركة إيرانية عام 2008 وليس اآلن.

الكويت ـ محمود بدير

كــشــف مــصــدر مــســؤول فــي الــهــيــئــة الــعــامــة ملــكــافــحــة الفساد 
الكويتية )نزاهة( لـ »العربي الجديد« أن الهيئة خاطبت بنك 
املصرفية  السرية  لكشف  املحلية  والبنوك  املــركــزي  الكويت 
ــع وخــزائــن خــاصــة لبعض الخاضعن  عــن حــســابــات وودائــ
لــقــانــون إنــشــاء الــهــيــئــة. وأوضــــح املـــصـــدر، الــــذي رفـــض ذكــر 
اسمه، أن طلب هيئة مكافحة الفساد، يأتي بناء على بالغات 
مقدمة ضد مجموعة من اإلعالمين وبعض مشاهير مواقع 
»الفاشينستا«، حيث  التواصل االجتماعي، أو ما يعرفون بـ
أمـــوال وحـــاالت كسب غير  البالغات شبهات غسل  تتضمن 

مشروع بأموال تجاوزت قيمتها نحو 2.5 مليار دوالر.
وقـــال املــصــدر: »وحـــدة الــتــحــريــات املــالــيــة أصبحت بموجب 
الجهة  هــي  الكويت،  عليها  وقعت  التي  الدولية  االتفاقيات 
املسؤولة تنفيذيا واملنوط بها جميع األمور املتعلقة بتضخم 

الحسابات، وستتحرك ملتابعة الحسابات املشكوك فيها«.
وكــانــت الــكــويــت قــد أســســت جــهــازا رســمــيــا مستقال يسمى 
دولية،  متطلبات  على  بناء  وذلــك  املــالــيــة،  التحريات  وحــدة 
وهو ال يخضع أو يتبع ألي جهة، ويقوم بمراقبة األرصــدة 
الحسابات  هــذه  أي من  والحسابات وتتبع تضخم  البنكية 

وإجراء التحقيقات والتحريات املالية الالزمة في هذا األمر.
وقـــال مــصــدر مــســؤول فــي وحـــدة التفتيش فــي بنك الكويت 
»العربي الجديد« إن البنك يعمل بشكل دائم على  املركزي، لـ
آليات وضوابط محكمة ملنع أي شبهات غسل أموال  وضع 

وتمويل إرهاب.
وأضــاف املصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: »البنك 
املـــركـــزي كـــان مـــســـؤواًل عـــن مــتــابــعــة الــحــســابــات املتضخمة 
الــجــهــات املختصة للتحقيق فــي ذلـــك، ولكن  إلــى  وإحــالــتــهــا 
فصلت االتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة اإلرهاب وغسل 
األموال هذه املسؤولية عن البنوك املركزية وألحقتها بجهاز 
ــدة الــتــحــريــات املــالــيــة، ولـــم يــعــد للبنوك  مــســتــقــل، وهـــو وحــ

الحسابات  تضخم  متابعة  في  مباشرة  مسؤولية  املركزية 
وتلقي البالغات والتحويل إلى النيابة«.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول الــخــبــيــر املــصــرفــي ومــديــر إدارة 
»العربي  لـ القناعي،  االئتمان في بنك الخليج سابقا عثمان 
الجديد«: »تأتي هذه التحركات من قبل بنك الكويت املركزي 
وهيئة »نزاهة« عقب فتح وحدة التحريات املالية ملف عدد 
مــن تــلــك الــحــســابــات الــتــي يــصــل عــددهــا إلـــى 10 عــلــى األقـــل، 

حسب معلوماتي«.
ويـــوضـــح الــقــنــاعــي أن تــضــخــم الــحــســابــات املــصــرفــيــة لــعــدد 
مـــن اإلعـــالمـــيـــن ومــشــاهــيــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
واملــغــرديــن، يثير شبهات كبيرة حــول مصدر هــذه األمـــوال، 

وإذا ما كانت هناك شبهات غسل أموال في ذلك أم ال؟
ــد مــشــاهــيــر  ــ ــن غـــيـــر الــطــبــيــعــي أن يــمــتــلــك أحـ ــ ويـــضـــيـــف: »مـ
السوشيال ميديا حسابا مصرفيا به مالين الدنانير، وهو 
ال يعمل بأي وظيفة تدر له دخال ثابتا، أو أن يكون له مصدر 
ثـــروة مــعــرف، بــاإلضــافــة إلــى أن هــذه الحسابات بحسب ما 
توافر لدي من معلومات، تشهد إيداعات بمبالغ كبيرة، ما 

يجعل هناك شبهات وشكوك حول مصدر هذه اإليداعات«.
وحول عدم وجود رقابة على مواقع التواصل االجتماعي في 
خاللها،  من  لإلعالنات  تستخدم  التي  والحسابات  الكويت 
ــايـــف، في  يــطــالــب عــضــو مــجــلــس األمـــــة الــكــويــتــي مــحــمــد هـ
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد« وزارة التجارة الكويتية 
والــجــهــات املــعــنــيــة فـــي الــكــويــت بتنظيم هـــذا الــقــطــاع الـــذي 
ملنتجاتهم  واملسوقن  املعلنن  من  الكثير  إليه  يلجأ  أصبح 

لإلعالن عنها وجذب املتسوقن.
ويضيف هايف: »أرى أن هناك تقصيرا كبيرا من قبل وزارة 

التجارة الكويتية والجهات األخرى املعنية بهذا األمر«.
ويؤكد أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس األمة )البرملان( لدراسة 
ــــع أطــــر وتــشــريــعــات تــنــظــيــمــيــة، تحمي  هــــذه املــشــكــلــة ووضـ
جميع األطراف املعنية بهذا األمر، خاصة قطاع املستهلكن 

املتأثرين بتلك اإلعالنات.

شركات إيرانية وهمية تهرب 
بأموال مشاريع عراقية

الكويت تشّدد الرقابة على المصارف )ياسر الزيات/فرانس برس(تدهور الخدمات في محافظة البصرة )حيدر محمد علي/فرانس برس(

الكويت تالحق حسابات مصرفية

شهدت الفترة األخيرة 
في العراق هروب 

العديد من الشركات 
اإليرانية بعد أن حصلت 

على مستحقاتها المالية 
عن عقود إنشاء مشاريع 
لم تنفذها، ما كبّد البالد 

خسائر باهظة

أوزبكستان تقترض
2.3 مليار دوالر

اتفقت أوزبكستان مع 11 بنكا من اليابان 
والصني وكوريا الجنوبية وروسيا والغرب 

على قروض بقيمة 2.3 مليار دوالر 
ملشروعها الخاص بمحطة لتحويل الغاز 

إلى سوائل. وستسمح محطة جي.تي.
إل، التي سيتم تدشينها في عام 2020 

باستثمارات تصل إلى 3.7 مليارات دوالر، 
بأن تستخدم أوزبكستان احتياطياتها 

الضخمة من الغاز الطبيعي إلنتاج املزيد من 
الوقود، مثل الديزل الذي تستورده حاليا 

بسبب هبوط إنتاجها من النفط الخام 
وعدم كفاية الطاقة التكريرية. وقالت إدارة 

املحطة خالل حفل التوقيع في طشقند إنها 
ستكرر 3.6 مليارات متر مكعب من الغاز 

سنويا وتنتج 1.5 مليون طن من الوقود.

المكسيك تخسر معركة 
بمنظمة التجارة

انتصرت الواليات املتحدة في معركة 
قانونية بشأن تصنيف التونة التي تنتجها 

املكسيك على أنها »آمنة على أسماك 
الدولفني«، حيث رفض قضاة االستئناف 
بمنظمة التجارة العاملية دفع املكسيك بأن 
قواعد التصنيف األميركية انتهكت قواعد 
املنظمة. وقالت املكسيك إنها تمكنت قبل 

أكثر من عشر سنوات من خفض عدد 
حاالت نفوق أسماك الدولفني إلى الحد 

األدنى لكنها تتعرض لتمييز من جانب 
الواليات املتحدة عبر مطالبات بأوراق، 

وفي بعض األحيان مراقبني حكوميني. 
أضافت أن أسماك التونة التي يجري 
صيدها في مناطق أخرى ال تواجه 

االختبارات املتشددة ذاتها. وقالت وكيلة 
وزارة التجارة الخارجية املكسيكية، لوز 

ماريا دي ال مورا، في برنامج إذاعي 
محلي إن بالدها ستسعى من اآلن لتنمية 
صناعتها في قطاع التونة بأسواق أخرى، 
بينما ستحاول في الوقت ذاته إعادة بناء 

حوار مع الواليات املتحدة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.1 مليار
أعلن البنك المركزي العراقي 
فــي بــغــداد، مــؤخــرًا، عن 
إقراضية  ــادرة  ــب م إطـــالق 
الصغيرة  المشاريع  لدعم 
 1.1 بقيمة  والمتوسطة 
تحريك  بهدف  دوالر،  مليار 
تشغيل  وإعـــادة  األســـواق 

المشروعات المتوقفة.

تقارير عربية

مصارفمال وسياسة

ــة  ــيــ ــ ــودان ــســ ــ ــة ال ــومــ ــكــ ــحــ ــ ــت ال ــنــ ــ ــل أعــ
ــلـــني  أمـــــــــس، زيــــــــــادة أجـــــــــور الـــعـــامـ
ــعــام املــقــبــل،  بــالــدولــة فــي مـــوازنـــة ال
املعيشة  غــالء  ملــؤشــرات  استجابة 
ــذي بــلــغ مــســتــويــات  ــ والــتــضــخــم الـ
ونقلت   .%68 تــجــاوزت  مــرتــفــعــة، 
الرسمية  السودانية  األنــبــاء  وكــالــة 
)ســــونــــا(، عـــن رئــيــس اتـــحـــاد عــام 
نــقــابــات عــمــال الـــســـودان، يوسف 
الــــزيــــادة  ــــه إن  ــم، قــــول ــريــ ــكــ ــ ال ــبـــد  عـ
بـــواقـــع 500 جــنــيــه )10  ســتــكــون 
هيكل  فــي  ــة  درجـ ألقـــل  دوالرات(، 
ــال عــبــد الـــكـــريـــم، إن  ــ الــــرواتــــب. وقـ
االتـــفـــاق تــم أمـــس فــي اجــتــمــاع مع 
ــة ورئـــــيـــــس مــجــلــس  ــيــ ــ ــال وزيــــــــر املــ
ــوزراء، معتز مــوســى؛ »إذ تصل  ــ ال
 52( جــنــيــه  حــتــى 2500  ــادة  ــزيــ ــ ال
ويبلغ  الــُعــلــيــا«.  لــلــدرجــات  دوالرًا( 
السودان  األدنــى لألجور في  الحد 
ولــم  دوالرات(،   8.9( جنيهًا   425
ــه مــنــذ 2013. ووصـــل  ــادتـ تــتــم زيـ
ــــبــــالد إلـــى  مـــعـــدل الــتــضــخــم فــــي ال
تشرين  نوفمبر/  خــالل   %68.93
ــلــــى أســـــاس  الــــثــــانــــي املــــــاضــــــي، عــ
في  سنوي، صعودًا من %68.44 

أكتوبر/ تشرين األول السابق له.

زيادة 
األجور في 

السودان
الرباط ـ مصطفى قماس

يبحث رجـــال أعــمــال مــغــاربــة ومــوريــتــانــيــون، 
ــتـــجـــاريـــة  ــبــــادالت الـ ــمــ ــلــ ــدة لــ ــ ــديـ ــ ــن فــــــرص جـ ــ عـ
ــارات، بــــعــــد عــــــــودة الــــــــــدفء إلــــى  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ واالســ
األخيرة،  الفترة  البلدين، خــالل  بن  العالقات 
وسط منافسة جزائرية مستمرة على السوق 

املوريتاني.
ويقود رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب، 
صالح الدين مزوار، الذي يمثل مصالح رجال 
ــدا مـــن املــســتــثــمــريــن  ــ األعـــمـــال فـــي املــمــلــكــة، وفـ
فــي مختلف املـــجـــاالت، مــن أجـــل املــشــاركــة في 
املــؤتــمــر االقـــتـــصـــادي املـــغـــربـــي/ املــوريــتــانــي، 
ــدًا فــي  ــ ــــس ويـــخـــتـــتـــم أعـــمـــالـــه غــ ــدأ أمــ ــ الـــــــذي بــ

الــعــاصــمــة نـــواكـــشـــوط. ويــســتــهــدف املــؤتــمــر 
اســتــكــشــاف فــــرص األعـــمـــال واالســـتـــثـــمـــارات، 
وإعـــطـــاء دفــعــة جــديــدة لــلــمــبــادالت الــتــجــاريــة 
بن الفاعلن في القطاع الخاص في البلدين. 
املنتدى االقتصادي،  وتعقد على هامش هذا 
لقاءات ثنائية بن رجال األعمال، كما ستنظم 

نــواديــبــو، حسب  فــي  الــحــرة  زيــــارة للمنطقة 
بيان لالتحاد العام ملقاوالت املغرب.

وتـــتـــنـــاول مــبــاحــثــات املـــشـــاركـــن فـــي املــنــتــدى 
ــادالت فـــي قـــطـــاعـــات مــثــل الــصــيــد  ــبــ تــنــمــيــة املــ
الـــبـــحـــري، والـــتـــجـــارة والــــخــــدمــــات، والـــطـــاقـــة، 
واملـــعـــادن، والـــزراعـــة، والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، 
ــنـــاء واألشــــغــــال الــعــمــومــيــة، واملـــصـــارف  ــبـ والـ
ــال، والــتــأمــيــنــات، والــنــســيــج، والــســيــاحــة،  ــ واملـ

واألدوية.
ويـــعـــتـــبـــر املــــغــــرب أول مــســتــثــمــر مــــن الـــقـــارة 
السمراء في موريتانيا، حيث تنشط الشركات 
واملــصــارف  االتــصــاالت  فــي قطاعات  املغربية 
وتـــوزيـــع الـــوقـــود، وكـــذلـــك تــحــويــل املــنــتــجــات 
الــســمــكــيــة. وحـــســـب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، تــصــل 

إلــى حوالي  البلدين  بــن  التجارية  املــبــادالت 
املـــيـــزان  أن  غــيــر  ســـنـــويـــا،  دوالر  مـــاليـــن   203
الــتــجــاري يــمــيــل لــصــالــح املـــغـــرب، الــــذي تبلغ 
قــيــمــة صـــادراتـــه إلـــى مــوريــتــانــيــا 200 مليون 
دوالر، بينما ال يستورد من الجارة الجنوبية 

سوى بـ 3 مالين دوالر.
ويأتي هــذا املنتدى في سياق عــودة نــوع من 
املغاربين،  البلدين  العالقات بن  إلــى  الــدفء 
ــيـــث جــــــرى تــــبــــادل الــــعــــديــــد مــــن الـــــزيـــــارات  حـ
الفترة  فــي  البلدين،  بــن مسؤولي  والــرســائــل 
األخــيــرة، وهــو مــا وضــع حــدا لحالة الجمود 
الـــتـــي طــبــعــت الـــعـــالقـــات بـــن الـــجـــاريـــن خــالل 

فترات سابقة.
ــانــــي،  ــتــ ــة املــــوريــ ــيــ وخــــصــــص وزيــــــــر الــــخــــارجــ
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد تعيينه، أول 
زيارة له للمغرب، في سبتمبر/أيلول املاضي، 
ناصر  املغربي،  الخارجية  وزيــر  حمل  بينما 
بــوريــطــة، رســالــة مــن الــعــاهــل املــغــربــي محمد 
السادس، في مستهل نوفمبر/تشرين الثاني، 
إلـــى الــرئــيــس مــحــمــد ولـــد عــبــد الــعــزيــز، حيث 
تناولت العالقات الثنائية والوضع اإلقليمي.

ــات بـــن الــبــلــديــن  ــعـــالقـ ويــعــتــقــد خـــبـــراء أن الـ
ــدوء مــنــذ عـــقـــود، غير  ــ تــمــر بــفــتــرات تــوتــر وهـ
أنــهــم يــــرون أن أســبــاب الــتــوتــر تــذكــيــهــا أكثر 
الـــجـــزائـــر، الــتــي عــمــلــت عــلــى دفـــع مــوريــتــانــيــا 
املغرب  مــعــاداة  ي مواقف تتجه نحو 

ّ
إلــى تبن

فــي قــضــيــة الــصــحــراء. وتــســعــى الــجــزائــر إلــى 
موقفها  ي 

ّ
تبن أجــل  مــن  موريتانيا  استمالة 

الداعي  البوليساريو  جبهة  ألطروحة  الداعم 
إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي، بينما 
يحدد املغرب الحكم الذاتي سقفا لحل النزاع.

ــرة،  ــ ــيـ ــ ــتــــرة األخـ ــفــ ــــي الــ ــر، فـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ وحـــــاولـــــت الـ
مع  االقتصادية  لعالقاتها  قوية  دفعة  إعطاء 
الــذي اتضح في فتح معبر  األمــر  موريتانيا، 
ــــدودي بـــن الــبــلــديــن، وهـــو مـــا بـــرر رسميا  حـ
بالرغبة في »بعث حركية اقتصادية وتجارة 
جديدة«، غير أن فتح ذلك املعبر نظر إليه من 
قــبــل مــراقــبــن فـــي املـــغـــرب كــمــحــاولــة ملنافسة 

معبر »الكركرات بن اململكة وموريتانيا«.
ويـــرى املــراقــبــون أن الــعــالقــات الــتــجــاريــة بن 
للجزائر  يمكن  وال  قوية  وموريتانيا  املغرب 

أن تــوفــر لــنــواكــشــوط احــتــيــاجــاتــهــا الــكــبــيــرة، 
الحدودي بن  »الكركرات«  أن مركز  معتبرين 
املغرب وموريتانيا، معبر ال يمكن االستغناء 
والتجهيزات  والنسيج  الغذائية  للسلع  عنه 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، كــــمــــا أصــــبــــح مــــمــــرًا لــلــســيــاح 

واملسافرين.
ويتصور الباحث في العلوم السياسية طارق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  بــوتــقــي، فــي حــديــثــه لـــ
لــعــب الــجــزائــر بـــورقـــة االقــتــصــاد فـــي سعيها 
ــــوق املــــوريــــتــــانــــيــــة مــع  ــــسـ لـــلـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـ
املغرب، ال يسنده أداء اقتصادها، على اعتبار 
لــيــســت مــنــتــجــا خــالــصــا للسلع  الـــجـــزائـــر  أن 
الغذائية التي يحتاجها بلد مثل موريتانيا، 
مقارنة باململكة التي تتوفر على فوائض على 
مــســتــوى إنــتــاج الــخــضــار والــفــواكــه والــلــحــوم 

توجه للتصدير.
ويـــــرى أن الــــحــــدود املـــغـــربـــيـــة/ املــوريــتــانــيــة، 
اململكة  في ظل سعي  بريا مهما،  معبرا  تعد 
ــــى أســـــــواق دول أفـــريـــقـــيـــا جــنــوب  لــلــتــوجــه إلـ
الــصــحــراء، مــشــددا على أن املــغــرب بلور رؤيــة 
واضحة فيما يتصل باالستثمارات والتجارة 
مع تلك البلدان، ما يبرر نوعا من الشراكة مع 

موريتانيا. 
ــاربـــي لـــلـــدراســـات  ــغـ ويــعــتــبــر مـــديـــر املـــركـــز املـ
االســتــراتــيــجــيــة، ثــابــت ديـــدي ولــد الــســالــك، أن 
املـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا »يــمــتــلــكــان الــكــثــيــر من 
ــدة  ــران فـــرصـــا واعــ ــوفــ املـــصـــادر املــتــنــوعــة، ويــ
لالستثمار، خاصة في موريتانيا، إلى جانب 
تــراكــم خــبــرات بــشــريــة فــي مختلف املــجــاالت 
لــدى املــغــرب، ومــا يــعــزز مــن فــرص نــجــاح تلك 

الشراكة أكثر«.
وأكــد ولــد السالك، في مؤتمر حــول العالقات 
بن املغرب وموريتانيا، في األسبوع املاضي، 
أنــه مــن أجــل تحقيق التعاون واالنــدمــاج بن 
موريتانيا واملغرب وتسريع خطواته، ينبغي 
البلدين،  الحدود بن  إقامة منطقة حرة على 
والعمل على تشييد الطريق السريع املغاربي 
على  وبــنــاء جسر  املوريتانية،  األراضـــي  عبر 
نــهــر الــســنــغــال، الــــذي يــربــط بـــن مــوريــتــانــيــا 
املشاريع  إطــالق جملة من  والسنغال، وكذلك 

التي تعزز استمرارية ذلك.

انخفاض النفط متنفس لموازنة تونسالمغرب يعّزز استثماراته مع موريتانيا بمنافسة جزائرية

)Getty( المغرب يسعى لزيادة تجارته مع موريتانيا

تونس ـ إيمان الحامدي

يتيح انخفاض سعر النفط في السوق 
الـــعـــاملـــيـــة مــتــنــفــســا لــحــكــومــة تــونــس 
ــــذي تتطلع  ــة الـ لــتــرمــيــم عــجــز املــــوازنــ
ــــدود 3.9% الــعــام  إلــــى حـــصـــره فـــي حـ
الــعــام الحالي،  ـــ%4.9  بـ الــقــادم مقارنة 
ــة إلـــــــى تـــقـــلـــيـــص إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ

اللجوء إلى القروض الخارجية.
ــاد أن تـــراجـــع  ــتـــصـ ــراء اقـ ــبــ ــد خــ ــؤكــ ويــ
أســــعــــار الـــنـــفـــط فــــي الــــســــوق الــعــاملــيــة 
مقابل  للبرميل  دوالرًا   60 نــحــو  إلـــى 
عــلــيــهــا  بـــنـــت  دوالرًا  ـــ75  ــ ــ بـ ــقــــديــــرات  تــ
ــة الـــــعـــــام الـــجـــديـــد  ــ ــوازنــ ــ الـــحـــكـــومـــة مــ
ستمكن الحكومة من توفير اعتمادات 
مهمة ستنعكس إيجابا على املوازنة 

وعلى معيشة التونسين.
ويـــقـــول الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي صـــادق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أمــام  جبنون لـــ
ــة لــتــحــقــيــق  ــمـ ــهـ الــــحــــكــــومــــة فــــرصــــة مـ
أهــدافــهــا فـــي الـــنـــزول بــنــســبــة الــعــجــز، 
مشيرا إلى أن كل تراجع بدوالر واحد 
في سعر البرميل يوفر مليزانية الدولة 
121 مليون دينار )الدوالر = نحو 2.9 
ديــنــار(.  وشــدد جبنون على ضــرورة 
التوسعية  النفقات  الحكومة  تجنب 
حــتــى تــبــلــغ أهـــدافـــهـــا، مــشــيــرًا إلـــى أن 
تأكد االســتــفــادة مــن الــتــراجــع العاملي 
ألســــعــــار املــــحــــروقــــات لــــن يـــتـــم إال فــي 
حــال اســتــقــرار األســعــار فــي معدالتها 
الــحــالــيــة عــلــى امــــتــــداد 6 أشـــهـــر على 
األقـــل، وفــق تــقــديــره. وأضـــاف الخبير 
الــتــونــســي أن الــحــكــومــة مـــدعـــوة إلــى 
ــار في  ــ تــوجــيــه مـــا ســتــحــقــقــه مـــن ادخــ
ــداد الــــديــــون  نـــفـــقـــات الـــطـــاقـــة إلـــــى ســـــ
الــخــارجــيــة الــتــي تــرتــفــع الــعــام الــقــادم 

إلى نحو 10 مليارات دينار.
وحــــــول تــــداعــــيــــات الــــتــــراجــــع الــعــاملــي 
لسعر النفط على معيشة التونسين، 
قال جبنون إن نزول األسعار سيقلص 
بنسبة كبيرة من فرضيات الزيادة في 

املحلي،  املستوى  على  الطاقة  أسعار 
في  تجد  لــن  الحكومة  أن  إلــى  مشيرًا 
الدورية  للزيادة  املبررات  الحالة  هذه 
في أسعار املحروقات كما جرى العام 
الـــجـــاري. ولــفــت إلـــى أن عـــدم الـــزيـــادة 
في أسعار املحروقات محليا يساوي 
التضخم  التحكم في نسب  مزيدا من 

وكلفة اإلنتاج.
التونسية لسنة  ويقّدر حجم املوازنة 
دينار  مليار   40.861 قيمته  مــا   2019
بـــزيـــادة  أي  دوالر(،  مــلــيــار   14.489(
املحتملة  بــالــنــتــائــج  مــقــارنــة  بـــــــ%8.5 

لسنة 2018. 
ويقدر مشروع املوازنة الجديدة معدل 
العام   %3.1 بنحو  االقتصادي  النمو 
املــقــبــل، مــقــابــل مــعــدل الــنــمــو املــتــوقــع 
يــفــتــرض  ــا  ــمـ كـ  .2018 ــامـــل  ــكـ لـ  %2.6
مــــشــــروع املـــــوازنـــــة الـــتـــونـــســـيـــة ســعــر 
برميل النفط مقابل 75 دوالرا، مقابل 
املالية  قــانــون  فــي  للبرميل  دوالرا   54

لسنة 2018.
ويتوقع أن يبلغ عجز املوازنة املقبلة 
مــلــيــار   1.6( ديـــنـــار  ــيـــارات  ــلـ مـ  4.512
دوالر(، أي ما يعادل 3.9% من الناتج 
 5.214 مـــقـــابـــل  ــي،  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ اإلجـ املـــحـــلـــي 
مليارات دينار )1.84 مليار دوالر(، أو 

4.9% متوقعة لسنة 2018.
وبالتوازي مع االستفادة من التراجع 
ــات، تــســيــر  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ الـــعـــاملـــي لـــســـعـــر املـ
ــونــــس نـــحـــو تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة مــحــلــيــة  تــ
ــتــــغــــالل حــقــول  ــاج واســ ــ ــتـ ــ ــادة اإلنـ ــ ــزيـ ــ لـ
ــــدة بـــعـــد تـــعـــثـــر بـــرامـــج  ــديـ ــ نـــفـــطـــيـــة جـ
االســـتـــكـــشـــاف فـــي األعـــــــوام الــســابــقــة، 
وذلـــك بــهــدف التقليص مــن تــداعــيــات 
الصدمات النفطية التي تلقتها البالد 
الحكومة  دفــع  عامي 2017 و2018 ما 
ــادات فــي أسعار  إلــى إقـــرار نحو 7 زيــ
ــات عـــلـــى مـــــدى الــــــــ24 شــهــرا  ــروقــ ــحــ املــ

املاضية.
وعرفت تونس تراجعا في االستثمار 
ــاقـــة بــســبــب  ــبـــي فــــي قـــطـــاع الـــطـ ــنـ األجـ

من  العديد  في  االجتماعية  التوترات 
حقول النفط.

وزارة  ــن  ــ عــ ــر صـــــــــادر  ــريــ ــقــ تــ ــــف  ــشـ ــ وكـ
الــــصــــنــــاعــــة واملـــــؤســـــســـــات الـــصـــغـــرى 
واملــــتــــوســــطــــة، أن قــــطــــاع الـــطـــاقـــة فــي 
ــتــــاج  ــــي إنــ ــد تــــراجــــعــــا فــ ــهــ ــونـــــس شــ ــ تـ
املــحــروقــات خـــالل الــســنــوات األخــيــرة 
ألــف  تــقــريــبــا، ليبلغ 40  الــنــصــف  إلـــى 
برميل نفط في اليوم حاليا، مقابل 80 

ألف برميل سنة 2010.
وبحسب وزارة الصناعة واملؤسسات 
ــة، يـــنـــتـــظـــر أن  ــطــ ــتــــوســ الــــصــــغــــرى واملــ
يــرتــفــع إنـــتـــاج الــطــاقــة بـــن 30 و%40 
ــــوارة« بــواليــة  مــع دخـــول حــقــل غـــاز »نـ
ــتــــاج فـــي يــونــيــو/  تـــطـــاويـــن حــيــز اإلنــ

حزيران 2019.
ورغم بوادر االنفراج في ملف الطاقة، 
تـــوقـــع الــبــنــك املــــركــــزي الــتــونــســي في 
تــقــريــر لــه فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
املاضي، أن يستمر تأثير العجز الذي 
يــواجــهــه قــطــاع الــطــاقــة عــلــى اقتصاد 

البالد خالل العامن املقبلن.
وأوضـــــح الــبــنــك أن هــــذه الــصــعــوبــات 
في قطاع الطاقة ال تزال قائمة بسبب 
تـــراجـــع الــقــيــمــة املـــضـــافـــة الســتــخــراج 
بنسبة  انخفضت  التي  والغاز  النفط 
الـــعـــام  ــن  ــانـــي مــ ــثـ الـ ــع  ــربــ الــ 5.8% فــــي 

الجاري.
وكــــــان املـــعـــهـــد الـــتـــونـــســـي لــإلحــصــاء 
 الــعــجــز في 

ّ
ــأن ــ ــاد بـ ــ )حـــكـــومـــي(، قـــد أفـ

قــطــاع الــطــاقــة ارتــفــع مــن 176 مليون 
دوالر خالل العام 2010، إلى 1.6 مليار 
أيـــلـــول  نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر/  فــــي  دوالر 
املاضي. وحذر صندوق النقد الدولي، 
ــر/ تــشــريــن  ــوبـ ــتـ فــــي تـــقـــريـــر لــــه فــــي أكـ
النفط  أســـعـــار  أن  مـــن  املـــاضـــي،  األول 
املرتفعة ستكون لها تداعيات سلبية 
عــلــى الـــتـــوازنـــات الــخــارجــيــة واملــالــيــة 
للحكومة التونسية، في ضوء ضعف 
احــتــيــاطــي الــبــنــك املــركــزي مــن العملة 

األجنبية.

طاقةأسواق

مطالب بإقامة منطقة 
حرة على الحدود لتنشيط 

التجارة بين البلدين
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وفد سوري يبحث االستثمار 
في قطر

استقبلت غرفة تجارة وصناعة قطر، 
أمس، وفدا تجاريا سوريا، ضم 27 رجل 

أعمال يملكون ويديرون عشرات الشركات 
السورية التي تعمل خارج سورية، كما 
ضم الوفد ممثل جمعية رجال األعمال 

والصناعيني املستقلني التركية »املوصياد« 
غزوان مصري. وبحث النائب األول لرئيس 

غرفة قطر، محمد بن طوار الكواري، مع 
الوفد السوري، إمكانية تعزيز التعاون بني 

رجال األعمال القطريني ونظرائهم السوريني 
من خالل إنشاء تحالفات وشراكات، سواء 
داخل قطر أو خارجها. وجرى استعراض 

املجاالت التي يمكن التعاون فيها بني 
الطرفني، ومنها قطاعات الطاقة، والتطوير 

العقاري، وصناعة النسيج، والزراعة، 
واالتصاالت، وتجارة السيارات، وتجارة 

املالبس الجاهزة، والبالستيك، والبرمجيات، 
وتجارة اللحوم والدواجن واألعالف، 

وصناعة العصائر. وأشار نائب رئيس غرفة 
قطر إلى وجود نحو ألفي شركة قطرية - 
سورية مشتركة تعمل في الدوحة، الفتا 

إلى وجود فرص كبيرة لتأسيس مزيد من 
الشراكات بني رجال أعمال البلدين.

طرد وفد برلماني 
من بسكو مصر

ألغت لجنة القوى العاملة في مجلس 
النواب املصري زيارة اللجنة إلى مصنع 

شركة »بسكو مصر« في محافظة 
اإلسكندرية، بعد تعرض وفد اللجنة للطرد 

من مقر الشركة الكائن بمنطقة األميرية 
في العاصمة القاهرة، أمس، إثر نشوب 

مشادات كالمية بسبب اعتراض مسؤولني 
في الشركة على زيارة الوفد البرملاني دون 
»سوء  سابق إخطار، وما وصفه النواب بـ

املعاملة«، والتطاول في الحديث معهم. 
ونظم وفد برملاني زيارة ميدانية إلى مقر 
الشركة الرئيسي بالقاهرة لتفقد أوضاع 

العاملني بها، بعد ورود شكاوى إلى اللجنة 
حول استمرار وقائع الفصل التعسفي 

للعمال، غير أن مسؤولي الشركة تعمدوا 
مقابلة الوفد بشكل غير الئق، والذي ضم 

كل من النواب محمد عبد الغني، وفايز أبو 
خضرة، ومايسة عطوة، وسوالف درويش، 

رفقة ممثلني عن وزارة القوي العاملة، 
ومكتب العمل بالقاهرة. واستندت الزيارة 
البرملانية إلى طلب إحاطة محال إلى لجنة 
القوى العاملة بشأن أوضاع عمال شركة 

»بسكو مصر«.
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بــســبــب األزمـــــات املــالــيــة، يــتــداعــي 
النظام الرأسمالي وحرية السوق 
البنوك  ضــربــات  تحت  واملنافسة 
ــة العاملية فــي عــام 2008،  املــركــزيــة منذ األزمـ
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  وتغريدات 
الــتــي يــتــدخــل فــيــهــا بــشــكــل مــبــاشــر فــي رســم 
الفائدة  أسعار  وتحركات  النقدية  السياسة 
ــركـــات، وأحـــيـــانـــا  ــلـــشـ وتـــوجـــيـــه الــــضــــربــــات لـ
مثل  األثــريــاء،  مــع خصومة  معاركه  تصفية 
جيف  امللياردير  كلفت  التي  التغريدات  تلك 
بـــيـــزوس وشــركــتــه عـــشـــرات املـــلـــيـــارات خــالل 

العام الجاري. 
األزمــة  فتحت  املــركــزيــة،  البنوك  على صعيد 
املالي  النظام  العاملية ثغرة كبرى في  املالية 

ــذي بــنــي عــلــى مــبــدأ املــنــافــســة  الــرأســمــالــي الــ
املـــال، حسب  وأدوات  السلع  الــحــرة وتسعير 

معادلة العرض والطلب. 
لــــكــــن ســــيــــاســــة » الـــتـــحـــفـــيـــز الــــكــــمــــي« الـــتـــي 
ــة إلنـــــــقـــــــاذ الــــنــــظــــام  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــــت »شــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ

الــرأســمــالــي« مـــن االنــهــيــار تــحــولــت بسرعة 
للثراء،  التجارية  املــصــارف  استغلتها  ألداة 
والبنوك املركزية الحقا للمتاجرة في أسواق 
املــــال لــتــحــقــيــق األربـــــــاح.  مــجــلــس االحــتــيــاط 
تدخل  األميركي(  املركزي  البنك   ( الفيدرالي 
مثال في األسواق املالية بقرابة 4 تريليونات 
ــــوق األســـهـــم  فــــي سـ ــرًا  تــــاجــ ــبــــح  دوالر، وأصــ
يــحــقــق حـــوالـــى 100 مــلــيــار ســنــويــا مـــن بيع 

وشراء األسهم وسندات الشركات. 
ــــزي الـــيـــابـــانـــي«، بـــات  ــركـ ــ ــنـــك الـــيـــابـــان »املـ وبـ
ــم الــيــابــانــيــة  ــهـ ــن األسـ ــوالـــى 60% مـ يــمــلــك حـ
عبر برنامج التدخل املستمر في سوق املال، 
واملـــصـــرف املـــركـــزي الــســويــســري، بـــات يملك 
الشركات  أسهم  فــي  دوالر  مليار   80 حــوالــى 
األميركية. وبنك إنكلترا )املركزي البريطاني( 
وضع في عام 2010 حوالى 445 مليار جنيه 
إسترليني )حوالى 600 مليار دوالر( للتدخل 
في سوق املــال البريطاني. هذه األرقــام كلها 
مستندة إلــى بــيــانــات الــبــنــوك املــركــزيــة التي 

نشرتها خالل السنوات املاضية. 
هـــذه الــســلــوكــيــات جــديــدة تــمــامــا عــلــى الـــدول 
الرأسمالية حسب مراقبن، فقبل 20 عاما لم 
تكن البنوك املركزية تتاجر في األسهم، ألنها 
ربــحــيــة، وتنحصر مهمتها  غــيــر  مــؤســســات 
النقدي  النظام  استقرار  بوظائف  القيام  في 
واملـــالـــي ومــســاعــدة الــحــكــومــات فــي لحظات 
األزمات، وهي بالتالي تنسق عمليات الشراء 
وتراقب  واملستهلكن،  املدخرين  بن  والبيع 
التضخم ومعادلة الكتلة النقدية في السوق. 
لكن ومــنــذ أزمـــة املـــال العاملية فــي عــام 2008 
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واشنطن ـ شريف عثمان

ــع رفــــــض مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مـــنـــح الـــرئـــيـــس  ــ مـ
ــالـــد تـــرامـــب 5 مــلــيــارات دوالر  األمــيــركــي دونـ
ــفــــاصــــل بــن  ــاء الـــــجـــــدار الــ ــنــ ــفــــاق عـــلـــى بــ لــــإلنــ
ترامب  وتهديد  واملكسيك،  املتحدة  الــواليــات 
ــإغــــالق جـــزئـــي لــلــحــكــومــة فــــي فـــتـــرة أعـــيـــاد  بــ
امليالد، إن لم تتم االستجابة لطلبه، تجمدت 
املفاوضات مع زعماء الحزب الديمقراطي في 
الــكــونــجــرس، ليجد الــرئــيــس األمــيــركــي نفسه 
في ورطــة، خاصة أنــه أكــد، أكثر من مــرة، قبل 
وبعد وصوله إلى البيت األبيض، أن املكسيك 
ستتحمل تكلفة بناء الجدار. وفي تغريدة على 
الــتــواصــل االجتماعي »تــويــتــر«، حــاول  موقع 
تـــرامـــب إظـــهـــار نــجــاحــه فـــي تــحــمــيــل املكسيك 
تكلفة بناء الــجــدار، مؤكدًا أن »إعــادة صياغة 
اتفاق نافتا أدت إلى توفير األمــوال للواليات 
املتحدة، وهو ما يعني أن املكسيك قد تحملت 
تــكــلــفــة الــــجــــدار«. لــكــن ردود الــفــعــل الــســاخــرة 
تــوالــت بــعــد الــتــغــريــدة مــن كــافــة االتــجــاهــات. 
بيكر،  ديــن  سخر  تويتر،  على  حسابه  وعلى 
كبير االقتصادين في مركز بحوث السياسة 
واالقــتــصــاد بــواشــنــطــن ومــؤســســه، مــن ادعـــاء 
ــال  تــحــّمــل املــكــســيــك تــكــلــفــة بـــنـــاء الــــجــــدار، وقـ
»بالتأكيد أشكر ترامب، فاملكسيك تدفع أيضا 
العقاري الخاص بي. بالطبع  القرض  أقساط 
يجب عليَّ أن أعمل وأوفر األموال في حسابي 

لندن ـ العربي الجديد

الثقيل،  النفط  أسعار  تواجه  أن  املتوقع  من 
أي الــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة مــن 
عام  بعد  مــا  فــي  سعرية  ضغوطا  الكبريت، 
املرتقبة  التنظيمية  الــقــوانــن  بسبب   ،2020

ملنظمة املالحة البحرية الدولية. 
وتـــعـــمـــل املــنــظــمــة عـــلـــى تــقــلــيــل الـــتـــلـــوث فــي 
الحياة  الذي بات يهدد  البحار واملحيطات، 
ــتــــصــــاديــــات الــصــيــد  ــبـــحـــريـــة ويــــضــــرب اقــ الـ

البحري، في عدد من مناطق العالم. 
الــطــاقــة  مـــعـــلـــومـــات  إلدارة  تـــقـــريـــر  وحـــســـب 
األمــيــركــيــة، صـــدر مــســاء الــجــمــعــة، فـــإن هــذه 
الـــقـــوانـــن الــبــحــريــة ســتــشــكــل تــحــديــا كــبــيــرًا 
ــام مــصــافــي تــكــريــر الــنــفــط الــعــاملــيــة، حيث  أمـ
ــة زيـــــــادة  ــيـ ــفـ ــيـ ــة كـ ــرفــ ــعــ ــا مــ ــهـ ــيـ ــلـ ــتـــعـــن عـ ــيـ سـ
الكبريت  منخفضة  املنتجات  من  املــعــروض 
وتقليل  البحري  التشغيل  في  الستخدامها 
أن هذه  يذكر  الكبريت.  عالي  الــوقــود  إنتاج 

الخامات  نوعيات  ستفيد  الجديدة  اللوائح 
ــن الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري  ــ الـــخـــفـــيـــفـــة املـــنـــتـــجـــة مـ
الغاز،  من حقول  املنتجة  السوائل  وخامات 
التي سيرتفع الطلب عليها من قبل املصافي 

العاملية. 
ولفت التقرير األميركي إلى أن إحدى الطرق 
هي  النفط،  تسلكها مصافي  أن  يمكن  التي 
املقطر منخفض  الــوقــود  مــن  املــزيــد  تحويل 
ــــوق وقــــــود الـــســـفـــن، وهــــذا  ــــى سـ الـــكـــبـــريـــت إلـ
ــرة فــــي املــحــيــطــات  ــبـــحـ يــعــنــي أن الـــســـفـــن املـ
ســــوف تــتــنــافــس مـــع الـــشـــاحـــنـــات واملـــعـــدات 

الــثــقــيــلــة والـــقـــطـــارات والـــطـــائـــرات للحصول 
على املعروض من نواتج التقطير، في وقت 
يكون فيه الطلب العاملي على الوقود املقطر 

مرتفعا بالفعل. 
األميركية،  الطاقة  معلومات  إدارة  وحــســب 
فـــإنـــه »لــالســتــجــابــة لــلــطــلــب اإلضــــافــــي على 
الوقود املقطر، يمكن للمصافي أن تزيد من 
معدل تكرير النفط الخام أو تستثمر وتبني 

طاقة تكرير أكبر إلنتاج الوقود املقطر«.
كـــمـــا يــمــكــن ملـــصـــافـــي الـــنـــفـــط أيـــضـــا تــكــريــر 
إنــتــاجــات الــنــفــط الــخــام الــتــي تــحــتــوي على 
نــســبــة كــبــريــت أقــــل وتــنــتــج كــمــيــة أكـــبـــر من 
نـــواتـــج الــتــقــطــيــر وكــمــيــات أقــــل مـــن الــزيــوت 
املتبقية، والتي تشكل حاليا أكبر مكون من 
ــــواع الـــوقـــود الــبــحــري املــســتــخــدم مـــن قبل  أنـ

السفن الكبيرة التي تجوب املحيطات.
ويــمــلــك مشغلو الــســفــن أيــضــا عـــدة خــيــارات 
الــجــديــدة.  الكبريت  نسبة  لــحــدود  لالمتثال 
ــــود  ــتــــحــــول إلــــــى وقـ ــو الــ ــ ــارات هـ ــ ــيـ ــ ــــخـ أحــــــد الـ
مــنــخــفــض الـــكـــبـــريـــت يـــتـــوافـــق مــــع الـــقـــواعـــد 
ــر هـــو اســتــخــدام  الـــجـــديـــدة. وثـــمـــة خـــيـــار آخــ
أجهزة تنقية الغاز إلزالة امللوثات من عوادم 
استخدام  بمواصلة  لها  مما يسمح  السفن، 
أيضا  السفن  ولــدى  الكبريت،  عالي  الــوقــود 
خيار التحول إلى الوقود غير النفطي كذلك.
ولــفــتــت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة 
الــقــرارات التي يتم اتخاذها من قبل  إلــى أن 
ــفـــن لــالســتــجــابــة  املــــصــــافــــي ومـــشـــغـــلـــي الـــسـ
للوائح املنظمة البحرية الدولية، تؤثر بشدة 
عــلــى بعضها الــبــعــض، مــمــا يــزيــد مــن حالة 

عدم اليقن والتعقيد.
وعــنــد احــتــراقــه، ينتج الــكــبــريــت فــي الــوقــود 
الــبــحــري غـــاز ثــانــي أكــســيــد الــكــبــريــت، الــذي 
يعتبر ممهدا لألمطار الحمضية. وتتناقص 
نسبة الكبريت في وقود النقل، منذ سنوات، 
فـــي ظـــل الـــلـــوائـــح الـــصـــارمـــة املـــتـــزايـــدة الــتــي 
ــــرادي أو ضــمــن  ــفـ ــ ـــذهـــا بــــلــــدان بــشــكــل انـ

ّ
تـــنـــف

مجموعات.

بالبنك، لكن في عالم ترامب فإن املكسيك هي 
التي تدفع أقساط القرض الخاص بي«.  كما 
رفضت نانسي بيلوسي، التي ستصبح بعد 
ــــح رئيسة  أقـــل مـــن ثــالثــة أســابــيــع عــلــى األرجـ
ذلك  إن  الفكرة تماما، وقالت  الــنــواب،  ملجلس 
ــرادات الــنــاتــجــة عن  ــ ــــإليـ ســيــكــون »مــضــيــعــة لـ
االتفاقية الجديدة«.  ورغم إصرار ترامب على 
تحميل املكسيك تكلفة بناء الجدار حتى هذه 
الــلــحــظــة، فــقــد عـــرض املــشــّرعــون األمــيــركــيــون 
على ترامب مبلغا في حدود 1.3 مليار دوالر 

فقط، وهو ما لم يقبله الرئيس األميركي. 
تمويل  تــوفــيــر  مــوضــوع  إن  بيلوسي  وقــالــت 
الـــجـــدار الـــذي يــريــده تــرامــب مــنــتــٍه، ووصفته 

بأنه »غير أخالقي، غير فعال، ومكلف«. 
ــوٍع وصـــفـــه الــبــعــض بـــأنـــه األســــوأ  ــبــ وفــــي أســ
على اإلطــالق لترامب منذ وصوله إلى البيت 
الهواء مع زعيمي  األبيض، بعد مشادٍة على 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــي الــكــونــجــرس حــول 
االعــتــمــادات الــتــي يطلبها لــبــنــاء الـــجـــدار، ثم 
تــــأزم مــوقــفــه الــقــانــونــي بـــصـــورة ربــمــا تــهــدد 
منصبه كرئيس ألميركا، بعد تأكيد محاميه 
الــــخــــاص، مــايــكــل كـــوهـــن، أنــــه دفــــع رشــــاوى 
إلسكات سيدتن على األقل كانتا على عالقة 
جنسية بترامب تم بعلمه، وكذلك عدم قدرته 
إيــجــاد رئــيــس موظفن للبيت األبــيــض،  على 
وظــهــور دالئــــل عــلــى وجــــود مــخــالــفــات مالية 
حقيقية، أثناء الحملة االنتخابية أو في حفل 
ثــم أخــيــرًا إحـــراج مجلس الشيوخ  التنصيب، 
له بتبني قرار )باإلجماع( يحّمل ولي العهد 

الــســعــودي مــســؤولــيــة قــتــل الــصــحــافــي جمال 
خاشقجي، وآخر يطالب املجلس بوقف كافة 
أنواع الدعم األميركي للحرب التي تخوضها 
الــســعــوديــة واإلمـــــارات فــي الــيــمــن. وأدت هــذه 
ــأزم مــوقــف تـــرامـــب، وتقليل  املــعــطــيــات إلـــى تــ

فرص حصوله على التمويل الذي يطلبه. 
وفــي اســتــطــالع لــلــرأي أجــرتــه إذاعـــة ان بــي آر 
مــؤخــرًا، رأى 57% مــمــن أدلــــوا بــأصــواتــهــم أن 
الــتــنــازالت فيما  تــرامــب ينبغي عليه أن يقدم 
الــجــدار،  لبناء  الـــالزم  التمويل  توفير  يخص 

لتجنب إغالق الحكومة. 
ورغم أن 75% من اإلدارة األميركية قد حصلت 
سبتمبر  نهاية  حتى  املطلوب  تمويلها  على 
والــتــعــلــيــم  الـــــدفـــــاع  وزارات  ــا  ــهـ ــنـ ومـ  ،2019
ــوزارات، ومنها وزارة  الــ ربــع  أن  إال  والصحة، 
أمن الوطن، التي يدخل ضمن اختصاصاتها 
بــنــاء الـــجـــدار، كــمــا وزارات الــعــدل والــداخــلــيــة 
ــة، ســيــتــم إغـــالقـــهـــا بــحــلــول الـــحـــادي  ــ ــزراعـ ــ والـ
والعشرين من الشهر الحالي، إال لو استطاع 
الــكــونــجــرس تــمــريــر فـــاتـــورة إنـــفـــاق، ووقــعــهــا 

ترامب، قبل حلول ذلك التاريخ.
لــكــن مــــارك كـــريـــكـــوريـــان، الــــذي يـــتـــرأس مــركــز 
دراســــات الــهــجــرة فــي واشــنــطــن غــيــر املنتمي 
ألي من الحزبن، منذ عام 1995، نصح ترامب 
بـــأن يــحــرج الــديــمــقــراطــيــن عــن طــريــق عــرض 
الجولة  هــذه  في  الفيدرالي  التمويل  »تحويل 
من محادثات امليزانية من الجدار إلى التحقق 
 ،»E-Verify املهاجرين  هوية  من  اإللكتروني 
ــال إن مــثــل هـــذا الــعــرض ســيــبــرز معارضة  وقـ
ــراءات  ــ نــانــســي بــيــلــوســي وتـــشـــاك شــومــر إلجـ

قانونية.
وبمرور الوقت، يتضح أن الحل الوحيد أمام 
ترامب، لتحقيق أي تقدم فيما يخص جداره، 
للديمقراطين.  الــتــنــازالت  بــعــض  تــقــديــم  هــو 
ومـــع اقــتــراب حملة إعــــادة انــتــخــابــه، قــد يجد 
ترامب نفسه أكثر استعداًدا لتقديم تنازالت، 
وسيكون الديمقراطيون في وضع يسمح لهم 

بأن يطلبوا منه الكثير.

قوانين جديدة تحاصر النفط الثقيلترامب يبحث عن 5 مليارات دوالر لتمويل الجدار

وتــبــنــي ســيــاســة الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة ســيــاســة 
التي  الصفرية،  والــفــائــدة  الكمي«  »التيسير 
تــعــنــي طــبــاعــة نــقــود دون غــطــاء إنــتــاجــي أو 
ذهبي، تم تدريجيا تشويه السوق في أميركا 
وتبعته الحقا أسواق املال األخرى في أوروبا 
وآسيا، واآلن السعودية التي تضغط عليها 

املال لالستدانة من دون  األسهم وأصحاب 
دفــع فــائــدة تــذكــر، أي الحصول على أمــوال 
ـــاء عــلــى  ــريــ ــ ــذلــــك حـــصـــول األثـ مـــجـــانـــيـــة، وكــ
تنهار،  لــن  الــســوق  وأن  ضمانات حكومية، 
األميركي(  )املــركــزي  االحــتــيــاط  ألن مجلس 
سيشتري أســهــم الــشــركــات واملـــصـــارف في 

تفعل  املستثمرون  منها  ويهرب  مالية  أزمــة 
الـــشـــيء نــفــســه، حــســب تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة 

»بلومبيرغ« خالل األسبوع. 
لكن كيف يشّوه ذلك سوق املال؟

يـــشـــرح تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه »إنـــفـــســـتـــوبـــيـــديـــا«، 
أخــيــرا، أن الــبــنــوك عــبــر تشجع كــبــار تجار 

حـــال انــهــيــارهــا، وتــحــول الـــثـــروة تدريجيا 
مـــن عـــامـــة املــجــتــمــع إلــــى األثــــريــــاء، ورفــعــت 
بالتالي من فجوة الدخول في املجتمع، كما 
تخلق دورة انتعاش وهمية. وهذا ما أكده 
رئيس مجلس االحتياط الفيدرالي السابق 
فـــي إحـــــدى إفــــاداتــــه حــــول مـــضـــار ســيــاســة 

الــثــروة  تقرير  الــكــمــي«. ويــالحــظ  »التيسير 
كاجميني،  مؤسسة  تنشره  الــذي  السنوي 
تــزايــد ثــــروة األثـــريـــاء فــي أمــيــركــا وأوروبــــا 
الوسطى  الطبقة  فــقــر  تــزايــد  فيما  وآســيــا، 
والــعــمــال وأصـــحـــاب املــهــن الــبــســيــطــة الــتــي 
 يسمح لهم بالتوفير ودخــول 

ً
ال تــدّر دخــال

»كازينوهات أسواق املال«، التي بات الربح 
فيها مضمونا.

ل في السوق 
ّ

الفيدرالي تدخ بنك االحتياط 
منذ عام 2008 وحتى عام 2016 الذي شهد 
نــهــايــة بــرنــامــج الــتــحــفــيــز الــكــمــي، مشتريا 
لــألســهــم وســـنـــدات الــشــركــات بــحــوالــى 3.7 
الــســوق من  تــريــلــيــونــات دوالر بحجة مــنــع 
في  األميركي«  »املــركــزي  ويتاجر  االنهيار، 
أرباحا  املتوسط  السوق حاليا ويحقق في 
مليار   100 بــحــوالــى  سنويا  تــقــدر  ضخمة، 
دوالر ســنــويــا حــســب بــيــانــات الــبــنــك الــتــي 

نشرها لعام 2016. 
تــبــرر سياسة  األمــيــركــيــة  الحكومة  وكــانــت 
الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي بــحــجــة دعـــــم االقـــتـــصـــاد 
 في 

ً
املحلي من االنهيار، لكن ما حدث فعال

أميركا كــان يناقض هــذه املــقــولــة، حيث إن 
للبنوك  ذهبت  التي  املجانية  األمـــوال  هــذه 
فــي السوق  لــم تستثمر  الكبرى  والــشــركــات 
األمـــيـــركـــي لــتــخــلــق الـــوظـــائـــف أو حــتــى في 
أفــكــار تزيد من  أو تمويل  مشاريع جــديــدة 
القيمة اإلنتاجية وتنافسية السلع املنتجة 
واملــــصــــدرة، وإنـــمـــا اســتــخــدمــتــهــا املــصــارف 
إقــراض  املــتــاجــرة بها فــي  االستثمارية فــي 
االقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة فـــي آســيــا وأمــيــركــا 
الالتينية وبنسب فائدة مرتفعة. وبالتالي 
أمــوال مجانية وحققت منها  حصلت على 
أربـــاحـــا ضــخــمــة، ســاهــمــت فــي زيــــادة ثــروة 
هذه املصارف واألثرياء وزيادة فقر الطبقة 

الوسطى والعمال. 
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــــإن عــمــلــيــة التيسير 
الــكــمــي شــوهــت الــنــظــام الــرأســمــالــي، إذ إن 
شـــــراء الـــبـــنـــوك املـــركـــزيـــة ألســـهـــم الــشــركــات 
ــن الــنــاحــيــة  واملـــــصـــــارف املــــنــــهــــارة يــمــثــل مــ
العملية تأميم هــذه املــصــارف، وهــو سلوك 
ــوق الـــحـــر  ــ ــسـ ــ ــد الـ ــ ــواعـ ــ شـــيـــوعـــي يـــخـــالـــف قـ
أنــه يمنح انطباعا  والخسارة والــربــح، كما 
ــــاد بـــخـــيـــر والــــســــوق  ــتـــــصـ ــ ــأن االقـ ــ ــ ــا، بـ ــ ــفــ ــ زائــ
الحكومات  فيه  تــرغــب  مــا  حسب  منتعشة، 
الغربية. وال يستبعد محللون أن تكون هذه 
السياسة هي التي ساهمت في فوز الرئيس 
دونالد ترامب الذي يضيف حاليا مزيدًا من 

املتاعب عبر سياسة » أميركا أواًل«.

مليارات  اإلنترنت  عبر  للتسوق  العالمية  »أمـــازون«  شركة  خسرت 
في  ترامب  دونالد  الرئيس  أطلقها  التي  التغريدة  بسبب  ــدوالرات،  ال

إبريل/ نيسان الماضي. 
»إنني  تويتر  على  ترامب  وكتب 
ــازون«  »أمـ أن  بشأن  حــق  على 
ــات  ــوالي تــكــبـّـد مــكــاتــب بــريــد ال
من  هائلة  كميات  المتحدة 
في  محله  تحل  ألنها  األمــوال، 
على  ويجب  الــطــرود،  تسليم 
»أمازون« في المقابل أن تدفع 
ألحقها  ثــم  التكاليف«.  هــذه 

بمجموعة من التغريدات. 

تغريدة ترامب وخسارة أمازون

مال وسياسة

ترامب يهدد بإغالق 
جزئي للحكومة في 

فترة أعياد الميالد، إن لم 
تتم االستجابة لطلب بناء 

الجدار من قبل الحزب 
الديمقراطي

رؤية

موسى مهدي

يركز محللو الطاقة الغربيون في الكثير من التقارير على الفوائد 
التي تجنيها االقتصادات الغربية من انهيار أسعار النفط، لكنهم 
يتجاهلون دائمًا التداعيات السالبة التي تتكبدها هذه االقتصادات 
والتمويالت املصرفية  املــال  أســـواق  فــي  على عــدة صعد، خاصة 
وتداعيات إفالس شركات الطاقة السالبة على الوظائف والصحة 

املالية للمصارف. 
وقد حدث كل ذلك في دورة انهيار أسعار النفط األخيرة التي بدأت 
أميركية  مراكز  في  آثارها جلية  العام 2014، وظهرت  نهاية  في 
كبرى، تحولت من االنتعاش واالزدهـــار إلى مدن أشباح في أقل 
وأغلقت  األســعــار  انهيار  بعد  السكان  عــامــني، حيث هجرها  مــن 

املتاجر واملطاعم. 
التي تتكبدها  الخسائر  أن  إلى  أميركية  أكاديمية  وتشير دراســة 
االقتصادات الغربية من تدهور أسعار النفط تتساوى مع املنافع 

إن لم تتفوق عليها، ولكن نادرًا ما يتم إلقاء الضوء عليها.
في هذا الصدد، تقول شركة »رايستاد« النرويجية ألبحاث الطاقة، 
ــة حديثة عــن انــهــيــار أســعــار النفط األخــيــرة، إن أسهم  فــي دراسـ
الطاقة العاملية خسرت حوالى ترليون دوالر من قيمتها السوقية، 
خالل فترة الـ40 يومًا التي هبطت فيها أسعار النفط من 86 دوالرًا 

إلى 60 دوالرًا بالنسبة لخام برنت خالل الشهرين املاضيني. 
وعــلــى هــــذا الــصــعــيــد الحــظــت صــحــيــفــة »هــيــوســن كــرونــيــكــال« 
األميركية أن القيمة السوقية لشركات الطاقة األميركية املتضمنة 
في مؤشر »أس آند بي ـ 500«، خسرت حوالى 240 مليار دوالر 

خالل هذه الفترة. 
وتــشــيــر دراســــة أكــاديــمــيــة صــــادرة عــن كــل مــن الــبــروفــســور ها 
نوجني، االقتصادي بالبنك الدولي، واالقتصادية هونج ناغان، من 
جامعة تفتس األميركية، إلى أن أسعار البورصات العاملية ترتفع 
مع ارتفاع النفط وتنخفض مع انخفاضه. وتدلل على أن انخفاض 
أســعــار الــنــفــط لــه تــداعــيــات ســالــبــة عــلــى مــجــمــوعــة مــن املــركــبــات 

االقتصادية املالية في الدول الغربية. 
ارتــفــاع سعر صرف  النفط،  لتدهور أسعار  من بني هــذه املضار 
ــادة مـــا تــكــون لـــه انــعــكــاســات خــطــرة عــلــى النمو  ــــذي عــ الـــــدوالر ال

االقتصادي العاملي وعلى نمو الصادرات األميركية. 
العالية  املخاطر  التدهور يضر كذلك بقيمة األصــول ذات  أن  كما 
ويرفع من حال عدم اليقني لدى املستثمرين. ويالحظ أن العديد 
مــن شــركــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة تــعــرضــت لــإفــالس خـــالل دورة 
االنهيار النفطي بني نهاية 2014 و2016، حيث توقفت املصارف 
االستثمارية عن تمويل مشاريع طاقة قدرت قيمتها بحوالى 970 
آثــار سالبة مباشرة على  اإلفــالســات  لهذه  وكــانــت  مليار دوالر. 

أرقام البطالة والتوظيف وعلى نشاط القطاع املالي واملصرفي. 
األميركي، خام غرب  الخام  انخفاض سعر  أن  الدراسة  والحظت 
تكساس، بـ10% أدى إلى انخفاض مؤشرات سوق »وول ستريت« 

بحوالى %1.2. 
وحسب تقديرات حجم السوق املالي األميركي بحوالى 20 ترليون 
املــال خسرت حوالى 2.4 ترليون  دوالر، فإن ذلك يعني أن سوق 

دوالر، بسبب انهيار أسعار النفط. 
كما يالحظ أن تدهور أسعار النفط يخفض مداخيل دول الخليج 
الغنية التي تسهم بشكل مباشر في إثراء النظام املالي العاملي عبر 
ضخ الفوائض النفطية في مراكز املال العاملية وتجعل من السهولة 

بمكان تمويل مشاريع حيوية كبرى في العالم. 
»أوبــك« خسرت  دول  أن  األميركية  الطاقة  إدارة معلومات  وتقدر 
انهيار أسعار  الــعــام 2016 بسبب  فــي  حــوالــى 126 مليار دوالر 
النفط، مقارنة بالدخل الذي حصلت عليه في العام 2017 املاضي، 

الذي شهد تعافي أسعار النفط بعد دورة االنهيار. 
يرتفع دخــل منظمة  أن  األميركية  الطاقة  إدارة معلومات  وقــدرت 

أوبك في العام الجاري إلى 736 مليار دوالر. 
لكن هذه التقديرات كانت محسوبة في أغسطس/ آب املاضي، حني 
أن تحدث  قبل  أي  تتجه بسرعة نحو 80 دوالرا،  األسعار  كانت 
 النفطية تبعًا 

َ
انتكاسة أسعار النفط بسبب إغراق الرياض السوق

لتوجيهات وضغوط الرئيس األميركي دونالد ترامب. 
لكن هذه التقديرات انخفضت بشكل كبير بعد أن فقدت أسعار 
النفط حوالى 20 دوالرًا في شهرين، وهو ما يعادل خسارة %25 

من دخل أوبك. 
وينعكس انخفاض املداخيل الصافية للدول النفطية بشكل مباشر 
من  الغربية  الــدول  من  تستهلكها  التي  البضائع  على مشتريات 
جهة، كما ينعكس سلبًا كذلك على استثماراتها في االقتصادات 
الغربية، التي عادة ما تنعش العقارات وأسواق املال وتمويل عجز 
الخزانة املصدرة سواء في  الغربية عبر شراء سندات  امليزانيات 

أميركا أو الدول األوروبية واليابان.
عبر  املتاحة  التمويالت  وحجم  االستثمارية  البنوك  صعيد  على 
صــنــاديــق االســتــثــمــار، الحـــظ مــصــرفــيــون غــربــيــون فــي لــنــدن أن 
املــصــارف  فــي  حساباتها  مــن  الخليجية  ــــدول  ال ســحــب  عمليات 
الغربية لوفوراتها السابقة أثرت في تمويالت املصارف ملشاريع 
و2016   2014 أعـــوام  بــني  النفط  أســعــار  انهيار  أدى  لقد  حيوية. 
من  العديد  واضــطــرت  الخليجية  امليزانيات  في  العجز  تزايد  إلــى 
الصناديق  مــن  السحب  عبر  العجز  هــذا  تمويل  إلــى  الخليج  دول 
الغربية،  املصارف  ربحية  على  انعكس سلبًا  ما  وهــو  السيادية، 
في  عملياتها  قلصت  االستثمارية  املــصــارف  من  العديد  أن  كما 
مراكز مهمة مثل دبي واملنامة بسبب غياب الحوافز االستثمارية. 
ويقدر حجم االحتياطات الخليجية في املصارف العاملية واملوظفة 
في العديد من قطاعات االستثمار وأسواق املال بمبالغ تراوح بني 
2.3 و3.0 ترليونات دوالر. وهذه مبالغ ضخمة في دورة رأس املال 
حركة  فــي  ضخمة  فجوة  سيترك  لها  انخفاض  أي  وأن  العاملي، 
نيويورك ولندن  املهمة مثل  املــال  األمــوال وتوظيفاتها في مراكز 

وسنغافورة. 
فإن  الطويل،  املــدى  على  االقتصادي  االستقرار  على صعيد  أمــا 
يــقــود تلقائيًا  النفط أو حتى اضــطــراب األســعــار  انــهــيــار أســعــار 
مشاريع  وتطوير  النفطية  الكشوفات  في  االستثمار  تدهور  إلــى 
النفط والغاز الجديدة من قبل الشركات والدول. وهذا االنخفاض 
يهدد تلبية الطلب العاملي على النفط في املستقبل حينما تنتعش 
االقتصادات. من هذا املنطلق، فإن مطالبات الرئيس دونالد ترامب 
املحافظة على  النفط، حتى يتمكن من  املستمرة بخفض أسعار 
انــتــعــاش أســعــار األســهــم وكــذلــك االنــتــعــاش االقــتــصــادي، ربــمــا ال 

تكون في محلها، وخاصة أن أميركا باتت دولة نفطية كبرى.

هكذا يضرب تدهور 
النفط أسواق المال
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نجيبة بن حسين

الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي فــــي تــــونــــس مــتــقــلــٌب 
وهــــــــش، ويــــمــــكــــن أن يــــــــؤدي إلـــــــى مـــــــآالٍت 
مــتــعــّددٍة، تــتــطــرق إلــيــهــا هـــذه املــقــالــة عبر 
ثالثة محاور: حزبي وانتخابي وحكومي. 
ــارات وتــلــتــقــي حــول  وتــتــشــابــك هــــذه املــــســ
األزلـــي على  الــصــراع  نقطة مشتركة، هــي 
الــســلــطــة والــهــيــمــنــة عــلــى مـــراكـــز الــنــفــوذ 
والــــقــــرار. املـــحـــور الـــحـــزبـــي: تــتــشــابــك فيه 
إما  القائمة  الهشة،  والتحالفات  املصالح 
على  أو  ظرفية،  انتخابية  حسابات  على 
تمرير  إلــى  ترمي  آنية  برملانية  تحالفات 
قـــوانـــن أو مــيــزانــيــات أو تــشــكــيــل هــيــاكــل 
دستورية أو تجديد الثقة في حكومات، من 
دون سياسات واضحة املالمح. وال ترتقي 
هـــذه الــتــحــالــفــات إلـــى مــســتــوى الــكــيــانــات 
برامج  على  القائمة  الحزبية  التكتالت  أو 
وبــالــتــالــي  مـــشـــتـــركـــة.  ــــورات  ــــصـ وتـ ورؤى 
نــجــدهــا قــابــلــة أيــضــا لــالنــفــجــار، وإعــــادة 
التشكل في أي وقت، وفقا لقانون املصالح، 
السياسية. وال  الساحة  وللمتغيرات على 
أدل على ذلك من هذه الكتلة الهجينة التي 
تسمى االئتالف الوطني، والتي نشأت من 
إلى  وتسعى  أخـــرى،  برملانية  كتل  شــتــات 
تقديم دعــٍم مــشــروٍط مثير للجدل لرئيس 
أيضا  وتهدف  الشاهد.  يوسف  الحكومة، 
ورســم  البرملاني  العمل  على  التأثير  إلــى 
اســتــراتــيــجــيــات مــشــتــركــة، لــحــوض غــمــار 
االنتخابات التشريعية والرئاسية املقبلة. 

الفيتوري شعيب

ٍة أحيت أمة«، بهذه العبارة اختتم  »ُربَّ همَّ
العرض املرئي إلطالق املنصة اإللكترونية 
ملــعــجــم الـــدوحـــة الــتــاريــخــي لــلــغــة الــعــربــيــة 
كثيرون.  ومهتمون  باحثون  انتظره  الــذي 
ذن لــهــذا املــشــروع بــاالنــطــالق عبر 

ُ
ومــا أن أ

ــالعــا 
ِّ
عــالــم اإلنــتــرنــت، حــتــى ولــجــت إلــيــه اط

تصفحاتي  أولـــى  فكانت  وتدقيقا،  وبحثا 
لــلــمــعــجــم إعـــــادة قـــــراءة مــفــاتــيــحــه وفــكــرتــه 
لــي االستفادة  ى 

ّ
بــتــؤدة وفــكــر، حتى يتسن

منه بأكبر درجــة، حيث رأيــت كيف وصفه 
اللغة  ألــفــاظ  »ذاكــــرة«  بــأنــه  القائمون عليه 
عبر  تطورها  نشأتها وحتى  منذ  العربية 
العصور واألزمـــان، بل أوجــدوا حتى مكان 
اســتــعــمــال )الــلــفــظــة( األول، وانــتــقــالــهــا من 
واملكاني،  اللغوي  بالدليل  آخــر،  إلــى  مكان 
فكان مميزًا من كل جوانبه، حيث إنه معجم 
مفتوح، ومبني بطريقة تراكمية وتفاعلية، 
أبــواب مختلفة، ومنها:  عــدة   على 

ً
مشتمال

الــنــصــوص الــديــنــيــة واألدبــــيــــة، والــتــاريــخ 
والسير واملغازي، مخصصا بابا للنقوش 
في  األخـــرى،  العلوم  مــن  وغيرها  القديمة، 
إطــــــار عــلــمــي مـــنـــتـــظـــم، يــخــضــع لــضــوابــط 
الصناعة املعجمية املعاصرة كما جاء في 
الجولة في مقدمة  إذن، وبعد هذه  هويته. 
املعجم ودليل االستعمال، جاء وقت ولوجه 
ــي نـــصـــوصـــه، فــســجــلــت فــي  بـــالـــســـبـــاحـــة فــ
بوابته عن طريق البريد اإللكتروني فأتاح 
العصور،  عبر  متجّددة  لغوية  جوهرة  لي 
األلفاظ  بحثا واطــالعــا، فبحثت عن بعض 
لالطالع على مدلولها العلمي املعروف لديَّ 
مسبقا، فأدخلت كلمة »فقيه« فوجدت أن أول 
العاشرة للهجرة،  السنة  استعمال لها في 
زمن  يؤيد  شــريــف،  نبوي  بحديث   

ً
مقرونة

االســـتـــعـــمـــال ومـــعـــنـــاهـــا االصــــطــــالحــــي، ثــم 
رجعت إلى مــادة الكلمة اللغوية )ف ق هـ( 
كــــان على  لــهــا  فـــوجـــدت أن أول اســتــعــمــال 
وجه التقريب ال الجزم قبل الهجرة النبوية 
بـــثـــمـــانـــن عــــامــــا، وتـــحـــمـــل مـــعـــنـــى إســـمـــاع 

عوني القلمجي

ــن الـــكـــذبـــة الـــتـــي صـــورت  ــا إن انــتــهــيــنــا مـ مـ
رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة املــكــلــف، عـــادل 
ــقـــوي والـــشـــجـــاع،  عــبــد املــــهــــدي، بـــالـــرجـــل الـ
والــحــزبــيــة، ويصّر  الطائفية  يــرفــض  الـــذي 
ذوي  املستقلن  مــن  حكومته  تشكيل  على 
الخبرة والــكــفــاءات، وبعيدة عن اإلمــالءات 
الخارجية، حتى وجدنا أنفسنا أمام كذبٍة 
التي سيجعلها  الجنة  عــن  تحدثت  أخــرى 
عبد املهدي تحت أقــدام العراقين، وصوال 
إلى أم األكاذيب، وهي االنتقال بالعراق إلى 
الــعــالــم. ناهيك  فــي  املتقدمة  الـــدول  مصاف 
عــــن كـــذبـــة الـــتـــرشـــيـــح اإللـــكـــتـــرونـــي لــشــغــل 
املناصب الوزارية، والقائمة بهذه األكاذيب 

طويلة جدا.
ولــكــن الــرجــل نــســي، عــلــى مــا يــبــدو، مقولة 
»حبل الكذب قصير«، فأمام قوة املليشيات 
املسلحة وسطوتها، ظهرت شخصية عبد 
وتــبــخــرت وعـــوده  عــلــى حقيقتها،  املــهــدي 
اإللكترونية.  ترشيحاته  واختفت  الوردية، 
زمام  الطائفية  املليشيات  لهذه  تــرك  حيث 
تـــرشـــيـــح وزراء  ــا حــــريــــة  ــ ــهـ ــ الــــقــــيــــادة، وأولـ
ــار لــنــفــســه مــهــنــة ســاعــي  ــتــ حـــكـــومـــتـــه، واخــ
البرملان  من  املرشحن  أسماء  لنقل  البريد 
وإلـــيـــه لــلــمــصــادقــة عــلــيــهــا. وإذا ســولــت له 
نــفــســه االعــــتــــراض، أو اســـتـــخـــدام حــقــه في 
قبول هذا املرشح أو رفض ذاك، أو تبديله 
بــمــرشــح آخــــر، ســـرعـــان مـــا يــلــقــى الــتــوبــيــخ 
مــنــه حينا  الــثــقــة  والــتــهــديــد بسحب  حينا 
آخر. ناهيك عن وقوفه عاجزا أمام فضيحة 
التي  بيع هــذه املليشيات وشــرائــهــا، وهــي 
الحكومة  رئيس  الحميم،  صديقه  وصفها 
»البورصة املفتوحة  األسبق، إياد عالوي، بـ
التي يفوز بها من يدفع أكثر«، األمــر الذي 
جــعــل عـــــالوي يـــفـــرض عــلــى نــفــســه اإلقـــامـــة 
الــجــبــريــة بــن مكتبه وبــيــتــه، بــانــتــظــار من 

يجود عليه بالفرج.
لو اقتصر ذلــك على هــذا الحد لهان األمــر، 
بمثل  يمر  الــعــراق  في  الحكومات  فتشكيل 
هـــذه املـــهـــازل ويــنــتــهــي األعــــــداء، فـــي نهاية 
املطاف، إخوة وأحبة، لكن ما حدث ويحدث 
يمثل املرحلة األخــيــرة مــن مخطط  تدمير 
العراق، وهو تسليم السلطة بيد املليشيات 
املسلحة لتحكم العراق على طريقة املافيات 
الكبيرة،  العوائل  تحكمها  التي  اإليطالية 
ــة في  ــيـ ــرامـ ــر شـــــؤون الــعــمــلــيــات اإلجـ ــديـ وتـ
ــذه املــلــيــشــيــات فــعــال  ــ الـــعـــالـــم، بــــل بــــــدأت هـ
باستالم السلطة، ووضع عادل عبد املهدي 
وحكومته فوق الرفوف العالية، بدل وضعه 
فـــي الــســجــن، ومـــن ثـــم مــحــاكــمــتــه وإعـــدامـــه 
والبيان  العسكرية  االنقالبات  طريقة  على 
رقم واحد. ليس هذا رأيا أو استنتاجا من 
ــذه الــســطــور، وإنــمــا  نــســيــج خــيــال كــاتــب هـ
بالصوت  تباعا  تظهر  وقــائــع  إلــى  يستند 
ــــذه املــلــيــشــيــات  ــدأت هـ ــ والـــــصـــــورة، حـــيـــث بــ
تــمــهــد فــعــال لـــإعـــالن عـــن ســلــطــتــهــا، فهي 
ــــراف  ضـــربـــت عــــرض الــحــائــط بــأبــســط األعـ
ــوا  ــ الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي دّوخـ
التي  بالقوانن  واستهانت  بــهــا،  رؤوســنــا 
الــتــي ثبتها  تحكم دولــتــهــم والــصــالحــيــات 
قــادة االنقالب  دستورهم، ثم قدمت أسماء 

عبر التصريحات إلى الشعب العراقي.
ــم مــلــيــشــيــا مــنــظــمــة بــــدر،  ــيـ ــان أولــــهــــم زعـ ــ كـ
إهانة  الــذي تعمد توجيه  العامري،  هــادي 
علنية لعبد املهدي، بذريعة ترّدده بتمرير 
ــــوزارة الــداخــلــيــة فــالــح الــفــيــاض،  مــرشــحــه لـ
حيث قال »إن عبد املهدي ما كان له نيل هذا 
املنصب إال بعد موافقته مقابل التزامه بكل 

خليل العناني

في  الصفراء«  »السترات  أصحاب  ينتفض 
باريس، للمطالبة بوقف زيادة أسعار الوقود 
وارتفاع تكاليف املعيشة وزيادة الضرائب 
التي كانت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون 
تنوي فرضها عليهم. في الوقت نفسه، يفوز 
الديمقراطيون بأغلبية مقاعد مجلس النواب 
النصفي  التجديد  انتخابات  في  األميركي 
للكونغرس األميركي قبل شهر، فيما اعتبره 
بعضهم »موجة زرقــاء«، انطالقا من اللون 
تنجو  بينما  الديمقراطي.  للحزب  األزرق 
من  مـــاي،  تــيــريــزا  بريطانيا،  وزراء  رئيسة 
العزل ومخاطر سحب الثقة من حكومتها، 
فـــي تـــصـــويـــٍت أجـــــري فـــي مــجــلــس الــعــمــوم 

البريطاني، الخميس املاضي.
مــشــاهــد ثــالثــة مــن ثــالثــة بـــلـــدان، يصنفها 
ــة«، هي  الــبــاحــثــون »ديـــمـــقـــراطـــيـــات راســــخــ
النظر  ويمكن  وبريطانيا.  وأميركا  فرنسا 
إليها جميعا بطريقتن مختلفتن، األولى 
أنها تعكس أزمة عميقة تواجه الديمقراطية 
فكرة وفلسفة ملمارسة السلطة، كونها تكشف 
، لم يكن أحد يتوقعها قبل 

ً
تحوالٍت جوهرية

ســنــوات قــلــيــلــة. وهـــو مــا دفـــع بــاحــثــن إلــى 
الحديث عن »نهاية الديمقراطية« أو »موت 
الديمقراطيات«، كما فعل ستيفن ليتفسكي، 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد، 
الباحثن  الثالث من  الجيل  ري 

ّ
وأحــد منظ

املتخصصن في مجال االنتقال الديمقراطي، 
فــي كــتــابــه »كــيــف تــمــوت الــديــمــقــراطــيــات؟« 
الجامعة نفسها  فــي  مــع زميله  الــذي كتبه 
البروفيسور دانيل زابالت. أما وجهة النظر 
تعكس  الثالثة  املشاهد  أن  فــتــرى  الثانية، 
حيوية الديمقراطية آلية حكم فّعالة وقادرة 
على تصحيح أخطائها، فليس في مقدور 
ماكرون أو تيريزا ماي أو دونالد ترامب أن 
يواجه مطالب منتقديه بالرفض أو بالقوة، 
كما تفعل األنظمة السلطوية. أو أن يتخلص 
جثثهم  تقطيع  أو  بقتلهم  مــعــارضــيــه،  مــن 
السعودي،  العهد  ولــي  فعل  كما  باملنشار، 
الــكــاتــب الصحافي  محمد بــن ســلــمــان، مــع 
جــمــال خاشقجي، ملــجــرد االخــتــالف معهم 
في الــرأي. أو أن يقصف مدن بالده وقراها 
بالبراميل املتفجرة، مثلما يفعل بشار األسد 
مع السورين.  كال وجهتي النظر تحمالن 
ــنـــطـــق، فــأنــصــار  ــة واملـ ــاهـ بــعــضــا مـــن الـــوجـ
األولى واألقرب إلى التشاؤم بشأن مستقبل 
الــديــمــقــراطــيــة يـــرون أن الــديــمــقــراطــيــات قد 
تموت، ليس نتيجة استيالء العسكر على 
السلطة، كما كانت الحال في النصف الثاني 
من القرن العشرين، وإنما من خالل األدوات 
الديمقراطية ذاتها، وأهمها االنتخابات التي 
يمكن أن تأتي بنخٍب غير ديمقراطية، تقوم 
بتغيير قواعد اللعبة كي تستمر في السلطة، 

وتستوجب هذه الكتل البرملانية الظرفية 
ــا تـــطـــرحـــه مــن  والـــهـــجـــيـــنـــة وقـــفـــة تـــأمـــل ملــ
ظـــاهـــرٍة، عــانــى منها املــشــهــد الــحــزبــي في 
تونس منذ الثورة، من دون أن تحدث لها 
ظاهرة  أي  وتشريعية،  أخــالقــيــة  ضــوابــط 
الــســيــاحــة الــحــزبــيــة الــتــي أفــســدت املشهد 
جعله  في  وساهمت  وشوهته،  السياسي 
على  ومفتوحا  مضطربا  متقلبا  مشهدا 
ــاالت. كــمــا أنـــهـــا تـــطـــرح مــأزقــا  ــمـ ــتـ كـــل االحـ
ــا، ســـاهـــم فـــي تــخــفــيــض مــنــســوب  ــيـ أخـــالقـ
الــثــقــة فـــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، ووضــعــهــا 
فــي قفص االتــهــام، لغياب املــبــادئ والقيم 
وطــغــيــان املــصــالــح. خــانــت هـــذه الــفــئــة من 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة نــاخــبــيــهــا، وتــنــّكــرت 
لــهــم، ألنــهــا غــيــرت االنــتــمــاء الــحــزبــي الــذي 
ــه انـــتـــخـــابـــهـــا، وانــتــهــكــت  ــاســ ــم عـــلـــى أســ تــ
الذي يربطها  العقد األخالقي والسياسي 
ــيـــهـــا. ومــــهــــمــــا قــــدمــــت مـــــن حــجــج  ــبـ بـــنـــاخـ
وبــــراهــــن ومــــــبــــــّررات، فـــإنـــهـــا تــبــقــى دون 
ــبـــن وانــــتــــظــــاراتــــهــــم مــن  ــنـــاخـ تـــطـــلـــعـــات الـ
نــخــبــة ســيــاســيــة اصــطــفــاهــا عــلــى أســـاس 
ــرامـــج وتـــعـــهـــدات ســيــاســيــة وانـــتـــمـــاءات  بـ

إيديولوجية وحزبية.
انتخابيتان  محطتان  االنتخابي:  املحور 
والطبقة  الناخبن  تنتظران  مفصليتان 
السياسية. أهمية االنتخابات التشريعية 
والرئاسية تكمن في اإلعداد إلعادة تشكل 
ومــوازيــن  والحزبية  السياسية  الخريطة 
ــبــــار لـــلـــحـــكـــم ولــتــنــفــيــذ  ــتــ الـــــقـــــوى، إثــــــر اخــ
 
ً
البرامج دام أربــع سنوات، وأفــرز حصيلة

تتجند للم الصفوف، وجمع النواب والكتل 
صــلــب الــبــرملــان ملــؤازرتــهــا فــي التصويت 
ضد مشروع القانون. ويبدو األمر صعب 
املــــنــــال، فــــي ظــــل وجــــــود أغــلــبــيــة حــداثــيــة 
القانون  تقدمية مناصرة لتمرير مشروع 
فــي صـــورة عــرضــه على مــصــادقــة مجلس 
نــــــواب الـــشـــعـــب، وهـــــي ال تـــريـــد تــجــيــيــش 
ــذا الـــرهـــان  ــ ــــوض هـ ــارع، وتـــخـــشـــى خـ ــ ــشـ ــ الـ
ــؤّدي  الــــذي قـــد يــعــود عــلــيــهــا بـــالـــوبـــال، ويــ
إلـــى اتــهــامــهــا بتوتير األجـــــواء، واملــســاس 
باألمن والنظام العام. وهي تخشى أيضا 
مـــن تــصــنــيــفــهــا داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا ضمن 
القوى الظالمية والرجعية، ال سيما وأنها 

انتخابية  محطات  غمار  لخوض  تستعد 
حاسمة ومصيرية في تاريخ البالد.

يتعلق االخــتــبــار الــثــانــي بــاألمــن املــــوازي 
والغرفة السوداء في وزارة الداخلية، ويعيد 
إلــــى األذهــــــان مــنــهــجــا ســيــاســيــا وحــزبــيــا 
لــلــتــوقــي مـــن غــــدر الـــزمـــن، ومــــن الــتــقــلــبــات 
السياسية واألمنية املمكنة، انتهجه حزٌب 
ذاقت قياداته الويالت، وتعرضت للتشريد 
ــب. وأصـــبـــحـــت  ــ ــذيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاد والـ ــ ــهــ ــ ــطــ ــ واالضــ
تبعا لــذلــك تــضــع صــلــب أوكـــد أولــويــاتــهــا 
التحّسب مــن كــل الــطــوارئ والــهــزات التي 
ــيٌّ هـــــش، ووضــــع  ــ ــلـ ــ ــٌع داخـ ــ ــ يـــفـــرضـــهـــا وضـ
إقليمي متقلب، وغير واضح املعالم، فكان 
من بن برامجها الحيوية واإلستراتيجية 
ــثـــورة هـــو الــتــمــّكــن من  غــيــر املــعــلــنــة إثـــر الـ
الــســلــطــة، والــتــغــلــغــل فـــي دوالـــيـــب الـــدولـــة، 
وإيــجــاد قــوى مساندة ومــنــاصــرة لها في 
تــنــدرج في  الــعــمــومــيــة.  مختلف األجـــهـــزة 
هــذا اإلطـــار قضية األمــن املـــوازي والغرف 
السوداء، وهي تطرح على حركة النهضة 
اختبارا مصيريا، ال مخرج لها منه سوى 
بتبرئتها قضائيا، ألنه مهما علت أصوات 
قـــيـــاداتـــهـــا، وتــشــنــجــت خـــطـــابـــاتـــهـــم، فـــإن 
اليوم أضحى موكوال ملجلس األمن  األمــر 
فيه  لتبت  الــقــضــائــيــة،  وللسلطة  الــقــومــي 

بصورة نهائية وقاطعة.
الطاغية  الثالثة  السمة  الحكومي:  املحور 
تونس ضعف  في  السياسي  املشهد  على 
السياسية  اإلرادة  وغــيــاب  الحكومة،  أداء 
الـــقـــادرة عــلــى فـــرض إصــالحــات كــبــرى، إذ 

تــطــغــى عــلــى املــشــهــد األيـــــــادي املــرتــعــشــة، 
والفساد  واملتوترة  املبحوحة  واألصـــوات 
املــســتــشــري فــي مختلف مــفــاصــل الــدولــة. 
لة  أضف إلى ذلك غياب املحاسبة واملساء
وتــحــمــيــل املــســؤولــيــة وتــقــيــيــم أداء رجـــال 
السياسة واملسؤولن الذين تعاقبوا على 
الحكومات التي تلت الثورة. وزراء وكتاب 
دولـــــة ورؤســـــــاء حـــكـــومـــات ومــســتــشــارون 
ــهــــت مـــهـــامـــهـــم  ــتــ ــون ســـــامـــــون انــ ــ ــفـ ــ ــوظـ ــ ومـ
تقييم  أو  مـــراقـــبـــة  أو  مــحــاســبــة  دون  مـــن 
لـــأداء. وأضــحــت القطيعة بــن املسؤولن 
ــرا  املــتــعــاقــبــن عــلــى الـــوظـــائـــف نــفــســهــا أمـ
مـــعـــتـــادا ومـــعـــبـــرا عــــن غـــيـــاب اســـتـــمـــراريـــة 
ما  للحكم.  الدولة وضعفها كسمة مميزة 
أننا  نظن  كنا  ماضيا  نسترجع  يجعلنا 
قــطــعــنــا مــعــه، مـــن شــخــصــنــة لــلــمــؤســســات 
وتـــلـــونـــهـــا بـــلـــون مـــســـؤولـــيـــهـــا ومـــزاجـــهـــم 
وشخصياتهم وتوجهاتهم.. لم نبلغ بعد 
مرحلة مأسسة الحكم، وقد تضخمت هذه 
الظاهرة، على الرغم من قطع مراحل مهمة 
في بناء االنتقال الديمقراطي، وذلك نتيجة 
طبيعة النظام السياسي الذي تمخض عن 
دستور 2014: نظام برملاني معّدل يخلف 
عدم استقرار سياسي وحكومي، ويترتب 
لـــة،  عــنــه حــتــمــا غـــيـــاب املــحــاســبــة واملـــســـاء
ــة،  ــحـ ــاب أغـــلـــبـــيـــات بـــرملـــانـــيـــة واضـ ــيـ فــــي غـ
آليات  قــادرة على تفعيل  ومعارضة قوية 
ــــوة ضــغــط  ــا قـ ــ ــ ــة دورهـ ــارسـ ــمـ الــــرقــــابــــة، ومـ

وتعديل وتقديم للبدائل.
)كاتبة وأستاذة جامعية تونسية(

ثم  للسامع،  وإفهامها  والكلمات  الــحــروف 
تطّورت في السنة السابعة للهجرة تقريبا 
ــا( واســتــعــمــلــت كــلــمــة )فـــقـــه( بمعنى  )أيـــضـ
الــشــق والــفــتــح، مــســتــدلــن بــأبــيــات شعرية 
لــأعــشــى الـــتـــي يـــقـــول فــيــهــا: وفــــي كـــل عــام 
... فتفنى وتبقى بيضة ال  بيضة تفقونها 
أخــا لها. ثم نــرى املعجم يذكر هــذه اللفظة 
مرة أخــرى في السنة نفسها، أي: السابعة 
تستعمل  حيث  آخـــر،  باستعمال  للهجرة، 
بــمــعــنــى: الــفــهــم، مــســتــدلــن بــقــولــه تــعــالــى: 
ــكــــادون يــفــقــهــون  )فـــمـــال هـــــؤالء الـــقـــوم ال يــ
ــورد املــعــجــم  ــ حـــديـــثـــا( )الـــنـــســـاء 78(، ثــــم يــ
املرتبطة  والكلمات  الكلمة  هــذه  اشتقاقات 
قــارئ هــذا املعجم  عر 

ْ
يش

َ
ف بها من مادتها، 

أنه قد جمع علوم ومعرفة الكلمات تاريخيا 
ومــعــنــى لــغــويــا واصــطــالحــيــا، فـــي تصفح 
مــريــح وبـــوابـــة ســلــســة بــأيــقــونــات واضــحــة 
سهلة االســتــعــمــال، تجعل مــن هــذا املعجم 
ا معجما تاريخيا تشد من أجله الهمم 

ّ
حق

وتــتــآزر الــجــهــود إلنــجــاحــه لــيــكــون مرجعا 
علميا رصينا في بابه.

هكذا كانت جولتي العملية األولى في هذا 
املعجم، ألستذكر بعدها معاجم قد سبقته 
منذ نشأتها األولى، ومراحل تطورها عبر 
الـــعـــصـــور واألزمـــــــــان، والـــتـــي بـــــدأت بجمع 
الكلمات وترتيبها على حسب الحروف، أو 
على حسب املوضوع، والتي كانت خاصة 
باللغة في بدايتها وال تتعدى لغيرها من 
العلوم األخرى، حتى ابتكر املعجم اللغوي 
العربي في القرن الثاني على يد الخليل بن 
أحمد الفراهيدي، وأطلق عليه كتاب العن، 
لتنطلق بعده معاجم مختلفة في علوم شتى، 
بأشكال وأنماط ومدارس مختلفة، ومنها: 
كتاب العن للفراهيدي )177هـ(، والذي رتب 
فيه حروف الهجاء بحسب مخارجها، وكذلك 
بــن دريــد األزدي  كتاب الجمهرة ألبــي بكر 
الكلمات أساسا  أبنية  الــذي جعل  ـــ(  )321هـ
رئــيــســيــا فـــي الـــولـــوج والــبــحــث فـــي كــتــابــه، 
لُيؤّسس بعدها شكل آخر من معاجم اللغة 
يعتنى بمقاييس اللغة وربط فروع موادها 

طلباتنا«. وأضاف »مثلما أتينا به نخرجه 
متى شئنا«. والثاني زعيم مليشيا سرايا 
السالم، مقتدى الصدر، الذي وجه توبيخا 
إلــــى عــبــد املـــهـــدي لــلــســبــب نــفــســه، وهــــدده 
بــالــنــزول إلـــى الـــشـــارع لــســحــب الــثــقــة مــنــه، 
الــعــامــري، ووافـــق على  إذا خضع لضغوط 
الفياض لوزارة الداخلية. أما الثالث، نوري 
املالكي، فصرح »دعونا نكون واقعين، وال 
نــخــدع أنفسنا حــيــث لــيــس بــإمــكــان رئيس 
الــوزراء رفض طلباتنا«. ودعم هذا املوقف 
بتصريح شــديــد الــلــهــجــة، قـــال فــيــه إنـــه »ال 
تــنــازل عــن ترشيح فــالــح الــفــيــاض لحقيبة 
الداخلية في حكومة عبد املهدي«. وأكد أنه 
بــأي مرشح  الفياض  باستبدال  لــن يسمح 
ــّررت عــــدم تــغــيــيــر أي  ــ ــر، وأن كــتــلــتــهــم قــ ــ آخـ
الثماني  الــوزاريــة  للحقائب  املرشحن  مــن 
املتبقية، في حن قال الرابع، زعيم مليشيا 
لعبد  الخزعلي،  الحق، قيس  أهــل  عصائب 
ولن  حصتنا،  مــن  الثقافة  »وزارة  املــهــدي، 
كان  من  كائن  بإمكان  وليس  عنها  نتنازل 
أبــو مهدي  أمــا خامسهم،  حرماننا منها«. 
املــــهــــنــــدس، نــــائــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــحــشــد 
الشعبي، فقد قدم النصيحة إلى عبد املهدي 
باللهجة العراقية »أن يصير عاقل أحسن«. 
يتخيل  كما  ليس،  يجري  مــا  أن  واملصيبة 
بــعــضــهــم، بــعــيــدا عــن عــيــون األمـــيـــركـــان، أو 
املــاللــي على حسابهم، وإنما  انــتــصــار  أنــه 
الــعــكــس صحيح تــمــامــا. فــمــا يــحــدث يمثل 
بالنسبة ألميركا وماللي طهران، كما يقول 
الـــعـــراقـــيـــون، »عــــز الـــطـــلـــب«، كــونــه ينسجم 
مــع نــظــريــة الــفــوضــى الــخــالقــة الــتــي تصب 
فـــي خــدمــة مــخــطــط  تــدمــيــر الــــعــــراق، دولـــة 
ومــجــتــمــعــا. وال يــغــيــر مـــن هــــذه الــحــقــيــقــة 
وجود خالفاٍت بن البلدين، فهذه ال وجود 
لها داخل العراق. بمعنى آخر، إذا اختلفت 
ــران عــلــى كــل شـــيء فــي الــعــالــم،  ــ أمــيــركــا وإيـ
فإنهما تتفقان بالكامل على تدمير العراق، 
فتحقيق هـــذا الــهــدف الـــغـــادر ضــد الــعــراق 

وشعبه مطلب إيراني أميركي صهيوني. 
ــاذا يــعــنــي ذلــــك كــلــه بــالــنــســبــة لـــنـــا، نحن  ــ مـ
ــا هــو الــحــل األوحــــد إلنــقــاذ  الــعــراقــيــن؟ ومـ

العراق من هذه الوجوه الكالحة؟
إنه يعني أن العملية السياسية كذبة كبرى، 
فــهــي قــائــمــة عــلــى املــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة 
واملليشيات املسلحة، وليس كما يسمونها 
ــات لــيــســت  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ شـــــراكـــــة وطــــنــــيــــة. واالنـ
ســـوى عــمــلــيــة تـــزويـــر ومـــدخـــل لــلــفــاســديــن، 
في  ديمقراطي  نظام  لبناء  طريقا  وليست 
الفساد  لشرعنة  وسيلة  والبرملان  الــعــراق، 
ــفــــاســــديــــن، ولـــيـــس لـــتـــشـــريـــع الـــقـــوانـــن  والــ
أداة  والقضاء  والــعــبــاد،  الــبــالد  التي تخدم 
ة لــلــقــتــلــة واملـــجـــرمـــن، ولــيــس  ملــنــح الــــبــــراء
وأن  بحقهم،  العقوبة  وإنــــزال  ملحاسبتهم 

وذلك كما حدث في دول عديدة، مثل جورجيا، 
بولندا، فنزويال، نيكاراغوا، البيرو، الفلبن، 
وسيريالنكا، وأوكرانيا. ففي هذه البلدان، 
منتظم،  بشكل  تجري  االنتخابات  تــزال  ال 
وهناك حرية للتعبير تختلف درجتها من 
مكان إلى آخر، لكن األنظمة الحاكمة تقوم 
باستغالل املؤسسات السياسية والتنفيذية، 
إما لتخويف املواطنن من التغيير أو لفرض 
منشغلن  تجعلهم  عليهم،  جــديــدة  أعــبــاء 
بأنفسهم وبحياتهم اليومية، من دون تفكير 
في كيفية الحفاظ على القيم الديمقراطية.

أما أنصار وجهة النظر الثانية، فيرون أن 
لــدى الديمقراطية من اآللــيــات واإلجـــراءات 
 على استعادة 

ً
والتقاليد ما يجعلها قادرة

توازنها، بعد أن هددتها الحركات واألحزاب 
والشخصيات السلطوية أو الشعبوية، كما 
هــي الــحــال اآلن. ويــــرون أنــهــا مهما حــاول 
الحال  كما  السلطوي،  النزوع  ذوو  الحكام 
الديمقراطية،  العملية  تخريب  تــرامــب،  مع 
فلن يتمكنوا نتيجة وجــود »حــائــط« صد 
دســــتــــوري يــمــنــع ذلـــــك، نــاهــيــك عـــن وجـــود 
مؤسسات وتقاليد سياسية مهمة، تجعل 
من التالعب بالديمقراطية أو تخريبها أمرًا 
صعبا. ويضربون املثل على ذلك من خالل 
تصّدى املؤسسات األميركية، كالكونغرس 
واملجتمع املدني واإلعالم، ملحاوالت ترامب 
املــســتــمــرة تــخــريــب الــثــقــافــة الــديــمــقــراطــيــة 
األمـــيـــركـــيـــة عـــبـــر ديــمــاغــوجــيــتــه وخــطــابــه 
الغوغائي. من هؤالء أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة ستانفورد األميركية وأحد أهم 
ري الديمقراطية حاليا، الري دايموند، 

ّ
منظ

 The American ففي مقال حديث له في مجلة
األمــيــركــيــن  ثـــقـــة  أن  ــــى  إلـ يــشــيــر   Interest
بالديمقراطية ال تزال مرتفعة، على الرغم من 
حالة القلق التي انتابت كثيرين، بعد انتخاب 
 2016 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  تــرامــب 
رئيسا. ويوجه دايموند نقدا شديدا للحزب 
الجمهوري الذي فشل في التصدي لترامب، 
واستسلم  لالنتخابات،  الترشح  بــدء  منذ 
كبيرًا  دورًا  لعب  الـــذي  الشعبوي  لخطابه 
في فوزه باالنتخابات. وفي الوقت الذي تمر 
فيه الديمقراطية بوعكة صحية في مهدها 
 
ً
الــغــربــي حــالــيــا، ســوف تتعافى منها آجــال
، تتصاعد السلطويات املتوحشة 

ً
أو عاجال

الذي  العربي  العالم  أخــرى، مثل  بلدان  في 
بات يمثل مدرسة قائمة بذاتها في صناعة 
االســـتـــبـــداد. وهـــي الــصــنــاعــة الــتــي تــحــاول 
السلطويات العربية ترويجها وتصديرها 
إلـــى الـــخـــارج، ســــواء بــتــخــريــب املــؤســســات 
والثقافة الديمقراطية في البلدان الراسخة 
ديمقراطيا في أوروبا وأميركا، أو من خالل 
شراء تدمير ديمقراطيات ناشئة، كما فعلت 
الــســعــوديــة واإلمـــــارات مــع الــربــيــع العربي.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

إنها ضعيفة ومخيبة  يقال عنها  مــا  أقــل 
ــمـــال تــغــيــر  ــتـ ـــإن احـ لــــآمــــال. وبـــالـــتـــالـــي، فــ
يــبــقــى واردا إن وجـــدت  الــحــاكــمــة  الــطــبــقــة 
بدائل حقيقية لها من املصداقية والكفاءة 
والقدرة على االلتحام وااللتفاف بالشعب 
أن املحطات  عـــادة  ونــيــل ثقته. واملــعــروف 
لـــة   لـــلـــمـــســـاء

ٌ
االنـــتـــخـــابـــيـــة هـــــي مـــنـــاســـبـــة

واألطياف  لأحزاب  واملعاقبة  واملحاسبة 
ــــت بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا  ـ

ّ
ــل ــ ــي أخـ ــتــ ــيـــة الــ الـــســـيـــاسـ

ــذا مــا يــفــّســر فــك االرتــبــاط  ووعـــودهـــا. وهــ
بـــن حـــزبـــي الــنــهــضــة ونــــــداء تـــونـــس، ألن 
كال منهما يــود أن يتملص من الحصيلة 
السلبية لفترة الحكم التي مضت، ويسعى 
إلى تحميل وزر املسؤولية للطرف اآلخر، 
السطح  أن يطفو على  ويرجح تبعا لذلك 
القديم  االنتخابي  الــصــراع  ذاك  من جديد 
بــن الحداثي والــرجــعــي، وبــن مــن يسعى 
ى 

ّ
إلى تحقيق السلم واالستقرار ومن يتخف

 على 
ّ

أدل واإلرهــــاب. وال  التوتر  بــؤر  وراء 
ذلك من املأزق الذي تعيشه حركة النهضة، 
 ساهمت في تأجيجه وترويجه 

ٌ
وهو مأزق

رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، ومـــن ورائـــهـــا حــركــة 
نــداء تونس، بعدما تسترت عليه مطوال، 

وأحاطته بكثيٍر من التعتيم والتظليل.
النهضة  اخــتــبــاران أســاســيــان تجد حركة 
نفسها ملزمة باجتيازهما بأخف األضرار 

وأقل التكاليف:
مــشــروع قــانــون املــســاواة فــي اإلرث يالقي 
مــعــارضــة شـــديـــدة فـــي صــفــوف قــيــاداتــهــا 
وقواعدها ومناصريها، ويفرض عليها أن 

بأصولها وقياسها عليها لفظا ومعنى، كما 
هو موجود في كتاب مقاييس اللغة، ألبي 
الحسن أحــمــد بــن فـــارس )395هـــــ(، لتكون 
بعد ذلك معاجم كثيرة مختلفة في األنماط 
الزمخشري )467 هـ(  واألشكال، حتى جاء 
وخالف من سبقه في كتابه »أساس البالغة« 
الذي كان يعتني فيه باألدب أكثر من غيره 

من العلوم معنى وشواهد.
ثـــم تـــوالـــت بــعــد ذلـــك املــعــاجــم الــعــربــيــة في 
شتى العلوم واملجاالت لتصل إلى أشكالها 
وأنـــمـــاطـــهـــا املـــعـــاصـــرة، ســـــواء أكـــــان منها 
الـــورقـــي أو اإللــكــتــرونــي، غــيــر أنــــه، والــحــق 
 وعلماء كثيرون صناعة 

ٌ
اث يقال، حاول ُبحَّ

ــلـــوم مــخــتــلــفــة، حـــيـــث أجــــاد  مـــعـــاجـــم فــــي عـ
كثيرون منهم هذه الصناعة، حتى ظهرت 
 في 

ً
مة معاجم تعنى بعلوم معينة، كانت قيِّ

وجب  العربية  اللغة  فــي  ثــغــرة  لكن  بابها، 
سدها بمشروع ضخم، يضم جميع معاني 
اللغة العربية ومصطلحاتها في حيز واحد، 
قابل للتطوير واالرتقاء من فترة إلى أخرى، 
ولعل مشروع معجم الدوحة التاريخي هو 
الــكــفــيــل بــســد هــــذه الـــثـــغـــرة، لــنــحــصــل على 

معجم عاملي بقواعد وأصول منضبطة.
)كاتب ليبي(

السلطات  أجــل حماية  الدستور وضــع من 
الـــحـــاكـــمـــة، ولـــيـــس مــــن أجـــــل تــنــظــيــم عــمــل 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا بــمــا يــخــدم مصلحة 
الدينية  املــرجــعــيــات  وأن  الـــعـــراق وشــعــبــه، 
ــذا الـــخـــراب والــتــدمــيــر،  أداة ملــبــاركــة كـــل هــ
وتشجيعه  املجتمع  إلصـــالح  أداة  وليست 
عـــلـــى الـــتـــمـــســـك بـــالـــقـــيـــم واألخــــــــــالق ونـــبـــذ 
الرذيلة، وذلك كله قد جرى تنظيمه تمهيدا 
لــلــيــوم املــــوعــــود الـــــذي اقـــتـــرب فـــعـــال، وهــو 
والعصابات  املليشيات  ليد  العراق  تسليم 
اإلجرامية. ويعني، في املقابل، أن املعارضة 
داخل البرملان، سواء كانت ممثلة بمقتدى 
ــدر وتــــيــــاره، أو تــحــالــف ســــائــــرون أو  الـــصـ
غيرهم من القادمن الجدد، خديعة وضيعة 
ونــصــب واحــتــيــال، فــقــد أثــبــتــت الــوقــائــع أن 
وأتباعهم هم  و»ســائــرون«  الصدر  مقتدى 
ال يــقــلــون حــرصــا مــن غــيــرهــم عــلــى حماية 
العملية السياسية من السقوط، بسبب ما 
جنوه من شهرة وسلطة وأموال. قد يعتقد 
على  تــنــطــوي  اآلراء  هـــذه  مــثــل  أن  بعضهم 
السياسية، ومن  العملية  من  كيدي  موقف 
األحــوال تنطوي  أو في أحسن  متزعميها، 
على مبالغة كبيرة. إذا ليس من املستبعد 
لجوء هذه الحكومة إلى التغيير واإلصالح 
العراقين المتصاص  واالستجابة ملطالب 
االستياء الشعبي العام، من جهة، وحماية 
نفسها من السقوط من جهة أخــرى. تبدو 
هذه املرافعة من الناحية النظرية منطقية، 
إال أنها ضعيفة جدا أمام الوقائع العنيدة 
التي تنفي قطعا حدوث مثل هذا التغيير، 
سبقتها  التي  والحكومات  الحكومة  فهذه 
ال تمتلك حــريــة االخــتــيــار، وإنــمــا هــي أداة 
بــيــد املــحــتــل األمـــيـــركـــي وتـــابـــعـــه اإليـــرانـــي 
الـــذي ليس مــن مصلحته حـــدوث مثل هذا 

التغيير. 
بمعنى آخــر أكثر وضــوحــا، إذا حــدث مثل 
هذا التغيير الــذي يصب في خدمة العراق 
والعراقين، فإن أميركا خصوصا لن تقبل 
وتأخذ عصاها وترحل  له  أو تستسلم  به 
منع هذا  أجــل  مــن  وإنــمــا ستقاتل  سلميا، 
الــتــغــيــيــر، فــاســتــمــرار الــفــســاد والــفــاســديــن 
وتجويع الشعب العراقي وإذالله وتحطيم 
إرادته وصموده، هو األساس الذي تستند 
دليل  وخير  غنيمتها،  على  للحفاظ  عليه 
على ذلك تعزيز أميركا، في اآلونة األخيرة، 
قــواتــهــا وقـــواعـــدهـــا الــعــســكــريــة بــأكــثــر من 
عـــشـــرة آالف جـــنـــدي، تـــمـــركـــزوا فـــي قــواعــد 
ثــابــتــة فــي مــنــاطــق شــمــال الــقــائــم ومنطقة 
قطارات الفوسفات وفي معسكر عن األسد 
الــبــغــدادي ومعكسر الخسفة قــرب سد  فــي 
حديثة وكذلك في هيت والحبانية. ناهيك 
عــن وجــــود خــمــس قــواعــد عــســكــريــة خــارج 
األنــبــار: الــتــاجــي شــمــال بــغــداد وفيكتوري 
العاصمة والــقــيــارة جنوب  مــطــار  فــي قلب 
املـــوصـــل وبــلــد الــجــويــة فـــي صــــالح الــديــن، 
وعــــمــــالقــــة فـــــي أربــــــيــــــل. فـــــي حـــــن يــســعــى 
مـــاللـــي طـــهـــران إلــــى الــهــيــمــنــة أكـــثـــر فــأكــثــر 
واقــتــصــادهــا وسرقة  الــدولــة  مفاصل  على 
ثـــرواتـــهـــا. وبـــالـــتـــالـــي، ال طـــريـــق لــلــخــالص 
من املحنة، قبل الخالص من هــذه العملية 
سوى  ذلــك  لتحقيق  طريق  وال  السياسية، 
الــتــوجــه إلــى طــريــق االنــتــفــاضــات الشعبية 
واستخدام كل اإلمكانات املتاحة، بما فيها 
حق الدفاع عن النفس بالوسائل املسلحة، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة وطــنــيــة مــســتــقــلــة تــأخــذ 
على عاتقها بناء العراق الجديد فعال، وأية 
مراهنة أخرى لتحقيق ذلك الهدف املشروع 

فاشلة قطعا.
)كاتب وسياسي عراقي(

تونس: الحزبي واالنتخابي والحكومي

معجم الدوحة التاريخي... 
اللغة العربية تتجدد

المليشيات المسلحة تستلم السلطة 
في العراق

هل تموت 
الديمقراطيات الراسخة؟

ضعف أداء 
الحكومة، وغياب 

اإلرادة السياسية 
القادرة على فرض 

إصالحات كبرى

يشعر قارئ المعجم 
بأنه جمع علوم 

ومعرفة الكلمات 
تاريخيًا ومعنى لغويًا 

واصطالحيًا

االنتخابات ليست 
سوى عملية تزوير 
ومدخل للفاسدين 
وليست طريقًا لبناء 

نظام ديمقراطي

آراء

معن البياري

الــشــرطــة فــي دبــي )رئيسها هو  نــائــب رئــيــس  أمـــام نسخٍة غير محسنٍة مــن  كأننا 
الحاكم(، ضاحي خلفان، اسمها وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، 
 في وسائل 

ً
عندما يــزاول هذا الرجل التغريد في منصة تويتر بما يجعله مسخرة

أنــه عندما يــدّس أنفه  التواصل االجتماعي. يتكرر األمــر مــرات، سيما وأن في ظنه 
في غير قضية وقضية إنما يؤكد لبالده وزنــا، أو لحكومته شأنا. ولم تكن هواية 
الوزير املذكور هذه لتثير اكتراثا منا، نحن كتاب الصحافة واملعلقني فيها، لوال أن 
رفع قّدامه 

ُ
املتحّدث عنه زادهــا، بل وصار يتجاوز حدودا صار شديد الوجوب أن ت

اللون، تطّوعه لتسويق قرار أستراليا  نقطة نظام حمراء. ومن جديد فعاله من هذا 
اعترافها بالقدس عاصمة إلسرائيل، في شذوٍذ بالغ الغرابة من مسؤول عربي رفيع، 
يخرج فيه عن مواضعاٍت راسخٍة في العمل الدبلوماسي وتقاليده وبديهياته، ففيما 
التي استنكرته من غير دولــة عربية، ومــن منظمة  اإلدانـــات  قــرار أستراليا  استحق 
التحرير الفلسطينية، ومن جامعة الدول العربية، يخرج خالد آل خليفة، وكأنه الناطق 
أهلوها بأنهم  ولــيــس وزيـــر خارجية دولـــٍة، لطاملا ُوصـــف  بــاســم حكومة أســتــرالــيــا، 
»فلسطينيو الخليج«، للتهوين من فداحة خطوة هذه الحكومة، فيزعم إنها ال تمس 
التاريخ  الغافلني عن حقائق  العرب  ينبهنا، نحن  ثم  املشروعة،  الفلسطينية  املطالب 
فلسطني،  الشرقية هي عاصمة  القدس  بأن  معاليه،  إال  يعرفها  ال  التي  والجغرافيا 

فيما تعلق قرار أستراليا بالقدس الغربية. 
النصيحة هنا للوزير آل خليفة أن يترك هذه األمور الثقيلة على أفهامه ومداركه، فال 
يــوّرط نفسه بالثرثرة فيها. تماما كما أنها قصة أكبر منه أن يسارع إلى التعقيب 
على كلمة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول من أمس، في تغريدٍة 
باألزمة  ما   

ً
لبالده عالقة يتوّسل  وهــو  اإلشفاق على صاحبها،  تبعث على  أخــرى، 

الخليجية، فيما يعرف هو قبل غيره أن اململكة التي يتولى شخُصه وزارة الخارجية 
النصيحة األهم،  أما   أخــرى. 

ٌ
ها في ملٍف كهذا )وغيره( مملكة

َ
فيها إنما يقّرر شأن

الــراحــل،  الباحث  مواطنه  كتاب  جيدا  يقرأ  أن  فهي  مــقــال،  مقام  لكل  أن  على  جريا 
خالد البسام، »كلنا فداك.. البحرين والقضية الفلسطينية.. 1917- 1948« )املؤّسسة 
العربية للدراسات والنشر، 2005(. عساه يعرف جسامة ما يقترفه الحكم في بالده، 
وهو يرسل موفدين بحرينيني، مرة بتسميتهم ناشطني مدنيني، وأخرى باعتبارهم 
بنيامني  اإلسرائيلي،  العدو  وزراء  رئيس  إلى  تتوقف  ال  عدا عن رسائل  رياضيني، 
نتنياهو، فضال عن استقبال صهاينة أميركيني في القصر املبكي في املنامة، ممن 
ما  صحيحا  يصير  أن  والخشية  فيهم.  نة 

ّ
متوط عقيدة  إسرائيل  مــواالة  يعتنقون 

ذاع أخيرا أن نتنياهو قد يهبط قريبا في مطار املنامة. لو يقرأ خالد آل خليفة هذا 
الكتاب، ليعرف أن شعب البحرين يقيم في وجدانه العام على انتسابه إلى فلسطني 
وعروبتها، منذ وعد بلفور، وأنه تبرع كثيرا بالروبيات في ثالثينيات القرن املاضي 
 للعامة قبل الخاصة أن بواعث كل هذا التودد في مسار 

ٌ
وما بعدها لفلسطني. معروف

تقرب الحكم في البحرين إلى إسرائيل هي التقارير املتوالية عن األهوال الجسيمة في 
ملف انتهاكات حقوق اإلنسان في البلد، وهي تقارير تبعث على الفزع، حيث القتلى 
في السجون جراء التعذيب، واختناق املجال العام. وال ينسى هنا أن التقرير السنوي 
للخارجية األميركية يحفل بسوءات ومخاٍز ليست هينة في هذا كله. وفي البال أن 
الوزير السابق، ريكس تيلرسون، تحدث بنفسه شخصيا، قبل أزيد من عام، عن هذا 
األمر، وأشار إلى االستمرار في استجواب املعارضني وعلماء الدين الشيعة، على ما 
ر أن الكونغرس األميركي عطل صفقة سالح قبل عامني إلى البحرين 

ّ
قال. ولنتذك

بسبب أوضاع حقوق اإلنسان املقلقة هناك.
لو يخيط السيد الوزير البحريني بمسلة أخرى، غير قصة القدس، شرقية وغربية، 
ويلتفت إلى بؤس صورة بالده في العالم، وهذا مؤسف لكل محّب للبحرين وشعبها 

الذي يستحق أن يمثله في العالم ناس آخرون، من غير طينة خالد آل خليفة.

بسمة النسور

قال املمثل إنييال لويس، الحائز على جائزة أوسكار ثالث مــرات، إن فيلم »فانتوم 
ثريد« )الخيط الشبح( سيكون آخر أفالمه، حيث ينوي االعتزال. ليس مؤكدا إذا كان 
سيلتزم بذلك، ألن الرهان يظل قائما على مزاجية الفنانني عموما، وسهولة تراجعهم 
عن أقوالهم بفعل إغراء دور جديد. وهذا ما يأمله عشاق لويس في كل مكان.. ممثل 
فذ غير عادي، يتمتع بتلك املوهبة العجيبة والقدرة الفائقة على اعتناق الشخصية، 
وتقمص تفاصيلها بإخالص، وبدقة تثير الدهشة. وهذا ما يتضح في »فانتوم ثريد« 
)إخراج بول أندرسون وتأليفه(. تقع أحداثه في لندن في الخمسينيات. يمكن اعتباره 
قطعة موسيقية خالبة، أبدعتها مخيلة مجنونة قادرة على اجتراح املختلف والصادم 
والعبقري. يؤدي لويس شخصية مصمم أزياء شهير غريب األطــوار، يمتلك نظرة 
اليومي، ويسخط على كل من يحاول خلخلة هذا  روتينه  يقّدس  مغايرة لألشياء، 
البرجوازيات،  النساء  وّده  تطلب  والشهرة،  الثروة  يمتلك  ذرة.  بمقدار  ولــو  الــروتــني، 
أن  توقيعه، غير  أزيــاء تحمل  بــارتــداء  السينما  واألمــيــرات ونجمات  امللكات  وتفخر 
ذلك كله لم يجعله يحقق السعادة. تبدأ قصة العشق الدرامية الغرائبية، حني يلتقي 
املمثلة فيكي  تبدع  األناقة،  املظهر، متواضعة  بنادلة ريفية بسيطة، عادية   

ً
مصادفة

نقيضا صــارخــا  مــغــايــر يشكل  نــمــوذج  واقـــتـــدار.  بعفوية  فــي تجسيدها  كــريــبــس 
يجد  يدركه،  ال  لسبٍب  به.  املحيطات  املتكلفات  املثقفات  األنيقات  اللندنيات  للنساء 
نفسه منجذبا للفتاة الغريبة، يدعوها إلى العشاء، إثر لقاء عابر، لتبدأ حكاية التعلق 
املرضي من ناحيتها عندما تقع في غرامه. تدهشها موهبته، وتقلبات شخصيته 
بني طفٍل نكد كثير التطلب وفنان شهير يقوم بتصرفاٍت مزعجة وغير مألوفة، ما 
 دائمة بني الفرح 

ً
يوقعها في االرتباك والتلعثم، ويجعل حياتها معه في لندن مراوحة

واألسى. وقد اصطحبها هناك، لتقيم في منزله وتشاركه حياته، بعد أن أجرى على 
مظهرها تعديالٍت جذرية حولتها إلى سيدة مجتمع الفتة للنظر. وقد كّرس خالصة 

موهبته في تحويلها إلى أيقونه موضة تثير حسد النساء. 
أن  تكتشف  حــني   ، حقيقيٌّ رعـــٌب  وينتابها  بنفسها،  ثقتها  الريفية  الحبيبة  تفقد 
الحبيب قادٌر على االستغناء عنها، من دون أن يرف له جفن، وقد بدأ يعبر عن سأمه 
نهائيا،  تفقده  أن  وشــك  على  أنها  تتيقن  وحــني  بقسوة.  تصرفاتها  وينتقد  منها، 
 أحد أنواع الفطر غير القاتل، لكنه يسبب األلم ويصبح 

ً
تلجأ إلى تسميمه، مستخدمة

الــفــراش. سعت إلــى دفعه إلــى الشعور بالتوعك  من يتناوله غير قــادر على مغادرة 
به  لالعتناء  وقتها  فتكّرس  بها،  والتعلق  لها،  والحاجة  والضعف،  والقلق  والخوف 
وتخفيف أوجاعه. املفارقة أنه يدرك ذلك، ويمضي في هذه العالقة امللتبسة الغريبة، 
متواطئا. وقد تكشفت أمامه حقيقة مذهلة عن السعادة التي تكمن في الحب الصعب 
أن  إرادتــه، مدركا  بكامل  السم  التنازل عن عناصر قوته، ويتجرع  العجيب. يختار 
الكبر  مــا، ويخلصنا من مظاهر  أرواحــنــا جمالية  الضعف يضيف على  قليال من 

والغرور، ويؤهلنا للحب، ويجعلنا نسعى جاهدين كي نتشبث بحقنا في السعادة.
 من املمثلة التى كانت نّدا 

ً
جاءت كل هذه التفاصيل الجميلة ضمن أداء ال يقل براعة

إلــى شخصية  تدريجيا  تتحول  الدرامية، حيث  الــقــدرات  للويس، من حيث  حقيقيا 
مختلفة، بل مضادة  لألصل، ضمن حوار عميق بني الشخصيات القليلة في الفيلم، 
وحوار داخلي مؤثر، وإلى أزياء الخمسينيات الباذجة الجميلة، تبرز موسيقى تصويرية 
بديعة ترافق تحوالت النفسية برشاقة. وعلى الرغم من قلة الشخصيات، ومحدودية 
األماكن التي تتحرك فيها الكاميرا، إال أن القصة غير النمطية واألداء الفذ للممثلني، 
سوف يسلبان املشاهد من واقعه، ويصحبانه إلى رحلٍة من متعة وجمال خالص.

سامح راشد

ح به، فقد أظهرت  صرَّ
ُ
املسكوت عنه في ظاهرة »السترات الصفراء« أكثر بكثير من امل

األوروبـــي.  واالقــتــصــادي  االجتماعي  الــواقــع  فــي  فرنسا جــوانــب خفية  احتجاجات 
وعلى الرغم من أن اسمها »السترات الصفراء«، إال أنها كشفت، ولم تستر ما تعانيه 
املـــوارد واألعــبــاء بني  تــوزيــع  املتقدمة مــن خلٍل فــي سياسات  املجتمعات األوروبــيــة 
املواطنني، أيا كانت الفلسفة االقتصادية املتبعة، اشتراكية أو رأسمالية، فاالحتجاجات 
لم تقف عند فرنسا، وبدأت العدوى تنتقل إلى هولندا وبلجيكا، وربما إلى دول أخرى 
إيمانويل ماكرون يخدم  الرئيس  الفرنسي على طريقة  االقتصاد  وإذا كان  الحقًا. 
األغنياء على حساب الطبقتني، املتوسطة والُدنيا، فإن العدالة االجتماعية املطبقة في 
هولندا وبلجيكا بأشكال مختلفة كان يفترض أن تحول دون نشوب احتجاجاٍت أو 

اندالع غضب شعبي، اعتراضًا على األوضاع االجتماعية واالقتصادية.
العالم  في  السياسية  الُسلطة  أن  هو  فرنسا،  احتجاجات  فضحته  آخــر  جديد  ثّمة 
فدائمًا  الــعــربــيــة،  املنطقة  أو  الالتينية  أمــيــركــا  أو  أفريقيا  أو  ــا  أوروبــ فــي  متشابهة، 
التقدير وتتأخر في املعالجة، وال تستجيب إال  الحكومة تظل هي الحكومة، تسيء 
الــوزراء واملسؤولني  اضطرارا. والحديث عن الحكومات ال يعني الحكام وحدهم، أو 
فقط، بل ينصرف باألساس إلى املستشارين والتكنوقراط الذين يفترض أنهم األكثر 
الذين  املواطنني مباشرة، وهــم  التي تمّس  امللفات  بــأدق تفاصيل  تخصصا ودرايــة 
التي تؤمن استقرارا وتنمية وأسلمها.  الطرق  إلى أنجح  يرشدون أصحاب السلطة 
وتجمع بني مقتضيات السياسات االقتصادية النظرية وروشتة اإلصالح، مع مراعاة 

البعد املجتمعي واملتطلبات الحياتية للمواطنني.
املــعــضــلــة فــي املــجــتــمــعــات املــتــخــلــفــة والـــــدول غــيــر املــتــقــدمــة أن هــــؤالء املــســتــشــاريــن 
واملتخصصني غالبا ما يتعرضون للتهميش والتجاهل من ُمتخذي القرار. أو يجري 
التعامل مع ما يقدمونه بانتقائية، فيؤخذ منه جزء وتترك أجزاء، وقد يطبق ما يؤخذ 

بشكل يشوهه ويفقده محتواه وجدواه. 
في املجتمعات الناضجة والدول املتقدمة، ال يوجد ذلك الخلل، أو هكذا يفترض. لذا ال 
يبدو منطقيًا أن تتكرر األخطاء نفسها بحذافيرها. ولعل قراء كثيرين ال يتذكرون 
أن مشهد اندالع الغضب التلقائي واملفاجئ في فرنسا 2018 ال يختلف كثيرًا عن 
مشهٍد مشابه جرى في فرنسا أيضًا قبل نصف قرن بالضبط، وأفضى إلى استقالة 

الرئيس الفرنسي وقتئذ شارل ديغول. 
العربية، عندما فرضت  آخــر في منطقتنا  استدعاء مشهد  يمكن  املشهدين،  وبــني 
الحكومة املصرية زيــادة طفيفة في سعر السكر، في األيــام األولــى من عــام 1977، 
أجبر  يناير، ما  باسم تظاهرات 18 و19  فخرجت بسببها تظاهرات كبيرة عرفت 

الرئيس املصري أنور السادات على التراجع وإلغاء الزيادة. 
تأكيدا جديدا  إال  تونس  في  لتظاهرات جديدة  الحمراء«  »السترات  استعداد  وليس 

لتكرار السياسات والقرارات نفسها في مقابل تشابه التطلعات واالحتياجات. 
في  أنفسهم  البشر  أيضًا  هــم  البشر  فــإن  بعضها،  مثل  كلها  الحكومات  أن  وكما 
ــا إن تتاح  كــل مــكــان، يــطــمــحــون إلـــى تــحــســني أحــوالــهــم، حــتــى إن كــانــت جــيــدة. ومـ
النظر عن أخالقيتها وقانونيتها،  األساليب واألدوات، بغض  لكل  يلجأون  الفرصة، 
فتسقط سريعا شعارات التحضر ومبادئ الديمقراطية املؤسسية، وقنوات التعبير 
الــغــرب بها  التي يتباهى  التحضر والتقدم  آخــر مظاهر  إلــى  املــشــروعــة،  واملــشــاركــة 
تتوان  لم  الفرنسية  فالشرطة  واملجتمع،  السلطة  الجانبني،  على  هذا  وينطبق  دائما. 
فحاولت  التمدد،  عن  املسيرات  ووقــف  التظاهرات  انتشار  ملنع  القوة  استخدام  عن 
تقييد حرية املحتجني في التعبير، وبادرت إلى استخدام العنف، باعتبار أن إغالق 
الشوارع وإطالق الغاز كبت للحريات ونوع من العنف. بينما لجأ محتجون بدورهم 
إلى تحطيم واجهات متاجر ونهب بعضها وإحراق سيارات، في سلوك غير متوقع 
الفرنسيون،  في أحد أعرق املجتمعات األوروبية وأكثرها تحضرا. إذن، لم يختلف 
حكومة وشعبا، عن حكومات وشعوب الدولة الفقيرة أو املتخلفة حضاريا، إال قليال.

نصيحة إلى وزير خارجية البحرين؟ الحب الغريب العجيب

حكومات وقرارات واحتجاجات
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جاءنــي مبــدع ناشــئ وعلــى وجهــه عالمــة الضجــر، 
علــى  الغــم  مالمــح  بعــض  »أرى  بالقــول:  فبادرتــه 
محيــاك، فمــاذا دهــاك اليــوم وأنــت معــروف بمرحــك 

وحيويتك؟؟
جلــس  عليــه  ألححــت  وعندمــا  اإلجابــة،  فــي  تــردد 
يحدثنــي » لقــد شــاركت فــي أمســية ثقافيــة، وحــن 
قــرأت علــى الجمهــور وبينهــم نقــاد مــا أعتقــده جيدا 
النقــاد  قبــل  مــن  تلقيــت صفعــات  نصوصــي،  مــن 
الحاضريــن دون اســتثناء، لقــد شــددوا علــى كونــي 
لــم التــزم الجماليــة املغلفــة للمضمــون ممــا جعلهــم 

يستبعدون منجزي من اإلبداع.
ثم أردف يقول »املشــكل أن األمســية الســابقة تلقيت 
مالحظات مناقضة للســابقة تماما إذ أشــار أحدهم 
إلــى كــون نصــي جميــال لكنــه فــارغ مــن املضمــون، 
فنحــن نقــرأ قصتك وال نســتطيع القبــض منها على 

إية فائدة لها عالقة بمجاالت الحياة«.
تدخلــت قائــال »ومــاذا أنــت فاعــل أآلن؟، قــال لــو كنــت 
أعرف ما أفعل ما جئت وأنت ترى عالمة االضطراب 

والحزن على وجهي«.
قلت »املسألة ال تحتاج إلى حزن وال اضطراب، وأنت 
اآلن فــي مســتوى مــن يســتطيع أن يبــدع نصوصــا 
جميلة تجمع بن الشكل واملضمون، فتكون مرضيا 
للمناصرين للشــكل، ومرضيا ملناصري املضمون، 

وبذلك تصير املمتع املفيد«.
علــى  عثــر  وكأنــه  الصعــداء،  فتنفــس  هــذا  لــه  قلــُت 

ا يــده كــي يصافحنــي » لقــد فتحت  ضالتــه، قــال مــاّدً
لي بابا واسعا نحو حديقة اإلبداع من جديد«.

غادرني فرحا وكله استعداد وعزيمة وحزم لإلبداع.
إن املطروح في هذا الحوار يعود إلى إشكالية الشكل 
واملضمون التي شــهدت نقاشــات دامت ســنوات بن 
مناصريــن للشــكل ومناصريــن للمضمــون، فهنــاك 
مــن يــرى أن الفــن ينبغــي أن يكــون خادمــا للقضايــا 
الجمالية دون غيرها، وهنا ظهرت قضية الفن للفن، 
لتشــجب االهتمام باملضامن مناصرة للشــكل وكل 

ما يرتبط بالجمالية املحضة.
وقــد نتــج عــن ذلــك نصــوص ولوحــات وغيرهــا مــن 
األنــواع الفنيــة التــي تحس بفنيــة تركيبتها بعيدا عن 

موضوعات لها ظاللها وأثرها في الواقع.
باملضامــن  تحتفــي  نصوصــا  نجــد  املقابــل  وفــي 
التــي هــي  الجماليــة  وتجعلهــا هدفهــا األول فتغفــل 
الســمة التــي تجعــل مــن اإلبــداع إبداعــا، وإال فــإن كل 
منجــز ال تتوفــر فيــه اإلبداعيــة بدرجــة مــا ال يمكــن 
إدراجــه فــي حقــل اإلبــداع، فاملضامــن تتشــابه لكــن 
فنيــة تقديمهــا تختلــف مــن شــخص إلــى آخــر، وهنا 

نقف على بصمة كل مبدع وسمة كل إنتاج.
ولتجــاوز اإلشــكال، وبمنطــق »خير االمور أوســطها 
»على املبدع املتبصر املنصف لنفسه وغيره أن يبدع 
مراعيــا جانــب الشــكل وجانب املضمــون ليرضي ذا 

وذاك، ويرضي نفسه أيضا.
لحسن ملواني )المغرب(

كان ينظــر الــى العــرب علــى انهم شــعوب 
للمطالبــة  بثورتهــا  متخلفــة  ثائــرة 
بحقوقهــا تخــرب بالدهــا؟! وحكومــات 
دكتاتوريــة ال توفــر أدنــى مســتوى مــن 
تراعــي  وال  للمواطــن،  الكريمــة  الحيــاة 
مــع  التعامــل  فــي  االنســان  حقــوق 
دائمــا  العربــي  املواطــن  كان  مواطنيهــا. 
مــا يستشــهد بحريــة الغــرب وحكومــات 
وتراعــي  املواطــن  تحتــرم  التــي  الغــرب 

حقوق االنسان في التعامل معه.
كانــت مطالــب كثير من الشــعوب العربية 
مهمــة وضروريــة للكثيــر، ليــس لتغييــر 
الســلطة بقــدر مــا هــي تهــدف الــى العدالــة 
االجتماعيــة والحرّية والكرامة فقط، دون 
النظــر الــى مــن يحكم الى أن أفســدت هذه 
الشــرعي  العمــل  اقتــرن  عندمــا  املطالــب 
بغيــر الشــرعي والتخريبــي. ربمــا نقــول 
بلطجــة  وهنــاك  متعمــد  تخريــب  هنــاك 
مكاســب  لتحقــق  االحــداث  اســتغلت 
اســتغالل  هنــاك  واالخطــر  خاصــة. 
مخابراتــي دولــي ملشــهد املعارضــة التــي 
تقــود الثــوار. هنــا اختلــط الحابــل بالنابل 
أن  االرهــاب  لعناصــر  الفرصــة  فكانــت 
قــوات  تتنامــى وتســتغل حالــة إنشــغال 
االمــن بالتعامــل مــع املتظاهرين لتضرب 

البــالد والعبــاد، وهــذا مــا أدى الــى توقــف 
الدعم الشعبي لهذه الثورات، أو الحركات، 
األمنيــة  للقبضــة  أو  الكارثيــة  لنتائجهــا 
لنتائجهــا  البــالد  علــى  للحفــاظ  احيانــا 
الســيئة علــى الــدول واملجتمــع والثــروات 
لهــم  بــأن  إيمانهــم  مــع  والعامــة  الخــاص 
يســلبهم حقوقهــم  مــن  وهنــاك  حقــوق، 
وهنــاك مــن يظلمهــم، ولكــن عندما تكون 
والوطــن  الخاصــة  الحقــوق  بــن  املقارنــة 
أصبحــت  الوطــن  أجــل  مــن  فالتضحيــة 
فرضا من وجهة نظر السلطة وشريحة 

من الشعوب.
تابعت املشــهد الفرنســي بكل ما فيه من 
سلب ونهب، ومساندة من الدول املعادية 
لفرنســا، متمثلــة فــي ترامــب واســتغالله 
للمشــهد. فرنســا بلــد الحريــات والفكــر 
يهــان،  التاريــخ  فيهــا  نجــد  والتاريــخ 
والشــرطة  تســلب،  التجاريــة  واملحــال 
تتجــاوز، وال شــئ ســوى مشــهد عربــي 
مطابــق فــي االحــداث واملطالب والتخريب 

والتجاوز. 
قضيــة  هــي  أخيــرة،  عربيــة  قضيــة 
»خاشــقجي«، واســتغاللها. نســفت بهــا 
أميــركا كل فكــرة عــن حقــوق االنســان. 
وهنالك دول تدعي أنها الراعي لإلنســان 

االرض،  فــي  العــدل  وتطبيــق  وكرامتــه 
يقودها مستغل ومستبد تحت التهديد. 
مواقــف فرنســا مــن امريــكا تعــد ســببا 
املشــهد  اســباب  ضمــن  مــن  رئيســيا 
أجــل  مــن  تتــم  ال  اإلطاحــة  الفرنســي. 
اإلطاحــة، بــل هنــاك ســبب رئيســي وهــو 
عــدم توافــق املصالــح واالهــداف، فيكــون 

الرد بالحرب الباردة.
صبــاح  االميــر  بكلمــة  كثيــرا  أعجبــت 
االحمــد أميــر الكويت في القمة الخليجية 
ورؤيتــه  وطرحــه  والثالثــن،  التاســعة 
ورمزيتــه فــي ضــرورة التوحــد مــن أجــل 
للقــرار  يكــون  حتــى  االخطــار،  مواجهــة 
قــوة، ويكــون للموقــف تــوازن قــوى، وال 
يتم استغالل هذه الفرقة لالستغالل من 
قبــل دول معاديــة تنتظــر الســلب والنهــب 
بالفــن  الــدول  وتضعــف  للمدخــرات، 
الداخليــة، أو بــن دول الجــوار في املنطقة. 
وعــي ســمو االميــر وحكمتــه دائمــا يجب 
مراجعــة  مــن  بــد  وال  منهــا،  االســتفادة 
الخطــاب اإلعالمــي، ألن  للمواقــف، ولغــة 
يتــم  لــم  إن  خاســرًا  ســيكون  الجميــع 
االســتماع والتوقــف عند كلمات ودعوات 

أهل الحكمة والرأي في املنطقة.
عبد الرحيم ثابت المازني )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

عمر كوش

الرئيــس  تشــير تصريحــات أطلقهــا، أخيــرا، 
التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، إلــى قرب شــن 
مناطــق  فــي  عســكرية  عمليــة  بــاده  جيــش 
العســكرية  الوحــدات  ضــد  الفــرات،  شــرق 
التابعــة لحــزب االتحــاد الديمقراطــي الكردي 
أنقــرة  تعتبــره  والــذي  ســورية،  فــي   )PYD(
الــذراع الســوري لحــزب العمــال الكردســتاني 
التركــي )PKK(، لكــن توقيــت العملية ومداها 
يبقيــان مرهونني بمعطيــات ووقائع عديدة، 
تجعــل العمليــة املرتقبــة محــدودة، بحيــث أن 
أي عمــل عســكري للجيش التركي والفصائل 
الســورية العاملــة ضمــن »الجيــش الوطنــي«، 
الشــريط  مــن  جــزء  ســوى  يشــمل  ال  قــد 
الحدودي، ســواء من جهة منطقة عني العرب 
)كوباني( أم من منطقة جهة تل أبيض، وأنه 
املراقبــة  بنقــاط  االصطــدام  تفــادي  ســيجري 
األميركيــة فــي املنطقــة، فــي ظــل قلــق أميركــي 
عســكري  عمــل  علــى  طــرف  أي  »إقــدام  مــن 
مــن جانــب واحــد فــي شــمال شــرق ســورية، 
وباألخــص فــي منطقة يحتمــل وجود طواقم 
أميركيــة فيها«، حســبما أعلنت وزارة الدفاع 

األميركية )البنتاغون(.
وتطمح القيادة التركية إلى تحجيم مليشيات 
خصوصــا  الكرديــة،  الشــعب  حمايــة  وحــدات 
بعــد الدعــم الكبيــر الــذي تلقتــه مــن الواليــات 
املتحدة األميركية ودول التحالف الذي تقوده 
ضــد »داعــش«، لكــن الطمــوح التركــي يصطــدم 
بعوائــق كثيــرة، أهمهــا الوجــود األميركــي فــي 
املنطقــة. ولذلــك يظهــر التهديــد التركــي بشــن 

الشافعي أبتدون

منــذ تســاقطت كتــل جليــد التوتــر السياســي 
العــام  منتصــف  وإريتريــا  إثيوبيــا  بــني 
الجاري، بدأت جهود إقليمية لحلحلة أزمات 
املنطقــة، بإعــادة البعثــات الدبلوماســية إلــى 
أبابــا،  وأديــس  وجيبوتــي  أســمرة  مــن  كل 
ولتوســيع رقعــة اإلصاحــات الجذريــة هــذه 
فــي القــرن األفريقــي، زار الرئيــس اإلريتــري، 
الصوماليــة  العاصمــة  أفورقــي،  أســياس 
مقديشــو أخيــرا، وأجــرى لقاءات موســعة مع 
كبــار املســؤولني الصوماليــني، فــي مقدمتهم 
والــذي  فرماجــو،  عبداللــه  محمــد  الرئيــس 
التطــورات  ملواكبــة  قبــل شــهور،  أســمرة  زار 
اإلقليميــة، وإيجــاد مخــرج آمــن لبــاده، نحو 

بر األمان. 
وجاءت زيارة أفورقي التاريخية مقديشو في 
أجواء احتقان سياســي وموجة توتر تســود 
البيــت الصومالــي، غــداة خافــات سياســية 
وأشــاعت  البرملــان،  أعضــاء  قســمت  عميقــة، 
أجواء توتر غير مسبوقة تعصف بالحكومة 
الفيدراليــة، إذا لــم يتمّكــن القــادة فــي القصــر 
ســريعًا،  األزمــة  هــذه  احتــواء  مــن  الرئاســي 
إلــى  الرئيــس«  »عــزل  مفــاده  خبــر  فوصــول 
اإلعــام الدولــي ســيربك حســابات الصومــال 
الخارجيــة الــذي كان يحــاول تلميــع صورتــه 
التــي طغــت عليهــا التراكمات الســلبية ردحًا 
مــن الزمــان، فاملســتفيدون من تلك التغطيات 
اإلعامية املغرضة كثيرون، وما زالت بعض 

عملية عسكرية في مناطق شرقي القوات كأن 
الهــدف منــه الضغــط علــى الواليــات املتحــدة، 
لتســرع فــي تنفيــذ اتفــاق منبــج الــذي ُوضعــت 
لــه خريطــة طريــق في مايو/ أيــار املاضي، ولم 
انســحاب  وأهمهــا  فيــه،  عديــدة  نقــاط  نجــز 

ُ
ت

املليشيات التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي 
الكــردي، بــل تــرى تركيــا أن تســليح الواليــات 
النهايــة  فــي  موجــه  املليشــيات  هــذه  املتحــدة 
القومــي.  أمنهــا  علــى  ويشــكل خطــرًا  ضدهــا، 
األميركيــة  التطمينــات  أن  ذلــك  إلــى  يضــاف 
لتركيــا يناقضهــا ســعي أميركــي نحــو تدريب 
منطقــة  فــي  مقاتــل  عنصــر  ألــف   40 إلــى   35
الجزيــرة الســورية، مــن دون إعطــاء ســاكنيها 
زيــادة  يعنــي  مــا  كبيــرا،  دورا  العــرب  مــن 
االعتمــاد علــى عناصــر تابعــة لحــزب االتحــاد 
املتحــدة  الواليــات  نشــر  واألهــم  الديمقراطــي. 
نقــاط مراقبــة عســكرية، تــرى أن غايتهــا منــع 
أي احتــكاك بــني الجيــش التركــي واملليشــيات 
الكرديــة، ولتبديــد املخــاوف األمنيــة التركيــة، 
»الغايــة  أن  أردوغــان  الرئيــس  اعتبــر  فيمــا 
أقامتهــا  التــي  املرقبــة  ومراكــز  الــرادارات  مــن 
الواليــات املتحــدة، ليسســت حمايــة بادنا من 

اإلرهابيني، بل حماية إرهاييي تركيا«.
عمليــة  بشــن  التركيــة  التهديــدات  أن  ويبــدو 
عســكرية في شــرق الفرات تعود إلى اعتبارات 
عناصــر  إبعــاد  إلــى  ليــس  وتهــدف  عديــدة، 
الحــدودي،  الشــريط  عــن  الكرديــة  املليشــيات 
والتخلــص مــن خطرهــا علــى الداخــل التركــي 
بــل أيضــًا منعــًا لقيــام أي كيــان لحــزب  فقــط، 
فــي  الســوري  الكــردي  الديمقراطــي  االتحــاد 
أن تمّكنــت  الفــرات، وذلــك بعــد  مناطــق شــرق 

جــارف  بســيل  تتحفنــا  الخليجيــة  املواقــع 
مــن أخبارهــا املزيفــة واملغرضــة أيضــًا. تأتــي 
أهمية زيارة أفورقي الصومال، في محورين 
رئيســيني، أولهمــا أن الرجــل يريــد الخــروج 
مــن عزلته الدولية واإلقليمية. وتأتي زيارته 
بعــد أن تحقــق لــه مــا أراد، وخصوصــا بعــد 
رفع الحظر عن باده في قرار أممي تاريخي 
الشــهر املاضــي. ولهــذا يبحــث عــن شــراكات 
جديدة مع الدول اإلقليمية أواًل، فبعد تشبيك 
عاقاته مع أديس أبابا، تأتي مقديشو املهمة 
الثانيــة، لتأكيــد مــا توصلــت إليــه املباحثات 
فــي  أبابــا  وأديــس  أســمرة  فــي  واالتفاقيــات 
نوفمبر/ تشرين الثاني، وثانيها أنه يسعى 
إلــى تأطيــر عاقاتــه الخارجيــة عبــر محطــة 
ترنســت هــذه فــي مقديشــو، لتنطلــق رحلتــه 
نحو العالم، وخصوصا صوب دول الخليج، 
على غرار أديس أبابا التي لها صات وثيقة 

مع كل من الدوحة وأبوظبي والرياض.
كيــان  عــن  أريتريــا  غيــاُب  التســاؤالت  أثــار 
جديد يضم سبع دول أفريقية وعربية بفكرة 
ســعودية، وهــو تكتــل »دول البحــر األحمــر« 
فمــا  الريــاض،  فــي  أخيــرا  النــور  رأى  الــذي 
هــو الغــرض مــن تغييــب أريتريــا أو إبعادهــا 
مــن  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  النــادي،  هــذا  عــن 
العلــم  مــع  األحمــر،  للبحــر  املشــاطئة  الــدول 
وأبوظبــي  الريــاض  مــع  أســمرة  عاقــات  أن 
كانــت جيــدة، واتســمت باالســتراتيجية منذ 
التحالــف  بقيــادة  اليمــن  حــرب  اندلعــت  أن 
الســعودي صيــف 2015، فهــل يبحث أفورقي 

ديــر  مناطــق  فــي  )داعــش(  اإلســامية  الدولــة 
الــزور، لكــن الافــت واملثيــر للســخرية أن يوجــه 
»اإلدارة الذاتية« التابعة له بإصدار بياٍن تدعو 
إلــى »اتخــاذ موقــف رســمي  فيــه نظــام األســد 
ضــد التهديــد التركي«، معتبرة أن تركيا »تريد 
علــى  و«االعتــداء  ســورية«،  مــن  جــزء  احتــال 
السيادة السورية«. وكأن املناطق التي يسيطر 
بالقــوة،  الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب  عليهــا 
ورغمًا عن أهلها، يمتلك النظام فيها أي سيادة 
عليهــا، فــي حــني أن القاصــي والدانــي يعلــم أن 
السيادة في تلك املناطق هي للقوات األميركية 
التي توظف مليشيا الوحدات كمجرد طلقة في 
حــرب التحالــف الدولــي ضــد »داعــش«، بقيــادة 
الواليــات املتحــدة، واألدهى من ذلك أنها تدعو، 
فــي بيانهــا، »الســوريني الشــرفاء إلــى الوقــوف 
ضد السياسات االستعمارية للدولة التركية«، 
في حني أنها هّجرت جميع السوريني املخالفني 
لتوجهات حزب االتحاد الديمقراطي من إمكان 
عيشــهم وسكناهم، وفرضت سيطرتها بالقوة 
على مناطق عدة في شمال سورية، وخصوصا 
محافظــة الحســكة وعــني العــرب )كوباني( وتل 

شرعية هذه الخطوة، وأتاح للجنة استمرار 
الرئيــس  لعــزل   

ً
مذكــرة واســتلم  عملهــا، 

الصومالي فرماجو. 
آراء  لتغليــب  املفرطــة  القــوة  اســتخدام  ليــس 
الخصــوم قــرارًا صائبــًا لحــل املشــكات العالقــة 
بــني أقطــاب الحكومــة الصوماليــة، كمــا أن مــن 
التضييــق  سياســات  تبنــي  لآلمــال  املخيــب 
والخنــق، ســواء ضــد نــواب البرملــان أو رئيــس 
البرملــان، فُعقــد الخافــات ال تنفك هكذا ســريعًا 
بالغصــب أو اللعــب بالنــار، بل تحتاج سياســة 
هادئــة،  سياســة  وممارســة  األعصــاب  ضبــط 
يفعلهــا  كان  كمــا  الراهنــة،  األزمــة  فتيــل  لنــزع 
الرؤســاء الســابقون، علــى الرغــم مــن أنها كانت 
قــرارات قاســية، تذهــب بــرأس الحكومــة دومــًا 
قبــل أن تســقط أحجــار الدومينــو دفعــة واحدة، 
غيــر  تيــه سياســية  حالــة  فــي  البــاد  ويدخــل 
حكيمة باملرة. أمام السلطات التنفيذية خياران، 
أحاهمــا ُمــر، الرضــوخ ملطالــب رئيــس املجلس 

أبيــض، ووصلــت إلــى منبــج، بذريعــة الحــرب 
على »داعش«. وقبل ذلك وجهت مليشيات هذا 
الحــزب ســاحها إلى صدور الناشــطني األكراد 
مبكــرًا  ثوريــًا  حــراكا  قــادوا  الذيــن  الســوريني 
إلــى جانــب نظرائهــم من الناشــطني الســوريني، 
خــال املراحــل األولــى للثــورة الســورية، وقــادة 
حملــة تصفيــات وماحقــات طاولتهــم جميعًا، 
بــل وطاولــت قــادة األحــزاب الكرديــة الســورية 

األخرى وناشطيها.
وال شــك في أن عملية عســكرية تركية في شــرق 
الفرات محكومة بظروف دولية وإقليمية،  وإذا 
الــروس ونظــام املالــي اإليرانــي  كان الساســة 
ســينظرون بعــني الرضــى حيــال عمليــة كهــذه، 
كونها ستشــكل حرجًا كبيرًا للواليات املتحدة 
األميركية، خصوصا في ظل التصعيد الروسي 
حيــال الوجــود األميركي في ســورية، واعتباره 
غير شرعي! إال أن املحّدد األساس ملمكنات شن 
العملية العسكرية التركية هو املوقف األميركي 
الــذي يفضــل التحــاور مــن القــادة األتــراك، ملنــع 
أي تصعيــد عســكري فــي مناطــق توجــد فيهــا 
قــوات أميركيــة، األمــر الذي ســيفضي إلــى إقدام 
فــي  تســهم  خطــواٍت،  علــى  األميركيــة  اإلدارة 
طمأنــة األتــراك، مثل الفصل بني حزبي االتحاد 
الديمقراطــي والعمــال الكردســتاني، وتســريع 
تنفيــذ اتفــاق منبــج، خصوصــا وأن الواليــات 
لتنفيــذ خطــوات  تركيــا  إلــى  املتحــدة بحاجــة 
املبعــوث  اعتبــر  لذلــك  فيهــا.  اســتراتيجيتها 
األميركــي إلى ســورية، جميس جيفــري، أنه »ال 
يمكــن لاســتراتيجية األميركية في ســورية أن 

تنجح من دون تركيا«.
)كاتب سوري(

التشــريعي محمــد مرســل، وهــي تتمحــور فــي 
ثــاث نقــاط: إعــادة عمل اللجنــة املالية للبرملان 
املحلــي، وأحقيــة ترشــح مختــار روبــو )نائــب 
لانتخابــات  ســابقًا(  الشــباب  حركــة  رئيــس 
الصومــال،  غــرب  إقليــم جنــوب  فــي  الرئاســية 
وإعــادة قــوات صوماليــة أوفدتها الحكومة إلى 
بيدوا التي ستشهد انتخابات رئاسية لإلقليم 
أن سياســيي  مــن  الرغــم  علــى  األمــن،  لتثبيــت 
اإلقليم يرفضون تلك القوة العسكرية. والخيار 
الثانــي، وهــو األشــد فظاعــة، أن تتخــذ إجراءات 
صارمة ضد كل من يحوم حول رئيس البرملان 
وكتلــة برملانيــة تقــف نهــارًا جهــارًا عبــر منابــر 

اإلعام للنيل من الحكومة الصومالية.
إذا، تــؤدي كل الطــرق، في النهاية، إلى مفترق 
تمســك  أن  فإمــا  الجديــد،  للصومــال  طــرق 
الوســط،  مــن  العصــا  الفيدراليــة  الحكومــة 
تعتــرض  التــي  والعقبــات  الصعــاب  وتذلــل 
طريقهــا، وتفتــح حــوارًا جــادًا مــع خصومهــا 
مــع  فعلــت  كمــا  واملعارضــني،  السياســيني 
أديــس أبابــا وأســمرة، فحل الجبهــة الداخلية 
وإبعاد البيت الصومالي عن أزمات سياسية 
أســمرة،  إلــى  التــودد  مــن  أنجــع  هــي  قاتلــة 
فالسياسات الداخلية انعكاس حتمي للبعد 
الخارجــي دائمًا، ومــن الضروري أن تتصالح 
الحكومــات  لرؤســاء  يدهــا  وتمــد  الحكومــة، 
الفيدرالية أواًل. وثانيًا أن تحل األزمة الراهنة 
بطريقة ســلمية تجنب الباد فراغًا سياســيًا 
يطيح آمال الصوماليني في الداخل والخارج.
)كاتب صومالي(

وغصــني  الفــرات  درع  عمليتــي  فــي  تركيــا، 
الزيتــون، مــن وضــع حــّد ملمكنــات تمــّدد هــذا 
خــال  مــن  الفــرات،  غــرب  مناطــق  إلــى  الكيــان 
قطــع أي صلــة بــني كانتوناته في شــرق الفرات 
)القامشــلي وكوبانــي( مــع تلــك التــي كانت في 
غربه )عفرين(. وبالتالي تريد تركيا استكمال 
عملية منع قيام كيان معاد لها على حدودها 
تهديــد  أي  وإيقــاف  ســورية،  مــع  الجنوبيــة 
وأنهــا  خصوصــا  القومــي،  ألمنهــا  مباشــر 
الكــردي  الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب  تعتبــر 
النســخة الســورية لحزب العمال الكردســتاني 
غربيــة  ودول  تركيــا  تعتبــره  الــذي  التركــي، 
التركــي  الجيــش  ويخــوض  إرهابيــة،  منظمــة 
ضــده حربــًا شرســة، منــذ ســنوات، فــي مناطق 
الجنوب الشرقي لتركيا. غير أن هناك من يرى 
أن عمليتــي »درع الفــرات« و«غصــن الزيتــون« 
حصلتــا عبــر صفقتــني أو مقايضتــني، األولــى 
فــي نهايــة عــام 2016، حصلــت مقابــل تمكــني 
اإليرانــي  املالــي  نظــام  ومليشــيات  الــروس 
الســيطرة  إعــادة  مــن  األســد  نظــام  مليشــيات 
على أحياء حلب الشرقية، والدخول في مسار 
أســتانة الــذي اجترحــه الــروس، والثانيــة فــي 
بداية عام 2018، حصلت في سياق هذا املسار، 
عديــدة  وانكســارات  هزائــم  إلــى  أفضــى  الــذي 
للفصائل السورية املعارضة، من خال تمكني 
وإيرانــي،  روســي  بإســناد  النظــام،  مليشــيات 
من إعادة الســيطرة على مناطق غوطة دمشــق 
وصواًل إلى مناطق في ريف حمص الشمالي. 
فــي املقابــل، لم يجد حزب االتحــاد الديمقراطي 
ســوى االحتمــاء بالقــوات األميركيــة، والتهديد 
برقــف معاركــه ضــد ما تبقى من جيوب تنظيم 

فــي مقديشــو عــن أجوبــة لهــذا الســؤال، وعــن 
أسباب إهمال حلفائه في الخليج؟ 

الغرفــة«.  فــي  »الفيــل  الغربــي  املثــل  يقــول 
وتتزامن زيارة رجل إريتريا القوي مع أزمة في 
الصومال تتجاهل السلطات التنفيذية إيجاد 
حــل أو مخــرج لهــا، فهــذه األزمات الدســتورية 
بــني الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة كانــت 
 فــي الحكومــات االنتقاليــة والفيدرالية 

ً
رائجــة

درجــت  بــل  جديــدة،  ليســت  فهــي  ســابقًا، 
العــادة فــي املشــهد الصومالــي السياســي أن 
تتكاثــر األزمــات السياســية، فــي حقــل موبــوء 
باملشــكات، لكن هذه األزمة الجديدة تختلف 
 ،

ً
 قريبة

ً
عن سابقاتها، كونها ال تحمل انفراجة

نتيجــة تصــادم بــني رئيــس مجلــس البرملــان، 
الفيدراليــة،  الحكومــة  وقــادة  مرســل،  محمــد 
وهــو مــا يعنــي أن الخافــات تجــاوزت نــواب 
بــل  حلهــا،  عنــد  تنتهــي  وال  فقــط،  البرملــان 
ستطيح رئيس البرملان نفسه أو رئيس الباد 
أو رئيــس حكومتــه، وهــذا إذا لــم تكــن هنــاك 
حلول قوية أو وســاطة دبلوماســية من طرف 
ثالــث، تكفــي الجميــع مــن نار شــرر قد ينســف 

الجميع من املناصب.
تنبعــث رائحــة بــارود النــار السياســية هــذه 
مــن فســاد مالــي، كشــفتها اللجنــة املاليــة فــي 
البرملــان الصومالــي، وهــي جــذوة النــار التي 
 النائب 

ّ
أشعلت شرارة األزمة، وذلك عقب حل

األول لرئيــس مجلــس الشــعب هــذه اللجنــة، 
نتيجــة غيــاب رئيــس البرملــان فــي رحلة عمل 
فــي الخــارج. وبعــد عودتــه، أفصــح عــن عــدم 

هل من عملية تركية وشيكة شرق الفرات؟

أفورقي في مقديشو... والفيل بالغرفة

لم يجد حزب 
االتحاد الديمقراطي 

سوى االحتماء 
بالقوات األميركية

ما الغرض 
من تغييب أريتريا أو 

إبعادها عن تكتل 
»دول البحر األحمر«؟
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طرابلس ـ أسامة علي

لــم تقتصــر حــرب قائــد قــوات برملــان طبــرق 
دامــت  التــي  بنغــازي  علــى  حفتــر  خليفــة 
ثــاث ســنني، بــل أطلــق عمليــات أخــرى مــن 
الجنــوب  فــي  الصحــراء«  »غضــب  ســماه  مــا  بينهــا 
الليبي وعملية درنة شرقي الباد، فغطت العمليات 
الحربيــة ثاثــة أربــاع البــاد، وخلفــت مئــات القتلــى 
خســائر  عــن  رســمي  إحصــاء  أّي   

ّ
لكــن واملصابــني، 

معاركه لم يعلن حتى اآلن.
وبحســب وثيقــة مســّربة، تحمــل تاريــخ 14 ينايــر/ 
ها صدرت بعد انتهاء 

ّ
كانون الثاني 2018، ويبدو أن

مواقــع  علــى  حســابات  وســّربتها  بنغــازي،  معــارك 
 
ّ
التواصــل االجتماعــي، فــي مــارس/ آذار املاضي، فإن
خسائر معارك بنغازي وحدها التي بدأت منتصف 
عام 2014 وانتهت رســميًا في يناير املاضي وصلت 
 مدنيًا من 

ً
 نظاميــًا و18.534 مقاتا

ً
إلــى 2365 مقاتــا

 الوثيقــة لــم تحــدد ما 
ّ
شــباب املناطــق واألحيــاء. لكــن

إذا كانت هذه األرقام لقتلى أم مصابني أم كليهما.
وتفجرت قضية املصابني إثر تنظيمهم احتجاجات 
كبيــرة خــال األشــهر املاضيــة فــي بنغــازي، وتعالــت 
اعتصــام  إلــى حــّد تنظيــم  أصواتهــم حتــى وصلــت 
شــرقي  املــرج،  بمدينــة  العســكري  حفتــر  مقــر  أمــام 
خــرج  املاضــي  أيــار  مايــو/  مطلــع  ففــي  بنغــازي. 
عشــرات من مبتوري األطراف واملصابني في طرقات 

بنغــازي رافعــني شــعارات احتجــاج تســتنكر إهمــال 
عاجهم وتعمد نســيانهم، وأغلق بعضهم الطرقات 
جوانــب  علــى  ســرادقات  أقامــوا  بــل  الرئيســية، 
الطرقــات لاعتصــام طــوال أيــام. مــن بــني النشــاطات 
نظمــت تظاهــرة أمــام املجلــس البلــدي للمدينــة. عدم 
التجاوب حدا ببعضهم للذهاب إلى حفتر ومحاولة 
هم بعد 

ّ
 فــي تجاوبــه مع أحوالهــم، لكن

ً
قــرع بابــه أمــا

ســاعات طويلــة مــن االنتظــار، وبعضهــم كان يمشــي 
علــى عكازيــن أو كرســي متحــرك، خرجــت مجموعــة 
أمنيــة واعتــدت عليهــم بالضــرب، واعتقلــت بعضهــم 
وطــردت اآلخريــن، وحــذرت مــن الوقــوف مجــددًا أمام 

باب حفتر.
املعتقلــني  ســراح  حفتــر  أمــن  أجهــزة  إطــاق  إثــر 
املصابــني، وعددهــم ثمانية، اســتمرت احتجاجاتهم 
في بنغازي بمساندة بعض الكتائب املسلحة. وبعد 
توسعها واملخاوف من تحولها إلى احتجاج مسلح 
مقاتلــي  مــن  باملتضرريــن  حــدا  مــا  مجــددًا،  قمعــت 

حفتر إلى تكوين جمعية للمناداة بحقوقهم.
وأحــد  املصابــني،  أحــد  العرفــي،  منصــف  يكشــف 
 
ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـ الجمعيــة،  هــذه  ناشــطي 
املســجلني فيها بلغ عددهم 963 مصابًا من بنغازي 
وحدهــا: »العــدد مــا زال غيــر مكتمــل فهنــاك كثيــرون 
لــم يســجلوا إمــا خوفــًا مــن األجهــزة األمنيــة أو لبعد 
هــم 

ّ
ألن أو  االتصــال،  علــى  قدرتهــم  وعــدم  املســافة 

 املعــارك شــارك فيهــا 
ّ
فــي مــدن أخــرى«. يلفــت إلــى أن

 املناطــق فــي شــرق وجنــوب ووســط البــاد. 
ّ

أبنــاء كل
يتوقــع العرفــي أن يتجــاوز عــدد املصابــني 2000 فــي 
وهنــاك  أطــراف،  مبتــورو  »هنــاك  وحدهــا:  بنغــازي 
مــن فقــدوا أعضــاء مــن أجســادهم كالعيــون وأعضاء 
ومــن  جراحيــة.  عمليــات  فــي  اســتئصلت  داخليــة 
توافــرت لــه أطــراف اصطناعيــة لــم تعــد صالحــة اآلن 
بعــد مــرور ســنوات عليها«. يتابــع: »من جهتي، لدّي 
شــلل رباعــي منــذ منتصف 2016. نقلــت إلى اليونان 
 العــاج لــم ينتــِه بســبب طردنــا 

ّ
وعولجــت هنــاك لكــن

لــم  مــن املصحــات علــى خلفيــة تراكــم الديــون التــي 
 رفاقــه الخاضعــني للعــاج وقتهــا 

ّ
تســدد«. يؤكــد أن

طــردوا قبــل عاجهــم، وهــم 34 مصابًا. يذكــر العرفي 
 »الــدول التــي طــردت املصابــني والجرحــى بأعــداد 

ّ
أن

كبيرة هي صربيا ومصر واألردن واليونان وأملانيا 
 أغلبهــم لــم يتوافــر لــه العــاج. 

ّ
وتونــس«، مؤكــدًا أن

يتابــع: »بقينــا أيامــًا فــي املطــارات حتــى توافــرت لنا 
طائــرة للعــودة، وبعدهــا تغافــل عنا املســؤولون ولم 

يوفروا لنا عاجًا مناسبًا حتى في الداخل«.
مســؤول  وهــو  الفائــدي،  مجيــد  يقــول،  جانبــه،  مــن 
فــي صنــدوق الضمــان االجتماعــي التابــع لحكومــة 
 قضيــة املصابــني 

ّ
إن البيضــاء،  فــي  النــواب  مجلــس 

مؤكــدًا  فيهــا،  الفصــل  يتــم  ولــم  مرتبكــة  والجرحــى 
 أّي جهــة حكوميــة لــم تحــدد 

ّ
»العربــي الجديــد« أن لـ

تعويضــات  توفيــر  فــي  للنظــر  االختصاصــات  لهــا 
ماديــة شــهرية للمصابــني: »املســألة تتقاذفهــا عــدة 

جهــات عنــد توفر الســيولة املاديــة، ثم يتملص منها 
 مئــات 

ّ
الجميــع عنــد شــح امليزانيــات«. يشــير إلــى أن

إصابــات  بســبب  الفقــر  خــط  تحــت  تعيــش  األســر 
أربابها في الحرب.

التواصــل  وســائل  تداولتهــا  مشــاهد  علــى  تعليقــًا 
يفترشــون  حفتــر  قــوات  مــن  ملصابــني  االجتماعــي 
شــوكي  )نبــات  القعمــول  لبيــع  الطرقــات  جوانــب 
محظــوظ  هــو  بــل  صحيــح،  »هــذا  طبخــه(:  يمكــن 
مــن لديــه القــدرة علــى الوصــول إلــى قارعــة الطريــق 
لبيــع مــا يتعيــش منــه، فهنــاك غيــره كثيــرون ممن ال 

يستطيعون مغادرة أسّرتهم«.

مجتمع
دعت الناشطة العراقية اإليزيدية ناديا مراد، الحائزة جائزة نوبل للسام 2018، املجتمع الدولي، 
إلــى االهتمــام بجرائــم الحــرب التــي تعــرض لهــا اإليزيديــون علــى يــد تنظيــم »داعــش«، وذلــك خــال 
 التنظيــم خطــف وســبى واغتصــب أكثــر مــن 

ّ
مشــاركتها فــي فعاليــات منتــدى الدوحــة. وذكــرت أن

 عدد 
ّ
6500 امــرأة وطفــل، ومــا زال مصيــر 3500 منهــم مجهــواًل، وال مبــادرات للبحث عنهم. وقالت إن

اإليزيديني في العراق، قبل احتال »داعش« جبل ســنجار عام 2014، كان أكثر من 400 ألف نســمة، 
)العربي الجديد(  منهم اليوم سوى 65 ألفًا. 

َ
ولم يبق

 عــدد طلبــات اللجــوء املتوقــع، بحلــول نهايــة العام، ســيصل إلــى 166 ألف طلب 
ّ
قــال تقريــر أملانــي إن

، من ضمنها 30 ألف طلب ألطفال ُولدوا للمهاجرين في أملانيا. وينخفض 
ً
لجوء للعام 2018 كاما

ــه أقــل من هــدف الحكومة 
ّ
هــذا العــدد عمــا ُســجل عــام 2017 والــذي بلــغ 198.317 طلــب لجــوء، كمــا أن

 اندماج املهاجرين في 
ّ
الســنوي الــذي يتــراوح بــني 180 ألفــًا و220 ألفــًا. علقــت رابطة أرباب العمــل أن

 400 ألــف مهاجــر هــم حاليــًا فــي 
ّ
القــوى العاملــة فــي أملانيــا يســير بوتيــرة أســرع مــن املتوقــع، إذ إن

)أسوشييتد برس( وظائف أو تدريبات. 

ألمانيا: انخفاض في طلبات اللجوء عام 2018مصير 3500 امرأة وطفل إيزيديين ما زال مجهوًال

يقول المقاتل السابق في صفوف قوات خليفة 
لديهم  المقاتلين  من  المصابين  بعض  إّن  حفتر، 
على  عاش  لشاب  يمكن  »كيف  نفسية:  صدمات 
إلى  يعود  أن  متصلة،  سنين  ثالث  الحرب  جبهات 
مع  مجددًا  ويتكيف  أسرته،  مع  المدنية  الحياة 
لم  هؤالء  تأهيل  إعــادة  أّن  يؤكد  المجتمع؟«. 

يهتم بها أّي مسؤول.

ضرر نفسي

األمــم  بحســب  العربيــة.  للغــة  العاملــي  اليــوم  غــدًا 
اللغــات  أكثــر  مــن  واحــدة  العربيــة  اللغــة  املتحــدة، 
انتشــارًا فــي العالــم، ويتحــدث بهــا أكثــر مــن 422 
املنطقــة  فــي  أبناؤهــا  ويتــوزع  نســمة،  مليــون 
املعروفــة باســم الوطــن العربي، إضافــة إلى العديد 
مــن املناطــق األخــرى املجــاورة كاألحــواز وتركيــا 
وتشــاد ومالي والسنغال وإرتيريا. واللغة العربية 

لغــة  فهــي  املســلمن،  لــدى  قصــوى  أهميــة  ذات 
مقدسة )لغة القرآن(، وال تتم الصالة في اإلسالم 
إال بإتقان بعض من كلماتها. وهي لغة شــعائرية 
لــدى عــدد مــن الكنائــس املســيحية فــي  رئيســية 
الوطــن العربــي، كمــا كتبــت بهــا الكثيــر مــن أهــم 
األعمــال الدينيــة والفكريــة اليهوديــة فــي العصــور 
الوســطى. وفــي إطــار دعــم وتعزيــز تعــدد اللغــات 

اعتمــدت  املتحــدة،  األمــم  فــي  الثقافــات  وتعــدد 
إدارة األمــم املتحــدة لشــؤون اإلعــالم قرارًا، عشــية 
االحتفــال باليــوم الدولــي للغــة األم، الــذي ُيحتفــل 
بــه فــي 21 فبرايــر/ شــباط مــن كل عــام بنــاء علــى 
مبــادرة مــن منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافة »يونسكو«، االحتفال بكل لغة من اللغات 
الرســمية الســت لألمــم املتحــدة. وتقــرر االحتفــال 

باللغــة العربيــة في 18 ديســمبر/ كانــون األول من 
كل عام. 

والهدف هو زيادة الوعي بن موظفي األمم املتحدة 
بتاريــخ كل مــن اللغــات الرســمية الســت وثقافتهــا 
وتطورها. ويقول الشــاعر أحمد شــوقي: »إن الذي 
مــأل اللغــاِت محاســنًا.. جعــل الجمــال وســره فــي 

الضاد«.
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)فيليب لوبيز/ فرانس برس(



سيطر االحتالل اإلسرائيلي على جبل الريسان في الضفة الغربية، واعتبر 
أراضيه »أراضي دولة« فلم يعد في إمكان أهالي القرى الثالث المحيطة 

به الوصول إليه، على العكس من المستوطنين

أصناف نفدت وأخرى ال تكفي أكثر من شهرين

أزمة دواء مستمرة في السودان

1819
مجتمع

رام اهلل ـ محمود السعدي

القادر  عبد  الحاج  بإمكان  يعد  لم 
ــًا( مـــن قــريــة  ــامـ ــو فــخــيــذة )72 عـ أبــ
راس كــركــر، غــربــي رام الــلــه، وسط 
الذهاب  املحتلة،  الغربية في فلسطن  الضفة 
إلى أرضه في جبل الريسان الواقع في املنطقة 
ــي تــتــبــع  ــ ــ ــة، ويـــضـــم أراضـ ــريـ ــقـ الـــغـــربـــيـــة مــــن الـ
لثاث قرى مجاورة، هي راس كركر، وخربثا 
بــنــي حـــــارث، وكــفــر نــعــمــة، وذلــــك بــعــد إعـــان 
قــوات االحتال اإلسرائيلي قبل أربعة أشهر، 
يمنع  مغلقة  عسكرية  منطقة  الــريــســان  جبل 
في  للمستوطنن  وسمحت  إلــيــهــا،  الــوصــول 

املقابل باستخدام أراضي الجبل.
ــادر 120 دونــــمــــًا فــــي جــبــل  ــ ــقـ ــ لـــلـــحـــاج عـــبـــد الـ
اليد عليها  كــان االحتال قد وضــع  الريسان، 
عـــام 1983، مــن ضــمــن نــحــو ألـــف دونـــم أخــرى 
 تــلــك األراضــــــي أصــبــحــت أراضــــي 

ّ
بــحــجــة »أن

ــحـــاج أبــو  دولـــــــة«. وبـــالـــرغـــم مـــن مــــحــــاوالت الـ
ــتــــال بــمــنــع وضــع  فــخــيــذة إبـــطـــال قـــــرار االحــ
ــي، مـــن خــــال املــحــاكــم  ــ ــ الــيــد عــلــى تــلــك األراضـ
 محاوالته باءت بالفشل، كما 

ّ
اإلسرائيلية فإن

»العربي الجديد«. يقول لـ
الــحــاج عبد الــقــادر أبــو فخيذة حــرص بعدما 
فشل في جهوده عبر محاكم االحتال، على أن 
يذهب إلى أرضه في جبل الريسان باستمرار. 
ــات طــفــولــتــه وذكـــريـــات  ــريـ فـــي ذلــــك الــجــبــل ذكـ
 
ّ
ــن ــذ سـ ــنـ ــــع والـــــــــده مـ أجـــــــــــداده، كــــــان يــــذهــــب مـ
والــقــمــح،  بالشعير  األرض  لــزراعــة  الــخــامــســة 
ومن هناك كان يشاهد مناطق الداخل املحتل: 

»زيارة املكان ترّد الروح وتنعش النفس«.

 يــوم جمعة، احتجاجًا 
ّ

األهــالــي خصوصًا كــل
أراضــي  أيديهم على  املستوطنن  على وضــع 

الجبل.
تحاول سلطات االحتال السيطرة على جبل 
ربط  أجل  من  االستراتيجي،  ملوقعه  الريسان 
الــعــديــد مـــن املــســتــوطــنــات بــبــعــضــهــا، وفــصــل 
الغربية بعضها عن  الله  العديد من قرى رام 
إلــى سجن،   قرية 

ّ
البعض، وبذلك، تتحول كــل

إذ يستهدف املخطط االستيطاني ما بن 700 
إلــى ألــف دونــم من أراضــي الجبل، التي تتبع 

للقرى الثاث.
املـــحـــامـــي وديـــــع نـــوفـــل، وهــــو مـــن قـــريـــة راس 
كـــركـــر، الــــذي يــمــلــك أرضــــًا مـــع أبـــنـــاء عمومته 
الريسان، يوضح  الدونمات في جبل  عشرات 
 سلطات 

ّ
الــجــديــد« أن »الــعــربــي  لـــ فـــي حــديــث 

ــيـــد عــلــى  ــــع الـ ــدأت بــخــطــتــهــا وضـ ــ االحــــتــــال بــ
أراضــــي جــبــل الــريــســان عـــام 1983، مــن خــال 
ــانـــون الــعــثــمــانــي الـــســـائـــد قبل  ــقـ اســـتـــغـــال الـ
اليد على األراضــي في حال  االحتال بوضع 
ما  إلى  وزراعتها وتحويلها  استغالها  عدم 
تسمى »أراضي دولة«، وثبتت قرار وضع اليد 

على األراضي نتيجة تلك الحجة.
بالنسبة للمحامي نوفل وغيره من األهالي، 
 جبل الريسان مكان هام جدًا، فيه جميع 

ّ
فإن

ذكـــريـــات الــطــفــولــة، وهــكــذا يــكــرر تــحــذيــراتــه 
 
ّ
ــإن ــان، فـ ــسـ ــريـ لــلــجــمــيــع: »إذا ســقــط جــبــل الـ

القرى الثاث، سوف تسقط. فهو جبل كبير 
الــقــرى، وتسعى  ومــمــتــد واملــتــنــفــس لجميع 
ــتـــال مـــن خـــال ذلـــك لتقطيع  ســلــطــات االحـ
ــن بــعــضــهــا وربــــــط املــســتــوطــنــات  ــقــــرى عــ الــ

بطرقات التفافية«.

يجب أن يكون الدواء 
في مقّدمة السلع 

المدعومة قبل الوقود 
والكهرباء

إذا سقط جبل الريسان 
فإّن قرى راس كركر، 

وخربثا بني حارث، وكفر 
نعمة ستسقط

املـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود انـــجـــاص )47 
عامًا( وهو من قرية خربثا بني حارث، يمتلك 
الريسان، كانوا  وأشــقــاءه 80 دونمًا في جبل 
يــزرعــونــهــا بــالــقــمــح والــشــعــيــر ويــتــشــاركــون 
 عـــام، أما 

ّ
جميعًا فــي قطف ثــمــار الــزيــتــون كــل

هــذا العام فقد حرموا من ذلــك، بعدما أعلنت 
قوات االحتال جبل الريسان منطقة عسكرية 
مــغــلــقــة، ومــنــعــت األهـــالـــي مــن الـــدخـــول. يقول 
 جبل الريسان 

ّ
انجاص لـ »العربي الجديد« إن

ــالـــي، وإن تــم االســتــيــاء عليه  قــطــعــة مــن األهـ
 قرية خربثا بني حارث 

ّ
من املستوطنن، فإن

عــبــارة عــن سجن كبير مــحــاط بعدة  ستكون 
مــســتــوطــنــات. فــي الــريــســان ذكـــريـــات محمود 
انـــجـــاص فـــي مـــواســـم الــزيــتــون خـــال الــحــرث 
والـــحـــصـــاد، يــتــذكــر مــشــاركــتــه بــتــلــك املــواســم 
حينما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، أيام والده 
الــراحــل الـــذي تــوفــي عــام 1980، أي قبل ثاث 
ســـنـــوات فــقــط مـــن وضــــع االحـــتـــال يــــده على 
الجبل فــي املــرة األولـــى: »كــانــت األرض قطعة 
من جسد والدي، كان يحرثها بأدوات تقليدية 

بالفأس وغيرها من األدوات«.
أما املواطن الفلسطيني رزق نوفل )57 عامًا( 
وهو من سكان راس كركر، يملك وأحد أشقائه 
ستة دونــمــات فــي جبل الــريــســان. قبل مجيء 
املــســتــوطــنــن إلــــى الــجــبــل قــبــل أربـــعـــة أشــهــر، 
بــاألراضــي،  وسماح االحــتــال لهم بالتصرف 
كان يذهب مع عائلته إلى الجبل للتنزه. يقول 
 املرة األخيرة التي ذهب 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

فيها إلـــى الــجــبــل كــانــت فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
املاضي: »الذهاب إلى الجبل عبارة عن نزهة 
فــي مــكــان ســيــاحــي، أمـــا اآلن فــقــد حــرمــنــا من 

ذلــك، ونخاف من الــذهــاب إلــى أراٍض محيطة 
أيضًا خشية اعتداءات املستوطنن«.

في أغسطس/ آب املاضي، فوجئ أهالي راس 
كــركــر بــشــروع آلــيــات وجـــرافـــات املستوطنن 
بــشــق طـــريـــق مـــن جــهــة الــقــريــة بــاتــجــاه جبل 
ــلـــوصـــول إلـــــى أراضـــيـــه  ــان، تــمــهــيــدًا لـ ــســ ــريــ الــ
واستخدامها، فتصدى األهالي لهم ومنعوهم 
مـــن ذلــــك، وحـــدثـــت مــواجــهــات وإصـــابـــات في 
صـــفـــوف األهــــالــــي، فــجــبــل الـــريـــســـان يــقــع في 
منطقة حّساسة واستراتيجية تتوسط العديد 
من القرى الغربية، ووجود املستوطنن هناك 
األهالي، بحسب ما يقول منسق  يهدد حياة 
مرار  نعيم  الشعبية  للمقاومة  املتابعة  هيئة 

»العربي الجديد«. لـ
ــدار واالســتــيــطــان  ــجــ بـــــدأت هــيــئــة مـــقـــاومـــة الــ
بــعــد ذلــــك مـــن خــــال هــيــئــة الــــشــــؤون املــدنــيــة 
الــريــســان  جــبــل  مــلــف  بمتابعة  الفلسطينية، 
قــانــونــيــًا عــبــر املــحــاكــم اإلســرائــيــلــيــة ملــنــع أّي 
االحــتــال  محاكم   

ّ
لــكــن استيطانية،  إجــــراءات 

أوقفت العمل هناك وأبقت الحال على ما هو 
عــلــيــه. وبــعــدمــا أعــلــن جــيــش االحــتــال الجبل 
فعاليات  تــواصــلــت  مغلقة،  عسكرية  منطقة 

يعاني السودان من 
أزمة دواء حادة تؤثّر 

بصورة كبيرة على 
القطاع الصحي عمومًا 
وتهدد السكان، ال سيّما 

المرضى منهم. وُتسّجل 
محاوالت خجولة للحّد 

من تلك األزمة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مــنــذ بــدايــة الــعــام الـــجـــاري الــــذي يــوشــك على 
نــهــايــتــه، راحـــت أســعــار األدويــــة فــي الــســودان 
ترتفع بنسب عالية جدًا بلغت 300 في املائة 
إلــى بعض األصــنــاف، وذلــك نتيجة  بالنسبة 
سياسات اقتصادية اعتمدتها الحكومة أّدت 
إلى تراجع العملة الوطنية في مقابل العمات 
األجنبية، خصوصًا الدوالر األميركي املعتَمد 
بشكل أساسي في استيراد الدواء. ومع بداية 
فت 

ّ
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، توق

شـــركـــات كــثــيــرة، وكـــذلـــك األمــــر بــالــنــســبــة إلــى 
عـــدد كــبــيــر مـــن مــســتــوردي األدويــــــة، عـــن بيع 
قــرار حكومي  لديها، نتيجة  األدويـــة  مخزون 
جــديــد يــقــضــي بــإلــغــاء اعــتــمــاد ســعــر الــــدوالر 
ــز عــلــى االســـتـــيـــراد. ومــنــذ 

ّ
الــتــشــجــيــعــي املــحــف

ل في الباد ندرة كبيرة في  سجَّ
ُ
ذلك الحن، ت

األدوية، بما في ذلك ما هو منقذ للحياة.
الصندوق  على  الــســودانــيــة  الحكومة  تعتمد 
القومي لإلمدادات الطبية )حكومي( في توفير 
 الــصــنــدوق 

ّ
أصــنــاف كــثــيــرة مــن األدويـــــة، لــكــن

املنقذة  األدويـــة  توفير  أكثر على  يرّكز جهده 
والــطــوارئ،  الــحــوادث  للحياة مجانًا ألقــســام 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر األمــــصــــال. فـــي الــوقــت 
ــة  ــ ــ نـــفـــســـه، تـــتـــيـــح الـــحـــكـــومـــة لـــشـــركـــات األدويـ
بــقــّيــة األصـــنـــاف، عــلــى أن تمنحها  اســتــيــراد 
الـــبـــاد تعتمد   

ّ
ُيـــذكـــر أن الــتــســهــيــات.  بــعــض 

بنسبة 30 في املائة فقط على اإلنتاج املحلي 
في استهاكها للدواء.

أيــام، استدعى البرملان السوداني وزير  وقبل 
الــصــحــة مــحــمــد أبــــو زيــــد مــصــطــفــى لــتــقــديــم 
تقرير حــول واقـــع الــــدواء فــي الــبــاد، وقــد بدا 
ــــوداء ال  ــورة سـ الـــوزيـــر صــريــحــًا إذ عـــرض صــ
ــرون.  ــ تــقــل قــتــامــة عـــن تــلــك الــتــي رســمــهــا اآلخـ
 34 صنفًا نــفــدت كليًا من 

ّ
وأوضـــح الــوزيــر أن

بــارتــفــاع ضغط الـــدم الــتــي تــوَصــف للمريض 
 
ّ
فــي أقــســام الــحــوادث )الـــطـــوارئ(«. ويــؤكــد أن

ــدواء حــالــيــًا كـــارثـــي بــكــل مـــا تعني  ــ »وضــــع الــ
إلــى »ارتــفــاع أســعــار األدويـــة  الكلمة«، مشيرًا 
رة وبيعها في السوق السوداء«. يضيف 

ّ
املتوف

ملنظمات  مجتمعية  مــبــادرات  »ثّمة   
ّ
أن ناجي 

ــة  ــ شــبــابــيــة تــنــشــط فــــي مـــجـــال تـــوفـــيـــر األدويــ
للفقراء، فشلت أخيرًا في مهامها بسبب ندرة 
الــدواء في الصيدليات. واملسؤولية تقع على 

الحكومة التي أصدرت قرارها برفع الدعم عن 
فالحكومة  الــــدوالر.  بعد تحرير سعر  الـــدواء 
ــن مــســؤولــيــتــهــا  ــ ـــت بـــتـــلـــك الـــــــقـــــــرارات عـ

ّ
تـــخـــل

الــقــانــونــيــة والـــدســـتـــوريـــة الــقــاضــيــة بــتــوفــيــر 
األدويــــــة املــنــقــذة لــلــحــيــاة مــجــانــًا لــلــمــواطــنــن 
دون  األطــفــال  لكل  املطلوبة  العاجات  وكذلك 
 »ثــّمــة 

ّ
الــخــامــســة مــن عــمــرهــم«. ويــلــفــت إلـــى أن

مــــرضــــى يـــدخـــلـــون املـــســـتـــشـــفـــيـــات، وحــيــنــمــا 
وارتــفــاع  الطبية  الــخــدمــات  بــســوء  يتفاجأون 
تكلفة العاج، يعودون إلى منازلهم من دون 

أن ُيعرف مصيرهم«.
من جهته، يطالب رئيس الجمعية السودانية 
لـــحـــمـــايـــة املـــســـتـــهـــلـــك، الــــدكــــتــــور نـــصـــر الـــديـــن 
املوقف  لتدارك  »التدخل  بـ الحكومة  شلقامي، 
الراهن في قطاع الدواء. والتدخل يكون بدعم 
الدولة مباشرة للدواء، ال سّيما في ظل تفاقم 
»العربي  لـ الباد«. يضيف شلقامي  الفقر في 
 »الــجــمــعــيــة ســــوف تــســتــمــر في 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

ضــغــطــهــا عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مــــن أجـــــل اإليــــفــــاء 

بالتزاماتها، وهي أوصلت صوتها إلى داخل 
بصفتها  والسموم  لــأدويــة  القومي  املجلس 
قـــرارات في  عضوا فيه. ونحن نتوقع صــدور 

هذا الشأن بعد أيام قليلة«.
ساتي  الطاهر  الصحافي  يشير  السياق،  في 
»الحكومة   

ّ
أن إلــى  األدويــــة،  بــمــوضــوع  املهتم 

ــنـــة مـــن خــال  بـــــدأت تـــســـتـــدرك املــشــكــلــة الـــراهـ
لــــصــــنــــدوق  يــــــــــورو  مـــــايـــــن  تـــخـــصـــيـــص 10 
ــة  اإلمــــــــدادات الــطــبــيــة بـــغـــرض اســـتـــيـــراد أدويــ
ـــف بـــعـــضـــًا مــن 

ّ
ــل ــا أن تـــخـ ــأنـــهـ جــــديــــدة مــــن شـ

ــك لــيــس الـــعـــاج الــنــاجــع،   ذلـ
ّ
الــطــمــأنــيــنــة. لــكــن

ال ســّيــمــا مــع بــقــاء ديـــون الــشــركــات األجنبية 
ر بـ 34 مليون يــورو«.  ــقــدَّ

ُ
ت على حالها والتي 

 »الحل الجذري 
ّ
»العربي الجديد« أن ويؤكد لـ

يكمن فــي تــوفــيــر الــنــقــد األجــنــبــي، خصوصًا 
ــَريـــن«.  ــر مــــن شـــهـ ــثـ  املــــخــــزون لــــن يــكــفــي أكـ

ّ
أن

 »استمرار الوضع على هذا 
ّ
يضيف ساتي أن

الــحــال ســوف يـــؤّدي إلــى دخــول أدويـــة مهربة 
الدواء  ارتفاع أسعار  إلى  ومغشوشة، وكذلك 
حتى تكون بمتناول املقتدرين فقط«. ويقترح 
زيادة  لجهة  الصحي  التأمن  »توسيع مظلة 
الحالي  الــعــدد   

ّ
أن خصوصًا  املشتركن،  عــدد 

الفقر،  الــســكــان ونــســب  ال يتناسب مــع حــجــم 
باإلضافة إلــى زيــادة عــدد األصناف الدوائية 
األصناف   

ّ
ألن الصحي  التأمن  رها 

ّ
يوف التي 

»ضـــرورة  على  ويــشــدد  جـــدًا«.  قليلة  الحالية 
دعـــم األدويــــة الــتــي يستهلكها املــرضــى مــدى 
الــحــيــاة مــثــل أدويــــة الــســكــري وارتـــفـــاع ضغط 
الدم واألمراض النفسية والعقلية«، مطالبًا أن 
»يكون الــدواء في مقّدمة السلع التي تدعمها 

الحكومة قبل الوقود والكهرباء«.
وكــان مجلس الـــوزراء السوداني قد أجــاز في 
حول  خطة  املــاضــي  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
إنــتــاج 80 في  الــدوائــيــة تستهدف  الصناعات 
املائة من قائمة األدوية األساسية بحلول عام 
2020. وفي السياق، قال رئيس الوزراء، معتز 
 قضية الدواء من أولويات حكومته 

ّ
موسى، إن

ــر الــــــــــدواء لـــلـــمـــواطـــن  ــيـ ــوفـ ــلـــى تـ ــة عـ ــريـــصـ ــحـ الـ
بــالــســعــر املــنــاســب، مــتــعــهــدًا بــاالســتــمــرار في 
واألطــفــال  لــلــطــوارئ  املجاني  بالعاج  التكفل 
دون الــخــامــســة ومـــرضـــى الــســرطــان والــكــلــى، 
التأمن  بإتاحة خدمة  االلتزام  إلى  باإلضافة 

الصحي لكل السكان.

الطبية،  القومي لإلمدادات  مخازن الصندوق 
َعّد من األدوية املنقذة للحياة، مشيرًا 

ُ
وكلها ت

ر في املخازن الحكومية 
ّ
 27 صنفًا تتوف

ّ
إلى أن

وهي ال تكفي إال لشهر واحد فقط بينما ثّمة 
41 صنفًا يكفي مخزونها ملّدة شهَرين. وعزا 
ــر النقد 

ّ
مصطفى األزمــــة كــلــهــا إلـــى عـــدم تــوف

الــذي دفــع 33 شركة أجنبية إلــى التوقف عن 
الطبية  لإلمدادات  العامة  الهيئة  مع  التعامل 
املــركــزيــة إلـــى حـــن تــســديــد الـــديـــون الــســابــقــة 
منذ  تراكمت  والــتــي  يــورو  مليون   34 البالغة 
للبرملان، بصفته  الــجــاري. وشكا  العام  بداية 
جهة رقابية، عدم التزام بنك السودان املركزي 

بتوفير املبالغ املطلوبة.
تبدو الصورة أكثر قتامة لدى األطباء، ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــدكــتــور مــحــمــد نــاجــي لـــ
ـــه »مــن خــال املــمــارســة الــيــومــيــة، نــرصــد ما 

ّ
إن

وصلت إليه الحال من شّح في أدوية ال يحتمل 
ر في استهاكها دقيقة واحدة، 

ّ
املرضى التأخ

مـــن قــبــيــل أدويــــــة الــقــلــب واألدويــــــــة الــخــاصــة 

االستيطان 
يهدد جبل الريسان

محمد عوض
مخترع مع وقف التنفيذ

يسعى للعثور على 
مستثمر يدعم مشروعه 

حتى ال تذهب كّل جهود 
أبحاثه سدى

صيدا ـ انتصار الدنان

بــالــرغــم مـــن الــصــعــوبــات الــيــومــيــة الــكــثــيــرة 
والــــــــحــــــــقــــــــوق غــــــيــــــر املــــــكــــــفــــــولــــــة لــــاجــــئــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي لـــبـــنـــان، والــــتــــي تــمــنــع 
إليه على  مــا يسعون  مــن تحقيق  معظمهم 
 البعض يتجاوز 

ّ
فــإن العلم والعمل،  صعيد 

ــروز، وهــــي حــال  ــبــ ــل الــ  الـــعـــوائـــق مـــن أجــ
ّ

ــل كــ
الـــشـــاب مــحــمــد عــــوض. فــقــد تــمــكــن الــاجــئ 
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر سبعة 
وعــشــريــن عــامــًا مــن تسجيل بــــراءة اخــتــراع 
اللبنانية،  والــتــجــارة  االقــتــصــاد  وزارة  فــي 
وهـــو االخـــتـــراع الـــخـــاص بــشــبــكــة اتــصــاالت 

وخدمات ذكية.
محمد عيسى عوض، من بلدة السميرية في 
قضاء عكا بفلسطن املحتلة. ولد في مخيم 
عـــن الــحــلــوة لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن، في 
صيدا، جنوب لبنان، وعاش هناك مع أهله، 
إلــى مدينة صــيــدا. تلقى  انتقلوا بعدها  ثــم 
تعليمه فــي مـــدارس وكــالــة إغــاثــة وتشغيل 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــروا(، وفـــي 
يتخرج  أن  قبل  لبنانية،  حكومية  مـــدارس 
بيروت  »جامعة  في  العلوم  كلية  من  الحقًا 
الــعــربــيــة«، عــام 2015، بــدرجــة جيد جــدًا في 

اختصاص الفيزياء.
لـــم يــعــمــل عـــوض فـــي الــتــعــلــيــم وهـــو املــجــال 
في  الــفــيــزيــاء  الختصاصيي  غالبًا  املــفــتــوح 
لبنان، بل أصر على أن يكون عمله بحثيًا، 
فتقدم بكثير من الطلبات للعمل في أماكن 
مختلفة ولم يوفق. وعلى العكس من السائد 
مع الشباب الفلسطينين في لبنان، لم تكن 
جنسيته السبب فــي رفــضــه، بــل عــدم توافر 
الفيزيائية.  األبحاث  مجال  في  عمل  فرصة 

»العربي الجديد«: »بعد تخرجي من  يقول لـ
أرغــب في متابعة دراساتي  الجامعة، كنت 
 
ّ
الــعــلــيــا، والــحــصــول عــلــى املــاجــســتــيــر، لكن
البحث  فــبــدأت  لــم تسعفني،  املــاديــة  الحالة 
عن عمل، وعندما تعبت من ذلك با طائل، 
الهواتف  العمل في محل لبيع  اتجهت إلى 

املحمولة وخدماتها، وتوليت إدارته«.
يـــــتـــــابـــــع: »عــــمــــلــــي هـــــنـــــاك ســـــاعـــــدنـــــي فـــي 
الفكرة  استنباط فكرة اختراعي، إذ جاءت 
ــرغـــب فــي  مــــن الـــخـــطـــوط واألرقــــــــــام، فـــمـــن يـ
شـــراء خــط هــاتــفــي، أو دفــع فــاتــورة، يتجه 
إلـــى شــركــة الــهــاتــف عــــادة، وهـــو مــا يــؤدي 
إلـــى االنــتــظــار هــنــاك حــتــى يــصــل دوره في 
عدا  للوقت،  وهي مضيعة  العملية،  إجــراء 
عــن عـــدم تــوافــر مــواقــف لــلــســيــارات غــالــبــًا. 
ــادة فــي األســعــار  كــذلــك، يــواجــه الـــزبـــون زيــ
لــــدى مـــحـــال الـــهـــاتـــف، فــــــوزارة االتـــصـــاالت 
أميركية،  دوالرات  بثاثة  الخط  تسّعر  قد 
فــيــبــيــعــه املـــحـــل بـــعـــشـــرة أو خــمــســة عــشــر 
الــــذي  الـــخـــط   

ّ
أن األهــــــم  والـــنـــقـــطـــة  دوالرًا. 

يشتريه الزبون ال يحمل الرقم نفسه الذي 
يرغب فيه، إذ قد يشتري خطًا برقم مميز، 
ــه املـــحـــل لــيــبــيــعــه بــســعــر أعــلــى  فــيــحــتــفــظ بـ

األصلي  الخط  طالب  ويعطي  آخــر،  لزبون 
رقـــمـــًا غــيــر مـــمـــيـــز«. يـــتـــابـــع: »لــــذلــــك، كــانــت 
فــكــرتــي أن أخـــتـــرع جـــهـــازًا، وظــيــفــتــه شـــراء 
خط، ودفع فواتير، وتحويل أموال، ويمكن 

أن يوضع في أماكن يسهل الوصول إليها، 
ــبـــرى، ومــحــطــات  ــكـ ــر الـ ــاجـ ــتـ كــــاملــــوالت، واملـ
واملستشفيات.  واملــطــار،  الرئيسة،  الــوقــود 
ــــراء خط  الــجــهــاز يــســمــح لــلــشــخــص فـــي شـ

مـــن الــشــركــتــن املـــزودتـــن لــخــدمــة الــهــاتــف 
املحمول في لبنان، وذلك بعد ملء بيانات 
نقدًا  إمــا  بطريقتن،  الدفع  ويمكن  معينة، 
ه 

ّ
أو بالبطاقات املصرفية، وميزة الجهاز أن

دولي وليس محليًا فقط. طورت الفكرة إلى 
مـــلء الخطوط  خــدمــات إضــافــيــة تمتد مــن 
املدفوعة سلفًا بالرصيد، وصواًل إلى دفع 
 عملية من 

ّ
الفواتير وتحويل األمــوال، وكل

هذه العمليات ال تتجاوز 5 دقائق«.
ــاالت في  ــاف عــــوض مـــن شـــركـــات االتــــصــ خــ
لــبــنــان، واحـــتـــمـــال ســرقــتــهــا اخـــتـــراعـــه، فلم 
يسجله مباشرة في مكتب براءات االختراع 
اللبنانية،  والــتــجــارة  االقــتــصــاد  وزارة  فــي 
بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى مــخــتــلــف املـــعـــلـــومـــات 
اتجه  املــعــامــات.  الــنــوع مــن  بــهــذا  املتعلقة 
إلى شركة تسجيل وسيطة، هي التي سجل 
مـــن خــالــهــا اخــتــراعــه وحــصــل عــلــى بـــراءة 
ــة الــتــي تحمي  االخـــتـــراع الــلــبــنــانــيــة الـــازمـ
ــى أن يــتــمــكــن من  ــن الـــســـرقـــة إلــ مـــشـــروعـــه مـ
الحصول على تمويل يسمح له بإنجازه، إذ 
تتراوح الكلفة املتوقعة إلنجاز املشروع بن 
15 ألــفــًا و40 ألــف دوالر. وبــــراءة االخــتــراع، 
بــحــســب وزارة االقــتــصــاد والـــتـــجـــارة »حــق 
استئثاري ُيمنح نظير اختراع يكون إنتاجًا 
أو عملية تتيح طريقة جديدة إلنجاز عمل 

 تقنيًا جديدًا ملشكلة ما«.
ً
ما، أو تقدم حا

براءة االختراع في لبنان تخدم ملدة عشرين 
عــامــًا، فـــإن تــجــاوز االخـــتـــراع هـــذه املـــدة من 
تنفيذه  شــركــة  أّي  تــســتــطــيــع  تــنــفــيــذ،  دون 
ــــه »يــمــكــن ألّي شــخــص من 

ّ
عــنــدهــا، كــمــا أن

أشخاص القانون العام أو الخاص أن يقدم 
طــلــبــًا رســمــيــًا لــلــحــصــول عــلــى الــتــرخــيــص 
اإللزامي الستغال االختراع في لبنان بعد 
مضي 3 سنوات من تاريخ منح البراءة في 
حال لم يقم مالك البراءة أو خلفه باستغال 
االختراع بصورة عملية أو باتخاذ خطوات 
عملية الستغال االختراع محل البراءة في 
لبنان«. وهكذا، يسعى عوض للعثور على 
 

ّ
مستثمر يدعم مشروعه حتى ال تذهب كل

جهود أبحاثه سدى.

قــبــل فـــتـــرة، تــلــقــت جــايــمــي فـــريـــانـــدر، الــتــي 
تــعــمــل صــحــافــيــة، مــكــاملــة هــاتــفــّيــة فــي وقــت 
ــإغـــاق  ــغـــت بـ ــلـ ــد أبـ ــ ــر مــــن الــــلــــيــــل، وقــ ــتـــأخـ مـ
فيها، وتسريح  تعمل  كانت  التي  املؤسسة 
فن. شعرت بالصدمة والحزن، 

ّ
جميع املوظ

 هذا يمكن أن يحدث في أية 
ّ
ها عرفت أن

ّ
لكن

لحظة. 
في الـ 28 من عمرها، كانت ما زالت في بداية 
مسيرتها املــهــنــّيــة، وقــــّررت املــجــازفــة وبــدء 
عمل حّر. وبعد خوض هذه التجربة، كتبت 
فــي مــوقــع »بــزنــس انــســايــدر« مجموعة من 
النصائح التي قد يستفيد منها آخرون، إذا 

ما اتخذوا الخيار نفسه.  
1 - استغال حماستك للعمل

الخاص  بــدأت عملي  تقول فرياندر: »حن 

األول، نصحني كثيرون االلتزام بدوام عمل 
ق. 

ّ
قدر اإلمكان. إال أن ذلك كان صعب التحق

فــي نهاية  أيــــام اإلثـــنـــن، أو  أكـــن منتجة  لــم 
العمل حــن أشعر  أهمية  األســبــوع. تعلمت 
برغبة في ذلك. ويمكنني إنجاز الكثير خال 

ست ساعات حن أكون مستعدة للعمل«.
 السؤال عن مالك

َ
2 - ال تخش

عــن مبلغ من  للسؤال  بالحرج  رّبــمــا تشعر 
املــــال كــــان يــفــتــرض أن تــتــقــاضــاه فـــي وقــت 
ســابــق، خصوصًا إذا كنت جــديــدًا فــي هذا 
املجال. وقد تسأل نفسك: »هل أبدو لجوجًا«؟ 
 تشعر أبدًا 

ّ
م أنه يجب أال

ّ
مع الوقت، ستتعل

بعدم االرتــيــاح، بل من املهم أن تطلب املال 
سأل عن 

ُ
الــذي تستحقه. بعد كل شــيء، ست

املال الذي لم تدفعه لآلخرين. أليس كذلك؟

3 - ال تشّك في نفسك
ق 

ّ
»بنيت خبرتي في الكتابة في أمور تتعل

بالصحة. معظم كتاباتي علمية، والصحافة 
الصحية هي أكثر ما أشتهر به. في كل مرة 
توليت مهامًا مختلفة، كنت أشعر بالقلق، 
مت 

ّ
تعل ني 

ّ
لكن نفسي.  عــن  أتخلى  وكأنني 

ــه من املهم أن يكون هناك هــواء نقي بن 
ّ
أن

، بعد أيــام مــن انتهاء 
ً
الحن واآلخـــر«. مــثــا

عن  الكتابة  تشكل  قد  الصحة،  عن  الكتابة 
مواضيع أخرى استراحة. 

4 - ضع أهدافًا جديدة باستمرار
ــعـــت خـــطـــة حـــول  ــدأت عـــمـــلـــي، وضـ ــ ــــن بــ »حـ
نسبة الربح التي يفترض أن أحصل عليها 
خال عامي األول. وحن تحقق هدفي، كنُت 
فــي غــايــة الــســعــادة. لــكــن بــعــد وقـــت قصير، 

شــعــرت بــأنــنــي فــقــدت كــل الــحــوافــز للعمل. 
ــًا  ــدافـ ــع أهـ ــ ــه يـــجـــب أن أضـ ــ ــرفـــت أنـ لــــذلــــك، عـ
إذ أصبحت قريبة من   ،

ً
جديدة دائمًا. مثا

فــهــذا يعني  لــعــام 2018،  أهـــدافـــي  تــحــقــيــق 
ــداف جــديــدة لــلــعــام املــقــبــل. وهــذا  وضـــع أهــ
ذاتــي  لتطوير  مستمّر  سعي  فــي  يجعلني 

ومهاراتي«.
5 -  تذّكر أنه يمكنك أخذ اإلجازات أيضًا

»َكوني أضع جدواًل زمنيًا خاصًا بي، غالبًا 
مـــا أواجـــــه صــعــوبــة فـــي أخــــذ إجــــــازة. أذّكــــر 
نفسي بأنني يمكنني قضاء أيام أو إجازات 
مثل أي شخص آخر. يستغرق األمر أشهرًا 
ـــر الـــذي  ــدة حــتــى ال أشـــعـــر بـــالـــذنـــب، األمــ عــ

أواجهه باستمرار«.
)ربى أبو عمو(

خمس 
نصائح 

قبل بدء 
عمل حرّ

محمد أحمد الفيالبي

املباني؟  أم  الشجر   
ً
أوال نبت  أيهما  الدهشة:  غــارق في  وأنــت  قد تتساءل 

حت في الصخر 
ُ
فالبيوت هنا رقيقة الطابع تتوسط الخضرة، بعضها ن

 أو الجبل، وبعضها يشّب 
ّ

من دون أن يقلل من القيمة الجمالية والبيئية للتل
السامقة  واألشــجــار  ــه.  أّم بعنق  املتشّبث  كالطفل  املرتفعات  أطــراف  عند 
تحرس ما تحتها من شجيرات مزهرة وبساط أخضر ال يشّوهه منظر 
األسفلت املغسول باملطر وال اهتمام البشر الذين تشّبعوا بثقافة النظافة.
ى ملسة 

ّ
في قلب املدينة، تجد املباني الشاهقة تغّز في الفضاء، بينما تتجل

املخطط ذي الحّس البيئي العالي بائنة في الباحات الخضراء هنا وهناك. 
أما ساحة السوق األخضر، فهي من أشهر معالم وسط مدينة كيب تاون، 
يتناوبها نشاطان على مدى اليوم. فيضّج سوقها النهاري بمرتاديه من 
مختلف الجنسيات الباحثن عن هدايا وتذكارات بن معروضات السوق؛ 
وتشكيالت  وعاجية،  خشبية  ومنحوتات  يدوية  ومشغوالت  تحف  من 
من ممنوحات البحر من أصــداف وسواها، وذلــك حتى الخامسة عصرًا 
 بتفكيك معارضهم ونقلها، بينما ينتظر سّياح 

ّ
حن يقوم أصحاب املحال

النشاط الليلي. وذلك املهرجان الراقص بجنون أفريقي جامح حتى الفجر، 
تنغسل فيه األجساد من رهق النهار والذاكرات، من تاريخ أسود شهدته 
الساحة نفسها عندما كانت من أكبر أسواق النخاسة في جنوب أفريقيا، 
الناقلة  الــســفــن  الــعــظــيــَمــن ومــراســي  ــن 

َ
املــحــيــط الــتــقــاء  لقربها مــن نقطة 

للعبيد. هكذا استبدل الدمع ونزف الدم وآهات الغنب بقطر العرق والغناء 
والضحكات الصاخبة.

الذي  الرمل  املحيط إال عبر ساحة تتخللها األشجار، حتى  تبلغ  لن  إنك 
يفصل الخضرة عن الرصيف القائم في متانة وعلّو ال يحول دون متعة 

النظر إلى املوجات الراقصة واألفق املتالشي في املاء.
 احتالل مكانتها من ضمن قائمة املدن 

ّ
 ذلك ما منح كيب تاون حق

ّ
ولعل

األجمل في العالم. هو ليس موقعها ومناخها فحسب، بل التخطيط املديني 
املبني على رؤية بيئية جمالية فريدة وبحساسية فائقة تجاه املساحات 
املفتوحة، على الرغم من أّن تخطيط وتنظيم املناطق املفتوحة والخضراء 
والبيئية  املناخية  الــظــروف  املستوى.  دون  يـــزاالن  ال  األفريقية  املــدن  فــي 
القاسية تقتضي االلتفات إلى هذا األمر، لتخفيف درجات الحرارة املرتفعة 
ة والرطوبة الدبقة، وسط هذه النهضة العمرانية 

ّ
وكسر حّدة الرياح الجاف

الحمقاء واألعداد املهولة من البشر واملركبات التي ال تتسع الشوارع لها.
هذا  مــن  فكاك  أنــه ال  الــريــح،  الله  عبد  الدكتور محمد  البيئي  العالم  يؤكد 
االختناق إال باالهتمام بالساحات الخضراء، واجتهاد السكان للحصول 
الــذي تؤّديه الخضرة في تقليل  الــدور  على ظــروف بيئية أفضل، نتيجة 
اآلثار السلبية الطبيعية والصناعية في البيئة، عن طريق عملها كمرشحات 
لتنقية الجّو من الغبار وإزالــة الغازات املضّرة بالبيئة، إلى جانب الحفاظ 

على اللمسة الجمالية.
)متخّصص في شؤون البيئة(

الفكاك من االختناق

إيكولوجيا تحقيق

34 صنفًا من 
األدوية نفدت 

كليًا من المخازن 
)Getty(
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تحركات األهالي مستمرة )نضال اشتيه/ األناضول(

يعمل في محل هواتف محمولة )العربي الجديد(



قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

فــي  أميركــي،  قــرار  فشــل مشــروع 
األمم املتحدة، في إدانة ما وصفها 
بـ »النشاطات العنيفة« التي تقوم 
بهــا حركــة املقاومة اإلســامية )حماس( ضد 
إســرائيل. ولــم يمــّر مشــروع القــرار املقــدم فــي 
6 ديســمبر/ كانــون األول 2018، علــى الرغــم 
من أنه حاز أغلبية في الجمعية العامة لألمم 
املتحــدة، وهــو أمــر خطير في حــد ذاته؛ وذلك 
بســبب منــاورة إجرائيــة قامــت بهــا الكويــت 
 في الجمعية العامة؛ 

ً
وبوليفيــا، حازت قبــول

فقــد اشــترطت موافقــة ثلثــي األعضــاء عليــه، 
والبالــغ عددهــم 193 دولــة، وليــس األغلبيــة 
الوليــات  دانتــه  أمــر  وهــو  فقــط،  البســيطة 
املتحــدة األميركيــة. وقــد مــّرت هــذه املنــاورة 
اإلجرائيــة بفــارق ضئيــل مــن األصــوات )75 
عــن  دولــة   26 وامتنــاع  ــا(، 

ً
صوت  72 مقابــل 

 
ً
التصويــت، إل أن هــذه النتيجــة كانــت كافيــة

علــى  األميركــي،  القــرار  مشــروع  إلفشــال 
الرغــم مــن الضغــوط الكبيــرة التــي مارســتها 
واشــنطن علــى الــدول األعضــاء. وقــد حصــل 
مشــروع القــرار األميركــي، فــي نهايــة املطاف، 
علــى تأييــد 87 دولــة، وعارضتــه 58، بينمــا 
امتنعــت 32 دولــة عــن التصويــت، وغابــت 16 
دولــة. وكان مــن شــأن إجــازة مشــروع القــرار 
األميركــي تمريــر ســابقٍة فــي تاريــخ املنظمــة 
الدوليــة فــي إدانــة صــورٍة مــن صور ممارســة 
تقــّره  الــذي  الحتــال  مقاومــة  فــي  الحــق 
الجمعيــة  قــرارات  أن  مــع  الدوليــة،  املواثيــق 

العامة لألمم املتحدة غير ملزمة.

مضمون مشروع القرار 
األميركي

بعنــوان  األميركــي  القــرار  مشــروع  جــاء 
املســلحة  والجماعــات  حمــاس  »نشــاطات 
إدانــة  تقليــد  ليقلــب  غــزة«،  فــي  األخــرى 
الحتال في الجمعية العامة لألمم املتحدة 
هــذا  ويأتــي  الحتــال.  مقاومــة  إدانــة  إلــى 
األمــر ضمــن محاولت إدارة الرئيس دونالد 

ترامب تغيير قواعد العاقات الدولية.
لغتــه  ــر  ذكِّ

ُ
ت الــذي  القــرار  مشــروع  ودان 

اإلســرائيلي،  الحكومــة  رئيــس  بخطابــات 
 حمــاس 

َ
بنيامــن نتنياهــو، فــي متنــه، حركــة

»لتكــّرر إطاقهــا الصواريــخ علــى إســرائيل«. 
»حمــاس«  اســتخدام  أنــه  زعــم  مــا  دان  كمــا 
املــوارد فــي قطــاع غــزة مــن أجــل »بنــاء بنيــة 
تحتيــة عســكرية، بمــا فــي ذلــك أنفاق للتســلل 
الصواريــخ  إلطــاق  ومعــدات  إســرائيل  إلــى 
إلــى مناطــق مدنيــة«. وطالــب مشــروع القــرار 
بمــا  األخــرى،  الفاعلــة  والجهــات  »حمــاس 
فيهــا حركــة الجهــاد اإلســامي الفلســطينية، 
بوقــف جميــع األعمال الســتفزازية والنشــاط 
البالونــات  اســتخدام  ذلــك  فــي  بمــا  العنيــف، 
والطائرات الورقية املشــتعلة«. ودعا مشــروع 
القــرار )بطلــب أوروبــي( إلــى اتخــاذ »خطواٍت 
الفلســطينية«،  املصالحــة  نحــو  ملموســة 
و»إعــادة توحيــد قطــاع غزة والضفــة الغربية 
تحــت الســلطة الفلســطينية، وضمــان عملهــا 
الفعــال فــي قطــاع غزة«. وبنــاًء على طلب دول 
ــا، وافقت الوليات املتحدة على 

ً
أوروبيــة أيض

أن يتضمــن مشــروع قرارهــا بنــًدا ينــص علــى 
فلســطينية   - إســرائيلية  ســام  اتفاقيــة  أن 
للقانــون  ــا 

ً
»وفق تكــون  أن  يجــب  مســتقبلية، 

الدولي، ومع مراعاة قرارات األمم املتحدة ذات 
الصلــة«. ومــع ذلــك، ل تشــير الوثيقــة صراحة 
إلى حل الدولتن، على الرغم من أن هذا الحل 
يمثــل األرضيــة القانونيــة لــكل قــرارات األمــم 

املتحدة التي تبنتها في السنوات األخيرة. 

دوافع التحرك األميركي
تمكــن قــراءة التحــرك األميركــي إلدانة حركة 
حمــاس عبــر الجمعيــة العامــة ضمــن ثاثــة 

سياقات، هي:
1. يأتــي القــرار لنــزع أي شــرعية دوليــة عــن 
حركة حماس، وشــرعنة املوقف اإلســرائيلي 
إجــراءات  واتخــاذ  القطــاع،  حصــار  فــي 

عسكرية ضده إذا اختارت إسرائيل ذلك.
2. ل تمكــن قــراءة املحاولــة األميركيــة بعيــًدا 
عــن التقاريــر التــي تشــير إلــى اقتــراب البيت 
األبيــض مــن الكشــف عــن خطته للســام بن 

الفلسطينين واإلسرائيلين. 
3. أكــد مســؤول أميركــي أن بعثــة الوليــات 
املتحــدة إلــى األمــم املتحــدة نّســقت تحركهــا 
هــذا بشــكل وثيق مــع البيت األبيض ووزارة 
الخارجية ومجلس األمن القومي األميركي، 
األميركيــة  الســفيرة  أن  ينفــي  ل  هــذا   

ّ
لكــن

املســتقيلة فــي األمــم املتحــدة، نيكــي هيلــي، 
فمنــذ  املحاولــة؛  وراء  الدافعــة  القــوة  كانــت 
توليهــا منصبها قبــل عامن، جعلت الدفاع 
عــن إســرائيل والتصدي ملحــاولت انتقادها 
وإدانتها في األمم املتحدة شــغلها الشــاغل. 
ويبدو أن هيلي التي استقالت من منصبها 
والتــي   ،2018 األول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي 
تغــادره فــي نهايــة العــام الجــاري، أرادت أن 
تختــم مســيرتها املهنيــة فــي األمــم املتحــدة 
بتقديــم »هديــٍة« إلــى إســرائيل. ويبــدو ذلــك 
واضًحا في الجهود الشخصية التي بذلتها 
عبــر  القــرار  مشــروع  تمريــر  محاولــة  فــي 
الضغــط علــى دول أعضــاء كثيــرة، بــل وصل 
د الدول التي تصّوت ضد  بها األمر إلى توعُّ
الوليــات  »إن  قالــت:  حــن  القــرار،  مشــروع 
املتحــدة تأخــذ نتائــج هــذا التصويــت علــى 
ت هيلي في خطابها،  فوِّ

ُ
محمل الجد«. ولم ت

تأكيــد  فرصــة  العامــة،  الجمعيــة  أمــام 
انحيازها التام إلى إســرائيل ومقتها ســجل 
األمــم املتحــدة »املعــادي« لهــا. ول يســتبعد 
أن تكــون جهــود هيلي لســترضاء إســرائيل 
واللوبــي الصهيونــي فــي الوليــات املتحــدة 
 قّررت 

ْ
ا من استثمار سياسي أوسع، إن جزًء

املتحــدة؛ ذلــك أن مشــروع القــرار الذي قدمته 
أيرلنــدا مباشــرة، بعــد فشــل مشــروع القــرار 
األميركــي، والــذي أكــد صيغــة حــل الدولتــن 
اإلســرائيلي،  الســتيطان  سياســة  ودان 
حظــي بتأييــد أغلبيــٍة ســاحقة فــي الجمعية 
العامــة، حيــث صوتــت 156 دولــة ملصلحتــه، 
وعارضتــه خمــس دول فقــط، هــي: إســرائيل 
وليبيريــا  وأســتراليا  املتحــدة  والوليــات 

وجزر مارشال.
تركــزت أغلــب الــدول التــي صوتــت ملصلحــة 
أوروبــا  فــي  األميركــي  القــرار  مشــروع 
الهــادئ؛  املحيــط  وحــوض  واألميركتــن 
بمعنى أن الوليات املتحدة فشلت في كسب 
مؤيديــن فــي منطقــة الشــرق األوســط، وبــن 
الــدول العربيــة تحديــًدا، كمــا أنهــا لــم تنجح 
 هناك 

ّ
في كسب دول إسامية. وهذا يعني أن

تراجًعــا فــي مســتوى التأييد للفلســطينين 
بن دول أميركا الجنوبية، كما في البرازيل 
قدم على نقل سفارتها إلى القدس، 

ُ
التي قد ت

بعد نجاح اليمن في النتخابات الرئاسية 
ا، تصويت 

ً
ــا لانتباه، أيض

ً
أخيــرا. وكان لفت

مشــروع  ملصلحــة  األوروبيــة  الــدول  كل 
القــرار األميركــي )بشــروط(، علــى الرغــم مــن 
كمــا  يســارية،  أحــزاب  تحكمــه  بعضهــا  أن 
هــو الشــأن بالنســبة إلــى أيرلنــدا والســويد 
مــا   

ً
عــادة والبرتغــال وإســبانيا، وهــي دول 

الفلســطينية،  للحقــوق  تأييــًدا  أكثــر  تكــون 
العربيــة  الفلســطيني والحالــة  الشــرخ  لكــن 
يربــكان مواقفهــا. ومــن جهــة أخــرى، يبــدو 
واضًحــا أن التطبيــع العربــي واألفريقــي مــع 

في املستقبل الترشح للرئاسة األميركية.

نمط التصويت 
على القرار األميركي وتداعياته 
 فشــلت واشــنطن فــي تمريــر مشــروع قــرار 
 

َّ
إدانــة املقاومــة الفلســطينية. لكــن، يجــب أل
غفــل حقيقــة أن القــرار حظي بتأييد أغلبية 

ُ
ت

الــدول األعضــاء )87 مقابــل 58 دولــة(، وهــو 
أمر غير مسبوق في تعاطي الجمعية العامة 
مع القضية الفلسطينية. ول يمكن فهم ذلك 
من دون بيئة الشقاق الفلسطيني، واألجواء 
العربية التطبيعية مع إسرائيل، ما أضعف 
فــي  والعربيــة،  الفلســطينية  الجبهتــن، 
املســتوى  علــى  الدبلوماســية  املواجهــة 
الدولــي بخصــوص قضيــة فلســطن. ولو لم 
تنجح الكويت وبوليفيا في إقناع الجمعية 
القــرار  مشــروع  تبنــي  بضــرورة  العامــة 
بأغلبيــة الثلثــن لــكان قــد تــم تمريــره. لكــن 
هــذا ل يعنــي تراجًعــا بشــأن تأييــد الحقــوق 
األمــم  فــي  الفلســطيني  للشــعب  املشــروعة 

مباشــرة  مواقــف  إلــى  يترجــم  لــم  إســرائيل 
األقــل  علــى  الفلســطينين،  ضــد  وصريحــة 
صوتــت   ،

ً
فمثــا الراهنــة.  اللحظــة  حتــى 

قبــل  نتنياهــو  زارهــا  التــي  عمــان  ســلطنة 
صّوتــت  وكذلــك  القــرار،  ضــد  أســابيع، 
ترتبطــان  اللتــان  الدولتــان  واألردن  مصــر 
ــا 

ً
بمعاهــدات ســام مــع إســرائيل. وكان لفت

ــا، تصويــت اإلمــارات العربية 
ً

لانتبــاه، أيض
الســعودية ضــد  العربيــة  املتحــدة واململكــة 
مــن  الرغــم  علــى  األميركــي،  القــرار  مشــروع 
أن املنــدوب الســعودي بــدا أقــرب فــي كلمتــه 
إلــى املوقــف األميركــي؛ إذ دان ضمنًيا حركة 
التــي  العربيــة  الــدول  أن  ويبــدو  حمــاس. 
إلــى تعزيــز عاقاتهــا بإســرائيل ل  تســارع 
ا بوصفها في 

ً
تــزال متــرّددة في الظهــور علن

خندق واحد معها ضد الفلسطينين. 
ضــد  القــارة  دول  معظــم  صوتــت  أفريقًيــا، 
مشــروع القــرار، أو امتنعــت عــن التصويــت. 
ــد القرار كل من  ومــن بــن الــدول األفريقية، أيَّ
الــرأس األخضــر وأوغنــدا وليبيريا وجنوب 
ومــاوي،  وروانــدا  وإريتريــا  الســودان 
علًمــا أن إريتريــا تتمتــع بصفــة مراقــب فــي 
فقــد  أمــا إســامًيا،  العربيــة.  الــدول  جامعــة 
صوتــت ألبانيــا وأذربيجــان ملصلحة القرار. 
وامتنعــت الهنــد عــن التصويــت، علــى الرغم 
مــن التقــارب بينهــا وبــن إســرائيل، في حن 
صوتت الصن وروســيا ضد مشروع القرار 

األميركي.

خالصة
فشــل مشــروع القــرار األميركــي، وعلى الرغم 
مــن ذلــك يظهــر املــدى الــذي يمكــن أن تذهــب 
إليه إدارة ترامب في دعم إسرائيل والوقوف 
إلــى جانبهــا فــي املنابــر الدوليــة، حتــى لــو 
اإلنســانية  القيــم  حســاب  علــى  ذلــك  كان 
والقوانــن والقــرارات الدوليــة. كمــا تســتمر 
إدارة ترامــب فــي مســاعيها املتمثلــة بخلــق 
وقائــع جديــدة علــى األرض، إلعــادة تعريــف 
حــل  أي  ومعاييــر  الفلســطينية  الحقــوق 
مســتقبلي ومحدداته. وكان قد ســبق إلدارة 
ترامب العتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 
ثــم نقــل  فــي ديســمبر/ كانــون األول 2017، 
أيــار  مايــو/  فــي  إليهــا  األميركيــة  الســفارة 
تبــع ذلــك بقطــع التمويــل األميركــي 

ُ
2018. وأ

كلًيا عن وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
وذلــك  )أونــروا(،  الفلســطينين  الاجئــن 
فــي محاولــة إلرغامهــا علــى إعــادة تعريــف 
يســتثني  بحيــث  الفلســطيني؛  الاجــئ 
التعريف الجديد أبناء الاجئن وأحفادهم. 
حقائــق  خلــق  مقاربــة  فــي  ترامــب  ويــرى 
 ملفاوضات 

ً
جديدة في ســياق الصراع خدمة

الســام الفلســطينية – اإلســرائيلية؛ ذلك أنه 
يزيل من طريقها، بحســب ما يرى، العقبات 
الكبــرى. لكــن إدارة ترامــب مــا كانــت لتنجــح 
لــول  سياســاتها،  مــن  العديــد  تمريــر  فــي 
ضعــف املوقف الفلســطيني وتخاذل املوقف 
ــه تراجًعــا فــي 

ّ
العربــي. وقــد انعكــس ذلــك كل

التأييــد فــي الجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة 
الحقــوق  إلــى  أقــرب  تاريخًيــا،  هــي،  التــي 
الوليــات  شــّجع  نحــٍو  علــى  الفلســطينية، 
املتحــدة علــى أن تطــرح مشــروع القــرار علــى 
ــت أنهــا قــادرة علــى 

ّ
هــذه الجمعيــة؛ فقــد ظن

تمريره.

مشروع إدانة حماس 
في األمم المتحدة

دوافع التحرك األميركي وتداعيات فشله

قت بعثة الواليات املتحدة إلى األمم املتحدة  نسَّ
األبيــض  البيــت  مــع  وثيــق  بشــكل  تحركهــا 
القومــي  األمــن  ومجلــس  الخارجيــة  ووزارة 
الســفيرة  أن  ينفــي  ال  هــذا  لكــّن  األميركــي، 
األميركيــة املســتقيلة في األمــم املتحدة، نيكي 
هيلي، كانت القوة الدافعة وراء املحاولة؛ فمنذ 
توليهــا منصبهــا قبــل عامــن، جعلــت الدفــاع 
عــن إســرائيل والتصــدي ملحــاوالت انتقادهــا 
وإدانتهــا فــي األمــم املتحــدة شــغلها الشــاغل.  
ويبــدو أن هيلــي التــي اســتقالت مــن منصبهــا 
األول 2018، وتغــادره  أكتوبــر/ تشــرين  فــي 
تختــم مســيرتها  أن  أرادت  العــام،  نهايــة  فــي 
املهنيــة فــي األمــم املتحــدة بتقديــم »هديــٍة« إلى 
إســرائيل. يبدو ذلك واضًحا في الجهود التي 
بذلتها لتمرير مشــروع القرار، بالضغط على 
دول أعضــاء كثيــرة، بــل وصــل بهــا األمــر إلى 
د الدول التي تصّوت ضد مشروع القرار. توعُّ

د هيلي تتوعَّ

ت نيكي هيلي  لم تفوِّ
في خطابها فرصة تأكيد 

انحيازها التام إلى إسرائيل 
ومقتها سجل األمم 

المتحدة »المعادي« لها

إجازة مشروع القرار األميركي كانت ستتحول إلى سابقٍة في تاريخ المنظمة الدولية، بحرمان ممارسة الحق في مقاومة 
االحتالل الذي تقّره المواثيق الدولية، مع أن قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة غير ملزمة. هنا تقدير موقف للمركز 

العربي في هذه القضية

نيكي هيلي في مجلس األمن الدولي )2018/12/14/األناضول(

عرض عسكري لكتائب عز الدين القسام )2018/12/15/األناضول(

فشلت الواليات المتحدة في كسب مؤيدين 
العربية  الــدول  وبين  األوســـط،  الشرق  في 
تحديدًا، ولم تنجح في كسب دول إسالمية. 
التأييد  مستوى  فــي  تراجعًا  هنالك  لكّن 
الجنوبية، كما  بين دول أميركا  للفلسطينيين 
في البرازيل التي قد ُتقدم على نقل سفارتها 
إلى القدس، بعد نجاح اليمين في االنتخابات 

الرئاسية أخيرًا.

تراجع التأييد للقضية الفلسطينية
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الصحافة الفرنسية تعجز عن التنبؤ بمستقبل »السترات الصفراء«

الفلسطينيون على مواقع التواصل: #المقاومة_مستمرة

باريس ـ محمد المزديوي

لم تنتظر وســائل اإلعام الفرنســية حصيلة 
الســبت حتــى تغّيــر مــن بعض مواقفهــا، فقد 
 حجم التظاهرات 

ّ
كانت متفقة مسبقًا على أن

سيكون أقل بكثير مما سبق. 
 صحيفــة »لوباريزيــان« تحدثت، األحد، 

ّ
لكــن

عن »ضربة برد أصابت الســترات الصفراء«، 
فــي نظرهــا تراجعــًا ولكنــه  مــا يعنــي  وهــو 
الصحيفــة  ورأت  لألزمــة.  حــدًا  يضــع  ل 
الرتيــاح،  مــن  بنــوع  أحّســت  الســلطات  أن 
بأمــل الخــروج مــن أزمــة مكلفــة مــن مختلــف 
أو  امليزانيــة  مســتوى  علــى  إن  الجوانــب، 

صورة فرنسا ورئيسها.
وأّكــدت الصحيفــة أن الحكومــة، بعــد الســبت 
ألــف   66 بوجــود  التعبئــة  املاضــي وضعــف 
النتصــار،  صيحــات  تصــدر  لــم  متظاهــر، 
وإنمــا بعــض الرتيــاح. وتحدثــت عــن بعض 
مقربــي ماكرون، وهــم يؤكدون أن الحتجاج 
قــد انتهــى، ويســخرون من قياديي الســترات 
الصفــراء املعلنــن، كـــ يريســيليا لودوســكي، 
تجــاوزت  التــي  التوقيعــات  حملــة  صاحبــة 
مليــون توقيــع ضــد ارتفــاع أســعار وضرائب 

املحروقات، وزميلها فلي ريدر.
وشــّددت الصحيفة على أنه »إذا كانت القوة 
أن  إل  لاحتجــاج،  املحــّك  تــزال  ل  الشــرائية 
الصفــراء يتمثــل  للســترات  الرئيــس  املطلــب 
»إرســاء  أي   ،RIC حــروف:  ثــاث  فــي  حاليــًا 
اســتفتاء املبــادرة املواطنيــة« يقــرره الشــعب 
والــذي  والبرملــان،  الرئيــس  فقــط  وليــس 
يحظى بدعم من ميانشون ومارين لوبان«.

واكتشــفت صحيفة »ويســت فرانس« خفوتًا 
الشــرائية،  والقــوة  الفوريــة  للمطالــب  كبيــرًا 
لكنها كانت متفاجئة بإعان جديد يتصاعد 
لدى الســترات الصفراء، منذ إعان الحكومة 
تراجعهــا عــن زيادة أســعار املحروقات، وهو 
RIC الذي »أصبح هو الحل من أجل الخروج 
مــن األزمــة السياســية، بالنســبة ملــن ينشــط 
في وســائل التواصــل الجتماعي، ويؤكدون 
قربهــم مــن الحــراك«. وأشــارت الصحيفة إلى 
أن املطلب ليس جديًدا، فقد طالبت به حركة 

»باريس، واقفة«.
وإذا كانــت الصحيفــة لحظــت تراجع الزخم، 
إل أنها ل تعرف إن كان الحتجاج سيتوقف 
أم ل. وتســاءلت: »الجولــة الخامســة، إشــارة 
أن  تأمــل  التنفيذيــة  والســلطة  النهايــة؟ 

منوعات
الخرطوم ـ العربي الجديدرحيل 

وفي الصحافي السوداني إدريس حسن، أمس 
ُ
ت

األحــد، فــي الخرطــوم، عــن عمــر يناهــز الثمانــن 
القصــص  مطــاردة  فــي  غالبهــا  قضــى  عامــا، 
الخبرية التي تفّرد في سبقها منذ الستينيات.

مــن  لكثيــر  روحيــا  أبــا  حســن  إدريــس  وُيعــد 
الصحافين السودانين الذين تدّربوا على يديه، 

وُيعــد كذلــك أحــد أبــرز »املخبريــن الســودانين« 
)وهــو تعبيــٌر ســوداني يعنــي الصحافين الذين 
الصحافــي  أنــه  عــن   

ً
فضــا ســبقا(،  ينقلــون 

علــى  شــاهدًا  كان  الــذي  الوحيــد  الســوداني 
محاكمات قادة الحزب الشيوعي في عام 1971.

لكــن  الخرطــوم،  فــي   1937 عــام  حســن  ُولــد 
شــمال  فــي  النيــل  نهــر  لواليــة  تمتــد  جــذوره 
ــل 

ّ
الســودان، وعمــل باكــرًا فــي الصحافــة، وتنق

بــن صحــف »املســتقبل« و»األخبــار« و»الثورة« 
رئاســة  تقلــد  التــي  العــام«  و»الــرأي  و»األيــام« 
تحريرها لسنوات عديدة انتهت في عام 2005. 
كمــا أّســس صحيفــة »الوحــدة« التي لم تســتمر 
صحيفتــي  تحريــر  يتــرأس  أن  قبــل   ،

ً
طويــا

»األخبار« و»األيام«.
ــق الصحافــي الراحل فــي كتابه »قصتي مع 

ّ
ووث

االنقابات العسكرية«، االنقابات في السودان. 

كمــا وثــق شــهادته ملحاكمــات الحزب الشــيوعي 
الخالــق  عبــد  الحــزب،  زعيــم  فيهــا  عــدم 

ُ
أ التــي 

الرئيــس  نظــام  يــد  علــى  وآخــرون،  محجــوب، 
األسبق جعفر نميري. وللراحل زاوية صحافية 
 يدعو فيها إلى السام 

ّ
سماها »با رتوش«، ظل

ســودانيون،  ونعــى  الوطنــي.  والوفــاق  والوحــدة 
الراحــل،  الصحافــي  التواصــل،  مواقــع  علــى 

ونشروا مقاطع من مقاباته التلفزيونية.

مــن  علــى مخــرج  التعبئــة  انخفــاض  يؤشــر 
أزمــة زعزعــت املاكرونيــة، التــي تعتمــد علــى 
الستشــارات مــن أجــل أن تهــدئ، علــى املــدى 

البعيد، الغضب«.
حــزب  مــن  املقربــة  »لوفيغــارو«  صحيفــة 
»الجمهورين« اليميني، لم يختلف موقفها 
كثيــرًا عــن مواقــف الحــزب، فقــد ســارعت بعد 
اإلعانات الرئاســية إلى التقاط محتوياتها 
تأكيــد  خصوصــًا  نظرهــا،  فــي  اإليجابيــة، 

الرئيــس إيمانويــل ماكرون عدم إعادة فرض 
الضريبــة علــى الدخــل، علــى الرغــم مــن أنهــا 

من مطالب السترات الصفراء. 
اعتــداء  اليمينيــة  الصحيفــة  وانتهــزت 
فأصبحــت  اإلرهابــي،  ستراســبورغ 
الذيــن  اليمــن  زعمــاء  حــال   

ُ
لســان وكأنهــا 

الصفــراء«  »الســترات  مطالبــة  إلــى  بــادروا 
فــي  حــدث  مــا  ألن  احتجاجهــم،  بوقــف 
ستراســبورغ »يفــرض وقــف كل شــيء فــي 

البلــد، والتضامــن مــع قــوى األمــن ملواجهــة 
اإلرهاب، وأيضًا الهجرة«.

والحقيقــة أن اإلعــام الفرنســي فــي أغلبيتــه، 
العــداء،  ماكــرون  يناصــب  كان  الــذي  حتــى 
بســبب توجــس هــذا األخيــر مــن اإلعــام، أو 
و»امللكيــة«،  الليبراليــة  سياســاته  بســبب 
د »الســترات الصفراء« 

ُ
ق

ْ
أحيانــًا أخــرى، لــم َين

ألســباب كثيــرة، منهــا توجــس هــذه الحركــة 
إلــى  أحيانــًا  وصلــت  التــي  اإلعــام،  مــن 
علــى  والجســدي  اللفظــي  العتــداء  درجــة 
الصحافيــن. وليــس غريبــًا مــن هــذا الحــذر 
حضــور شــعارات متطرفــة أحيانــًا، ل تخلــو 
والعنصريــة  املتطــرف  اليمــن  نزعــات  مــن 
املواقــف  بعــض  أخــرى، وخصوصــًا  أحيانــًا 
صحيفــة  أي  تســتطيع  ول  املهاجريــن.  مــن 
باســتقالة  تنــادي  مطالــب  دعــم  فرنســية 
رئيــس الجمهوريــة وحــل البرملــان، وتعيــن 

رئيس األركان السابق رئيسًا للحكومة.
أمــا صحيفــة »لومونــد«، التــي تقاســمت مــع 
الجولــة  بتنظيــم  تشــكيكها  أخــرى  صحــف 
صفحــات  بهــا  توعــدت  التــي  الخامســة، 
فقــد  الصفــراء،  للســترات  تابعــة  إلكترونيــة 
تحدثت عن جولة خامســة، جرت في ظروف 
مناخية ممطرة ونقص في التعبئة. ولكنها 
الظــروف  فيهــا  ســاهمت  خافتــة  تعبئــة 
إلــى  الســلطات  ولجــوء  املشــددة،  األمنيــة 
مختلــف الوســائل ملنــع وصــول كثيريــن إلــى 
الشــانزليزيه. ونقلت »لوموند« عن متظاهر 
جــدًا  الصعــب  مــن  كان  البدايــة،  »فــي  قولــه: 
الغربلــة،  بســبب  للشــانزليزيه،  الوصــول 
بعــدم  أقاربنــا  ضغــوط  لــكل  تعرضنــا  ثــم 
املشــاركة، ولكننــا فــي النهايــة، إمــا أن نمتلك 
قناعات أو ل نمتلكها. هل تعتقدون أننا كنا 
ســنصل إلــى ثــورة 1789، لــو أن املتظاهريــن 
طلقــة  أول  عنــد  الجــزع  مــن  موتــى  كانــوا 

للحرس امللكي؟«.
بعــد،  تنتــِه  لــم  الصفــراء«  »الســترات   

ّ
لكــن

فرغــم خيبتهــا مــن حصيلــة الســبت، دعــت 
في وسائل التصال الجتماعية إلى جولة 
ضمنهــا  ومــن  فرنســا،  كل  فــي  سادســة، 
يــوم 22 ديســمبر/ كانــون األول،  باريــس، 
يجــب  السادســة،  »الجولــة  شــعار:  تحــت 
التضحيــة بعيد املياد )نويل(«، والبعض 
يريدهــا يــوم الجمعــة 21 مــن الشــهر ذاتــه. 
وقــد تجــاوز عــدد املتابعــن واملهتمن 100 

ألف شخص.

دعوات على مواقع 
التواصل للتظاهر مجددًا 

السبت المقبل

فتح أهالي رام اهلل 
بيوتهم للعالقين نتيجة 

إغالقات االحتالل

رام اهلل ـ سامي الشامي

مــع  حماســة  بــكل  الفلســطينيون  تفاعــل 
العمليــات الفدائيــة، واستشــهاد املطارديــن 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  فــي  والفدائيــن 
خــال اليومــن املاضيــن، وعلقــوا وكتبــوا 
ونعــوا الشــهداء، ومّجــدوا العمليات ودعوا 
لتنفيــذ عمليــات إضافية في وجه الحتال 

اإلسرائيلي.
التواصــل  مواقــع  علــى  الناشــطون  ــق 

ّ
وعل

الجتماعي، عبر عدة وســوم كانت بأسماء 
الشــهداء أشــرف نعالوة وصالح البرغوثي 
باإلضافــة  جــرار،  أحمــد  نخلــة  ومحمــود 
#املقاومة_مســتمرة،  مثــل  أخــرى  لوســوم 
التــي  الوطنيــة  الصــور واألغانــي  ونشــروا 

تمجد الفدائين والشهداء.
وكتــب خالــد أحمــد: »)املخيمــات ترفــض أل 
تكــون عنوانــًا للصمود واملقاومة(، فعندما 
أشــرف  الشــهيد  عســكر  مخيــم  يحتضــن 
نعالــوة، وعندمــا يــرد مخيــم قلنديــا علــى 
استشهاد صالح البرغوثي وأشرف نعالوة 
فيرتقي الشــهيد مجد مطير، وعندما يقف 
مخيــم الجلــزون فــي وجــه الحتــال ويقــول 
كلمته فيرتقي الشهيد محمود نخلة.. »فا 
نقول إل ما تقوله املخيمات.. ونذهب حيث 

ل يجرؤ اآلخرون«.
قائلــة:  الســعدي،  مــرام  الناشــطة  ورددت 
»اطلــع يــا قمرنا وهل وضّوي ع املخيمات.. 
نشــعلها  خلقنــا  بــذل  لنعيــش  خلقنــا  مــا 
ســائد  الكاركاتيــر  رســام  وكتــب  ثــورات«. 
القلــب  شــروق...  بــا  الصبــاح  »هــذا  نجــم: 
قم.. رحم الله الشــهداء #أشــرف_نعالوة 

ْ
َعل

َ
ت

#صالح_البرغوثي«.
الشــهيدين  صــورة  صالــح  صامــد  ونشــر 
أشــرف نعالــوة وصالــح البرغوثــي، وكتــب 
عليها: »أجمل من غابات النخل وأجمل من 

غــات القمــح وأجمــل مــن إشــراق الصبــْح.. 
أجمــل مــن شــجر غســلته فــي حضــن الفجــر 

األمطاْر.. إلى الخلود«. 
فيديــو  مقطــع  البرغوثــي،  أســامة  ونشــر 
للشــهيد صالــح البرغوثــي، وهــو يســتقبل 
والــده عمــر »أبو عاصف«، عند اإلفراج عنه 

من سجون الحتال عام 2015.
عــن  اللــه  عــودة  خالــد  الكاتــب  كتــب  فيمــا 
أن  البرغوثــي: »منــذ  الشــهيد صالــح  والــد 

تفتحــت أعيننــا على فلســطن، تثور وتهدأ 
العواصف وأنت أنت أبو عاصف«.

وكتــب الناشــط عبــد قــدورة، كلمــات أغنية 
نعالــوة  الشــهداء  صــورة  عليهــا  ونشــر 
فيهــا:  قــال  واألعــرج،  وجــرار  والبرغوثــي 
الســما  نجــوم  بالكرومــة..  مريومــة  »يــا 
أشــرف صالــح..  أحمــد  باســل  مضويــات.. 
يــا بادي جابوا الثــارات.. واملخيم حضنه 
وبجنــن  آواك..  أشــرف  يــا  عســكر  دافــي.. 

عــداك..  تواجــه  جــرار  الدافــي..  الحضــن 
صالــح يتــرك بصمــة بعوفــر يــا ويلــه يلــي 
عــاداك.. وارفعــي راســك يــا عوفــر... ويســلم 
راســك اللــي ربــاك.. والنيــص بقــدورة هيوا 
وفــوج اليمامــة أجــاك.. واملثقــف ما في زيو 
#يوم_تستشــهد_ الشــتباك..  وقــت  يضــر 

تكون_الند«.
جيــش  نفذهــا  التــي  اإلغاقــات  وخــال 
ومنفــذي  املطارديــن  عــن  بحثــًا  الحتــال 
العقــاب  سياســة  وضمــن  العمليــات، 
الخميــس  يــوم  النــاس  الجماعــي، حوصــر 
املاضــي فــي مدينــة رام اللــه، ومنهــم مــن لــم 
املدينــة والعــودة  مــن  الخــروج  مــن  يتمكــن 
اللــه  رام  فــي  األهالــي  لكــن  املدينــة،  إلــى 
وقراهــا وكذلــك فــي كافة مــدن الضفة، لكون 
اإلغاقــات لــم تقتصــر علــى رام الله وحدها 
بــل طاولــت غالبيــة مــدن الضفة مع انتشــار 
قطعــان املســتوطنن على الطــرق بن املدن، 
أطلقوا حملة عفوية فتحوا خالها أبوابها 
وســمًا  ونشــروا  املــدن،  بــن  العالقــن  لــكل 

تحت عنوان #بيوتنا_مفتوحة_للجميع.
الجتماعــي،  التواصــل  عبــر مواقــع  شــر 

ُ
ون

ألقــرب  بالتوجــه  العالقــن  لــكل  دعــوات 
منطقة يستطيعون الوصول إليها للمبيت 
فيهــا، ريثمــا تفتــح الطــرق، وممــن نشــروا 
هــذه الدعــوات نشــطاء وأفــراد ومؤسســات 

ومجالس قروية.
وكتــب الناشــط إيــاد الرفاعــي: »كل مــا قلنــا 
هالشــعب خمــدت نيرانه وبطــل عنده طاقة 
وبطــل يفكــر بالهــم العــام، بيطلعلنا موقف 
جديد بأكد على أصل الشــعب وقوة ايمانه 
النــاس يلــي كانــت ببيــوت الشــهدا  بحقــه، 
بتسند اهاليهم، الناس يلي فتحت بيوتها 
اليوم للي مش عارفن يروحوا على مدنهم 
وقراهــم.. هــذا الشــعب عظيــم ومــا حــد رح 

يقدر يشوه صورته هاي«.

)Getty/إرساء استفتاء المبادرة المواطنية مطلب المتظاهرين حاليًا )جيف ميتشيل

خالل االشتباكات في رام اهلل )عصام ريماوي/األناضول(

بعد جولٍة خامسة انخفضت فيها التعبئة لتظاهرات حركة »السترات الصفراء«، اتفقت وسائل اإلعالم الفرنسية على خفوت الحركة، 
لكنها عجزت عن التنبؤ بمستقبلها
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ل 
ّ
الواقعة في جنوب غــرب أوروبـــا، التي تمث

الحدود الطبيعية بني فرنسا وإسبانيا.
ــر، كــانــت األنـــدلـــس عـــبـــارة عن  ــ ــادئ األمـ فـــي بــ
واليــــة مــن واليــــات الـــدولـــة األمـــويـــة، فــي زمــن 
الــخــلــيــفــة الـــولـــيـــد بــــن عـــبـــد املــــلــــك. ومـــــن ثـــمَّ 
تحولت األندلس إلى دولة مستقلة عن باقي 
اإلمــبــراطــوريــة اإلســالمــيــة مــع وصـــول األمير 
األموي عبد الرحمن األول )الداخل( إلى شبه 
الــجــزيــرة اإليــبــيــريــة، هـــاربـــًا مـــن العباسيني 

الــذيــن بــطــشــوا بــاألمــويــني فــي دمــشــق، ملسك 
وقاموا  اإلسالمية،  اإلمبراطورية  حكم  زمــام 

بمالحقة األمراء األمويني وقتلهم.
ــم إعـــــالن الـــخـــالفـــة األمـــويـــة  فـــي ســنــة 929، تـ
فــي قــرطــبــة، وكــانــت الــدولــة قــد خــســرت جــزءًا 
مــن امــتــدادهــا أمـــام مسيحيي الــشــمــال. ومع 
ذلــك بقيت األنــدلــس فــارضــة سيطرتها على 
اإليبيرية. وفي  الجزيرة  جزء كبير من شبه 
الــزمــنــيــة، كــانــت تــواجــه حكومة  تــلــك الحقبة 

علي الحاج ابراهيم

في العديد من املناسبات يتم الخلط 
 )Al-Ándalus( األنــدلــس  كلمة  بــني 
هذا   .)Andalucía( ا  أندلوثيَّ وكلمة 
الخطأ ال يقتصر على منطقة جغرافية معينة، 
إنــمــا هــو خطأ واســـع االنــتــشــار، إذ إن األولــى 
تــشــيــر إلــــى دولـــــة األنــــدلــــس اإلســـالمـــيـــة الــتــي 
عامي  بني  اإليبيرية  الجزيرة  في شبه  قامت 
الثانية فتشير إلى إقليم  )711/ 1492(، وأمــا 
الواقع في أقصى  ا اإلسباني الحالي  أندلوثيَّ

جنوب البالد.
بــني عــامــي 711 و1492 م كــانــت حـــدود دولــة 
ــــس تـــتـــغـــيـــر وفــــقــــًا لـــلـــحـــقـــب الـــزمـــنـــيـــة  ــدلــ ــ األنــ
والــــســــالالت الــحــاكــمــة الـــتـــي مــــرت عــلــى هــذه 
الدولة. أقصى توسع بلغته الدولة اإلسالمية 
 
ْ
في األندلس كان في أواسط القرن الثامن، إذ
شملت كل شبه الجزيرة اإليبيرية بما فيها 
الــبــرتــغــال، الــبــلــد الـــجـــار الــحــالــي إلســبــانــيــا، 
وأيــــضــــًا بــســطــت ســيــطــرتــهــا عـــلـــى قـــســـم مــن 
 إلــى 

ً
مملكة فــرانــكــيــا )فــرنــســا الــيــوم( واصــلــة

هناك،  املسلمني  هزيمة  تمت  حيث  بواتييه 
وإجبارهم على التراجع حتى جبال البرانس 

جّددت نتفليكس عقد 
مسلسل »فريندز« مقابل 

100 مليون دوالر

تسمى آخر نظرة ألبي 
عبداهلل الصغير »زفرة 

العربي األخيرة«

أثارت اللبنانية نيكول 
سابا الجدل بسبب قيمة 

فستان زفافها

2223
منوعات

لــم تقتصر عــلــى كونها  األنـــدلـــس تــحــديــات، 
خارجية فقط، بل داخلية أيضًا، بسبب تنوع 
 واجــهــت حــركــات تمرد 

ْ
وتــعــقــد املــجــتــمــع. إذ

وثورات كان على الدولة احتواؤها. ورغم كل 
ذلك، عاشت األندلس فترة هدوء خالل القرن 
الــعــاشــر، مــا سمح لها بــالــوصــول إلــى ذروة 

االزدهار الثقافي.
تبع هذه املرحلة املشرقة من تاريخ األندلس 
م  سِّ

ُ
مرحلة الطوائف )ملوك الطوائف(، إذ ق

إلى  متعددة  ممالك  إلــى  األنــدلــســي  اإلقليم 
ليقوموا  واملـــوحـــدون  املــرابــطــون  أن وصـــل 
ــرى. لكن  ــًا مـــرة أخــ ــ بــتــوحــيــد األنـــدلـــس إداريـ
ــام  ــان آخـــــذًا بــالــتــنــاقــص أمـ نـــفـــوذ الــــدولــــة كــ
مـــّد املــمــالــك املــســيــحــيــة. وفـــي أواســــط الــقــرن 
ــدلـــــس فــعــلــيــًا  ــ الـــثـــالـــث عـــشـــر اقـــتـــصـــرت األنـ
عــلــى مملكة بــنــي نــصــر فــي غــرنــاطــة، حيث 
شملت املقاطعات املوجودة حاليًا كغرناطة 
وأملــيــرّيــا ومــلــقــا وجـــزء مــن قـــادش وقرطبة 
وخــــايــــني. وأخــــــذت هــــذه املــمــلــكــة تــتــنــاقــص 
شــيــئــًا فــشــيــئــًا إلــــى أن انـــدثـــرت تــمــامــًا عــام 
ـــو عــبــدالــلــه  أبــ مــلــوكــهــا  ـــر  آخــ 1492، وكــــــان 
الصغير )أبو عبدالله محمد الثاني عشر(. 
وحسب الرواية الشعبية، فاملكان الذي ألقى 
 
ً
مــنــه أبــوعــبــدالــلــه الــنــظــرة األخـــيـــرة حــســرة

على غــرنــاطــة مــن سلسلة جــبــال الــبــشــارات 
Alpujarras  يسمى »زفرة العربي األخيرة«، 
وعندما بكى قالت له أمه »ابِك كالنساء على 

ملٍك لم تحافظ عليه كالرجال«. 
اإلقليم  فهو   Andalucía ــا  أنــدلــوثــيَّ إقليم  أمــا 
ــيـــوم، ويحتل  الــــذي يــقــع جــنــوب إســبــانــيــا الـ
املــرتــبــة األولـــى فــي إسبانيا مــن ناحية عدد 
الـــســـكـــان، ويــبــلــغ تـــعـــداد الـــســـكـــان فــيــه نحو 
ثــمــانــيــة مــاليــني وأربــعــمــئــة ألــــف وفــقــًا آلخــر 
إشبيلية  وعاصمته   ،2018 عــام  إحصائيات 
 .

ً
إسباني مساحة إقليم  أكبر  وثاني   ،Sevilla

وفــــي هــــذا اإلقـــلـــيـــم، يـــوجـــد أحــــد أهــــم املــعــالــم 
قصر  وهــو  والعالم،  إسبانيا  في  السياحية 
الـــذي  غــرنــاطــة  فـــي   La Alhambra الـــحـــمـــراء 
شّيده بنو األحمر أو بنو نصر، آخــر ساللة 
األنــدلــس، واستمروا في بنائه  حكمت دولــة 
ــًا. وفــــي املـــقـــارنـــة بـــني اســمــي  ــامـ نــحــو 150 عـ
أيضًا هناك خطأ شائع  ا  وأندلوثيَّ األندلس 
خاصة في البلدان العربية من حيث تسمية 
اإلسالمية  األنــدلــس  دولــة  املواطنني. فسكان 
اسمهم في اإلسبانية Andalusíes وأما سكان 

.Andaluces ا فاسمهم إقليم أندلوثيَّ

فمن كان سكان األندلس؟
هم األندلسيون Los andalusíes مع األخذ في 
االعتبار تمدد وتقلص الدولة اإلسالمية في 
األندلس والتغيرات التي طرأت على حدودها 
ــم تكن  ــرون. ولــ ــ الــجــغــرافــيــة خــــالل ثــمــانــيــة قــ
األندلس عربًا كما هو شائع،  غالبية سكان 
بــل كــانــوا مــســلــمــني، وأمــــا الــعــرب فــقــد كــانــوا 
الغالبية  عظيمة.  بــامــتــيــازات  تحظى  أقــلــيــة 
ــقــــادمــــني مــــن شــمــال  كــــانــــوا مــــن األمـــــازيـــــغ الــ
أفــريــقــيــا، وأيــضــًا جـــزء هـــام مــن الــســكــان كــان 
األفريقية  »العبيد« من جنوب الصحراء  من 
الكبرى. إلى جانب هؤالء، عاش أيضًا سكان 
والــروم  والقوطيون  اإليبيرية  الجزيرة  شبه 
اإلســـبـــان الـــذيـــن بــقــوا تــحــت حــكــم املــســلــمــني. 
ومن بني هؤالء كان هناك يهود ومسيحيون، 
وقام بعض املسيحيني بالحفاظ على دينهم 
ــــى اعــتــنــاق  ــر إلـ ــ بــيــنــمــا انـــتـــقـــل الـــبـــعـــض اآلخــ
الديانة  إلى  التحول  هذا  اإلسالمية.  الديانة 
اإلسالمية انتشر شيئًا فشيئًا حتى اختفت 
األصليني  السكان  من  املسيحية  املجتمعات 

في األندلس مع بدايات القرن الثالث عشر.
 Al-Ándalus ــــس  ــدلـ ــ األنـ اســـــم  ارتــــبــــط  لـــقـــد 
بالدولة التي قامت لثمانية قرون من 711/ 
إليها كإسبانيا املسلمة،  التي يشار   ،1492
ــا  وهــــو مــخــتــلــف تــمــامــًا عـــن إقــلــيــم أنــدلــوثــيَّ
Andalucía الــيــوم. وعــنــد الــحــديــث عــن هــذا 
الــخــطــأ الـــشـــائـــع بـــني االســــمــــني، فـــال بـــد من 
يريد  فعندما  اإللكترونية،  القواميس  ذكــر 
في   Andalucía أو   Al-Ándalus ترجمة  أحد 
أحـــد الــقــوامــيــس اإللــكــتــرونــيــة املــتــاحــة على 
شبكة اإلنترنت من اإلسبانية إلى العربية 
فــالــنــتــيــجــة هـــي واحـــــدة »األنــــدلــــس«، وهـــذا 
ال يــســاعــد أبـــدًا عــلــى مــعــرفــة االخــتــالف بني 

االسمني، ألن االختالف عمليًا كبير جدًا.

عمر بقبوق

الفترة  فــي  كثيرة  شــائــعــات  انــتــشــرت  بعدما 
ــة املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة  ــابــ ــول إصــ ــ ــيـــة حـ املـــاضـ
ــارس، بــمــرض مــجــهــول واعــتــزالــهــا  مــيــريــام فــ
املسرح«  بـ«ملكة  امللقبة  الفنانة  عــادت  للفن، 
ــــى املـــشـــهـــد املـــوســـيـــقـــي الـــعـــربـــي مــــن خـــالل  إلـ
أغــنــيــة »قـــومـــي«، الــتــي قـــام بــكــتــابــة كلماتها 
عــمــانــي، ووزعــهــا حسام  يــوســف  وتلحينها 
»املاسترينغ«  عمليات  على  وأشـــرف  الــديــن، 
فــارس بتصوير  فيها جاسم محمد. وقامت 
األغــنــيــة عــلــى طــريــقــة الــفــيــديــو كــلــيــب، وقـــام 

بإخراجه شريف ترحيني.
ــداًل واســــعــــًا عــلــى  ــ أثـــــــارت أغـــنـــيـــة »قــــومــــي« جــ
»اللوك«  بسبب  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
األفــريــقــي غــيــر املــبــرر الـــذي ظــهــرت بــه فــارس 
فــي الــكــلــيــب. وفـــي الــحــقــيــقــة، مــن غــيــر املمكن 
اللبنانية  النجمة  دفــع  الــذي  بالسبب  التنبؤ 
في  األفريقي،  بالستايل  الكليب  إلى تصوير 
الوقت الذي تغني به أغنية بستايل خليجي. 
فال يمكن أن نجد الرابط بني مزيج الثقافات 
الـــذي تفتعله فـــارس فــي كــلــمــات األغــنــيــة. بل 

لــم تكن  الشائعات  عــام 2019، وهــذه  بحلول 
ــو أن  ــا فـــي األمــــــر، هـ ــل مـ صــحــيــحــة 100%. كـ
رخــصــة عـــرض نتفليكس كــانــت عــلــى وشــك 
 أن شبكة 

ّ
إال الحالي،  العام  االنتهاء بانتهاء 

نــتــفــلــيــكــس كـــانـــت تـــخـــوض املـــفـــاوضـــات مع 
الــشــركــة املنتجة حـــول إبــقــاء املــســلــســل. وفــي 
ــتـــرت حـــقـــوق عــرض  حـــني أن الــشــبــكــة قـــد اشـ
دوالر،  مــلــيــون   30 بــــ   2018 لـــعـــام  املــســلــســل 
ــادم بــــ 100 مــلــيــون  ــقـ فــقــد اشــتــرتــهــا لــلــعــام الـ
ــا، 

ً
دوالر، وهـــذا الــرقــم الــعــالــي لــم ُيــحــدد ُجــزاف

ألن املــســلــســل حــقــق الــكــثــيــر مـــن املــشــاهــدات 
والزوار والعضويات الجديدة للشبكة، وفي 
تغريدات كثيرة على تويتر، صّرح املغردون 
بأنهم يحتفظون بعضويتهم على نتفليكس 
فقط إلعــادة مشاهدة املسلسل. بالتالي، فإن 
ليس  ذكـــره،  الــســابــق  للمبلغ  نتفليكس  دفــع 

 أبًدا، وإنما مكسب حقيقي لها.
ً
خسارة

ــــي عــن  ــزنـ ــ ــنـــت ديـ ــلـ ــتــــرة األخــــــيــــــرة، أعـ ــفــ ــــي الــ فـ
اإلنترنت  عبر  بــث  تجهيزها إلطــالق منصة 
 Disney خاصة بها، تحت اســم ديزني بلس
+ والتي ستنتج مسلسالت جديدة من عالم 
على  ديزني  )استحوذت  السينمائي  مارفل 
املــحــلــلــني  ــــرى بــعــض  ــام 2009(. ويـ مـــارفـــل عــ
ألن  مـــارفـــل،  مــســلــســالت  ألــغــت  نتفليكس  أن 
على  تكون شريكة،  أن  اعتادت  التي  الشركة 

أنس سمحان

ــــاد 
ّ
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يـــحـــتـــفـــي فــــيــــه الــــنــــق

ــالـــث مــن  ــثـ ــم الـ واملــــشــــاهــــدون بـــنـــجـــاح املــــوســ
نتفليكس  شبكة  أعلنت   ،Daredevil مسلسل 
إلغاء تجديده ملوسم رابع، ولم يتوقف األمر 
ــذا املــســلــســل، فـــمـــؤخـــرًا، ألـــغـــي إنــتــاج  عــنــد هــ
الرغم  على  مسلسالت،  لعدة  جديدة  مواسم 
 Luke Cage مــســلــســل  مـــثـــل  نـــجـــاحـــهـــا،  مــــن 
عــن  ــديـــث  الـــحـ وعـــنـــد   .Iron Fist ومــســلــســل 
األفــالم، وحسب تقارير مواقع اإلنترنت، مع 
أفــالم كبيرة من  العام، ستخرج كمية  نهاية 
مكتبة نتفليكس من دون رجعة: ملاذا يخرج 
الجميع؟ وملاذا تتوقف املسلسالت الناجحة؟
األفـــالم  تــراخــيــص عـــرض  تــشــتــري نتفليكس 
واملــســلــســالت مـــن االســـتـــوديـــوهـــات ومــــزودي 
ــذه الــتــراخــيــص  ــ ــــول الـــعـــالـــم، وهــ املـــحـــتـــوى حـ
تــنــتــهــي، إذا لـــم تـــجـــددهـــا. وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
ــفــــاظ عــــلــــى كــل  ــلــــحــ ــة لــ ــكــ ــبــ تــــســــعــــى فــــيــــه الــــشــ
الـــذي يحبه املــشــاهــد عــلــى الشبكة،  املــحــتــوى 
إال أنـــهـــا وعـــنـــدمـــا تــشــتــري حـــقـــوق الـــعـــرض، 
فــهــي تشتريها لــفــتــرة مــعــيــنــة، ولــيــس لــأبــد، 
الشبكة.  تغادر  األعمال  بعض  فإن  وبالتالي، 
قبل  عوامل  لثالثة  عمل  أي  الشبكة  خضع 

ُ
وت

أن تقرر االحتفاظ به أو التخلص منه. وحسب 
موقع الشركة، فالعوامل تتخلص في األسئلة 
الــثــالثــة اآلتـــيـــة: هــل حــقــوق تــجــديــد ترخيص 
البث ما زالت متوفرة؟ ما هي شعبية وتكلفة 
ــنـــاك أي عــــوامــــل مــوســمــيــة أو  الـــعـــمـــل؟ هــــل هـ

محلية؟
العديد  هناك  كانت  املاضيني،  الشهرين  فــي 
ــاعـــات الــتــي تــحــدثــت عــن احتمالية  مــن اإلشـ
نــتــفــلــيــكــس،  مــــن   Friends مــســلــســل  ــروج  ــ ــ خـ

على العكس من ذلك، تجد أن كلمات األغنية 
وتستخدم  األصيل  العربي  بالجمال  تتغنى 
لــلــداللــة على  ــرأة  املــ لــتــزيــن  التقليدية  الــطــرق 
ذلــك عندما تــقــول: »كــل جمال الــكــون والحنة 
بــيــديــك«، لــيــبــدو اســتــخــدام جــمــالــيــات البيئة 
ــر تـــغـــريـــبـــًا عــن  ــ ــمـ ــ األفــــريــــقــــيــــة والــــجــــســــد األسـ
الكلمات، وال يـــؤدي إلــى معنى جــديــد. وهــذا 
ما دفع شريحة واسعة من الجمهور العتبار 
أن ما قدمته فارس بكليبها الجديد عنصريًا 
بــســبــب تــنــمــيــط الــكــلــيــب لــلــثــقــافــة األفــريــقــيــة 
بــصــور نــمــطــيــة شــائــعــة االســـتـــخـــدام، كــأزيــاء 
القبائل البدائية والفضاء غير املدني املقتصر 
عــلــى الــغــابــات الــخــضــراء، رغـــم أن األغــنــيــة ال 
تتضمن بكلماتها أي إيحاءات عنصرية، وال 

تتعامل بدونية مع أبناء العرق األسمر.
إال أن املشكلة األساسية هي في تعامل فارس 
فــي كليبها الــجــديــد مــع الــثــقــافــة األفــريــقــيــة، 
بــاعــتــبــارهــا ســتــايــل مــكــيــاج أو »كــوســتــيــوم« 
ترتديه من باب التغيير، ربما تجده عصريًا 
األصــــــول  ذوات  املـــغـــنـــيـــات  تــــصــــدر  بـــســـبـــب 
األفــريــقــيــة املــشــهــد األمـــيـــركـــي فـــي الــســنــوات 
األخيرة، بفضل ريانا ونيكي ماناج وبيونسة 
وغــيــرهــن. ولــكــنــه لــيــس ســـوى »كــوســتــيــوم« 
خاٍل من أي معنى. لكن إذا ما أردنا أن نسمي 
مـــا قـــامـــت بـــه فـــــارس بــالــعــنــصــريــة، فعلينا 
العربية  األغــانــي  نــراجــع بعض  أن  ذلــك  قبل 
السابقة، التي تتفوق بعنصريتها على طالء 
ميريام فارس لجسدها باللون األسود؛ مثل 
أغــنــيــة »الــبــيــتــنــجــان« الــتــي قــدمــتــهــا املغنية 
السنة، والتي تقوم  دانــة هذه  االستعراضية 
بــهــا بــاســتــثــمــار أجــســاد الــنــســاء األفــريــقــيــات 
ــنـــصـــري ومــــهــــني. بــل  فــــي كــلــيــبــهــا بـــشـــكـــل عـ
إن األمــــر ال يــتــوقــف عــلــى كــلــيــبــات الــفــنــانــات 

االســتــعــراضــيــات، حــتــى إن بــعــض الــفــنــانــني 
الذين يعاملون كأيقونات في تاريخ األغنية 
البشرة  ذوي  على  تنمروا  أن  العربية، سبق 
الــســيــدة فــيــروز، عندما  الــســوداء، كما فعلت 
قـــالـــت بــأغــنــيــة »املـــصـــالـــحـــة: »عـــالـــبـــوابـــة في 
عـــبـــديـــن، الـــلـــيـــل وعـــنـــتـــر بــــن شــــــــداد«، لــتــقــرن 

أصحاب البشرة السوداء بسمة العبودية.
جــديــر بــالــذكــر، أن مــيــريــام فـــارس كــانــت قد 
ــثـــويـــة  ــتـــخـــدمـــت بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل األنـ اسـ
ــاّرة الـــســـمـــراء في  ــقـ ــالـ الــجــمــالــيــة الــخــاصــة بـ
في  أن ظهرت  إذ سبق  لها،  كليبات سابقة 
كــلــيــب »شــــوف حــالــك عــلــيــي«، وهـــي تضفر 

الــطــريــقــة التقليدية  بــالــكــامــل عــلــى  شــعــرهــا 
ض  فــي بـــالد خــط االســـتـــواء؛ ولــكــن لــم تتعرَّ
الشعر  قصة  انتشار  بسبب  حينها،  للنقد 
على  عاملية.  ملوضة  وتحولها  حينها،  تلك 
الــعــكــس مـــن ســتــايــل »الــــبــــالك فـــيـــس« الـــذي 

ظهرت به في الكليب الجديد.

الوحيد  الحقيقي  املــنــافــس  تصير  أن  وشـــك 
الفائدة ال يعد سبًبا كافًيا  لها. ولكن غياب 
أعاله  ذكرناها  التي  فاملسلسالت  حصل،  ملا 
إلغائها  ــُر  وأمــ نتفليكس،  نــطــاق  تــقــع ضــمــن 
أو اســـتـــمـــرارهـــا فـــي يـــد نــتــفــلــيــكــس وحـــدهـــا، 
ــا. وقــال 

ً
ولــيــس فــي يــد مــارفــل أو ديــزنــي بــتــات

ــــدوس مــــن نــتــفــلــيــكــس، فــــي شــهــر  ــارنـ ــ تـــيـــد سـ
تــمــوز/يــولــيــو املـــاضـــي، خـــالل تــقــريــر أربـــاح 
 :)Inverse )عـــبـــر  الـــثـــانـــي  ــربـــع  الـ فـــي  املــنــصــة 
»طـــاملـــا أن هــــذه املــســلــســالت ال تــــزال تحظى 
الشبكة على مستوى  لــدى جمهور  بشعبية 
فال  الــخــدمــة،  على  املشاهدين  وتــحــث  العالم 
إلغاء  أمــر  إيقافها.  إلــى  يوجد سبب يدعونا 
هذه املسلسالت في يدنا، ونحن سعداء جًدا 

بأدائها حتى اآلن«.
ما الذي تغير منذ ذلك الوقت؟ أعلنت شركة 
ديزني، في أغسطس، أن االستوديو سينهي 
مــع نتفليكس في  بــه  الــخــاصــة  الــبــث  صفقة 
ا أنها ستركز الجزء 

ً
عام 2019، وأعلنت أيض

األكــبــر مــن طاقتها عــلــى تــطــويــر منصة بــٍث 
قـــويـــة ومـــنـــافـــســـة. وبـــاإلضـــافـــة إلــــى سلسلة 
أكــــدت ديــزنــي أن   ،Star Wars الــنــجــوم حـــرب 
مستقل  مسلسل  إلنشاء  يخطط  االستوديو 
الــســيــنــمــائــي، مثل  مــارفــل  عــالــم  لشخصيات 
الشتاء  جــنــدي  لــوكــي وشــخــصــيــة  شخصية 
هــذه  وربـــط   )Avengers املنتقمون  )سلسلة 
بطريقة   Marvel أفــالم  في  مباشرة  السلسلة 
لــم تعرضها اســتــوديــوهــات مــارفــل مــن قبل. 
وكــمــا ذكــــرت صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز، »ال 
يوجد أي مشروع أكثر أهمية لروبرت أيجر 
)الرئيس التنفيذي لشركة ديزني( من خدمة 
البث« بعد االنتهاء من دمج ديزني/فوكس، 

والذي سيحدث في 1 يناير 2019.

»قومي«... ميريام فارس تعود بـ»البالك فيس«لم يبَق أحد: لماذا يُغادر الجميع نتفليكس؟
أثارت أغنية »قومي« 

جدًال واسعًا على مواقع 
التواصل االجتماعي بسبب 
الستايل األفريقي غير المبرّر 

الذي ظهرت به فارس 
في الكليب

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

الــفــنــانــات فــي عــام 2018،  تسببت بعض إطـــالالت 
الــذي نعّد أيــامــه األخــيــرة، فــي العديد مــن األزمــات 
ــل إلــــى حـــد تــحــريــر املــحــاضــر  لـــهـــن، مــنــهــا مـــا وصــ

واالتهامات بالتحريض على الفسق.
الــذي  يــوســف،  رانــيــا  املصرية  الفنانة  لعل فستان 
ارتـــدتـــه فـــي خــتــام الــــــدورة املــاضــيــة مـــن مــهــرجــان 
القاهرة السينمائي، يعد من أكثر اإلطــالالت التي 
تــســبــبــت فـــي هــجــوم شــديــد عــلــيــهــا؛ كــونــهــا كــانــت 
خـــارجـــة تــمــامــًا عـــن املــــألــــوف، فــكــانــت عـــبـــارة عن 
املــايــوه، ما دفع  فستان شفاف وبأسفله ما يشبه 
بعض املحامني إلى إقامة دعــاوى قضائية عليها 
بالفعل  الفسق، وخضعت  على  التحريض  بتهمة 

خلي سبيلها.
ُ
للتحقيق على مدار أربع ساعات وأ

هكذا، حتى تقدمت رانيا باعتذار لجمهورها أكدت 
فيه أنها لم تعتد على ارتداء مثل هذه املالبس، وما 
حدث أنها كانت ترتدي بطانة أسفل الفستان لكنها 
إلى  أدى  مــا  منها،  قصد  دون  مــن  برفعها  فوجئت 
فضحها أمام عائلتها، كما أن لديها ابنتني في مرحلة 
بالتبرير،  اقتنع  مــن  بــني  الجمهور  انقسم  الشباب. 
وبـــني مـــن لـــم يــقــتــنــع، مــشــيــرًا إلـــى أن اعـــتـــذارهـــا كــان 
نتيجة ضغط املجتمع اإلعالمي والسلطوي عليها. 
لكن، لم يسأل أحد نفسه: بماذا ستؤثر قناعتي من 

؟
ً
عدمها؟ وما عالقتي أنا باملوضوع أصال

كانت الصور التي نشرتها املمثلة الشابة املصرية 

رحـــمـــة حــســن مـــثـــارًا لـــلـــجـــدل، حــيــث ظـــهـــرت شبه 
عارية على حسابها الشخصي على موقع الصور 
والفيديوهات إنستغرام. وبعد الهجوم عليها من 
جمهورها الذي ُصدم منها حيث لم يعتد مثل هذه 
الجرأة منها، قامت بحذف الصور، إال أنها أكدت 
رها من قبل 

ْ
أن الصور خاصة وتم تسريبها ونش

»هاكر« اقتحم حسابها، وقدمت املمثلة اعتذارها 
للجمهور من خالل فيديو قامت ببثه.

وتسببت بعض الصور للفنانة اللبنانية هيفاء 
الــزائــد،  ُعريها  بسبب  عليها  الهجوم  فــي  وهبي 
مــا دفــعــهــا إلـــى الــــرد قــائــلــة إن الــصــور املــتــداولــة 
أكثر من عام،  إلــى  لها قديمة ويرجع تصويرها 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه تــم تــعــديــلــهــا بــواســطــة بــرنــامــج 
»الـــفـــوتـــوشـــوب«، وأوضـــحـــت أن الـــصـــورة كــانــت 
من مشهد صورته في فيلم »خير وبركة«، الذي 
ظــهــرت خــاللــه كضيفة شـــرف فــي مــشــهــد واحـــد، 
ــــورة فــــي هـــذا  ــــت الـــســـبـــب فــــي نـــشـــر الـــــصـ ــعـ ــ وأرجـ
تــعــّرضــهــا لحملة بشعة إلرضـــاء  إلـــى  الــتــوقــيــت، 

»جــائــعــي شتيمة األعــــراض ليل نــهــار بــال ملل«، 
عــلــى حـــد وصـــفـــهـــا، ولــفــتــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة 
االنتباه إلى أنها قامت بإبالغ السلطات للتحّري 
عمن يقف وراء نشر هذه الصورة والتالعب بها 

وفبركتها.
نيكول  اللبنانية  الفنانة  استطاعت  جهتها،  مــن 
ســـابـــا أن تــثــيــر الـــجـــدل بـــارتـــدائـــهـــا فــســتــان زفـــاف 
بــلــغــت قــيــمــتــه، طــبــقــًا لــتــصــريــح مــصــمــم األزيــــــاء 
دوالر  مــــاليــــني   10 ــيــــري،  ــحــ ــبــ الــ هــــانــــي  املـــــصـــــري 
أميركي. وانقسمت تعليقات رواد مواقع التواصل 
االجتماعي ما بني املبالغة في سعره وأن البحيري 
يبحث فقط عن أن يكون صاحب لقب مصمم أغلى 
 إن الفستان 

ً
فستان في العالم. ليرد البحيري قائال

ليس للبيع على اإلطـــالق. وأكــد البعض اآلخــر أن 
الحتوائه  الــســعــر،  هــذا  يستحق  بالفعل  الفستان 
على حجارة األملاس، فيما اكتفت الفنانة بالتعليق 
قائلة على  الفستان  على إحساسها وهــي ترتدي 
إنــســتــغــرام: »غــريــب اإلحــســاس ملــا الــواحــدة تلبس 

فستان فرح لثاني مرة«.
تقييم  فــي  الــحــق  نفسه  يمنح  الجميع   

ّ
أن نــالحــظ 

األخالقية  األحــكــام  وإطـــالق  والــفــنــانــات،  الفنانني 
عــلــيــهــم، مــن خـــالل محاسبتهم عــلــى مــا يــرتــدون، 
بالفنانات   ،

ً
مــثــال نفسه،  الجمهور  يحتفي  بينما 

ــظــهــرهــن 
ُ
ــور ت ــ  صـ

ّ
ــن ــهـ األجـــنـــبـــيـــات حــــني تــنــتــشــر لـ

وتتغير  املــعــادلــة  تنقلب  بينما  جريئة،  بــإطــالالت 
تمامًا حني تخص امرأة أو فنانة عربية.

خطأ شائع يخفي قصص شعوب

)Getty( ميريام فارس

رانيا يوسف مع 
أروى جودة 
في القاهرة 
السينمائي 
)Getty(

)Getty( صرحت نتفليكس: أمر إلغاء هذه المسلسالت في يدنا

)Getty( قصر الحمراء في غرناطة

َّا، إذ إن األولى تشير إلى دولة األندلس اإلسالمية التي  يتم الخلط بين كلمتي األندلس وأندلوثي
َّا اإلسباني. قامت في شبه الجزيرة اإليبيرية، وأما الثانية فتشير إلى إقليم أندلوثي

َّا األندلس ليست أندلوثي

إطالالت 2018... جدل الفنانات

فنون وكوكتيل
تراث

رصد

نقدإضاءة

تقول، مريم غراثيا ميتشبال، 
الباحثة في شؤون األندلس 

اإلسالمية من كلية الدراسات 
العربية في جامعة غرناطة 

في مقال مختصر نشرته 
 eldiario في صحيفة

اإلسبانية عن التمييز بين اسمي 
األندلس وأندلوثيَّا. إنه من 
الخطأ إجراء مساواة بين 

ق  االسمين، ومن غير الموفَّ
تسمية سكان أندلوثيَّا اليوم 
باألندلسيين، كما يحدث في 

البالد العربية، حيث إن طبيعة 
سكان دولة األندلس العرقية 

والدينية كانت تتغير دائمًا 
مع تغير حدود الدولة التي 

اختلفت كثيرًا طيلة فترة 
قيامها بينما اليوم إلقليم 
أندلوثيَّا حدود معروفة.

حدود متغيرة
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فـــرويـــد، شــكــرًا لــلــخــال فـــرويـــد!( بــروبــاغــنــدا 
 

ّ
استعملت فــي الــواليــات املــتــحــدة ليس أقــل
أو  السوفييتي  االتــحــاد  في  عملت 

ُ
است مما 

اليوم  املاضي:  القرن  النازية في  أملانيا  في 
نــعــيــش عــصــر »الــهــنــدســة االجــتــمــاعــيــة« أو 
»التكنولوجيا  بـ روســيــا  فــي  يسمونها  مــا 
الــخــوارزمــيــات  استعمال  عبر  السياسية«، 
الجماهيرية  اإلعــــام  واإلنــتــرنــت ووســائــل 
بــاألحــرى من  أو  مــن يحكموننا،  وغــيــرهــا. 
يمّولون من يحكموننا، لهم قدرات حقيقية 
كـــي يــجــعــلــونــا نــنــتــخــب مـــن يــــريــــدون. لــكــن، 
يلعبها،  مــن  ضــد  بعنف  اللعبة  تنقلب  قــد 

ي نارها.
ّ
ويغذ

حــــركــــة »الــــســــتــــرات الــــصــــفــــراء« ُولــــــــدت عــلــى 
فيسبوك، نــعــرف ذلـــك. حــركــة ليست مــحــّددة 
مــــكــــانــــيــــا، مـــثـــلـــمـــا هــــــو الــــــحــــــال مــــــع حـــركـــة 
في   2013 في  )ظهرت  الحمراء«  »القلنسوات 
منطقة بريطانيا، شمال غربي فرنسا( والتي 
كان من اليسير تحويلها إلى كاريكاتير على 
ــام الــبــريــطــانــيــة )نــســبــة إلــى  ــ خــلــفــيــة أن األعـ
املنطقة( كان تمتزج مع القلنسوات الحمراء. 
عامة  حركة  املقابل  في  الصفراء«  »السترات 
التمّردات  تشبه  تكاد  الشعبي،  الغضب  مــن 
التي كان يقوم بها الناس ضد النباء، وكما 

حدث ذلك كثيرًا في تاريخ فرنسا.
الــتــي نتبّينها في  الــشــعــب«  إنــهــا »مــرحــلــة 
ــــق، زمـــن صــعــود الــشــعــبــويــة الــتــي تعي  األفـ
نــفــســهــا وواقـــعـــيـــتـــهـــا، كـــمـــا أعـــلـــن عــــن ذلـــك 
أن نحّييه  مــيــانــشــون، وينبغي  لـــوك  جـــان 
على ذلــك. بــدأ األمــر من استياء بسبب رفع 
أســعــار الــبــنــزيــن، ونــســب الــضــرائــب. أخــذت 
دائـــرة االحــتــجــاجــات تــتــوّســع لتتحّول إلى 
نقد اجتماعي أوسع وأكثر راديكالية. إنها 
غضب شعبي حقيقي أو حقد. كل أسبوع، 
هناك من ينضّم إلى هذه الحركة، وهو ما 
فاحون،  تاميذ،  طــاب،  تهديدها:  يــوّســع 
)..(. منذ  سائقو شاحنات ودراجــات نارية 
الــبــدايــة كــانــت حــركــة منبثقة مـــن »فــرنــســا 

كريستوف  عنها  حدثنا  الــتــي  الهامشية« 
ل 

ّ
غوييي، فرنسا الطبقة الوسطى التي تمث

البقرة الحلوب للمنظومة. هكذا، حدث أمام 
والطبقة  البروليتاريا  بني  التاحم  أعيينا 
الوسطى. وهو وضع ثوري، وذلك ما نعلمه 

بفضل رفيقنا لينني.
لـــم يــبــق ســــوى »فــرنــســا الـــضـــواحـــي«، تلك 
ريــَد 

ُ
أ التي  )تلك  الــهــجــرة،  عــن  انبثقت  التي 

الفرنسيني  نــقــيــض »فــرنــســا  تــكــون  أن  لــهــا 
ــذا الغضب  األصـــلـــيـــني«( كـــي تــنــضــم إلـــى هـ
ثــّم ينفلت األمــر بسرعة، ألن  الشعبي ومــن 
هـــؤالء قــد فــهــمــوا فــي األخــيــر أن عليهم أن 
العمل  عــن  العاطل  مــع  للجبهة«،  »يــذهــبــوا 
»الجبهة  انتخبوا  من أصول فرنسية مّمن 
الــشــعــبــيــة«، ومــعــهــم املــتــقــاعــد الـــــذي يــجــد 
ـــف 

ّ
صــعــوبــة لــتــوفــيــر غـــذائـــه، وكـــذلـــك املـــوظ

ــى مـــن أمــوالــه 
ّ
املــجــبــر عــلــى حــســاب مـــا تــبــق

املواطن  الشهر، أيضا مــع  يــوم 20 مــن  بعد 
الــريــفــي الــــذي يــقــف عــلــى حــافــة االنــتــحــار، 
وحــــتــــى مـــــع أصـــــحـــــاب شـــــركـــــات صــــغــــرى. 
 قــمــة الــســخــريــة أن نـــرى أربــــاب عمل 

ّ
ولــعــل

يــدعــون، هــم أيــضــا، إلـــى مــواصــلــة الــحــركــة. 

فنسان كالفي

مـــن أي َمــمــَســك يــمــكــنــنــا أن نــأخــذ 
ــــرات الــــصــــفــــراء«؟  ــتـ ــ ــــسـ ــة »الـ ــألـ ــسـ مـ
أن  عليه  بأسره  العالم  أن  أتصّور 
ُيذهل مّما يحدث اآلن في فرنسا، خصوصا 
فـــي تـــونـــس، الــبــلــد الـــــذي أتـــــاح لــنــا أن نــرى 
إلى  معقول  بشكل  وصــل  شعبيا  احتجاجا 
أهــدافــه. إن الــثــورة التونسية، ومــا حــدث في 
أكثر من بلد عربي - ورغــم أنه من املمكن أن 
للتأثير  ــات غربية كثيرة 

ّ
تــدخ هــنــاك  تــكــون 

فــي مــســار األحــــداث - تبقى هــذه الــثــورة هي 
األولــــى الــتــي يــمــكــن أن نــطــلــق عليها »ثـــورة 
أن  أعــتــقــد  فــيــســبــوكــيــة.  ــــورة  ثـ أّول  أو   ،»2.0
الــفــرنــســيــني لـــن يــكــونــوا فـــي نــفــس مــســتــوى 
وأن  التونسيون،  بها  ى 

ّ
تحل التي  العقانية 

ا 
ّ
الثورة التي تلوح في فرنسا )وكثيرون من

تكون،  أن  وينبغي  ستكون،  قها( 
ّ
تحق يــأمــل 

دموية أكثر.
من  انتخابات  األخيرة  السنوات  في  عرفنا 
نوع جديد، انتخابات »البيانات الضخمة« 
)Big Data( مع وصول باراك أوباما للرئاسة 
في أميركا، وإيمانويل ماكرون في فرنسا. 
ى زمن البروباغندا األبوية وانتهى، 

ّ
لقد ول

)ابــن أخت  إدوارد برنايز  التي طّورها  تلك 

مزوار اإلدريسي

ــــــّراء الــكــاتــب املــغــربــي 
ُ
د كــثــيــٌر مـــن ق ــردَّ ــتـ ال يـ

ق نص سيرته  محمد شكري في اإلقرار بتفوُّ
»الــخــبــز الــحــافــي«، فــي تــرجــمــتــه الفرنسية 
ون على 

ّ
ها الطاهر بن جل

َ
)1981( التي أنجز

أصلها العربي، والتي مهدت له السبيل إلى 
إلى  الترجمة  فيه  ت 

َ
العاملية، وهــو ما أخفق

الكاتب  أنــجــزهــا  الــتــي   ،)1972( اإلنــكــلــيــزيــة 
األميركي، نزيل طنجة، بول بولز )نيويورك 

1910 - طنجة 1999(. 
لــقــد صــمــت شـــكـــري عـــن فــضــل تــرجــمــة بن 
ــــون، لــكــنــه امــتــعــض كــثــيــرًا مـــن تــرجــمــة 

ّ
ــل جــ

الــســيــرة ذاِتـــهـــا إلــــى اإلســبــانــيــة، تــلــك الــتــي 
ــا الــهــيــســبــانــي املـــغـــربـــي عـــبـــد الــلــه  أنـــجـــزهـ
ـــره مــنــهــا شفهيا  ـــر عـــن تـــذمُّ ــبَّ اْجــبــيــلــو، وعـ
ــّدة، خصوصا في  عـ فــي مناسبات   

ً
وكــتــابــة

الكاتبان  معه  أنــجــزه  الـــذي  ــوار«  »حــ كتابه 

الـــزبـــيـــر بــــن بـــوشـــتـــى ويـــحـــيـــى بــــن الـــولـــيـــد. 
واملعلوم أن شكري لم ُيغامر بكتابة سيرِته 
بــاإلســبــانــيــة، عــلــى األقـــــل، الــلــغــِة الــتــي كــان 
ُيترِجمها  أن  أو  كثيرين،  باعتراف  ُيتقنها 
ــلـــى الــجــمــيــل  ــتـــّج عـ ــــوض أن يـــحـ بــنــفــســه عــ
 
ْ
مه له مترجُمه إلى اإلسبانية، وأن الــذي قدَّ
، بما قام به الروائي التشيكي 

ً
يقتدي، مثا

 عن مترِجميه 
َ

ميان كونديرا الذي لْم يرض
ــم األخــيــرة، 

ُّ
إلـــى الــفــرنــســيــة، فــَعــِمــل عــلــى تــعــل

الــذاتــيــة ألعماله  الترجمة  ُيــمــارس  وأصــبــح 
الروائية، وِقْس عليه نابوكوف، وصامويل 

، وآخرين.
ْ
بيكيت، وخورخي ِسْمْبُرون

 ،
ً
لــلــتــرجــمــة، بصفتها نــشــاطــا وفــعــا ُيــمــكــن 

أن تــكــون فـــي ذاتـــهـــا احــتــجــاجــا عــلــى واقـــع 
ــهــا 

ْ
، عــرفــت

ٌ
ـــد أمــثــلــة عــــديــــدة بــعــيــنــه؛ إذ تـــؤكِّ

 صـــدور تــرجــمــات في 
ّ
الــقــرون الــوســطــى، أن

كــان احتجاجا على ممارسات  وقــت بعينه 
مآل  ر  نتذكَّ أن  ويكفي  بــاألخــّص،  سياسية 
حكايات  ه 

ُ
ترجمت برْت 

ُ
اعت الــذي  املقفع  ابــن 

»كليلة ودمنة« من أسباب فاجعته.
احتجاجا   1985 سنة  إسبانيا  شــهــَدت  وقــد 
ــى الــلــغــة  ــ ــلـــى تـــرجـــمـــة اإلنـــجـــيـــل إلــ ــا عـ ــفـ طـــريـ

أنا سترة صفراء

يُمكن للترجمة أن تكون 
احتجاجًا على واقع ما؛ 

د أمثلة أّن صدور  إذ تؤكِّ
ترجمات في وقت 

بعينه كان احتجاجًا على 
ممارسات سياسية باألخص

ما تعيشه فرنسا اليوم 
يختلف عن حركة 

»القلنسوات الحمراء« 
في 2013؛ فهذه حركة 

ليست محّددة مكانيًا. 
»السترات الصفراء« 

حركة عامة من الغضب 
الشعبي، تكاد تشبه 

التمرّدات التي كان يقوم 
بها الناس ضد النبالء، 

وكما حدث ذلك كثيرًا 
في تاريخ فرنسا

مع نشر »صورة الروائي« 
و»الولد الجاهل«، 

مؤّخرًا، يكتمل صدور 
أعمال الروائي السوري 

في طبعات جديدٍة عن 
»دار رياض الريس« التي 
نشرت معظم أعماله

طرق شائكة إلى اللغة األخرى

فّواز حداد كأنها األعمال الكاملة

هذه ثورة نأمل أن تتحّقق

جميعنا سترات صفراء، 
جميعنا هنود، جميعنا 

فلسطينيّون

كثيرة هي المواقف التي 
صدرت عن ُكتّاب احتجاجًا 

على ترجمة أعمالهم

روايُته المقبلة رحلة 
في أعماق الدولة 

الشمولية الرثّة

لن يكون الفرنسيون في 
نفس مستوى عقالنية 

التونسيين

فجأًة  انتبهوا  قد  المواطنين  وكأن  الصفراء«  »السترات  حراك  يأتي 
إلى أنه ال أحد يهتّم بهم، وأنه يجري نتُفهم مثل اإلوزات. كل ذلك 
تسديد  طبعًا:  مــاذا؟  أجــل  من 
العمومي«.  ــن  ي ــدَّ »ال قــداســتِــه 
أُخذ  الذي  المال  أن  اآلن،  يعلمون 
االقتصاد  في  يُستثمر  لم  منهم 
إعــادة  تجر  لم  ــه  وأن الحقيقي، 
ــه لم  ــد، وأنـ ــدي ــن ج تــوزيــعــه م
االجتماعية  األعمال  إلى  يذهب 
ــرى،  ــب ــك ال ــع  ــاري ــش ــم ال ــى  ــ إل وال 
ــســداد  ــه ذهـــب فــقــط ل ــكــن  ول

ين. فوائض الدَّ

وكأن المواطنين انتبهوا

2425
ثقافة

شهادة

إطاللة

متابعة

فعاليات

ثـــم، أن يــدخــل املــخــّربــون أيــضــا، حــتــى ولــو 
كـــانـــوا مــؤمــنــني بــالــرأســمــالــيــة قـــادمـــني من 
الــضــواحــي يــنــتــعــلــون مــاركــة »نــايــكــي«، أو 
ــلـــوك« مـــن أقــصــى  ــــاك بـ ــاء »بـ ــم مـــن أعـــضـ هـ
الـــيـــســـار، وربـــمـــا مــخــّربــني ُبـــلـــهـــاء، كـــل هــذا 
جــّيــد. وإذا كــانــت الــبــرولــيــتــاريــا الــرثــة هي 
في  أننا  إال  البروليتاريا،  عــدو  بالتعريف 
حــاجــة إلـــى الــعــضــات املــفــتــولــة واألغــبــيــاء 

عمومية  جامعات  ُعمداء  ِقَبل  من  ة،  ِسيَّ
ْ
ن

َ
الَبل

وُجــزر  وبرشلونة  بلنسية  فــي  وخصوصية 
ة، حني راسلوا رئيس املؤتمر األسقفي 

َ
وْرق َميُّ

إلســبــانــيــا، مــعــتــرضــني عــلــى إصـــــدار نسخة 
لــأنــاجــيــل بــالــلــغــة الــبــلــنــســيــة مـــن مجموعة 
 ُكوْر« املناهضة للنزوع الكتاالني. 

ْ
ْت ِإل

ْ
ُمون

َ
»أ

ـــِشـــي املــحــتــجــون وقــتــئــذ عــلــى الــلــغــة 
َ

لــقــد خ
قْت عليها املعايير اللغوية  بِّ

ُ
املحلية التي ط

ــو فـــاْبـــَرا،  الــكــتــاالنــيــة الــتــي وضــعــهــا ُبــوْمــِبــيُّ
دين  املؤيِّ  

ّ
لكن بلنسية.  حكومة  واعتمدتها 

ُكـــــوْر«   
ْ

ـــــْت ِإل
ْ
ُمـــــون

َ
لــلــتــرجــمــة مـــن أنـــصـــار »أ

ورًا 
ُ
ز »ُيدافعون  بكونهم  خصوَمهم  اتهموا 

َرض أنها هوية اللغة البلنسية مع 
َ
عما ُيفت

الكتاالنية... وأنهم ُيحاولون بادعاءات شبه 
ح بــهــا«؛ هي  علمية إخــفــاء مقاصد ال ُيــصــرَّ
تلك الــتــي بـــرزت الــعــاَم املــنــصــرم فــي صيغة 
مطالبة صريحة باالنفصال عن إسبانيا.  

 
َ
 الــتــرجــمــة

َ
األكـــيـــد هـــو أن االحـــتـــجـــاج رافـــــق

ــرَب مــثــال إلينا   أقــ
َّ

عــلــى مـــرِّ الــتــاريــخ، ولــعــل
هـــو روايـــــة الــهــنــدي ســلــمــان رشــــدي »آيــــات 
للمسلمني  إهانة  ِبرْت 

ُ
اعت التي  شيطانية«، 

ساتهم، لذلك خرجت   صريحا من ُمقدَّ
ً
ْيا

َ
ون

املـــايـــني فـــي كــثــيــر مـــن الـــبـــلـــدان اإلســامــيــة 
تحتجُّ على الرواية وترجماتها التي شرعت 
القتل أو االعــتــداء أو التهديد   

ّ
تظهر، بل إن

كان من نصيب بعض مترِجميها.

تــحــت عــلــم فـــوضـــوي. أرى مـــن هــنــا دهــشــة 
املنفلتني الذين يقرأونني ولكنني أشكرهم 
كــثــيــرًا وبــصــدق. كـــّســـروا، كـــّســـروا، احــرقــوا، 
دّمـــــــــــــروا، اضــــــربــــــوا بــــالــــحــــجــــارة، بــــاريــــس 
ســتــحــتــرق. الـــوحـــيـــدون الـــذيـــن لـــن نـــراهـــم، 
الصفراء، هم  السترات  ربما، في مظاهرات 
أبــنــاء الــبــرجــوازيــني مــن الــيــمــني، أو البوبو 
اليسار  من  البويهيميون(  )البورجوازيون 
املستفيد من العوملة، أو ذاك الشباب املعولم 
الــــذي عــلــيــه أن يــفــتــح أعــيــنــه املــنــدهــشــة من 
شــقــتــه فـــي بــروكــلــني أو فـــي بـــرلـــني، إضــافــة 
إلـــى الــحــمــقــى املــاكــرونــيــني، وأتـــبـــاع فــالــس 
وهـــوالنـــد، أو مــوتــورو »رابــطــة الــدفــاع عن 
كائنات  لديهم  فهؤالء  و»بــيــتــار«،  اليهود« 
أخرى يضربونها بالسوط، ويضّحون بها 

)طبعا أتحّدث عن الفلسطينيني(.
نحن في وضع سّكان قطاع غزة، أو الضفة 
نتنياهو. نحن عبيد؛  الغول  أمام  الغربية، 
فضل  يكتشفون  الــذيــن  املـــزارع  عبيد  نحن 
ــيـــد. نـــحـــن هــنــود  ــح الـــسـ ــذبـ ــرة صــلــبــة لـ ــفـ شـ
الـــذي يمتد  املـــاء  قـــّرروا رفــض  احتياطيون 
بسخاء. »بالقرب من شجرتي، كنت أعيش 

ــنـــس.  ــقــــول جـــــــورج بـــراسـ ــان يــ ــ ــدًا«، كــ ــيــ ــعــ ســ
نـــعـــم، جــمــيــعــنــا ســـتـــرات صـــفـــراء، جميعنا 
ــــود، جــمــيــعــنــا  ــنـ ــ ــــا أســـــنـــــان، جــمــيــعــنــا هـ بـ

فلسطينّيون.
بعضهم، مثل برنار هنري ليفي، أو ماكرون، 
لهم الحق حني يفّكرون في مغادرة فرنسا 
)أو عــلــيــهــم أن يـــفـــّكـــروا فـــي ذلـــــك(، ألنــــه من 
املمكن أن يكونوا من أول الرؤوس املقطوعة. 
أفــّكــر أيــضــا فــي لــــوران جــوفــريــن، فــي فــرانــز 
أوليفييه جيزبار، في إدوار فيليب، في جاك 
أتالي، وفي آالن مينك، ونيكوال ساركوزي، 
وفي الخنزير هوالند، والــذي من ممكن أن 
الجنسية، مثلما حــدث في  أعــضــاؤه  قطع 

ُ
ت

أحد مشاهد روايــة »جرمنال« لـ إميل زوال، 
كافيا  للجميع«  »الــــزواج  كــان شعار  إذا  إال 
ــٍب يــشــعــر  ــعـ لـــوضـــعـــه بـــعـــيـــدًا مــــن غـــضـــب شـ

باإلهانة.
)شاعر وكاتب فرنسي، ترجمة: شوقي بن حسن(

الترجمة واالحتجاج

الرواية في مكان واحد

الفنانة  القاهرة حول تجربة  الزمالك في  غاليري  ينّظمه  الذي  المعرض  يتواصل 
المعرض  يضم  العام.  نهاية  حتى   )1925( سري  جاذبية  المصرية  التشكيلية 
اسكتشات أعمال الفنانة التي ُتعَتبر من رائدات الفن التشكيلي في مصر، إضافًة إلى 

مجموعة من تخطيطاتها على الورق، وبعُض األعمال يُعرض ألّول مرّة.

ضمن حديث اإلثنين الذي ينّظمه مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي في الكويت، 
بالتعاون مع مكتبة تكوين، يُقام عند السابعة من مساء اليوم لقاٌء مع الكاتب 
عّدة  للكاتب  صدرت  العيسى.  بثينة  الكاتبة  تديره  كروش  أفونسو  البرتغالي 

ترجمات عربية في السنتين األخيرتين من بينها: »هيا نشتر شاعرًا«.

الحميد  عبد  مؤسسة  تطلق  اإلثنين،  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  عند 
األميركي  الفلسطيني  واألكاديمي  للكاتب  الليبرالية  في  اإلسالم  كتاب  شومان 
الحجج  العمل  يناقش  جداول.  دار  عن  حديثًا  صدرت  بترجمة  مسعد،  جوزيف 
والبراهين التي أظهرت العالقة بين اإلسالم والليبرالية، وكيف أن الغرب رّوج لفكرة 

أن اإلسالم يشّكل الخطر األكبر على الحرية والمساواة والتسامح.

الشهر  من  العشرين  الخميس،  مساء  من  الثامنة  عند  السمندل،  مجلة  تطلق 
الجاري، إصدارًا جديدًا بعنوان تجريب من إعداد أليكس بلدي، وبمشاركة أربعة 
إلى  القاسمي،  وعبير  يوسف،  وسمير  روزنشتاين،  وأديلين  بلدي،  هم:  مؤلّفين؛ 
جانب رسومات لـ16 رّسام قصص مصّورة، من بينهم جنى طرابلسي، ولينا مرهج، 

وغدي غصن.

محمد عالوة حاجي

ــّواز حــداد  لــم ينتقل الــروائــي الــســوري، فـ
الـــقـــّصـــة  ــــن  مـ  )1947 ــــق،  ــــشـ دمـ )مــــوالــــيــــد 
الــروايــة على خــاف كثيٍر  إلــى  القصيرة 
مــن الــروائــّيــني الــعــرب الــذيــن جمعوا بني 
 
ً
ــِدر مــجــمــوعــة ــ ــــني؛ فــقــبــل أن ُيـــــصـ

َ
ــال ــجــ املــ

قــصــصــيــة بــعــنــوان »الـــرســـالـــة األخـــيـــرة« 
رواَيتني؛ هما: »موزاييك  )1994(، أصــدر 
 »1949 و»تـــيـــاتـــرو   )1991(  ،»39 دمــشــق 
صـــاحـــب  ــتـــرف  ــعـ يـ ذلـــــــك،  ومــــــع   .)1994(
بــأن تجربته  الــخــائــن« )2008(  »املــتــرجــم 
الكتابة،  عــلــى  تمرينا  كــانــت  الــقــّصــة  مــع 
مفّسرًا ذلك في أحد حواراته الصحافية 
بالقول إن القّصة القصيرة كانت تضيق 
عليه، فيجد نفسه غير قــادٍر على ضبط 
كــتــابــتــه مــكــانــيــا وزمــانــيــا وحــصــرهــا في 
 
ً
ــســع لــتــأخــذ شــكــا

ّ
مــســاحــٍة ضــّيــقــة، فــتــت

روائـــيـــا. وهـــكـــذا، صــــارت الـــروايـــة خــيــاره 
الــــــذي ســيــســتــقــّر عـــلـــيـــه، لـــيـــكـــون مــجــمــل 
، في 

ً
ــه فــيــهــا ثــاثــة عــشــر عـــمـــا ــداراتــ إصــ

مقابل مجموعة قصصية واحدة.
، اعتبارًا من سنة 

ً
وخال قرابة ثاثني سنة

خذ صاحب »مرسال 
ّ
صدور أّول أعماله، ات

الغرام« )2004( من تاريخ املنطقة العربية 
 تحضر بأشكال مختلفٍة 

ً
السياسي خلفية

ر أكبر في الحياة. ومع 
ّ
في رواياته، كمؤث

مــنــذ ثماني  بـــاده  الــتــي تعيشها  األزمــــة 
بتعقيداته  السوري،  الواقع  بات  سنوات، 
ُيلقي  واألمنية،  واالجتماعية  السياسية 
 
ً
بظاله، بشكل أكبر، على كتابته، ُمشّكا

خيطا يجمع بني أعماله التي راح يقترب 
مسكوتا  يعتبرها  مــوضــوعــات  مــن  فيها 

عنها روائيا.
ــه »جـــنـــود الــلــه«  ــتـ تــجــّســد ذلــــك مــنــذ روايـ
)2010( الــتــي صـــدرت قــبــل بـــدء األحـــداث 
فــي ســوريــة، ليوّسع على إثــرهــا الــدائــرة 
ــراق فــي  ــ ــعــ ــ ــّرك فـــيـــهـــا إلــــــى الــ ــتــــحــ الــــتــــي يــ
)2011(، بينما سيواكب  النار«  »خطوط 
في »الــســورّيــون األعـــداء« )2014( الثورة 
الــســوريــة بتغطية أربــعــة عــقــود مــن عمر 
النظام فيها، إلى العام األّول من انطاقة 

االحتجاجات.
قت تلك األعمال، إضافة إلى »موزاييك« 

ّ
حق

و»املترجم الخائن«، انتشارًا واسعا، بينما 
ــارت »الــــســــورّيــــون األعـــــــداء« و»الــشــاعــر  ــ أثــ
ــادات  ــقــ ــتــ وجــــامــــع الــــهــــوامــــش« جـــــــداًل وانــ
ــــوري إزاء  ــــسـ ــــارع الـ ــــشـ ــام الـ ــقـــسـ عــكــســت انـ
»الربيع العربي«، فبينما وجدت األكثرية 
ل صــدًى ملا عانوه 

ّ
فيها تعبيرًا جريئا مث

يــكــتــمــل صـــــــدور أعــــمــــالــــه الــــروائــــيــــة فــي 
طبعات جديدٍة عن »دار ريــاض الريس« 
أعماله.  نــشــرت معظم  والــتــي  لبنان،  فــي 
 فــي 

ً
ــال مــجــتــمــعــة ــ ــمـ ــ وتـــحـــضـــر هـــــذه األعـ

»معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« 
الــــذي انــطــلــقــت فــعــالــيــات دورتــــه الثانية 
السادس من كانون األول/  ني في 

ّ
والست

ختتم اليوم.
ُ
ديسمبر الجاري، وت

يقول صاحب »عزف منفرد على البيانو« 

)2009(: »اآلن أصبَحت أعمالي الروائية 
ــنـــاح دار  ـــرة فــــي جـ

ّ
الـــثـــاثـــة عـــشـــر مـــتـــوف

»ريـــاض الــريــس«، وهــو مــا سعيُت إليه، 
أن تصدر كتبي عن دار واحــدة. وأعتقد 
أن روايــتــي الــرابــعــة عــشــرة ستصدر في 
2019«. عـــن روايـــتـــه املــقــبــلــة، يــضــيــف في 
حديثه إلى »العربي الجديد«: »هي رحلة 
ة، التي ال 

ّ
في أعماق الدولة الشمولية الرث

يغيب عنها الدكتاتور والضابط واملخبر 
د، والــفــســاد املستشري. 

ّ
ــق والـــجـــا

ّ
واملــحــق

وبذلك تنتهي املرحلة الثالثة من تجربتي 
الــخــتــام على  الــروائــيــة، أضـــع فيها نقطة 
رؤيتي للواقع السوري اجتماعيا وثقافيا 
وإنسانيا وسياسيا، في لحظة مفصلية 
دامت ثماني سنوات، ألبدأ مرحلة جديدة 
مــفــتــوحــة عــلــى عــالــم يــفــتــقــر إلـــى الــحــيــاة، 

ويعاني منها«.

طوال عقود من القمع والفساد، وجد فيها 
آخــــرون تحريضا ضــد شــعــارات املــقــاومــة 
واملمانعة، وهو ما رأى فيه حداد »انحيازًا 

رًا باألدب«.
ّ
للنظام متست

ع في تناول حدٍث لم  هم بالتسرُّ
ُّ
كذلك، ات

ينته بعد. عن ذلك، يقول حداد في حديث 
إنــه »ال خيار في  الجديد«  »العربي  إلــى 
مقاربة أهــّم حــدث ســوري وعــربــي، باتت 
تــفــاصــيــلــه مـــعـــروفـــة، نــعــايــشــهــا يــومــيــا، 
وذلك  عنه،  الكتابة  في  للترّدد  مبّرر  وال 
بموجب قناعة ما أدعو إليه دائما، وهو 
لكتابة  مــــدعــــّوون  الـــعـــرب  ــّيـــني  ــروائـ الـ أن 
رواياتنا الكبرى، وبالتالي، ضرورة عدم 

إغفال هذا الحدث الهائل عن الرواية«.
صدرت أعمال حداد عن دور نشر عربية 
ــيـــه »صــــورة  ــتـ مــخــتــلــفــة. ومــــع نــشــر روايـ
ـــرًا، 

ّ
ــاهـــل« مـــؤخ الـــــروائـــــي« و»الــــولــــد الـــجـ
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عمل بعنوان »لو أننا نذهب« لـ إليزابيث واديكي، ألوان مائية وحبر على ورق

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

من تظاهرات »السترات الصفراء« هذا الشهر )فيرونيك دوفيغوري(

فواز حداد



سينما

نديم جرجوره

حيك املصرية منى أســعد )1956( 
ُ
ت

اســتديو  »فــي  الوثائقــي  فيلمهــا 
كمــن  دقيقــة(   95  ،2018( مصــر« 
 فنية، تزخــر بالتفاصيل الدقيقة 

ً
حفة

ُ
يصنــع ت

ووفــرة املعلومــات والحكايات، من دون ملل أو 
ــع. السالســة حاضرة. البســاطة 

ّ
ثرثــرة أو تصن

في سرد النّص بصرًيا جزٌء أساسّي من البناء 
الدرامــّي لوثائقــّي يــروي ســيرة اســتديو وبلــد 
وصناعة واقتصاد وثقافة وسلوك، عبر قّصة 
4 مغامريــن يريــدون إعــادة النبــض الحياتــي 
الســتديو ُيعتبــر األعــرق واألشــهر واألبــرز في 
البلــد  الســينما املصريــة، وفــي تاريــخ  تاريــخ 
مــن شــغِف  وتحّوالتــه. 4 مغامريــن يمتلكــون 
أقســى  مواجهــة  علــى  ُيعينهــم  مــا  الســينما 
التحّديــات واملواجــع، رغم االهتراء املخيف في 
البنــى الرســمية لســلطة غيــر آبهــة باالســتديو 
ــا(، وغيــر 

ً
ومعنــاه )وبأمــور كثيــرة أخــرى أيض

ُمدركة حجم املوقع املصنوع بفضل االستديو 
وغيــر  الســينمائية،  الصناعــة  مســتوى  علــى 

عامِلــٍة بمقتنيــات »مؤّسســة« مضمومــة إليهــا 
بقرارات تأميم ناصرية.

منــى أســعد منضّمــة إلــى املغامريــن الـــ3 فــي 
تجربة تكشف حجم الفساد والبيروقراطية 
الراهنــة )منــذ عــام 2000 تحديــًدا، مــع بدايــة 
منصــرم،  تاريــخ  ألــق  وتســتعيد  املغامــرة(، 
ى 

ّ
شــت ارتبــاكات  تعانــي  صناعــة  وبهــاء 

نجــز جماليات راســخة في الوجدان 
ُ
لكنهــا ت

والذاكــرة العربيــن. مــع كريــم جمــال الديــن 
وحاتــم طــه وعلــي مــراد )شــركة »إلكســير«(، 
تغوص أسعد في تأريخ املغامرة سينمائًيا، 
ــق ـ بمعلومــات ووثائــق وُصــور وأفالم 

ِّ
فتوث

ــا  ــا غنّيً
ً

وتعليقــات عاملــن وعارفــن ـ تاريخ
لة بســبب جهٍل ُيصاب 

َّ
مــن اإلنجــازات، املعط

أو   ،)1952( ملكــّي  حكــم  علــى  منقلبــون  بــه 
الشــعبية  القــّوة«،  »فائــض  بســبب  ربمــا 
والسياسية والعسكرية، املؤّدي إلى احتكار 
املســؤوليات من قبل غير فاهمن بها وغير 

متمّكنن من أدواتها. 
الخلــل  صالبــة  يواجهــون  مغامريــن   4
اســتديو  إحيــاء  إلــى  ويعمــدون  واالهتــراء، 
أعواًمــا عديــدة، رغــم نكــران الســلطة ألهميــة 
صناعــة كهــذه، كأن يقــول الرئيــس )املخلوع 
ــا( حســني مبــارك إنــه يمكــن مشــاهدة 

ً
الحق

األفــالم عبــر الشاشــة التلفزيونيــة، كنمــوذٍج 
حــّي للخــواء الثقافــي واملعرفــي واألخالقــي 
الســينما  مــن  ولســخريتها  للســلطة، 

وصناعتها.
متعــة  دون  تحــول  لــن  املعلومــات  كثــرة 
شاهدة. وفرة املعطيات لن تمنع جماليات 

ُ
امل

ـ  الحكائــّي  املضمــون  قســوة  رغــم  ـ  الســرد 
مــن متابعــة »فــي اســتديو مصــر« بدقائقــه 
وفضائــه،  ومتنــه  وهوامشــه  وحذافيــره 
هــو املتجــّول بــن أزمنــة وأفــالم، وهــو الــذي 

يلتقــي عاملــن فيــه وعارفــن بــه وبتاريخــه 
وراهنــه. متابعــة مســكونة بعشــق لــن يمنــع 
العاشــقن مــن التنّبــه إلــى وقائــع ومطّبــات 
ومعوقات، إلى درجة أن حاتم طه ســُيهاجر 
واآلخــرون   ،2014 عــام  نيوزيالنــدا  إلــى 
عاجــزون ـ بشــكٍل أو بآخــر ـ عــن االســتمرار 
الســابق  العمــل  حيويــة  رغــم  مهامهــم،  فــي 
تــؤّدي  التــي   ،)2011( ينايــر«   25 لـ«ثــورة 
إفرازاتهــا الســلبية واالنقالبــات عليهــا إلــى 
لــة بأرقــام 

ّ
تعطيــل االســتديو. حيويــة متمث

مهــا منــى أســعد فــي ســياق الســرد: 181  قدِّ
ُ
ت

فيلًمــا فــي إطار خدمــات التحميض والطبع 
عامــي  بــن  مصــر«  »اســتديو  معمــل  فــي 
أعمــال  إطــار  فــي  فيلًمــا   170 و2015؛   2004
الصــوت بــن عامــي 2004 و2015؛ 96 فيلًمــا 
فــي إطــار املونتــاج بــن عامــي 2003 و2014؛ 
االســتديو  فــي  تصويرهــا  تــّم  فيلًمــا   243
الوثائقــي  إنتــاج  و2015؛   2000 عامــي  بــن 
راشــد،  لتهانــي   )2006( دول«  »البنــات 
املعــروض خــارج املســابقة فــي الــدورة الـــ59 
 ،»

ّ
)17 ـ 28 مايــو/ أيــار 2006( ملهرجــان »كان

لالســتديو  الكبيــرة  االنطالقــة  بدايــة  وهــو 
فــي مرحلــة املغامــرة الجديــدة؛ وإنتــاج فيلم 
روائــي طويــل واحــد بعنوان »إحنــا اتقابلنا 
قبــل كــده« )2008(، وهــو أول إخــراج لهشــام 
لناديــن  ســينمائية  كتابــة  وأول  الشــافعي، 
شمس، وأول دور بطولة آلسر ياسن. ورغم 
أن آخــر فيلــٍم ُيصنــع فــي »اســتديو مصــر«، 
خليفــة،  لهانــي   )2015( مــر«  »ســّكر  وهــو 
باختبــارات  ملــيء  الحديــث  تاريخــه  أن  إال 

الديكــورات  صناعــة  مســتوى  علــى  جّمــة 
 

ّ
الداخليــة: »عندمــا تكــون فــي االســتديو، كل

تقــول منــى  بــالد«ـ  )إلــى(  رك 
ِّ
ُيســف فيــه  ركــن 

ســرد  أثنــاء  الصوتــّي،  تعليقهــا  فــي  أســعد 
أبرز الديكورات الداخلية: حارة »دم الغزال« 
يــدّي  علــى  مبنيــة  ياســن،  ملحمــد   )2005(
 على 

ٌ
عادل املغربي. تقول أسعد إنها شاهدة

»أكبــر ديكــور فــي االســتديو«، وهــو عبــارة 
عــن حــّي كامــل لـ«إبراهيــم األبيــض« )2009( 
ملــروان حامــد، مصنــوع بحرفيــة أنســي أبــو 
م داخل االســتديو«. هناك 

َّ
ســيف: »بنى املقط

ا »هي فوضى« )2007( ليوسف شاهن 
ً

أيض
وخالد يوســف، الذي يتضّمن ديكوًرا كبيًرا 

للسجن لصانعه حامد حمدان.

منى أسعد »في استديو مصر« )الملف الصحافي للمخرجة(

26

مغامرة إعادة النبض 
الحياتي ألعرق استديو 

سينمائي في مصر

يستعيد الوثائقّي »في 
استديو مصر« لمنى 

أسعد تاريخ بلٍد وصناعة 
واقتصاد وفن، من 

خالل سردها مسار أعرق 
استديو سينمائي في 

مصر خالل 85 عامًا

»يوتوبيــا«  تــرى  إنــك  قلــَت  عرضــه،  بمناســبة   ■
 خرافية قاسية.

ً
)Youtopia( قّصة

خرافيــة،  حكايــة   
ّ

كل فــي  كمــا  هــو،  نعــم.   
»أركيتيبــال«،  شــخصيات  حــول  يتمحــور 
التــي لهــا نــوع مــن الــوازع األخالقــي، أو رؤيــة 
أخالقيــة للحيــاة. فــي الوقــت نفســه، ينطــوي 
جوانــب  بعــض  حــول  واقعيــة  قّصــة  علــى 
الحيــاة املعاصــرة وصعوبتهــا، وكيف تجري 
األمــور فــي املجتمــع اإليطالــي اليــوم. الفيلــم 
 وراء هــذه الصعوبــة 

ّ
ــا محاولــة لرؤيــة أن

ً
أيض

هنــاك احتمــاالت أخــرى للحيــاة. هــذه ليســت 
ا 

ً
مســألة صورة راهنة للمجتمع فقط، بل أيض

 
ً
مثــال أرى  يصيــره.  أن  يمكــن  ملــا  استشــراف 
»ألعــاب الفيديــو« كمــادة ثقافيــة مهّمة تمّكننا 
مــن تخّيــل كيــف يصــوغ التقــّدم مــن اإلنســان 
ع بنظــام قيم جديد، 

ّ
ــا قــد يتمت

ً
شــخًصا مختلف

منــح 
ُ
وهــذا مغــزى العنــوان. فاليوتوبيــا هبــة ت

للشخصية الرئيسية من صديقها االفتراضي. 
إنها طريقة لتقول لها: العالم ليس بالضرورة 
 شيء يعتمد على كيف يمكنك 

ّ
كما ترينه، وكل

تغييــره. كل يوتوبيــا هــي يوتوبيا شــخصية، 
تعتمد على رؤية الشخصية لألشياء، والفيلم 
لصــوغ  تغييــر  إجــراء  إلــى  ضروريــة  دعــوة 
التســطيح  قــوى  فــي مواجهــة  الخــاص  عاملــك 

والتنميط التي هي سمة عصرنا.

ــا جانب مســتقبلي مثير لالهتمام في 
ً

■ هنــاك أيض
ا أشياء لم نبلغها بعد.

ً
الفيلم. إنه يصف أيض

 مــا يحــدث فــي هــذا الفيلــم ممكــن تقنًيــا. 
ّ

 كل
هــذا ليــس فيلــم خيــاٍل أو فيلًما عن شــيء غير 
 
ّ
موجــود حتــى اآلن. لكــن، بطبيعــة الحــال، فإن
الطريقــة التــي اختــرت ســرد القصــة بهــا ترّكز 
على بعض جوانب الحياة التي ربما ال تكون 
 األمامــي للحيــاة العاديــة. مــع ذلــك، 

ّ
فــي الخــط

اليــوم،  جــًدا  منتشــرة  الفيديــو«  »ألعــاب   
ّ
فــإن

وتشــّكل الوســيط الرئيســي الــذي يقضــي فيه 
 وقتهم.

ّ
الشباب جل

مواجهة املجتمع كيفما هو. لكن، في الوقت 
نفســه، وهذا واضح في »ال تفترقان« بشــكل 
 هنــاكـ  بطريقة ما 

ّ
جلــي، نميــل إلــى القول إن

ـ إمكانيــة تغييــر هــذا املجتمــع إلــى األفضــل. 
فــي اعتقــادي، هــذه ميــزة جيلنــا، ألن جيــل 
املخرجن الذين ســبقونا كان يواجه حقيقة 
ال  لكنــه  شــديد،  بصــدق  هــو  كمــا  املجتمــع 
يعطــي أيــة إمكانيــة لتغييــر األشــياء. إنهــا 
 ،)2008 )غاّرونــي،   

ً
مثــال »غوّمــورا«  حالــة 

 »األمــور هكــذا، ال يوجــد أمــل 
ّ
الــذي يقــول إن

لتغييرها«.

■ تقصد غياب املقاربة اإلنسانية.
 بالضبــط. لــم تكــن هنــاك محاولــة للعثــور 

على إنسانية جديدة.

نهايــة  فــي  أحّبهــا  التــي  األشــياء  أحــد  وهــذا   ■
»يوتوبيــا«، حيــث يمكــن رؤيتهــا بطريقتــن: أولــى 
رنــا فــي املصيــر املأســاوي لــأم؛ 

ّ
متشــائمة، إذا فك

ق رحلتها 
ّ
وثانيــة متفائلــة، إذا تأّملنا أن الفتاة تحق

أنيــاب  الحاملــة فــي املجــال االفتراضــي بعيــًدا عــن 
الواقع املفترس.

العائليــة  الحيــاة  بهــا  وصفــت  التــي  الطريقــة   ■
والعملية داكنة جًدا، وتعطي فكرة قاتمة عن الحياة 

واملجتمع في روما وإيطاليا بشكل عام.
اإليطاليــة.  الرقابــة  أزعــج  مــا  هــذا  نعــم،   
 الفكــرة 

ّ
 الفيلــم يشــّكل خطــًرا، ألن

ّ
اعتقــدوا أن

التي يعطيها حول مجتمعنا قاتمة للغاية. 
لألســف،  اليــوم،  مجتمعنــا  أن  أرى  ــي 

ّ
لكن

شــديد القتامــة فعلًيــا. هذا تصــّوري للحياة 
يفقــد مجتمعنــا  اليــوم، حيــث  إيطاليــا  فــي 

ا. 
ً
ا فشيئ

ً
قيَمه شيئ

بالنسبة إلّي، مهّم أن أكون، في جانب معّن، 
هــذا  نواجهــه.  مــا  بشــأن  الصراحــة  شــديد 
ليــس شــأني أنــا فقــط. أفــالم إيطاليــة كثيــرة 

ًرا.
ّ

نجز على هذا الشكل مؤخ
ُ
ت

دي  إلدواردو   )2016( يتجــّزأ«  »ال  حــال  هــذا   ■
أنجليــس )فــاز الفيلــم بالجائــزة الكبرى فــي الدورة 
البحــر  لســينما  الدولــي  تطــوان  لـ«مهرجــان  الـــ22 
قامــة بن 26 مــارس/آذار و2 

ُ
األبيــض املتوّســط«، امل
إبريل/نيسان 2016(.

غاّرونــي.  ماتيــو  أفــالم  ــا 
ً

وأيض بالتأكيــد،   
هناك تلك الحالة الداكنة والشعور بضرورة 

تــرى  عندمــا  الفيلــم.  جوهــر  هــذا  تماًمــا. 
ظهر( 

ُ
هــا )ت

ّ
النهايــة وتفّكــر فــي مــا حــدث، فإن

، وتغدو 
ً
مأســاة كاملة، ألن األم تصبح قاتلة

الحياة أصعب بكثير من قبل. لكن، من جهة 
أخرى، هناك جانب من روايات بلوغ الرشد 
عنــد النظــر فــي مــآل الفتــاة. يمكنــك أن تــرى 
الصعبــة.  املواقــف  فــي  ــى 

ّ
حت تتطــّور،  أنهــا 

 مشــاكلها. 
ّ

لديهــا دائًمــا بعــض األدوات لحل
ي واختبار قيم 

ّ
م بنفسها من خالل تبن

ّ
تتعل

الحيــاة  أن تعيــش  جديــدة عليهــا، وأهميــة 
وأن تنقذ نفسها بنفسها.

ــا فكــرة أن العالــم االفتراضــي يمكــن 
ً

■ هنــاك أيض
أن يكــون لعنــة عندمــا »يجلــب الوحش إلــى املنزل«، 
ــا خالًصــا ألنــه أنقــذ الفتــاة مــن الســقوط في 

ً
وأيض
ه.

ّ
فك

 .
ّ

 تماًمــا. أرى أنــك التقطــت روح الفيلــم بحــق
ال  أداة،  االفتراضــي  العالــم  أن  هــي  الفكــرة 
شــيء   

ّ
كل ا. 

ً
ســيئ أو  جيــًدا  يكــون  أن  يمكــن 

يعتمد على كيفية استخدامه.

للعالــم  وغنيــة  عميقــة  رؤيــة  لديــك  أن  أشــعر   ■
االفتراضي.

فــي  لــدّي خبــرة طويلــة   
ّ
أن إلــى   هــذا عائــٌد 

فــي  تجريبيــة  أفالًمــا  أنجــزُت  املجــال.  هــذا 
تصويــر  تــّم  »يوتوبيــا«،  فــي  العالــم.  هــذا 
 للجمهور 

ً
مــة هــذا الجانــب لجعلــه أكثر مالء

العادي، باســتخدام رســوم تحريكية ثالثية 
قت أفالًما تجريبية تّم 

ّ
األبعاد. قبل ذلك، حق

تصويرهــا داخــل لعبــة فيديــو. لتحقيقهــا، 
ــي 

ّ
عملــت أشــهًرا عديــدة فــي أمســتردام، لكن

أنحــاء  مــن  أشــخاص  مــع  أشــتغل  كنــُت 
مختلفة في العالم، يندمجون معي في لعبة 

الفيديو. 
التــي  لتلــك  مماثلــة  تجربــة  أعيــش  بــدأُت 
أصفها في هذا الفيلم، مع شعوري بجاذبيٍة 
التجريبــي،  فيلمــي  أزيــاء  مصّممــة  تجــاه 

وهــي مــن إنكلتــرا. وقعــُت في حّبهــا من دون 
ا في الحياة الحقيقية. بدأُت 

ً
مقابلتها إطالق

أعتقــد أن هنــاك فرصة للحصول على عالقة 
حــب عبــر وســيط ألعــاب الفيديــو املرتبطــة 
ــا، 

ً
بشــبكة »إنترنــت«. عندهــا، أجريــُت أبحاث

واكتشفت أن هناك أناًسا متزّوجن اآلن في 
الحيــاة الحقيقيــة تقابلــوا في هذا النوع من 
ــه ســيكون 

ّ
العوالــم االفتراضيــة. لــذا، قلــُت إن

املعطــى  هــذا  اســتخدام  لالهتمــام  ُمثيــًرا 
ليــس كخيــاٍل علمــي، بــل كجانــب مــن الحياة 
الحقيقيــة، كشــيء غريــب لكنــه ينتمــي إلــى 

واقعنا.

■ وكيــف كان الجانــب الفنــي للعمــل في هذا الجزء 
االفتراضي؟ هل كان صعًبا؟

اســتثماًرا  يشــكل  ألنــه  جــًدا،  ــا 
ً
لطيف كان   

لتجربتي الســابقة، الصعبة جًدا. هذه املرة، 
ا يمكن أن يفهمه الجميع. 

ً
أردُت أن أفعل شيئ

فعلــت هــذا فــي مختبــٍر صغير فــي روما، مع 
مجموعــة صغيــرة مــن الشــباب ال يتجــاوز 
عددهــم 10 أشــخاص، خــالل عــام واحــد. كان 
العمــل معهــم يشــبه العمــل الحرفــي اليدوي. 

ه مريح للغاية.
ّ
طويل، لكن

العالــم  أن  هــو  الفيلــم  فــي  أعجبنــي  مــا  أكثــر   ■
ا في البداية، 

ً
االفتراضي، الذي بدا غرائبًيا وموحش

أصبــح أكثــر واقعية وإنســانية فــي النهاية، وأصبح 
العالم الحقيقي أغرب من العالم االفتراضي نفسه.

ــا أحــّب حقيقــة أنــك، فــي 
ً

 بالضبــط. أنــا أيض
النهاية، تشــعر بالســكينة واأللفة في العالم 
الحقيقــي،  العالــم  مــن  أكثــر  االفتراضــي 
أن  أعتقــد   والشــرس. 

ّ
الفــظ الشــيخ  هــذا  مــع 

املمثلــن كانــوا جّيديــن جــًدا، خصوًصــا فــي 
. هــذا جانب 

ً
النهايــة، فهــم قّدمــوا أداًء مذهــال

ــَت عنه، حيث 
ّ
الحكايــة الخرافيــة الــذي تحدث

يبدو هذا الرجل كذئٍب يطرق باب فريسته.

■ إذا كنا نريد أن نجد مغزى سياسًيا لشخصية 
هــذا الرجــل العجــوز، يمكننا رؤيتــه كرجل محافظ 

ومتطّرف يميني. أتوافق على هذا؟
 هو بالضبط هذا. هو شــخص لديه جموح 
حــاد وغريــب للحيــاة، وطاقــة ســلبية ترمــي 
دوره  أّدى  الجميلــة.  األشــياء  افتــراس  إلــى 
ممثــل  وهــو  هابيــر،  أليّســاندرو  باقتــدار 
ســينمائي ومســرحي معــروف فــي إيطاليــا، 

خصوًصا على خشبة املسرح.

■ موقــف مهــٌم آخــر مــن الناحيــة السياســية: غياب 
األب. بطريقة ما، هذا يبدو كالقول إّن املجتمع يتيم 

األب.
 3 قّصــة  أحكــي  أن  ــا 

ً
أيض أردُت  بالضبــط.   

فقــدان  أن  أعتقــد  أجيــال.   3 لــن 
ّ
مث

ُ
ت نســاء 

األب يجلــب مقاربــة أنثويــة للحيــاة. يعنــي 
ذلــك بطريقــة مــا أننــا ال نمتلــك مرجًعــا، وال 
 شــخصية 

ّ
يمكننــي تخّيــل رقــم األب. كمــا أن

ــل 
ّ
يمث مــا   

ّ
كل تختــزل  العجــوز  الصيدلــي 

الذكورية السيئة.

حوار

هناك دائمًا 
إمكانية لتغيير 

األشياء

الـ23«،  بالرباط  المؤلّف  لسينما  الدولي  »المهرجان  في 
اإليطالي  »يوتوبيا«،  مخرج  الجديد«  »العربي  التقت 

بيراردو كاربوني، في هذا الحوار

بيراردو كاربوني

يروي »يوتوبيا« حكاية 3 نساء )الجدة واألم والحفيدة المراهقة(، في غياب 
ر لألب. تسعى األم إلى إيجاد عمل يكفل للعائلة تجاوز أزمتها  تام وغير ُمفسَّ
)الحفيدة(  ماتيلد  تمضي  بينما  المنزل،  من  الّطرد  تهديد  وَتَجنُّب  المالية، 
بيراردو  »إنترنت«. فيلم يكشف تحّكم مخرجه  معظم وقتها على شبكة 
الفيديو«،  »فّن  وأفالم  تجريبية  بخلفية  المتشبع  السرد،  بعناصر  كاربوني 

لقول حكاية يُصنذفها صاحبها كـ«تراجيديا خرافية قاسية«.

»يوتوبيا«

سينما تروي 
حكاية السينما

منى أسعد في استديو مصر
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أجراه سعيد المزواري

بيراردو كاربوني: مجتمعنا اإليطالي يفقد قيمه )فيسبوك(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

يترقب عشاق 
كرة القدم 
في العالم 
قرعة دور الـ16 
لمسابقة دوري 
أبطال أوروبا، 
التي ستقام 
في نيون 
السويسرية. 
وتأهلت العديد 
من األندية 
الكبرى إلى هذا 
الدور، على 
رأسها البطل ريال 
مدريد اإلسباني 
ووصيفه 
الموسم 
الماضي ليفربول 
اإلنكليزي. يُذكر 
أن األندية من 
ذات االتحاد 
ال يُمكن أن 
تالقي بعضها 
البعض في هذا 
الدور، إضافة 
لعدم وقوع 
مواجهات 
بين فريقين 
كانا في نفس 
المجموعة 
بالدور السابق.

)Getty( القرعة ستجرى في نيون السويسرية

قرعة األبطال
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أعلن االتحاد التشيلي لكرة القدم أن املنتخب 
األول، سيواجه املكسيك والواليات املتحدة 

وديًا في مارس/ آذار املقبل. وستكون الوديتان 
األخيرتان ملنتخب تشيلي قبل خوض بطولة 

كوبا أميركا في البرازيل، والتي تنطلق في 14 
يونيو/حزيران املقبل. وقال نائب رئيس االتحاد 

التشيلي إن مواجهة املكسيك ستقام في مدينة 
سان دييغو األميركية، بينما ستكون ودية 

الواليات املتحدة في هيوسنت.

كان لوس أنجليس ليكرز على موعد مع إنجاٍز 
لم يتحقق سوى مرة واحدة في تاريخه العريق، 

في دوري كرة السلة األميركي للمحترفن. 
فعلى ملعب »سبيكتروم سنتر« فاز ليكرز على 

تشارلوت هورنتس 128-100، وذلك بفضل »تريبل 
دابل« لكل من ليبرون جيمس ولونزو بول. وهذه 

املرة األولى التي يحقق فيها العبان من نفس 
الفريق »تريبل دابل« منذ 2007، عندما حقق ذلك 
جايسون كيد وفينس كارتر مع نيوجيرزي نتس.

ذكرت تقارير إخبارية أن املدافع البرتغالي بيبي 
وناديه بشكتاش التركي توصال التفاق لفسخ 

عقد الالعب الذي قام بدفع رواتب بعض عاملي 
النادي مثل الطهاة واملسؤولن عن امللعب، بسبب 

األزمة املالية التي يواجهها النادي التركي. 
وأفادت صحيفة )ماركا( اإلسبانية بأن اتفاق 

بيبي )35 عامًا( وبشكتاش ليس رسميا، وحال 
تنفيذه فإن العب ريال مدريد السابق سيكون 

متاحا ًلعقد صفقة انتقال حر مع فريق آخر.

تشيلي تالقي 
المكسيك والواليات 

المتحدة وديًا

ليكرز ينتصر محققًا 
رقمًا تاريخيًا في دوري 

السلة األميركي

بيبي يدفع رواتب 
عاملي بشكتاش تمهيدًا 

لفسخ عقده
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جنوب أفريقيا ستكون 
المنافس الوحيد 

الستضافة البطولة

يوفنتوس يهزم تورينو في الديربي بهدف رونالدو
الذي  »الــدربــي«  بهدف نظيف في  تورينو  يوفنتوس على مضيفه  فريق  فــاز 
احتضنه امللعب األوملبي في تورينو، في إطار الجولة السادسة عشرة من دوري 
الدرجة األولى اإليطالي »السيري آ«. وأحرز هدف اللقاء الوحيد النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو )د.70( من ركلة جزاء. وبعد دقائق قليلة، سجل الكرواتي 
التسلل  بداعي  الحكم  ألغاه  ولكن  للضيوف،  ثانيًا  ماندزوكيتش هدفًا  ماريو 
على رونالدو الذي ملس الكرة برأسه قبل أن تصل إلى املهاجم الكرواتي. وُيعد 
»السيدة العجوز« هذا املوسم، بعد تعادله في مباراة واحدة  هذا الفوز هو الـ15 لـ
الذي تعادل في  الرابعة لتورينو  ولم يخسر حتى اآلن، بينما كانت الخسارة 
سبعة لقاءات وفاز في خمسة. وبهذه النتيجة، عزز »البيانكونيري« صدارته 

للترتيب برصيد 46 نقطة. 

... وإنتر ينتصر بضربة جزاء إيكاردي
التي  املــبــاراة  أودينيزي بهدف نظيف، في  إنتر ميالن على ضيفه  فــاز فريق 
مــن دوري  الــــ16  الجولة  منافسات  )ســان ســيــرو(، ضمن  ملعب  أقيمت على 
ــــى اإليــطــالــي )الــســيــري آ(. وأحــــرز هـــدف الــلــقــاء الــوحــيــد املهاجم  الــدرجــة األول
األرجنتيني ماورو إيكاردي )د.76( من ركلة جزاء. وكان هذا الفوز هو العاشر 
لإلنتر هذا املوسم، بعد الخسارة في أربع مباريات والتعادل في اثنتني، بينما 
كانت الخسارة التاسعة ألودينيزي الذي تعادل في أربعة لقاءات وفاز في ثالثة. 
وبهذه النتيجة، رفع إنتر ميالن رصيده من النقاط إلى 32 في املركز الثالث، 

فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 13 نقطة في املركز الـ17.

دورتموند يتابع حصده للنقاط 
وتصّدر الدوري األلماني

في  لواحد،  بهدفني  بريمن  فيردر  دورتموند على ضيفه  بروسيا  فريق  فــاز 
املباراة التي احتضنها ملعب )سيغنال إيدونا بارك(، ضمن منافسات األسبوع 
الـ15 من الدوري األملاني لكرة القدم )البوندسليغا(. وسجل ألصحاب األرض 
 من املهاجم اإلسباني باكو ألكاسير )د.19( وماركو رويس )د.27(. وأحرز 

ّ
كل

الفوز، عزز دورتموند  )د.35(. وبهذا  املهاجم ماكس كروس  الضيوف  هدف 
أقــرب مالحقيه،  نقاط عن  وبفارق تسع  نقطة،  للبطولة برصيد 39  صدارته 

فيما تجّمد رصيد فيردر بريمن عند 21 نقطة. 

بايرن ميونخ يسحق هانوفر برباعية
التي  اكتسح فريق بايرن ميونخ مضيفه هانوفر برباعية نظيفة، في املباراة 
الـــدوري  مــن  الــــ15  األســبــوع  منافسات  أريــنــا(، ضمن  )أود  ملعب  احتضنها 
من  كل  البافاري  الفريق  أهــداف  وسجل  )البوندسليغا(.  القدم  لكرة  األملــانــي 
جوشوا كيميتش )د.2( واملدافع النمساوي ذو األصول النيجيرية ديفيد أالبا 
ليفاندوفسكي  البولندي روبرت  )د.53( واملهاجم  )د.29( وسيرجي غنابري 
)د.62(. وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده من النقاط إلى 30 في املركز الثالث، 
فيما تذّيل هانوفر الترتيب برصيد عشر نقاط. وفي نفس الجولة، نجح فريق 
فورتونا دوسلدورف في الفوز على ضيفه فرايبورغ بهدفني نظيفني أحرزهما 
الالعب كان أيهان )د.55 و79(. وبهذه النتيجة، رفع دوسلدورف رصيده إلى 
ـــــ16، فيما تجمد رصــيــد فــرايــبــورغ عند 17 نقطة في  ال املــركــز  12 نقطة فــي 
املركز الـ12. وتمكن أيضًا فريق شتوتغارت من الفوز على ضيفه هرتا برلني 
بهدفني لواحد. وسجل ألصحاب األرض الالعب ماريو غوميز هدفني )د.64 
و76(، وللضيوف الالعب ماكسيميليان ميتلشتيت )د.38(. وبهذا الفوز، رفع 
شتوتغارت رصيده من النقاط إلى 14 في املركز الـ15، فيما تجمد رصيد هرتا 
برلني عند 23 نقطة في املركز السابع. وضمن منافسات الجولة، تمكن فريق 
 منهما. وتقدم 

ّ
شالكه من تحقيق التعادل أمام مضيفه أوغسبورغ بهدٍف لكل

غريغوريتش  ميكائيل  النمساوي  املهاجم  طريق  عــن   ،
ً
أوال األرض  أصــحــاب 

)د.13(، قبل أن يدرك الضيوف التعادل عن طريق دانييل كاليغوري )د.52(.

الدولتني  أفريقيا  مع جنوب  أصبحت مصر 
الـــوحـــيـــدتـــني املـــرشـــحـــتـــني رســـمـــيـــًا لــتــنــظــيــم 
ــم األفــريــقــيــة املــقــررة إقــامــتــهــا في  بــطــولــة األمـ
حزيران/يونيو املقبل، بعد أن تم سحبها من 

الكاميرون لعدم جاهزيتها.
ــعــلــن هــويــة الــدولــة املضيفة 

ُ
ومـــن املــقــرر أن ت

إلى  حزيران/يونيو   15 من  املقررة  للبطولة 
13 تموز/يوليو 2019، في التاسع من كانون 
بها  أدلــى  تصريحات  حسب  الثاني/يناير، 
رئــيــس االتــحــاد األفــريــقــي. وفــي مــا يلي أبــرز 

نقاط القوة والضعف في امللف املصري.

نقاط القوة
البنية  القوة لدى مصر توافر  من أهم نقاط 
فهي  البطولة،  الستضافة  الــالزمــة  التحتية 
واملطارات  والفنادق  والطرق  املالعب  تمتلك 
الــــالزمــــة الســـتـــقـــبـــال املــنــتــخــبــات األفــريــقــيــة 
واملــبــاريــات. وأعــلــن رئيس االتــحــاد املصري، 
هاني أبو ريدة، أن املالعب التي ستستضيف 
ثمانية  فــي  تحديدها  تــم  البطولة  مــبــاريــات 
مــالعــب هــي اســتــاد الــقــاهــرة الـــدولـــي، اســتــاد 

محمد ريان

بـــرز الــكــثــيــر مــن الــالعــبــني الــعــرب الناشطني 
فــي مختلف الـــدوريـــات، وخــاصــة األوروبــيــة 
منها، خــالل الــعــام الــحــالــي، وقــبــل أسبوعني 
من نهايته أصدرت مجلة »فرانس فوتبول« 
الـــريـــاضـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة، تــشــكــيــلــة تــضــم أبـــرز 
ــّمـــت  ــربــــي. وضـ ــعــ ــبــــي مــنــطــقــة املــــغــــرب الــ العــ
هم:  العبًا   11 »املغاربية«  املثالية  التشكيلة 
حارس املرمى املغربي ياسني بونو، حارس 
نـــادي جــيــرونــا اإلســبــانــي، والــظــهــيــر األيــمــن 
لـــنـــادي نــيــس الــفــرنــســي، الـــجـــزائـــري يــوســف 
عطال، ومدافع يوفنتوس اإليطالي، املغربي 
التونسي  الترجي  ومــدافــع  بنعطية،  املــهــدي 
أشــرف حكيمي نجم  واملغربي  خليل شمام، 
بروسيا دورتــمــونــد األملــانــي، ومــواطــنــه نور 

الدين أمرابط العب نادي النصر السعودي.
 مــن حكيم 

ّ
ــل ــاء فــي الــقــائــمــة أســمــاء كـ كــمــا جـ

زيــــاش نــجــم أيـــاكـــس أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي، 
والـــجـــزائـــري ريــــاض مــحــرز نــجــم مانشستر 
وهبي  التونسي  والنجم  اإلنكليزي،  سيتي 

ــتــــاد الــــدفــــاع الــــجــــوي فــــي شـــرق  الــــســــالم، اســ
الــقــاهــرة، ومــالعــب الــجــيــش فــي بـــرج الــعــرب 

واإلسماعيلية والسويس واإلسكندرية.
كما تم تحديد مالعب التدريب وهي، جهاز 
الــريــاضــة الــعــســكــري واملـــالعـــب الــفــرعــيــة في 
اســـتـــاد الـــقـــاهـــرة واســـتـــاد املـــقـــاولـــون الــعــرب 

واستاد بتروسبورت في العاصمة.
وأكد أبو ريدة أن مصر ستتقدم بامللف بعد 
الــتــشــاور مــع الــــدول الــعــربــيــة األعـــضـــاء في 
االتــحــاد األفــريــقــي )كــــاف( والــحــصــول على 
دعمها وموافقتها. ويوجد مطاران دوليان 
في القاهرة وفي برج العرب يمكن استقبال 
لديها  أن  كما  فيهما.  األفريقية  املنتخبات 
ــــن خــاللــهــا  شـــبـــكـــة طــــــرق حـــديـــثـــة يـــمـــكـــن مـ
انــتــقــال الـــفـــرق بـــني مــديــنــة الــقــاهــرة واملـــدن 
األخرى خالل مدة ال تزيد عن ثالث ساعات، 
 عــن تــوافــر الــفــنــادق الــراقــيــة، فــي كل 

ً
فــضــال

املــــدن املــخــصــصــة الــتــي يــفــتــرض أن تجرى 
فيها املــبــاريــات. ولـــدى مصر خــبــرة سابقة 
األمم  بطولة  استضافت  أن  إذ سبق  كذلك، 

األفريقية 4 مرات، آخرها في عام 2006.

ــــت إيـــتـــيـــان  ــانـ ــ ــم نـــــــــادي سـ ــاجــ ــهــ الــــــخــــــزري مــ
براهيمي نجم  الفرنسي، والجزائري ياسني 
بونجاح  بغداد  ومواطنه  البرتغالي،  بورتو 
ويقدم  القطري.  السد  نــادي  وهـــداف  مهاجم 
يـــاســـني بـــونـــو مــوســمــًا مــمــيــزًا مـــع جــيــرونــا 
ــز  ــركـ ــم فــــي احــــتــــالل املـ ــاهــ اإلســــبــــانــــي، إذ ســ
السادس في جدول ترتيب الليغا اإلسبانية، 
ووصــفــتــه »فـــرانـــس فـــوتـــبـــول« بــأحــد أفــضــل 
حـــراس الـــدوري اإلســبــانــي وأكــثــرهــم اكتمااًل 
الفرنسية  الرياضية  املجلة  ونعتت  وتطورًا. 
»اإلعــصــار الـــذي يــجــرف كل  يــوســف عــطــال بـــ
ــــيء« عــلــى مــســتــوى الــــــرواق األيـــمـــن الـــذي  شـ
ــرنـــســـي، ومـــع  ــفـ يــشــغــلــه فــــي فـــريـــقـــه نـــيـــس الـ
ــقـــدم الــكــثــيــر مــن  ــري، إذ يـ ــزائــ ــجــ املــنــتــخــب الــ
الهجوم، ويتخلص  لزمالئه في خط  الكرات 

من الخصوم بسهولة.
وبــرز املــهــدي بــن عطية خــالل الــعــام الحالي، 
بــمــســاهــمــتــه الــكــبــيــرة فـــي قـــيـــادة املـــغـــرب في 
مــونــديــال روســيــا 2018، بالرغم مــن املــشــوار 
من  إذ خــرج  البطولة  فــي  للمغرب  املتواضع 
كــان مشوار بنعطية مع  األول، بينما  الــدور 
فريقه يوفنتوس اإليطالي متناقضًا، إذ كان 
أحد ركائز الفريق في النصف األول من العام، 
قبل أن يفقد مكانته األساسية تدريجيًا في 
إثر عودة  الجاري،  العام  الثاني من  النصف 

زميله ليوناردو بونوتشي.
املجلة  أشـــارت  فقد  شــمــام،  لخليل  وبالنسبة 
لدوره الكبير كقائد للفريق في التتويج بلقب 
دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا عــلــى حـــســـاب األهــلــي 

نقاط الضعف
أمـــا أهـــم نــقــاط الــضــعــف بالنسبة إلـــى مصر 
فهي منع الجمهور من حضور املباريات في 
املالعب، منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011 

التي أسقطت حسني مبارك.
الثماني  الــســنــوات  خــالل  الجماهير،  وظــلــت 
الـــســـابـــقـــة، مــمــنــوعــة مـــن حـــضـــور املـــبـــاريـــات 
شهدت  قليلة  مــبــاريــات  باستثناء  املــحــلــيــة، 
أعمال عنف وشغب، ما أدى إلى العودة لقرار 

منع الجمهور من الحضور.
وفي شباط/فبراير 2012، سقط أكثر من 70 
الــنــادي األهــلــي فــي اشتباكات  مــن مشجعي 
مع جمهور النادي املصري البورسعيدي في 

مدينة بورسعيد )شمال شرق القاهرة(.
وفي عام 2015، قتل قرابة 20 من مشجعي 
ــنــــادي الـــزمـــالـــك، إثــــر تـــدافـــع عــلــى إحـــدى  الــ
بوابات استاد الدفاع الجوي بشرق القاهرة 
قبيل مباراة في الــدوري املحلي بني فريقي 

الزمالك وإنبي.
قرابة  بحضور  املــصــريــة  السلطات  وتسمح 
70 ألــف متفرج فــي الــبــطــوالت الــدولــيــة التي 
يشارك فيها منتخب مصر وتجرى معظمها 
على ملعب برج العرب )على بعد قرابة 240 
كــيــلــومــتــرًا شــمــال غـــرب الــقــاهــرة عــلــى البحر 
املـــتـــوســـط(. وتــثــيــر هـــذه األحـــــداث تــســاؤالت 
حول جاهزية قوات األمن املصرية لإلشراف 
ــقــــدم وقـــدرتـــهـــا عــلــى  عـــلـــى مـــبـــاريـــات كـــــرة الــ

السيطرة على أي اعمال شغب محتملة.
)فرانس برس(

املــصــري فــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
املــــاضــــي. وثـــّمـــنـــت »فــــرانــــس فـــوتـــبـــول« تــعــدد 
لعب  الـــذي  أشـــرف حكيمي،  املغربي  مناصب 
فـــي الــنــصــف األول مـــن الـــعـــام الــحــالــي لــريــال 
مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي وتــــــّوج مــعــه بــلــقــب دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا، قــبــل أن يــعــيــره إلـــى بــروســيــا 

دورتموند األملاني في الصيف املاضي. ويعد 
ــرز املـــواهـــب الـــصـــاعـــدة على  ــ ــد أبـ حــكــيــمــي أحــ
مستوى العالم. وكشفت املجلة الفرنسية بأن 
الدين أمرابط كــان أفضل العب  املغربي نــور 
فــي منتخب املــغــرب خــالل مــونــديــال روسيا، 
مشيرة إلى قوته البدنية والتحاماته القوية 

األخــضــر.  املستطيل  داخـــل  الكبيرة  وإرادتــــه 
ــن عـــــدم اخــتــيــار  ــدر عــ ــاءل نـــفـــس املــــصــ ــ ــــسـ وتـ
املغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام 
الهولندي، ضمن قائمة 10 أفضل العبني على 
مــن طــرف االتحاد  األفريقية  الــقــاّرة  مستوى 
ــعــبــة، بــالــرغــم مـــن تــمــيــزه خــالل 

ّ
األفـــريـــقـــي لــل

أفضل العب  بلقب  الــجــاري، وتتويجه  العام 
في الدوري الهولندي في املوسم املاضي.

وأنهى الجزائري رياض محرز النصف األول 
بأفضل طريقة، حني سجل  الحالي  العام  من 
12 هدفًا وصنع 10، مع فريقه السابق ليستر 
سيتي اإلنكليزي، قبل أن ينتقل إلى مانشستر 
رائعًا.  الــذي يقدم معه حاليًا مستوًى  سيتي 
ومــنــذ عــودتــه مــن الــــدوري اإلنــكــلــيــزي، تحول 
الــنــجــم الــتــونــســي وهـــبـــي الــــخــــزري إلــــى أحــد 
ــدوري الــفــرنــســي، وقـــضـــى الـــخـــزري  ــ ــ نـــجـــوم الـ
النصف األول من السنة الجارية في نادي رين 
وسجل له 3 أهداف، قبل أن ينتقل في الصيف 
املاضي إلى سانت إيتيان وسجل له لحد اآلن 
ثمانية أهداف. ورغم عدم بروزه مع املنتخب 
من  تمكن  براهيمي  ياسني  أن  إال  الــجــزائــري، 
الــدوري،  البرتغالي للقب  قيادة فريقه بورتو 
نهائي دوري  ثمن  إلــى  تأهله  فــي  كما ساهم 
األبـــطـــال، ويــعــّد حــالــيــًا أحـــد أفــضــل املــراوغــني 
الجزائري  وأخيرًا خطف  العجوز.  القاّرة  في 
ــار مــــع فـــريـــقـــه الــســد  ــظــ بــــغــــداد بـــونـــجـــاح األنــ
ــام، بفضل  ــ ــم الــعــديــد مــن األرقـ

ّ
الــقــطــري وحــط

ــزارة أهـــدافـــه، الــتــي بلغت عتبة  ــ مــوهــبــتــه وغـ
الـ60 هدفًا خالل العام الحالي.

التشكيلة المغاربية المثالية لعام 2018نقاط القوة والضعف في الملف المصري ألمم أفريقيا
تتطلع مصر الستضافة 

بطولة أمم أفريقيا 
2019، بعدما تم سحبها 

من الكاميرون

تألق العديد 
من الالعبين المغاربيين 

في العديد من الدوريات 
األوروبية والعربية

)Getty/مصر تمتلك المالعب الكافية لكن الحالة األمنية تبقى مشكلة كبيرة )روبي بارات

)Getty( فاطمة سامورا األمين العام لالتحاد الدولي لكرة القدم

األمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( بونجاح قّدم عامًا مميزًا مع نادي السّد القطري والمنتخب

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

للمشاريع  العليا  اللجنة  أعلنت 
عن  املـــســـؤولـــة  الـــقـــطـــريـــة،  واإلرث 
اســــتــــعــــدادات اســـتـــضـــافـــة بــطــولــة 
كأس العالم 2022، عن تحفتها الفنية الثامنة 
في عالم كرة القدم بالقرن الحادي والعشرين، 
بــاإلعــالن عن إطــالق تصميم ملعب لوسيل، 
عليه  الــذي سيقام  املونديال،  أيقونة مالعب 
العاملية،  للمسابقة  والختام  االفتتاح  حفال 
التي ستبدأ في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 
2022، وتنتهي في 18 ديسمبر/ كانون األول 

من نفس العام.
بن  تميم  الشيخ  قطر،  دولــة  أمير  وبحضور 
حــمــد آل ثـــانـــي، وعــــدد مـــن مــســؤولــي الــــدول 

ملعب لوسيل
تحفة مالعب 
مونديال 2022

معمارية،  فنية  تحفة  لوسيل  ملعب  يعتبر 
بعدما دمج المهندسون فن العمارة اإلسالمي 
القديم والحديث، المستوحى من الفانوس الذي 
كان مستخدمًا في منطقة الشرق األوسط قبل 

وصول الكهرباء

تقرير

الــعــربــيــة والــعــاملــيــة، واالتـــحـــاد الـــدولـــي لكرة 
القدم »فيفا«، باإلضافة إلى نجوم ومشاهير 
القطرية  العاصمة  فــي  املــســتــديــرة  الــســاحــرة 
ــة، أســــدل الــســتــار عــن أيــقــونــة مالعب  الـــدوحـ

مونديال 2022.
وسيتميز ملعب لوسيل بضخامته الكبيرة 
تقنة، إذ سيتسع لنحو 

ُ
امل وروعــة هندسته 

80 ألف متفرج، ليصبح بذلك ثامن املالعب 
التي ُكشف عنها، بعدما تم اإلعالن رسميًا 
عــن الـــوكـــرة، والــبــيــت فــي الـــخـــور، والـــريـــان، 
واملدينة التعليمية، ورأس عبود، والثمامة، 
باإلضافة إلى جوهرة املالعب استاد خليفة 
افتتاحه بشكل رسمي  عيد 

ُ
أ الــذي  الــدولــي، 

في مايو/ أيار 2017.
ويمزج تصميم ملعب لوسيل بني فن العمارة 
ـــزخـــرف 

ُ
اإلســــالمــــي الـــقـــديـــم والــــحــــديــــث، إذ ت

الخارجية بأشكال عربية هندسية  الواجهة 
مــصــمــمــة بــطــريــقــة مــبــتــكــرة تــســمــح بــدخــول 
أشــعــة الــشــمــس لــداخــلــه، وقـــد ابــتــكــرت شركة 
فوستر وشركاه البريطانية رؤية تصميمه، 
يتألف من  بنائه تحالف  بينما يشرف على 
شــركــة حــمــد بــن خــالــد لــلــمــقــاوالت الــقــطــريــة، 

وشركة سكك الحديد الصينية املحدودة.
لوسيل  ملعب  شكل  هندسون 

ُ
امل واستوحى 

مـــن الــفــوانــيــس، الــتــي كــانــت مــســتــخــدمــة في 
ــــدول الــعــربــيــة قــديــمــًا، بــاملــنــازل واألحـــيـــاء،  الـ
واألزقــــــــة والـــــشـــــوارع واألســــــــــواق، والــــدوائــــر 
إذ  إلــيــهــا،  الــكــهــربــاء  الحكومية، قبل وصـــول 
كان ُمنير الليل األساسي في الشرق األوسط.
وتــســيــر األعــــمــــال فـــي مــلــعــب لــوســيــل على 
الفنية  التحف  إحـــدى  قــدم وســـاق، ويعتبر 
تبعد  مدينة عصرية،  في وســط  الرياضية 
15 كــيــلــومــتــرًا شـــمـــال الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الدوحة، بفضل املدينة النموذجية الجديدة 
التي ستقام معه، وستتسع لنحو 450 ألف 
نــســمــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــعــمــل أيـــضـــًا على 
واملــراكــز  كــالــحــدائــق  التحتية،  البنى  إقــامــة 
التجارية والترفيهية التي وصلت إلى 19، 
والبيوت السكنة والبنايات الشاهقة، منها 

40 فندقًا حتى اآلن.
وسيقام على ملعب لوسيل الحفل االفتتاحي 
ألـــف   80 ــة  ــرابــ قــ بـــحـــضـــور   ،2022 ملـــونـــديـــال 
العاملية  للبطولة  النهائية  واملــبــاراة  مشجع، 
في قطر، التي سيسبقها حفل يليق بالحدث 
العاملي، إذ ستتمتع الجماهير التي ستشاهد 
الطاقة  باستخدام  التبريد  املباراة بخاصية 
إلــى  بــاإلضــافــة  للبيئة،  الــصــديــقــة  الشمسية 
السهولة الكبيرة في املواصالت العامة، عبر 

مترو الدوحة أو وسائل النقل األخرى.
وسيصبح ملعب لوسيل جاهزًا بحلول عام 
2020، أي قــبــل عــامــني مــن انــطــالق مــونــديــال 
مــن مختلف  عــامــل  قــطــر 2022. وعــمــل 3500 
اآلن،  الفنية حتى  التحفية  التخصصات في 
إلــى 8000  مع توقعات بوصول عــدد العمال 

قبل موعد تسليم امللعب.
ـــق حــســن الــــــذوادي األمــــني الـــعـــام للجنة 

ّ
وعـــل

عبرت فاطمة سامورا 
عن سعادتها بمالعب 

مونديال قطر 2022

)Getty( تواصل الشركات أعمال البناء في ملعب لوسيل

العليا للمشاريع واإلرث، بعد اإلعالن رسميًا 
عــــن تـــفـــاصـــيـــل أيـــقـــونـــة مــــالعــــب املــــونــــديــــال، 
»لقد وضعنا عالمة   :

ً
قــائــال اإلعـــالم  لوسائل 

فـــارقـــة فـــي طــريــقــنــا نــحــو اســتــضــافــة بطولة 
كأس العالم ألول مرة في الوطن العربي، منذ 
فوز قطر قبل ثمانية أعــوام بحق استضافة 
بتنظيم  العالم،  2022، حني وعدنا  مونديال 
بطولة مذهلة بجميع املقاييس، واإلعالن عن 

املعلب الجديد أحد هذه الوعود«.
وأضــــــاف الــــــــذوادي »يــجــســد مــلــعــب لــوســيــل 
مــاضــي قــطــر الــعــريــق ومــســتــقــبــلــهــا املــشــرق، 
حـــيـــث أن احـــتـــضـــان مـــديـــنـــة لـــوســـيـــل لــهــذه 

فــي الــعــالــم الــعــربــي، واملــنــطــقــة كــكــل«. وعلى 
صعيد متصل، عبرت فاطمة سامورا األمني 
الــعــام لــالتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، 
عن سعادتها بهذا اإلنجاز قائلة: »أنا أشعر 
أشاهد مساعي دولة  بالغة، ألنني  بسعادة 
قطر والتزامها بالتميز، عبر اإلعالن الرسمي 
إلــى  لــوســيــل، بــاإلضــافــة  عــن تصميم ملعب 
كــافــة جــهــودهــا الــرامــيــة الســتــضــافــة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم«.
أن تصاميم  يــخــفــى  »ال  ســـامـــورا:  وأضـــافـــت 
املالعب في قطر، خاصة ملعب لوسيل الذي 
ولعل   ،2022 مــونــديــال  نهائي  سيستضيف 

تمكسنا  يعكس  املتطورة  الرياضية  املنشأة 
العصر  بمواكبة  وشغفنا  وتراثنا  بجذورنا 
فــي آن واحـــد، ألننا نسعى إلــى تجسيد إرث 
مــلــعــب لـــوســـيـــل، الـــــذي تــســعــى بــطــولــة قطر 
2022 إلى تركه لألجيال بعد انتهاء املسابقة 
الـــعـــاملـــيـــة، إذ ســيــصــبــح مـــع جــمــيــع املــالعــب 

األخرى مركزًا اجتماعيًا نابضًا بالحياة«.
نتطلع  »نــحــن  بقوله  ــذواي حديثه  الــ وخــتــم 
ــــى األجــــيــــال الـــقـــادمـــة فــــي قـــطـــر واملــنــطــقــة  إلـ
حــســن 

ُ
أ فـــرصـــة  بــوصــفــهــا  ملـــونـــديـــال 2022، 

في  فعلي  بشكل  ألنها ساهمت  استغاللها، 
املطلوبة  التنمية  وتعزيز  النهضة  تحقيق 

أكــثــر مـــا يــعــجــبــنــي فـــي املـــالعـــب كــيــفــيــة دمــج 
أن  وأتــوقــع  تصاميمها،  في  العربية  الثقافة 
زوار دولــة قطر فــي عــام 2022، سيخوضون 

تجربة غنية تعكس ثقافة وتاريخ املنطقة«.
وكـــــان جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو رئـــيـــس االتـــحـــاد 
ــد أعـــجـــب  ــ ــدم »فــــيــــفــــا«، قـ ــ ــقـ ــ ــــي لــــكــــرة الـ ــدولــ ــ الــ
بها  تقوم  التي  والتجهيزات  بالتحضيرات 
في  املالعب ستكون جاهزة  أن  قطر، خاصة 
ــم يــحــصــل فـــي أي  عــــام 2020، وهـــــذا األمـــــر لـ
بطولة حدثت في أوروبــا أو في قــارة أخرى، 
حـــتـــى أن مـــالعـــب املــــونــــديــــال تــعــتــبــر أكـــثـــرة 
الــقــارة الــعــجــوز، ما  تقدمًا مــن نظيراتها فــي 

سيجعلها مميزة وإضافة حقيقية لعالم كرة 
ستكون  »املــالعــب  إنفانتينو:  ــال  وقـ الـــقـــدم«. 
أي قبل عامني  عــام 2020  جاهزة تقريبًا في 
تـــقـــريـــبـــًا مــــن انــــطــــالق الـــــحـــــدث، ومــــونــــديــــال 
الــخــلــيــج والــعــالــم  فـــي  قــطــر 2022، هـــو األول 
الــشــرق األوســــط، ألول مرة  الــعــربــي ومنطقة 
يــســتــضــيــف بــلــد عـــربـــي املــســابــقــة الــعــاملــيــة، 
ليأتي  أجمع  للعالم  فرصة  تكون  أن  ويجب 
أمــٌر  الــعــربــي، هــذا  إلــى قطر ويلتقي بالعالم 
جيد ومهم، من الجيد أن يكتشف الجمهور 
هذا البلد وشعب قطر وشغف كرة القدم في 

دول املنطقة العربية«.
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القاهرة ــ مجدي طايل

تباينت نتائج الفرق العربية في 
جولة ذهــاب دور الـــ32 لبطولتي 
كـــأس دوري األبـــطـــال األفــريــقــي، 
القدم  لكرة  األفريقية  الكونفيدرالية  وكأس 
حسمت  فــــرق  بـــني  مـــا   2019-2018 ملـــوســـم 
بــنــســبــة كــبــيــرة الـــتـــأهـــل وأخــــــرى أصــبــحــت 
ــادرة املـــنـــافـــســـات بـــصـــورة  ــ ــغـ ــ قـــريـــبـــة مــــن مـ

رسمية، لصعوبة الوضع في جولة اإلياب.
فــفــي دوري أبـــطـــال أفـــريـــقـــيـــا، دشــــن فــريــق 
في  قوية  بداية  املغربي  البيضاوي  الـــوداد 
رحــلــة اســتــعــادة لــقــب بــطــل دوري األبــطــال 
الـــذي حققه فــي عــام 2017، بعد فـــوزه على 
السنغالي بهدفني مقابل ال  كــار  غــراف دي 
شـــيء، فــي ملعبه بــاملــغــرب، بــعــد 90 دقيقة 

جميلة.
ــوداد الـــفـــوز أو الــتــعــادل أو  ــ وبــــات يــكــفــي الــ
الــخــســارة بــفــارق هـــدف لحسم الــتــأهــل إلــى 
مرحلة املجموعات ومواصلة بدايته القوية 
في البطولة. وخاض الوداد اللقاء بتشكيلة 
فــرضــت عليها الــطــابــع الــهــجــومــي، وراهـــن 
غيبور  ويليام  الليبيري  نجمه  على  فيها 
كـــــرأس حـــربـــة صـــريـــح، ومــــن خــلــفــه محمد 
أونـــاجـــم، العـــب وســـط مــهــاجــم، ســعــًيــا وراء 

األندية العربية 
والبطولة األفريقية

إذ  األفريقية،  المسابقات  في  طيبة  نتائج  العربية  األندية  بعض  حققت 
اللقب بهدفين  البيضاوي المغربي الساعي الستعادة  الوداد  انتصر نادي 
بدون مقابل على غراف دي كار السنغالي، فيما فاز نادي الزمالك المصري 
النجم  خطاه  على  وسار  كبيرة،  بنتيجة  األفريقية  الكونفدرالية  كأس  في 

الساحلي التونسي

3031
رياضة

تقرير

الفوز بفارق مريح من األهداف. وبدأ الوداد 
اللقاء بقوة، ونجح في تسجيل هدٍف مبكر 
عــبــر ويــلــيــام غــيــبــور فـــي الــدقــيــقــة 18، ولــم 
يوفق األخير في تسجيل فرصتني بعدها، 
الــوداد بهدف  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 

من دون رد.
وفـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن املـــواجـــهـــة، أهـــدر 
الـــــوداد أكــثــر مـــن فــرصــة ســهــلــة للتسجيل، 
ــم  ــر أونــــاجــ ــبـ ــر، عـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــــط غـــضـــب الـــجـ وســ
الدقيقة  حتى  الناهيري،  ومحمد  وغيبور 
86، لكن األخير نجح في ترجمة الهجمات 
إلى هدف ثــاٍن مستفيدًا من عرضية زميله 
محمد أوناجم، ليهز الشباك ويمنح الوداد 
فوزًا غاليًا، وبداية جيدة فنيًا على حساب 
ـــ32،  ــاب دور الـ فــريــق سنغالي قـــوي فــي ذهـ
املــجــمــوعــات بحثًا عن  مــرحــلــة  مــن  ليقترب 
اســتــعــادة الــلــقــب. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، حسم 

فريق شبيبة الساورة الجزائري قمة العرب 
في ذهاب دور الـ32، بعدما حقق الفوز على 
اتحاد طنجة املغربي بهدفني مقابل ال شيء 
ويكفي  الـــســـاورة.  ملعب  عــلــى  لقائهما  فــي 
ــزائـــري الـــتـــعـــادل أو الــخــســارة  الـــفـــريـــق الـــجـ
ــاب، مـــن أجـــل الــتــأهــل  ــ بـــفـــارق هـــدف فـــي اإليــ
رســمــيــًا ملــرحــلــة املـــجـــمـــوعـــات. فـــي املــقــابــل، 
ال بــديــل أمـــام الــفــريــق املــغــربــي ســوى الفوز 

بفارق 3 أهداف في اللقاء.
ورغم الفوز، إال أن شبيبة الساورة عانى من 
أجل حسم اللقاء، وفشل في التسجيل خالل 
الـــذي شهد إهــــداره فرصتني  الــشــوط األول 
مقابل فرصة التحاد طنجة، قبل أن يسجل 
هــدفــيــه فــي آخـــر 22 دقــيــقــة مــن عــمــر الــلــقــاء  
وافتتح أمني حامية التقدم لشبيبة الساورة 
في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، ثم عزز زميله 
كوناتي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 
80. وقبل النهاية بـ10 دقائق، أهدر كوتاني 

انفرادين باملرمى ملضاعفة النتيجة.
األفريقية، خطف  الكونفيدرالية  كــأس  وفــي 
الـــزمـــالـــك املـــصـــري األنــــظــــار بـــالـــفـــوز الــكــبــيــر 
واملدوي على القطن التشادي بسبعة أهداف 
مــقــابــل ال شــــيء، فـــي مــلــعــب بــتــرو ســبــورت، 
ليصبح عــلــى مــوعــد مــع الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
املقبل بسهولة ويكفيه الخسارة حتى فارق 
6 أهــداف، وهو أمر صعب للغاية في جولة 
الــزمــالــك اللقاء بشكل فعلي  ــاب. وأنــهــى  اإليـ
فــي الــشــوط األول الـــذي ضـــرب خــاللــه بقوة 
وســـجـــل 5 أهـــــــداف، بـــدأهـــا مــحــمــود كــهــربــا 
الدقيقة 11، ثم أضــاف فرجاني ساسي  في 
ومصطفى  »هــدفــني«  كابونغو  وكاسونغو 
ثم عزز  الدقائق 16، 22، 28، 42،  فتحي في 
تفوقه في النصف الثاني بهدفني إضافيني 
عــبــر مــصــطــفــى فــتــحــي وعـــمـــر الــســعــيــد في 
عــاشــت  املــــقــــابــــل،  فــــي  و82.   55 الـــدقـــيـــقـــتـــني 
جماهير املصري البورسعيدي ليلة عصيبة 
وألــيــمــة بــعــد صــدمــة خـــســـارة الــفــريــق أمـــام 
ساليماتا البوركيني بهدفني مقابل ال شيء 
في بورسعيد، وأصبح املصري يحتاج إلى 
معجزة من أجل التأهل إلى دور الستة عشر. 
وقررت اإلدارة فور انتهاء اللقاء والخسارة 
تدريب  مــن  يــونــس  إقــالــة مصطفى  الكبيرة 
الــفــريــق، وإعـــالن تعيني إيــهــاب جــالل مديرًا 

فنيًا ومعه جهاز فني معاون جديد.
ــات املـــصـــري فـــي حــاجــة لــلــفــوز بـــفـــارق 3  وبــ
أهداف في ملعب الفريق البوركيني من أجل 
الــتــأهــل إلـــى الــــدور املــقــبــل. كــمــا تلقى فريق 
ــزائـــري، ضـــربـــة قــويــة  ــجـ اتـــحـــاد بــلــعــبــاس الـ
عــلــى مــلــعــبــه بــتــعــادلــه ســلــبــيــًا مـــع إيــنــوغــو 
النيجيري في ملعب األول، وبات قريبًا من 

الخروج.
ــلـــس  ــرابـ ــه تــــكــــرر مـــــع أهــــلــــي طـ ــفـــسـ األمــــــــر نـ
ــاب جـــالل  ــهــ الـــلـــيـــبـــي، الــــــذي تــخــلــى عـــنـــه إيــ
املــديــر الــفــنــي، بــعــد تــعــادلــه مــع نــيــوســتــارز 
الكاميروني بهدف لكل فريق، وبــات يكفي 
في  نتيجة  بــأي  الــفــوز  الكاميروني  الفريق 
إيــهــاب جــالل  الــتــأهــل. وكـــان  ملعبه لحسم 

خطف الزمالك األنظار 
بالفوز الكبير والمدوي 

على القطن التشادي

مدرب غواداالخارا: أتحمل مسؤولية الخروج
فريقه  لخسارة  أسفه  املكسيكي،  لغواداالخارا  الفني  املدير  أبــدى خوسيه ساتورنينو، 
وتوديعه   )2-3( األنــديــة  بمونديال  مــشــواره  في مستهل  الياباني،  آنتلرز  كاشيما  أمــام 
اللقاء:  الصحافي عقب  املؤتمر  وقــال ساتورنينو في تصريحات خالل  البطولة مبكرًا. 
»أنـــا املــســؤول الــوحــيــد عــن هــذه الــخــســارة، الــالعــبــون أّدوا مــا عليهم، كنا متقدمني في 
فاجأ بأداء كاشيما، 

ُ
النتيجة، ولكننا تركنا املباراة تهرب من بني أيدينا«. وأضاف: »لم ن

ولهذا  األول،  الشوط  في  والنظام  بالصبر  تحلينا  البطولة.  بــدء  قبل  جيدًا  درســنــاه  لقد 
الشوط  للتركيز تمامًا في  افتقر  الفريق  أن  أكد  أنه  إال  التسجيل«.  لم نجد صعوبة في 
الثاني وبدأ في »خسارة كرات سهلة للغاية«، ولهذا فقدوا السيطرة تمامًا على مجريات 
األمور. وأتّم: »كنا نهدف للفوز باملباراة األولى ومواجهة ريال مدريد، ولكن هذا لم يحدث. 
الجماهير لها الحق في الغضب، ألننا لم نكن على قدر تطلعاتهم، فنحن الفريق األكبر 
في املكسيك، وأنا املسؤول عن هذه الهزيمة«. وبهذا االنتصار قطع كاشيما بطاقة التأهل 
للمربع الذهبي، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد اإلسباني، بطل أوروبا وحامل لقب البطولة 
آخر عامني، يوم األربعاء املقبل. وستكون املباراة املقبلة بينهما تكرارًا لسيناريو نهائي 
تمديد  بعد   )2-4( بنتيجة  امليرينغي  وحسمها  اليابان،  احتضنتها  التي   2016 نسخة 

اللقاء لشوطني إضافيني.

سوالري: كان بإمكاننا الفوز بنتيجة أكبر
قال األرجنتيني سانتياغو سوالري، املدير الفني 
انتصار فريقه الصعب على  لريال مدريد، عقب 
رايو فاييكانو بهدف نظيف ضمن الجولة الـ16 من 
الليغا، إن الفريق »صنع فرصًا أكثر للتسجيل« 
أويسكا،  أمــام  املسابقة  فــي  السابقة  املــبــاراة  مــن 
وأشار  أكبر«.  »نتيجة  بـ الخروج  بإمكانهم  وكــان 
سوالري في تصريحات أثناء املؤتمر الصحافي 
ــلــقــاء الــــذي احــتــضــنــه مــلــعــب )ســانــتــيــاغــو  بــعــد ال
فترات  معظم  الــكــرة  على  »استحوذنا  برنابيو(، 
املباراة، وصنعنا فرصًا كثيرة. لم نمنح الفرصة 
لرايو للسيطرة على اللقاء، على الرغم من هبوط 
أكــد رضاه  كما  الثاني«.  الشوط  في  األداء  نسق 
التام عن »الشوط األول الطيب للغاية« الذي قدمه 
الفريق. وحول منافسه في املباراة رايو، صاحب 
ـــ19 ومــا قبل األخــيــر، أوضــح ســوالري أنــه »قــدم مــبــاراة قــويــة«. وحــول صافرات  املركز ال
االستهجان من جماهير البرنابيو في نهاية اللقاء، قلل املدرب الشاب من أهمية هذا األمر، 

»دعم الجماهير على مدار املباراة«. وأقّر بأنه كان سعيدًا بـ

سيميوني يشيد بنجمه غريزمان
أعرب األرجنتيني دييغو سيميوني، املدير الفني 
ألتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، عـــن »ســـعـــادتـــه« بــالــفــوز الـــذي 
الجولة  )2-3( ضمن  ملعبه  الفريق خــارج  حققه 
الـ16 لليغا، ألن الفريق كان »بحاجة لتحقيق الفوز 
الــديــار«، معربًا عــن ثقته فــي نفس الوقت  خــارج 
في »استعادة بعض الالعبني« خالل فترة التوقف 
امليالد. وأشــار سيميوني  أعياد  املقبلة بمناسبة 
في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب 
)خوسيه ثوريا( إلى »قوة بلد الوليد، خصوصًا، 
الذي يقدم عليه نتائج جيدة هذا املوسم، ودخل املباراة بثقة كبيرة«. وتابع  على ملعبه 
من  قوتنا  أظهرنا  ولكننا  بهدفني،  التأخر  بعد  العودة  على  الفريق  الثقة ساعدت  »هــذه 
جديد لحسم هذا اللقاء القوي أمام خصم عنيد«. كما أثنى الـ‹تشولو‹ كثيرًا على مهاجمه 
الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي سجل هدفني في اللقاء، مؤكدًا أنه »يعرف مكانته جيدًا 
أحــد«. وأتــم: »بعدما  الكبير دون هدية من  التي حصل عليها بمجهوده  القدم،  في كــرة 
سجل بلد الوليد هدفه الثاني، شرعوا في زيادة الضغط علينا، ولم نتمكن حتى من تنفيذ 
دت األمور أمامنا. 

ّ
أي هجمة مرتدة، ألن املنافس كان يلعب بطريقة جيدة وبروح كبيرة عق
ا من تسجيل هدف ثالث وعدنا بانتصار ثمني«.

ّ
ولكننا جازفنا وتمكن

نادال يقدم يد العون ألبناء جزيرة مايوركا
أكد العب التنس اإلسباني رافائيل نادال أن الهدف من املشاركة في بطولة الغولف الخيرية 
الــتــي يــرعــاهــا، هــو والعـــب الغولف خوسيه مــاريــا أوالثــابــال فــي مدينة ســون سيرفيرا 
هذه  التي ضربت  الفيضانات«  لصالح ضحايا  األمــوال  »جمع  هو  مايوركا(،  )بجزيرة 
ر نــادال بكل حزن الـــ13 شخصًا الذين 

ّ
املنطقة في أكتوبر/ تشرين األول املاضي. وتذك

فقدوا أرواحهم ومئات املتضررين خالل الفيضانات التي اجتاحت مايوركا في التاسع 
من أكتوبر. وقال الالعب: »ال يمكن استعادة أهم األشياء قط، وهي األرواح التي فقدناها 
في ذلك اليوم«. وأضاف نادال الذي سيتبرع بعائد هذه البطولة ملتضرري هذا الحادث، 

»هكذا تكون املصائب ومن الصعب التحدث عنها، ونحن كنا قريبني للغاية منها«.

على سبيل اإلعارة في موسم 1991/1990، حيث خاض 32 
لقاء أحرز فيها 8 أهداف. وقررت إدارة ميالن عودته بعدما 
رأت ما فعله مع فيورنتينا، ليلعب مع الفريق 15 مباراة فقط، 
ويفكر  أهـــداف،   4 فيها  مــوســم 1992/1991، سجل  خــالل 
البحث  انتهت وعليه  الــنــادي قد  أن مسيرته مع  فــوزر مليًا 
عن فريق آخر يحقق معه بطوالت إضافية، بعدما حقق لقب 

الدوري اإليطالي، وكأس االتحاد األوروبي.
ــادي التــســيــو، حــتــى يلعب فــي صفوف  وقـــع خــيــاره عــلــى نـ
الكروية  فترات مسيرته  أفضل  بعدها  ليحقق معه  الفريق، 
 188 فيها  لعب   ،1998 1992 حتى  عــام  منذ  انطلقت  التي 
الــتــي كان  مــبــاراة سجل فيها 35 هــدفــًا فــي كــل املسابقات 
يشارك فيها الفريق سواء املحلية أو القارية، فساهم بإحراز 
ــــدوري  ال فـــي مــوســم 1998/1997، وبــطــولــة  إيــطــالــيــا  ــأس  كـ
ــــي فــي نــفــس الــعــام. ورحـــل فـــوزر إلـــى بــارمــا بعدما  األوروبـ

 ،1999/1998 فــي موسم  يمكن رفضه  ال  إليه عرضًا  قــدم 
ليخوض 86 مباراة، سجل فيها 10 أهداف، ليساهم بشكل 
مباشر في تحقيق النادي لقب كأس إيطاليا وكأس السوبر 

اإليطالي، والدوري األوروبي في نفس العام.
إلى  العودة  فــوزر  قــرر  بارما،  للبطوالت مع  وبعد تحقيقه 
األزلي  الغريم  اإليطالية، لكن كي يلعب مع روما  العاصمة 
ــيــخــوض مـــع »ذئــــــاب رومــــــا« مــوســمــني  ــفــريــق التـــســـيـــو، ل ل
ناجحني سجل فيهما هدفني في 15 مــبــاراة، وفــاز معهم 
ــــي)2002/2001(، وكــــأس إيطاليا  ــالـ ــ ــطـ ــ الـــــدوري اإليـ بــلــقــب 
 .2001 عــام  في  اإليطالي  السوبر  وكــأس   ،)2003/2002(
وعلى الصعيد الدولي لعب فوزر مع املنتخب اإليطالي في 
25 مباراة فقط، سجل من خاللها 3 أهداف بني أعوام 1993 

حتى 2000، وأنهى مسيرته مع نادي كولينه الفيري.
)العربي الجديد(

وفضل  الدقيقة،  السحرية  بلمساته  فــوزر  دييغو  اشتهر 
اللعب في الجهة اليمنى، ما جعله أحد األساطير اإليطاليني 
الجسمانية  الــقــدرة  امتالكه  بسبب  مــركــزه،  الــذيــن شغلوا 
الــظــروف.  أحلك وأصــعــب  فــي  التحمل  الــقــادرة على  القوية 
ولد دييغو فوزر في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1968 
لكن  اإليطالية،  تورينو  بمقطاعة  ريــالــي،  فيناريا  قرية  في 
امتالكه املهارة الكروية منذ أن بدأ ممارستها، جعلت نادي 
تورينو يسارع إلى التوقيع معه في عام 1986، عندما كان 

يبلغ من العمر 18 عامًا.
واستمر مع نادي تورينو حتى موسم 1990/1989، لعب في 
49 مباراة، سجل من خاللها 4 أهداف، لتقرر إدارة إي سي 
ميالن التعاقد معه، بعدما أظهر قدراته الفنية مع النادي الذي 
لم يلعب ســوى موسم واحــد في 20 مباراة،  لكنه  اكتشفه، 
سجل فيها هدفني فقط، ليقرر بعدها الذهاب إلى فيورنتينا 

 دييغو فوزر

على هامش الحدث

العٌب إيطالي 
سابق، لعب 

للعديد من األندية 
اإليطالية، على غرار 

ميالن وفيورنتينا

الوداد اقترب 
من دور 
مجموعات 
أبطال أفريقيا 
)إيتوسو هارا/
)Getty

شهدت بقية نتائج مرحلة ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، فوز 
التنزاني بهدفين مقابل هدف،  الزامبي على سيمبا  فريق نكانا رد يفلز 
وفي  للتأهل.  األقل  على  للتعادل  يحتاج  بات  الذي  األول  دار  عقر  في 
الوقت نفسه أصبح فريق أورالندو بيراتس الجنوب أفريقي، على موعد 
مع الخروج بعد تعادله مع أفريقيا ستارز الناميبي بدون أهداف. كما 
ملعبه  خارج  فوزه  بعد  التأهل  من  قريبًا  اإليفواري  ميموزا  أسيك  بات 

على الملعب المالي بنتيجة 0-1.

بعيدًا عن العرب

وجه رياضي

اللقاء  انتهاء  بعد  األهــلــي  عــن  أعلن رحيله 
مـــبـــاشـــرة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــعـــادل فــريــق 
نصر حسني داي الجزائري مع غرين إيغلز 
الزامبي فــي عقر دار األخــيــر بــدون أهــداف، 
ليصبح الــفــريــق الــجــزائــري على مــوعــٍد مع 
التأهل، فــي حــال فــوزه على ملعبه ووســط 
بداية  التونسية  الفرق  ودشنت  جماهيره. 

مـــن عــمــر الـــلـــقـــاء. وفــــي نــفــس الـــوقـــت، حقق 
فــريــق الــصــفــاقــســي الــتــونــســي بــدايــة نــاريــة 
لــه، بعد الــفــوز على غــريــن بــافــلــوز الزامبي 

بأربعة أهداف لهدف في صفاقس.
وسجل رباعية الصفاقسي في اللقاء كل من 
الدقيقتني  املــرزوقــي هدفني في  الدين  عــالء 
الــدقــيــقــة 52  فـــي  ــانـــي عــمــامــو  28 و42، وهـ

وحقق  الكونفيدرالية،  رحلة  في  لها  نارية 
فريق النجم الساحلي التونسي فوزًا كبيرًا 
ــدجـــان اإليـــــفـــــواري بــثــالثــة  ــتـــاد أبـــيـ عـــلـــى سـ
أهــــــــداف مـــقـــابـــل ال شـــــيء عـــلـــى مــلــعــبــه فــي 
ســـوســـة. وســجــل ثــالثــيــة الــنــجــم الــســاحــلــي 
كــل مــن كــريــم الــعــواضــي ومــاهــر الحناشي 
الدقائق 27، 31، 52  العكايشي، في  وأحمد 

وفراس شواط في الدقيقة 93. وحسم فريق 
مع  العربية  قمته  املــغــربــي  الــبــركــان  نهضة 
الليبي، وفاز بثالثة أهــداف مقابل  االتحاد 
ال شيء، ليصبح على مقربة من التأهل إلى 
دور الــســتــة عــشــر، وســجــل ثــالثــيــة الــبــركــان 
املــغــربــي كـــل مـــن تـــــراوري ومــحــمــد العشير 

ومحمد عزيز في الدقائق 45، 70، 80.

ثــالث سنوات  مدافعه كريس سمولينغ  عقد  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  نــادي  مــدد 
العقد  الالعب عن سعادته بتجديد  إمكانية تمديده لسنة إضافية. وأعــرب  ونصف مع 
وأنــا سعيٌد ملواصلة عملية تطوير مستواي مع  النادي  التاسع مع  »إنــه موسمي  بقوله 
اآلن منصب  ألــوان مانشستر وتركيزنا  الــدفــاع عن  »إنــه فخر كبير  الفريق«. وأضــاف 
للدوري   

ً
السنة«. وتوج سمولينغ بطال البرنامج املضغوط خالل فترة أعياد نهاية  على 

اإلنكليزي مرتني وأحــرز كأس إنكلترا مرة واحــدة وكــأس الرابطة مرة واحــدة والــدوري 
األوروبي وخاض 307 مباريات في صفوفه منذ انتقاله إليه قادمًا من فولهام عام 2010.

صورة في خبر

سمولينغ يجدد عقده إلى 2022
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الخمس  السنوات  تغيّر خالل  لكّن كل شيء  يومي،  بشكل شبه  تُجّهز  المعروفة في سيناء  الشعبية  »اللصيمة«  أكلة  كانت 
الماضية، نتيجة تهجير أهالي سيناء وفرض حظر التجوال عليهم

»اللصيمة«
أكلة تغيب عن كثبان سيناء

سيناء ــ محمود خليل

ــا عــــــادت لـــيـــالـــي ســـيـــنـــاء تــشــهــد  مــ
ــي كــــانــــت  ــ ــتــ ــ ــ ــر ال ــ ــمـ ــ ــــسـ ــات الـ ــ ــــسـ ــلـ ــ جـ
ــالـــي والـــضـــيـــوف على  تــجــمــع األهـ
نـــار »الــلــصــيــمــة«. األكــلــة الــتــي تشتهر بها 
سيناء منذ أن وطئها اإلنسان، باتت اليوم 
مفقودة إثر تهجير الجيش املصري آلالف 
املواطنني بعد هدم منازلهم، باإلضافة إلى 
حظر التجوال الذي يبدأ مساًء بشكل يومي 
منذ خمس سنوات، خصوصًا في مدينتي 
رفــــح والـــشـــيـــخ زويـــــد فـــي مــحــافــظــة شــمــال 
ســيــنــاء. ومـــع كــل مــوســم لــلـــ«الــعــجــر« وهــو 
األولـــى، يستذكر  نموه  مراحل  في  البطيخ 
سهرات  مهجرهم  أمــاكــن  مــن  السيناويون 
»الــلــصــيــمــة« أو الــتــي تــســمــى بـــ«الــلــبــة« أو 
»الــقــُرصــة« أو »الــشــوي«، حيث كــانــت تقام 
بشكل شبه يومي، باإلضافة إلى أنها كانت 
تخصص بحضور املخاتير والكبار نهاية 
ــبـــوع، أو فـــي حـــال حــضــور ضــيــوف  كـــل أسـ
ــارج الــعــائــلــة املــجــتــمــعــة، مـــا يضيف  مـــن خــ
ألجوائها املزيد من الحماسة، حني يصطف 
الشبان بشكل دائري في محيط النار ألداء 
الــدحــيــة وهـــي أحـــد أبـــرز التقاليد الــبــدويــة 

العريقة في كافة مناطق تواجد البدو.
من  الكثير  إلــى  »اللصيمة«  غياب  ويــضــاف 
العادات البدوية التي أخفتها الحرب الدائرة 
فــي ســيــنــاء مــنــذ خــمــس ســنــوات فــي أعــقــاب 
االنــــقــــاب الـــعـــســـكـــري الــــــذي قــــــاده الــرئــيــس 
عام  السيسي، صيف  الــفــتــاح  عبد  الــحــالــي، 
2013. ومــن هــذه الــعــادات الدحية وجلسات 
الدواوين، والتزاور بني القبائل الكبيرة في 
األفـــراح عن مدينتي  املناسبات، وقــد غابت 
رفــح والشيخ زويــد منذ سنوات، باإلضافة 
إلـــى جــلــســات الــســمــر الــتــي كــانــت تــعــقــد في 
ليالي الصيف على كثبان الرمل في املناطق 
الــجــنــوبــيــة لــرفــح والــشــيــخ زويــــد، واأللــعــاب 
البدو  الشبان  تجمع  كانت  التي  التقليدية 
القصف  بــاتــت أصـــوات  يــومــي، فيما  بشكل 
 عــن كــل هـــذه الــعــادات 

ً
وإطــــاق الــنــار بــديــا

الجميلة التي تشتهر بها سيناء.
ــرز مــشــايــخ سيناء،  ــك، يــقــول أحـــد أبـ وعـــن ذلـ
 
ّ
إبـــراهـــيـــم املــنــيــعــي، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن

الحرب في سيناء قضت على مشاهد الحياة 
التي  الفنية  الجلسات  تشمل  التي  البدوية 
اآلالت  والــهــجــاء بحضور  الــدحــيــة  تتخللها 
الــبــدو  يصنعها  الــتــي  البسيطة  املوسيقية 
و«الــشــبــابــة«،  كـ«السمسمية«  الــصــحــراء  فــي 
واألكــــــــات كــالــلــصــيــمــة وفـــتـــة الـــلـــن، والــتــي 
كــانــت تعقد فــي عــدة أمــاكــن كشاطئ البحر 
أو الدواوين. أو مناطق الفضاء على الكثبان 
القمر،  ضــوء  على  الجلسات  حيث  الرملية، 
ووناسة النار التي كانت تشعل لتجهيز أكلة 
كالقهوة  املشروبات  تجهيز  أو  »اللصيمة« 
والشاي ذات النكهة املميزة التي يعرفها كل 

البدو، وكذلك الضيوف الزائرون ملناطقهم.
ــن مــنــاطــق  ــــددت أكـــلـــة »الـــلـــصـــيـــمـــة« مــ ــمـ ــ وتـ
تواجد البدو إلى الحضر، مناطق العريش 
وبئر العبد، حيث كان يعيش في محافظة 
شمال سيناء 600 ألف مواطن قبل احتدام 
املعارك بني املجموعات العسكرية والجيش 
املصري، ينقسمون بني بدو وحضر، إال أن 
عادات بدو سيناء طغت على أجواء سيناء 
في  »اللصيمة« تصنع  باتت  إذ  وعاداتها، 
مدينة العريش بشكل دائم، وكذا الحال في 

هوامش

هّجر الجيش المصري آالف المواطنين )خالد دسوقي/فرانس برس(

بقية مناطق سيناء، إال أن صناعتها على 
أصــولــهــا، وفـــي األمــاكــن الــتــي اعــتــاد الــبــدو 
عــلــى تــنــاولــهــا فــيــهــا، بــاتــت مـــن الــذكــريــات 
التي ال تغيب عن حديث املهجرين في كافة 

أماكنهم في مصر وخارجها.
ويضيف املنيعي أن حياة البدو في سيناء 
جزء مهم من التراث املصري العظيم الذي 
وكــان  املــصــري،  املجتمع  فئات  كافة  يشمل 
ــرٌي بـــالـــدولـــة املـــصـــريـــة االهـــتـــمـــام بــهــذا  ــ حــ
الـــذي يمثل عــشــرات آالف املواطنني  الــجــزء 
املصريني على امتداد مصر بأكملها وليس 
في سيناء وحدها، وذلك بداًل من تعطيله، 
إنــهــاء وجــــوده بشكل متعمد.  ومـــحـــاوالت 
أبــنــاء سيناء كــانــوا يعدون   

ّ
ويشير إلــى أن

البسيطة للجنود املصريني خال  أكاتهم 
الـــحـــروب الـــتـــي شــهــدتــهــا ســيــنــاء، وكـــانـــوا 
ــة الــــازمــــة  ــبــــدويــ ــائـــح الــ ــنـــصـ يـــعـــطـــونـــهـــم الـ
للتعايش مع الصحراء، وبرغم ذلك ما زالت 
الجيش  التي يخوضها  العسكرية  املعارك 
املصري تقضي على ما تبقى من مــوروث 

بدوي في سيناء.
ــمـــد  ــول أحـ ــ ــقـ ــ ــة »الــــلــــصــــيــــمــــة«، يـ ــ ــلـ ــ وعـــــــن أكـ
السويركي، وهو أحد سكان جنوب مدينة 
رفـــح ســابــقــًا قــبــل تهجيره إلـــى مــديــنــة بئر 
العبد، إن أكلة »اللصيمة« صحية تمامًا إذ 
التي  الطازجة  الطبيعية  املــواد  من  تصنع 
تــزرع في أرض سيناء، إال أنها قد تصيب 

اإلفـــراط  فــي حــال  املــعــوي«  بـ«التلبك  آكلها 
في أكلها، وهــذا متوقع من لذة مذاقها ملن 
 أهم املكونات األساسية 

ّ
يحبها. ويوضح أن

لــأكــلــة تــتــمــثــل فـــي الــدقــيــق و«الـــعـــجـــر« أو 
الباذنجان في حال عدم توافر »العجر« في 
باإلضافة  أيــضــًا،  الــكــوســا  أو  غير موسمه 
ــى الــطــمــاطــم، والــفــلــفــل األخــــضــــر، وزيـــت  إلــ
الزيتون، وقد يضاف إليها الخيار والثوم، 

وإلى جوارها توضع صحون البصل.
السويركي  ــداد، يضيف  ــ اإلعـ خــطــوات  وفـــي 
لـ«العربي الجديد« أنه يجري شواء »العجر« 
أو الباذنجان في النار التي توقد من كرانيف 
النخيل وضلوع الصبار الجافة أو الحطب 
امللتهبة  نيرانها  أن تنطفئ  الخفيف، وبعد 
تم  التي  العجينة  فيه  رمـــاًدا تدفن  وتصبح 
بـــدون اســتــخــدام الخميرة،  إعــدادهــا مسبقًا 
 دائريًا كبير الحجم غالبًا، 

ً
فيما تأخذ شكا

أعـــداد الحاضرين فــي جلسة  وذلــك بحسب 
الــســمــر، بــحــيــث يــجــري دفــنــهــا ملـــا يــزيــد عن 
ثلث ســاعــة، ثــم يــرفــع عنها الــرمــاد والجمر 
وتــنــظــف بــالــضــرب عــلــيــهــا بــواســطــة قطعة 
ــة  ــن الــخــشــب أو أيــــــادي الــحــاضــريــن إلزالــ مـ
ــاد أو حــصــى، وتقلب  مــا عــلــق فــيــهــا مــن رمــ
الــثــانــي لعشر دقــائــق، لتصبح  الــوجــه  على 
الكبير املجهز  الــوعــاء  فــي  للتقطيع  جــاهــزة 
الــحــاضــريــن،  غالبية  بــحــضــور  الستقبالها 
لــلــمــســاعــدة فـــي عــمــلــيــة الــتــقــطــيــع فـــي أســـرع 

وقت حفاظا على حرارتها. وفي الوقت الذي 
ينشغل فيه فريق دفن العجينة في الجمر، 
يــكــون فــريــق آخــر مــن الحاضرين قــد تجمع 
على الــوعــاء املــصــنــوع مــن الــفــخــار غالبًا أو 
الــحــديــد، لــصــنــاعــة الــســلــطــة الــتــي ستخلط 
فــيــهــا الــعــجــيــنــة، والـــتـــي تــتــكــون مـــن العجر 
املشوي والطماطم والبصل والثوم  والفلفل 
األخضر والخيار، فيما يستقبلون العجينة 
لــيــجــري هــرســهــا مـــع الــســلــطــة بــاســتــخــدام 
األيــــدي، مــع إضــافــة زيـــت الــزيــتــون بكميات 
ــول املــكــونــات  ــ كـــبـــيـــرة، مــمــا يــســاعــد عـــن دخـ
بعضها فــي الــبــعــض اآلخــــر، ويــوضــع على 

وجهها البصل املقطع والليمون والزيتون.
القمر،  أكلها على ضوء  االنتهاء من  وبعد 
ــة، كــــجــــزء مــن  ــيـ ــاعـ ــنـ بـــــــدون أي إضــــــــاءة صـ
الشبان في  تقاليد تناول هذه األكلة، يبدأ 
تحضير الــقــهــوة عــلــى الــجــمــر، واســتــكــمــال 
التخفيف  التي من شأنها  الدحية  أشــواط 
من ضغط الطعام في املعدة، خصوصًا أنه 
بساعات  الــنــوم  قبيل   

ً
ليا تناولها  يجري 

الرمال  على  البقية  يسترخي  فيما  قليلة، 
الـــبـــاردة فــي املــنــاطــق املــفــتــوحــة، فــي أجـــواء 
تغمرها السعادة، على الرغم من بساطتها، 
وقلة تكلفتها التي إما أن تكون بالتشارك 
بني الحاضرين بأن يحضر كل واحد منهم 
ا من املكونات، أو يتكفل صاحب املكان  جزء

بتحضيرها، ودعوة األهل واألصدقاء.

تمددت أكلة »اللصيمة« 
من مناطق تواجد 
البدو إلى الحضر، 

مناطق العريش وبئر 
العبد، حيث يعيش في 
محافظة شمال سيناء 

600 ألف مواطن.

■ ■ ■
حياة البدو في سيناء 
جزء مهم من التراث 
املصري العظيم الذي 

يشمل كافة فئات 
املجتمع املصري، 

وكان حرٌي بالدولة 
املصرية االهتمام بهذا 

الجزء.

■ ■ ■
أكلة »اللصيمة« 
صحية تمامًا إذ 
تصنع من املواد 

الطبيعية الطازجة التي 
تزرع في أرض سيناء.

باختصار

أمجد ناصر

ــادة الــقــراءة  فــي الثقافة الــنــقــديــة، الــتــســاؤل والــنــبــش وإعــ
عــنــاصــر أســاســيــة. بـــل ال ثــقــافــة نــقــديــة مـــن دون هــذه 
النقدية، ال حصانة لشخص أو  الثقافة  العناصر. وفي 
لنص. وقد قدمت لنا الثقافة األوروبية أمثلة عديدة على  
النهضة. في  الثقافة فــي بناء األمـــم وقــيــام  فعالية هــذه 
مواجهة حّدين طاغيني، ولدت الثقافة النقدية األوروبية: 
مع  ترافقها  عــن   

ً
املــلــك، فضال الكنيسة وسلطة  سلطة 

صعود طبقاٍت اجتماعيٍة جديدٍة، حضنت هذه الثقافة، 
وصنعت لها أرضــا خصبة. وفــي رأيــي، ورأي كثيرين 
الديني والسياسي حالت، عندنا، دون  مثلي، أن سلطة 
تكّون ثقافتنا النقدية. هذا ما ترزح تحته، اليوم، الثقافة 
الــعــربــيــة. أقـــول هـــذا لسبب مــحــدد: تــجــدد الــهــجــوم على 
صالح الدين، بالشتيمة، وليس بالنقد أو البحث والقراءة 
الجديدة للتاريخ. قطعًا، لم يكن صالح الدين مالكًا وال 
والغرض  الهوى  قّديس ال يطاوله  بطال مطلقًا، وال هو 
ن في األرض. كال لم يكن صالح 

ّ
لك، والتمك

ُ
والنزوع إلى امل

الدين، وال غيره من رمــوز تاريخنا، كذلك. ولكن علينا 
ر أن الشخصيات والنصوص تنتمي إلى زمن 

ّ
أن نتذك

وتاريخ. ال الشخوص وال النصوص فوق التاريخ، أو ال 

يخترقها التاريخ. لكن الثقافة النقدية شيء، والشتيمة 
والصدور من هوًى ضيق شيء آخر. فأين النقدي في 
القول إن صالح الدين أحقر شخصية في التاريخ؟ برأي 
الكاتب املصري يوسف زيدان الذي لم نسمع له رأيًا في 
ديكتاتور بالده البائس، أو في كونه »أكذوبة كبرى« في 
رأي املمثل السوري، عباس النوري، الذي لم يجد، وهو 
في بلد دّمــره حاكمه املريض، وشــّرد شعبه في أرجاء 

األرض، غير تمثال صالح الدين في مدخل دمشق!
ــبـــاس الــــنــــوري، في  الحـــظـــت وأنـــــا أبـــحـــث عـــن كــــالم عـ
الــديــن. لكن، وال  اإلنترنت، فيضًا، من تجريم صــالح  
أو يجعلونه مجرم  الدين،  كلمة ممن يحقرون صــالح 
حرب يمكن تقديمه، بأثر رجعي، إلى محكمة الجنايات 
الدولية، لها وزٌن نقديٌّ أو بحثيٌّ يعتد به. كما أنها كلها 
طالعة، حسب ظني، من انحيازات قوميٍة حينًا وطائفية 
على محمل  تــؤخــذ  أن  كــهــذه  آلراء  فكيف  آخـــر،  حينًا 
بــنــاء ثقافة نقدية.  الــجــد؟ أو أن يــكــون لها دورهـــا فــي 
أتمنى أن أجــد كتابًا يــقــرأ صــالح الــديــن، أو غــيــره من 
رموز تاريخنا، وفترته التاريخية على أساٍس بحثي، أو 
املؤلفات في ثقافتنا.  تفكيكي. نحن نشكو ندرة هذه 
ليس، فقط، بسبب حّدي الدين والسلطة، ولكن، أيضًا، 
لعدم وجود من يمكن له أن يتصّدى، علميًا، ملثل هذه 

األمـــور. ليست الرغبة فــي النقد كافية لــوجــوده، بــل ال 
بد من وجود أدواته. وهنا نشكو النقص وقلة الحيلة.

ــــســــهــــروردي،  كــتــبــت غــيــر مــــرة عـــن صــــالح الـــديـــن وال
تل بأمر 

ُ
صاحب مذهب اإلشراق في التصوف، الذي ق

 من اللطخات في 
ٌ
من صالح الدين في حلب.. هذه واحدة

الدين، فالرجل »املعروف« عنه التسامح  سجل صالح 
الدين وامليدان، يصعب تصوره  والحوار مع عــدوه في 
قاتال ملفكر ومتصوف عظيم مثل السهروردي، أيا تكن 
الدين، بحق ومن  املدافعني عن صــالح  لكن  »جنايته«، 
الدين  أو عــذرا لصالح  دون حــق، ربما يجدون سببا، 
الــســهــروردي،  الفعلة. فــأي »كــبــيــرٍة« ارتكبها   فــي هــذه 

لكي يعمل صالح الدين في عنقه السيف؟

ــــن تـــرجـــمـــوا  ــذيـ ــ ــــرب الـ ــعـ ــ املــــــؤرخــــــون واإلخـــــبـــــاريـــــون الـ
للسهروردي أو تناولوا الواقعة: ياقوت الحموي، ابن أبي 
العماد األصفهاني، يتفقون  الذهبي،  الحافظ  أصيبعة، 
على نقطة واحدة: مناظراته مع فقهاء وعلماء حلب التي 
ابتدأت باإلعجاب به، نظرًا لغزارة علمه وعمق معرفته، 
إعدامه. فقد  إلى   

ً
بالشبهات، وصــوال لتنتهي بإحاطته 

تبني لهم، على ما يبدو، أن مذهبه اإلشراقي الذي يدعو، 
من بني ما يدعو له، إلى التقريب بني األديــان، ال يوافق 
املواضعات الدينية والسياسية لتلك اللحظة التي كانت 

تتجه فيها الحروب مع الصليبيني إلى طور حاسم.
يــنــقــل عــصــام مــحــفــوظ عــن بــعــض هــــؤالء اإلخــبــاريــني 
الــســهــروردي  قــولــهــم إن حــلــب كــانــت منقسمة حــيــال 
قسمني: قسم يــؤّيــده ويمشي فــي ركــابــه، وهـــؤالء هم 
املستنيرين  وفــقــهــائــهــا  وبــعــض شــيــوخــهــا  فــقــراؤهــا 
الناصر صالح  وأبـــاه  الظاهر  امللك  عليه  ــب 

ّ
يــؤل وقسم 

ــديـــن، وفـــي عــــداد هــــؤالء فــقــهــاء حــلــب »الــرســمــيــني«،  الـ
واملؤثرين في املزاج السياسي والديني السائد يومذاك.

نــعــرف أن الـــقـــدرة عــلــى الــتــســامــح تــتــضــاءل فــي أزمــنــة 
الــحــروب، فما نتقبله في وقــت السلم قد ال نتقبله في 
ــه قـــد يــضــعــف »الــجــبــهــة  ــدا أنـ الـــحـــرب، خــصــوصــًا إذا بـ

الداخلية«. وهذه ذريعة تبدو بعثية!

صالح الدين مجرمًا!

وأخيرًا

أتمنى كتابًا يقرأ صالح الدين، أو 
غيره من رموز تاريخنا، وفترته 
على أساٍس بحثي، أو تفكيكي
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