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يشكل توجيه تهم التجسس للوزير اإلسرائيلي السابق، غونين سيغيف، مناسبة 
الستعادة أرشيف كل من تجسس ضد كيان االحتالل، من حملة جنسيته. ]2ـ3[
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الحديدة تبدأ حرب االستنزاف

المغرب يسعى إلى التعويض... والسعودية في مهمة مستحيلة
موسكو ــ العربي الجديد

تــشــهــد مــنــافــســات بــطــولــة كــــأس الــعــالــم لــكــرة 
اليوم األربــعــاء ثالث  املقامة في روســيــا،  القدم 
مــبــاريــات مهمة لــكــل املــنــتــخــبــات، فــي مستهل 
ــــى  مـــبـــاريـــات الــجــولــة الــثــانــيــة لــلــمــجــمــوعــة األول

والثانية بالبطولة.
وســتــكــون املــجــمــوعــة الــثــانــيــة عــلــى مــوعــد مع 
مــواجــهــة عــربــيــة أوروبـــيـــة حــاســمــة للمنتخب 
نجمه  بــقــيــادة  البرتغالي  نظيره  أمـــام  املــغــربــي 
ــدو عـــلـــى اســـتـــاد  ــ ــالـ ــ ــتـــألـــق كــريــســتــيــانــو رونـ املـ
لــوجــنــيــكــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الــــروســــيــــة مــوســكــو، 

رينار  هيرفي  للمغرب  الفني  املــديــر  ويسعى 
ــثـــل لــلــحــد من  فــيــهــا لـــلـــوصـــول لــلــتــشــكــيــل األمـ
إذ  إيجابية،  نتيجة  لتحقيق  رونــالــدو  خــطــورة 
ليس أمامه سوى الفوز لتجديد أمله في الوصول 
الثاني، خصوصا في ظل خسارته في  للدور 
أمـــام املنتخب اإليـــرانـــي بهدف  ــــى  املـــبـــاراة األول
نظيف، ليتذيل أسود األطلس ترتيب املجموعة 
إيــران. وتحتل مباراة املنتخب  التي تتصدرها 
ــع نـــظـــيـــره األوروغـــــوايـــــانـــــي فــي  الــــســــعــــودي مــ
املــجــمــوعــة األولـــــى، والــتــي ســتــقــام عــلــى ملعب 
ــا أهــمــيــة كـــبـــيـــرة، نـــظـــرا ألنــهــا  ــنـ روســــتــــوف أريـ
الــســعــودي  للمنتخب  ثقيلة  هــزيــمــة  بــعــد  تــأتــي 

الروسي  أمــام املضيف  االفتتاحية  املــبــاراة  في 
املجموعة  متذيال  جعله  ما  نظيفة،  بخماسية 
بدون أي نقاط، فيما يحتل منتخب األوروغواي 
الــثــانــي بعد فـــوزه فــي الدقيقة األخــيــرة  املــركــز 
ويسعى  نظيف.  بــهــدف  املــصــري  نظيره  على 
األولــى،  لتعويض خسارته  السعودي  املنتخب 
وعالج األخطاء التي أدت إليها، من خالل بعض 
إذ يسعى  واملـــراكـــز،  التشكيل  فــي  الــتــغــيــيــرات 
لغلق  السعودي  للمنتخب  الفني  املدير  بيتزي 
الثغرات الدفاعية التي سمحت للروس بإلحاق 
الهزيمة الكبيرة بهم من خالل استبعاد حارس 
املرمى عبدالله املعيوف، والدفع ببعض الوجوه 

الــجــديــدة بـــدال مـــن الـــذيـــن وضــحــت أخــطــاؤهــم 
بــمــبــاراة روســيــا. وتــبــدو على الـــورق أن مهمة 
لويس  الثنائي  السعودية مستحيلة مع وجود 
ــز وإديـــنـــســـون كـــافـــانـــي. كــمــا سيلعب  ــواريـ سـ
املنتخب اإليراني املتصدر أمام نظيره اإلسباني 
الذي تعادل في املباراة األولى أمام البرتغال 3-3 
بعد مباراة مثيرة، ليتشاركا في املركز الثاني، 
األقل  على  بنقطة  للخروج  اإليــرانــيــون  ويسعى 
املنتخب  يلعب  فيما  الثاني،  الـــدور  مــن  تقربهم 
واملدجج  لقب مونديال 2010،  اإلسباني حامل 
بالنجوم للفوز والعودة إلى مركزه الطبيعي على 

قمة املجموعة الثانية بالبطولة.

2018كأس العالم  



جولة كوشنر وتحديات »خطة السالم«

مجزرة آل دوابشة: تمهيد للعفو؟ االتحاد السوفييتي يسبق إيران
لعنة الماركسية تالحق علماء وساسة
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العرب
والدقيقة 90

وائل قنديل

جاريد كوشنر في عمان، مبعوثًا 
من ترامب إلى العاهل األردني، 
بعد ساعات من مغادرة رئيس 

وزراء االحتالل الصهيوني بنيامني 
نتنياهو لها، والعنوان الثابت: الوضع 
في غزة وعملية السالم. باختصار: 
إنها صفقة القرن تتسارع وتيرتها. 

يأتي ذلك بعد أيام قالئل من 
انتفاضة شعبية أردنية احتجاجًا 

على إجراءات اقتصادية، مفروضة 
من صندوق النقد الدولي، تكوي 
ظهور املواطنني، وهي االنتفاضة 

التي انتهت بزخات كثيفة من 
املساعدات االقتصادية الخليجية، 

انهمرت على النظام األردني.
قيل في تحليل مشاهد االنتفاضة 

األردنية إنها ربما تكون مفتعلة، 
والهدف تطويع األردن لالستسالم 

لصفقة القرن، التي يهرول 
لتحقيقها محور »عرب ترامب« 
ثم رأينا هذا املحور يقدم حزمة 

مساعدات مالية سخية للملك، ثم 
أتت مساعدات أخرى من الجهة 

املقابلة. وطوال أيام الغضب 
الشعبي األردني كانت هناك 

محاوالت ال تتوقف لتشويه الحراك 
وابتذاله، من خالل اإللحاح على أن 

التظاهرات تتعلق بمسألة الضغوط 
اإلقليمية والدولية لتمرير مشروع 

صفقة القرن، على الرغم من أن 
الثابت تاريخيًا، وبحكم الكيمياء 

»الجيوسياسة« أن الجماهير 
األردنية هي األكثر رفضًا واألشد 
مناعة، بمواجهة صفقات التطبيع، 

العلنية منها والسرية. إذن كانت 
املقدمات تقول إننا بصدد تطور 

تاريخي في السياسة األردنية، 
يجعلها أبعد من أي وقت مضى عن 

سيناريوهات واشنطن وتل أبيب 
وعرب التطبيع، غير أن النتائج جاءت 
على نحو مغاير تمامًا، مما أشارت 
إليه املقدمات، فأول من زار األردن 

بعد العاصفة هو بنيامني نتنياهو، 
ثم جاريد كوشنر، زوج ابنة ترامب 
ومستشار البيت األبيض، لبحث ما 

تسمى»عملية السالم«. 
تحيلك هذه الدراما السياسية 

الساخنة، مباشرة، إلى املاضي، 
 مشابهة جرت وقائعها 

ً
لتجد فصوال

قبل 44 عاما في مصر، حني قرر 
السادات أن يحكم تحت مظلة »%99 

من أوراق اللعبة في يد أميركا« 
ويبدو مطيعًا جدًا للتصور األميركي 
للصراع العربي الصهيوني، ويعتنق 

نصوص صندوق النقد الدولي، 
ويتخذ قرارات اقتصادية شديدة 

العنف، اشتملت على إجراءات 
تقشف وتخفيض دعم السلع 

األساسية، أدت إلى انفجار الغضب 
الجماهيري، مع انتفاضة الخبز 
والحرية في يناير/كانون الثاني 

1977 وهي الهبة التي انتهت بإجبار 
السادات على إلغاء القرارات وإقالة 

وزير داخليته.
على أن انتهاء أحداث االنتفاضة 

الشعبية، كان في الوقت ذاته افتتاحًا 
لزمن سياسي جديد، حضرت فيه 
تل أبيب وواشنطن، كما لم يحضرا 
من قبل، إذ ينبئنا التاريخ بأن أنور 
السادات بعد شهور من انتفاضة 
الخبز، يناير/ كانون الثاني 1977، 
قّرر الهبوط بطائرته في مطار بن 
غوريون نوفمبر/ تشرين الثاني 
من العام ذاته، ثم يقف في قلب 

الكنيست اإلسرائيلي، مدشنًا الزمن 
الصهيوني، الذي لم تتمكن مصر 
من التمرد عليه حتى اآلن، إذ فعل 

مثله من بعده، حسني مبارك، 
طوال ثالثني عامًا، كان خاللها 

ملتزمًا بما حددته واشنطن وتل 
أبيب من مواصفات الجالس على 

مقعد السلطة في مصر، ثم استلهم 
عبد الفتاح السيسي التجربة وقرر 

املزايدة على سابقيه في إعالن 
الوالء الكامل للتصور األميركي 

الصهيوني، مستمتعًا بمزايا 
االحتواء الدافئ.

هكذا هو السيناريو دائمًا: ترسل 
واشنطن صندوق النقد ليفتح الباب، 

ثم تدخل إسرائيل، بعد مرحلة 
تكسير عظام الشعوب بسياسات 
اقتصادية مدمرة، تجعل القضية 
املحورية، واألولى، هي الكفاح من 

أجل الحصول على ظروف معيشة 
آدمية، وتلك هي املناخات املثالية 

لتمرير أشياء بحجم صفقة القرن 
من سم الخياط.

مصر 1977... 
األردن 2018

مرور
الكرام

واشنطن ـ جو معكرون

دخــلــت إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد 
ــيـــر قــبــل إعـــان  تـــرامـــب، فـــي املـــخـــاض األخـ
»خطة السام« املوعودة بني الفلسطينيني 
»صـــفـــقـــة  ــة بــــ ــ ــروفــ ــ ــعــ ــ واإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــني املــ
الـــقـــرن«، مــع بـــدء كبير مــســتــشــاري تــرامــب 
وصـــهـــره، جـــاريـــد كــوشــنــر، أمـــس الــثــاثــاء 
مـــن األردن، جــولــتــه إلـــى الـــشـــرق األوســــط، 
والـــتـــي يـــرافـــقـــه فــيــهــا املـــبـــعـــوث األمــيــركــي 
جيسون  اإلسرائيلي-الفلسطيني،  للملف 
غرينبات، وتشمل أيضًا إسرائيل ومصر 
وقطر والسعودية. وفي هذا السياق التقى 
ــاهـــل األردنـــــــــي، املــلــك  ــعـ ــر، أمــــــس، الـ ــنـ كـــوشـ
عــبــدالــلــه الــثــانــي، وبــحــثــا الــوضــع فــي غــزة 
وجــهــود إدارة تــرامــب إلحـــال الــســام بني 
ذكر  مــا  بحسب  والفلسطينيني،  إسرائيل 
البيت األبــيــض. ورغــم بــدء هــذه الــلــقــاءات، 
 الغموض ال يزال يحيط بهذه الخطة 

ّ
إال أن

التي يعمل عليها كوشنر وغرينبات منذ 
حوالي عام، على الرغم من أنها باتت شبه 
جـــاهـــزة مـــن وجــهــة نــظــر الــبــيــت األبــيــض، 
املــســائــل خال  وبــانــتــظــار توضيح بعض 
ــبـــل اإلعــــــــان عــنــهــا  الــــجــــولــــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة قـ
رسميًا. وهناك أربعة تحديات رئيسية قد 

تحدد مصير هذه الخطة وهي:
تأتي  األميركية-الفلسطينية.  العاقات  1ــ 
أّي تواصل  انقطاع   

ّ
جولة كوشنر في ظــل

الفلسطينية  البيت األبيض والسلطة  بني 
ــرار نقل  ــ ــر، بــعــد قـ ــهـ مــنــذ حـــوالـــي ســتــة أشـ
ــى الـــقـــدس املحتلة.  الــســفــارة األمــيــركــيــة إلـ
الضغوط  إلبــقــاء  األبــيــض  البيت  ويسعى 
ه يترك الباب 

ّ
على السلطة الفلسطينية، لكن

مفتوحًا في الوقت نفسه لتطبيع العاقات. 
األميركية املخصصة  املساعدات  ومن بني 
للسلطة الفلسطينية لعام 2018 )نحو 251 
مبلغ  األبيض  البيت  جّمد  دوالر(،  مليون 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة  مــنــهــا،  مــلــيــون دوالر   200
مخصص  دوالر  مليون   65 مبلغ  تجميد 
لـــوكـــالـــة »أونـــــــــــــروا«. كـــمـــا تـــجـــاهـــل الــبــيــت 
األبيض في الفترة األخيرة توصيات وزارة 
األميركية  والــوكــالــة  األميركية  الخارجية 
ــذه  ــنــــاف هــ ــئــ ــتــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــــدولــــــيــــــة، بــــاســ
 هناك نية بربطها 

ّ
أن إذ يبدو  املساعدات، 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــة  ــ ــــشـ ــة دوابـ ــلــ ــائــ ــــت قـــضـــيـــة إحــــــــــراق عــ ــانـ ــ كـ
الــعــام  مــن  يــولــيــو/تــمــوز  فــي  الفلسطينية 
أمس  مهم  منعطف  مــع  موعد  على   ،2015
الـــثـــاثـــاء، بــــدا أنــــه ال يــخــرج عـــن املــســاعــي 
ــــات بــــحــــق املـــتـــهـــمـــني  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــفـــيـــف الـ ــتـــخـ لـ
مع  الجريمة،  بــهــذه  اإلثــنــني  اإلسرائيليني 
قبول محكمة إسرائيلية بإسقاط اعترافات 
كان أدلى بها املتهَمان، وذلك بعد ضغوط 
إســرائــيــلــيــة لــوقــف اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
فــي هـــذه الــقــضــيــة. هـــذا الــتــطــور بــاعــتــراف 
صحيفة »جروزاليم بوست« اإلسرائيلية، 
ســـتـــكـــون لــــه »عــــواقــــب بـــعـــيـــدة املــــــدى بــعــد 
أن  ويعني  االعــتــرافــات«،  بعض  استبعاد 
الــثــانــي فــي القضية،  الــقــاصــر، املتهم  لــدى 
الصحيفة.    بحسب  للبراءة،  كبيرة  فرصة 
وقـــبـــلـــت املــحــكــمــة املـــركـــزيـــة اإلســرائــيــلــيــة 
فــي الــلــد، أمــس الــثــاثــاء، ادعــــاءات محامي 
الدفاع عن قتلة عائلة سعد ورهام دوابشة 
وابــنــهــمــا الــرضــيــع عــلــي، فــي شــهــر يوليو 
املــتــَهــمــني  اعــــتــــرافــــات  بـــعـــض  بـــــأن   ،2015
التعذيب.  وتــحــت  بــالــقــوة  ــزعــت منهما 

ُ
انــت

واعتبرت املحكمة أن هذه االعترافات التي 
يمكن  وال  قانونية  ليست  بالقوة  زعت 

ُ
انت

االعتماد عليها في قرار الحكم. في املقابل 
أقرت املحكمة بأن غالبية االعترافات التي 
أدلــــى بــهــا املــتــهــم الــرئــيــســي فـــي الــقــضــيــة، 
اإلرهـــابـــي عــمــيــرام بــن أولــيــئــيــل، والــقــاصــر 
التخطيط إلحــراق  الشريك معه في  اآلخــر 
منزل عائلة دوابشة، كانت قانونية ويمكن 

استخدامها كدليل إدانة ضد املتهمني.
وادعت القاضية اإلسرائيلية، روت لوريخ، 
املتَهمني  مــن  زعت 

ُ
انت التي  االعــتــرافــات  أن 

عبر استخدام القوة غير صالحة قانونيًا، 
»مــســت بشكل  الــوســائــل  هـــذه  أن  مضيفة 
خطير بالحق األساسي للمتهمني بسامة 
وأشــارت  بكرامتهم«.  مست  كما  جسدهم، 
إلـــى أن بــاقــي االعـــتـــرافـــات، الــتــي لــم يطعن 
فــي كيفية انــتــزاعــهــا، بــل جـــاءت طــواعــيــة، 

الــقــرن«.  »صفقة  مــن  الفلسطيني  باملوقف 
لكن من جهة أخرى، يوّجه البيت األبيض 
للسلطة،  مباشرة  غير  »إيجابية«  رسائل 
عبر تسريبات إلى الصحافة اإلسرائيلية، 
 خــطــة الـــســـام ســتــكــون أســاســًا 

ّ
ــفــيــد بــــأن

ُ
ت

 
ّ
ــًا، وبــــأن  مـــفـــروضـ

ً
لــلــتــفــاوض ولـــيـــس حــــا

محمود  السلطة  رئــيــس  تعتبر  واشــنــطــن 
عباس، املحاور الفلسطيني الوحيد وأنها 

ال تحاول تجاوزه.
استمرار  االقليمي. مع  الواقع  تعقيدات  2ــ 
الــغــمــوض حـــول طــبــيــعــة »صــفــقــة الـــقـــرن«، 
ــيـــض تــبــاعــًا عـــن خطة  يــكــشــف الــبــيــت األبـ
لتوفير تمويل خليجي ملشاريع اقتصادية 
في قطاع غزة بقيمة مليار دوالر. والهدف 
ــا تــســاهــم  ــهـ ــهـــذه املـــقـــاربـــة هــــو أنـ ــلـــن لـ ـــعـ

ُ
امل

بتوفير مناخ إيجابي يساعد على تحريك 
املفاوضات، لكنها في الواقع قد تؤدي إلى 
تأجيج التوتر في قطاع غزة. فاملساعدات 
السعودية سيتم إدخالها عبر معبر رفح، 
ــزة، فيما  مــا ســيــعــزز الــــدور املــصــري فــي غـ
الــتــركــيــة والقطرية  املــســاعــدات  ســتــواصــل 
الدخول عبر ميناء »أشــدود« اإلسرائيلي. 
ــران لم  ــ وعــلــى املــســتــوى اإلقــلــيــمــي، فـــإن إيـ

تلعب أوراقها في غزة بعد.
 التساؤالت حول موقف عّمان من 

ّ
وفي ظل

في  األخيرة  التظاهرات  بعد  السام  خطة 
للمملكة  الخليجي  الــدعــم  وعــــودة  األردن 
االحتال  وزراء  رئيس  اجتمع  الهاشمية، 
بنيامني نتنياهو، مع امللك عبد الله الثاني 
ــــط تــطــمــيــنــات  ــنــــني املــــاضــــي، وسـ ــوم االثــ ــ يـ
إسرائيلية بإبقاء الوضع على ما هو عليه 
ق باألماكن املقدسة في القدس، 

ّ
في ما يتعل

وبحال حصل  عليها.  األردنية  والوصاية 
املـــوقـــف األردنــــــــي، فسيصبح  فـــي  تــعــديــل 
عـــبـــاس أكـــثـــر عـــزلـــة مـــع رفـــضـــه اقــتــراحــات 

السام األميركية.

بن  بـــإرادة  أعطيت  قانونية  اعترافات  هي 
أقــر فيها  أوليئيل، وهــي االعــتــرافــات التي 
 
ً
اإلرهـــابـــي املــذكــور بــالــقــتــل، وتــشــّكــل دلــيــا

أساسيًا في ملف القضية ومــن شأنها أن 
تفضي إلى إدانته بالجريمة.

ــّدقـــت املــحــكــمــة أيـــضـــًا عــلــى صحة  كــمــا صـ
االعــــــــتــــــــراف الــــــــــذي أدلــــــــــى بــــــه شـــــريـــــك بــن 
أولــيــئــيــل، الـــذي يحظر نــشــر اســمــه بحجة 
ــــذي أدلــــى بــاعــتــراف بــشــأن  ــه قـــاصـــر، والـ أنـ
منزل  إحـــراق  لعملية  التخطيط  فــي  دوره 
رفضت  املقابل  فــي  لكنها  دوابــشــة،  عائلة 
عائلة  أبناء  بقتل  تربطه  التي  االعترافات 
زعت منه من خال 

ُ
دوابشة، بحجة أنها انت

استخدام أساليب جسدية مؤملة.
وقد جرت جلسة املحكمة اإلسرائيلية أمس 
بــشــكــل ســــري بــحــجــة مــنــع كــشــف وفــضــح 
وســـائـــل عــمــل جـــهـــاز »الــــشــــابــــاك«. ويــبــنــي 
ــراق  املــتــهــَمــني بتنفيذ عــمــلــيــة إحـ مــحــامــي 
عائلة دوابشة آمااًل على مسألة »التعذيب« 
كسبب النــتــزاع االعــتــرافــات مــن املجرمني، 
إال أن النيابة العامة تقول إنها تملك أدلة 
أوليئيل والقاصر  بــن  تــورط  أخــرى تثبت 

3ــ معضلة اإلجماع الدولي. كانت اإلدارات 
شرك املجتمع الدولي 

ُ
األميركية املتعاقبة ت

عامة  مبادئ  التفاوضي ضمن  املسار  في 
لــلــســام تـــّم االتـــفـــاق عــلــيــهــا خـــال الــعــقــود 
األخــيــرة. وفــي هــذا الــســيــاق، يسعى وزيــر 
جونسون،  بوريس  البريطاني  الخارجية 
لــعــقــد اجــتــمــاع مـــوّســـع الــشــهــر املــقــبــل بني 
فرنسا  مـــن  كـــل  كــوشــنــر ووزراء خــارجــيــة 
واألردن  ــر  ومــــصــ وأملــــانــــيــــا  وبـــريـــطـــانـــيـــا 
والــســعــوديــة وإســـرائـــيـــل، ملــقــارنــة األفــكــار 
وتــحــديــد مــا هــي »الــخــطــوط الــحــمــر« ألي 
 قلق أوروبـــي من 

ّ
مسار تفاوضي، في ظــل

تـــرامـــب لــصــالــح إســرائــيــل.  انــحــيــاز إدارة 
أوروبــيــة لوضع   هناك محاولة 

ّ
أن ويــبــدو 

ضــوابــط عــلــى خــطــة الــبــيــت األبــيــض التي 
حصلت إلى حّد كبير، من دون مشاورات 

مسبقة مع املجتمع الدولي.
األمــيــركــي. املشكلة  الــقــرار  ـــ عملية صنع  4ـ
الــرئــيــســيــة لــخــطــة تــرامــب لــلــســام هــي في 
إلى  امللف  تسليم  أي  الــقــرار،  عملية صنع 
التقليدي  الــدور  كوشنر وحــده، وتهميش 
 عـــن غــيــاب أّي 

ً
لــــــوزارة الــخــارجــيــة، فــضــا

إشــراف جدي على الخطة من قبل مجلس 
األمــن القومي. وكــان هناك تــســاؤالت منذ 
تربط  التي  الوثيقة  العاقة  حــول  البداية 

بني كوشنر واملسؤولني اإلسرائيليني.
ــي لـــدى  ــركــ ــيــ ــًا الـــســـفـــيـــر األمــ وهــــنــــاك أيــــضــ
ــــذي يــغــّرد  ــيـــل، ديــفــيــد فـــريـــدمـــان، الـ إســـرائـ
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة  ســـــــرب  خــــــــارج  كــــذلــــك 
ــبـــاشـــر مــــع كــوشــنــر  ــل بـــشـــكـــل مـ ــتــــواصــ ويــ
والــبــيــت األبـــيـــض. ويــضــعــف إبــعــاد وزارة 
الــخــارجــيــة عـــن مـــســـار صــيــاغــة ومــتــابــعــة 
خطة السام األميركية، موقف إدارة ترامب 
على املستوى اإلقليمي والدولي. من هنا، 
كــان ال بــّد مــن قيام وزيــر الخارجية مايك 
بومبيو بجولة أوروبية وعربية لدفع هذه 
السياق  وفــي  إطاقها.  مرحلة  فــي  الخطة 
نــفــســه، هــنــاك قــنــاة اتـــصـــال مــفــتــوحــة منذ 
رئيس جهاز  بــني  املــاضــي  الشهر  اجتماع 
ماجد  الفلسطينية  العامة  االســتــخــبــارات 
م األخير منصب 

ّ
فرج وبومبيو، عشية تسل

لهذه  يكون  وقــد  رسميًا.  الخارجية  وزيــر 
القناة حظوظ أكبر في إحداث اختراق في 

العاقات األميركية-الفلسطينية.

في الجريمة. وال يزال املتهمان األساسيان 
الجريمة رهــن االعــتــقــال، وذلــك  فــي تنفيذ 
بعد توجيه لوائح اتهام رسمية ضدهما. 
وكان االثنان، قد قاما في يوليو من العام 
2015 بالوصول إلى قرية دوما في الضفة 
حراقة  وعبوات  زجاجات  وألقيا  الغربية، 
ينتقا  أن  قبل  القرية  بــيــوت  أحــد  باتجاه 
إلحراق منزل عائلة دوابشة، مما أسفر عن 
فــورًا،  الــرضــيــع علي دوابــشــة  الطفل  مقتل 
فيما لــقــي الـــوالـــدان ســعــد دوابــشــة ورهـــام 
دوابـــشـــة مــصــرعــهــمــا مــتــأثــريــن بــالــحــروق 
التي أصيبا بها. ولم ينج من أفراد األسرة 
سوى الطفل أحمد دوابشة على الرغم من 
إصابته بحروق شديدة، مكث على أثرها 

أكثر من نصف عام في املستشفى.
ــه الــقــضــاء فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني  ووّجــ
2016 إلــى بــن أوليئيل وقــاصــر آخــر تهمة 
. كما 

َ
الــتــآمــر لــقــتــل عــائــلــة دوابـــشـــة حـــرقـــا

وجه لهما تهمًا إضافية أقل خطورة. لكن 
الدفاع عن املتهمني قال في دعوى قضائية 
إن الحصول على اعترافات املتهمني تمت 

بواسطة اإلكراه وتحت التعذيب.

محاولة أوروبية لوضع 
ضوابط على خطة البيت 

األبيض للسالم

مساعد بن غوريون، 
يسرائيل بار، أول من 

اتهم بالتجسس 
لمصلحة السوفييت

»الجهاد اإلسالمي«: خليفة لشلّّح قريبًا
غزة ـ ضياء خليل

اإلســامــي في فلسطني،  الجهاد  كشفت مصادر مقربة من حركة 
»العربي الجديد«، عن اتجاه في الحركة إلجراء انتخابات داخلية  لـ
ــت 

ّ
الخــتــيــار أمـــني عـــام جــديــد لــهــا، بــعــد الــوعــكــة الــصــحــيــة الــتــي أمل

بأمينها العام الحالي، رمضان عبدالله شلح، الذي يتلقى العاج 
 
ّ
إن املــصــادر  بــيــروت منذ شــهــور. وقــالــت  اللبنانية  العاصمة  فــي 

االنتخابات الداخلية ستكون قريبة، وقد تتوسع لتشمل انتخاب 
التي يتركز ثقلها  للحركة  املناطقية  السياسي والقيادات  املكتب 
 األوفر حظًا ملنصب األمني 

ّ
األساسي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن

العام هو نائب األمني العام الحالي، زياد النخالة، املقيم في لبنان 
 ُينتخب عضو املكتب السياسي 

ّ
منذ سنوات. وتوقعت املصادر أن

لــلــحــركــة، محمد الــهــنــدي، املــقــيــم فــي تــركــيــا مــنــذ أكــثــر مــن عــامــني، 
انتخابات  أول  وهـــذه  للنخالة.  الــعــام خلفًا  األمـــني  نــائــب  ملنصب 
أكبر فصيل  ثاني  تعد  التي  اإلسامي  الجهاد  داخلية في حركة 
مسلح بعد حركة »حماس« في قطاع غزة. وكان شلح، املولود في 

غزة في عام 1958، خضع لجراحة قلب مفتوح، وال يزال منذ ذلك 
الوقت يخضع ملراقبة طبية حثيثة في بيروت، ويقال إنه منذ ذلك 
الوقت في »غيبوبة تامة«. وتولى شلح منصب األمني العام لحركة 
الجهاد اإلسامي عقب اغتيال املوساد اإلسرائيلي  ألول أمني عام 
األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   26 فــي  الشقاقي  فتحي  الــدكــتــور  للحركة 
1995 في مالطا، وظل من ذلك الوقت يعيش في دمشق إلى قيام 
الثورة السورية، وحينها انتقل إلى بيروت. ويحظى شلح بثقل 
مهم على الساحة السياسية الفلسطينية، وسبق له أن ساعد في 
السابق  السياسي  املكتب  ورئيس  عباس  محمود  الرئيس  جمع 
لحركة »حماس«، خالد مشعل، عدة مــرات في القاهرة، بعد أزمة 
الذين  الفلسطينيني  أوائــل  وكــان شلح من  الفلسطيني.  االنقسام 
فترة  »اإلرهــــاب«. وخــال  لــوائــح  على  األميركية  اإلدارة  أدرجتهم 
إسرائيل  مــرســي، رفضت  املــعــزول، محمد  املــصــري  الرئيس  حكم 
للمشاركة في  إلى قطاع غزة  ح والنخالة بالوصول 

ّ
السماح لشل

انطاقتها، وقد  مهرجان مركزي نظمته حركة »حماس« بذكرى 
حضره معظم قادة »حماس« في الخارج.

للحديث تتمة...

جواسيس
إسرائيليين 

ضد االحتالل

بتهمة  سيغيف  غونين  السابق  الوزير  اعتقال  عن  اإلسرائيلي  االحتالل  كشف  يأتي 
لتجنيد  وغربية  عربية  محاوالت  سلسلة  األذهان  إلى  ليعيد  إيران،  لصالح  التجسس 
عمالء للتجسس ضد االحتالل، كان االتحاد السوفييتي ودول أوروبية شرقية األنجح 

فيها منذ قيام دولة االحتالل على أرض فلسطين

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــن اعـــتـــقـــال الـــوزيـــر  أعــــــاد الـــكـــشـــف عــ
ــونــــني  اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي الـــــــســـــــابـــــــق، غــ
سيغيف، أمس األول اإلثنني، بتهمة 
التجسس لصالح إيــران، إلى األذهــان سلسلة 
مـــن مـــحـــاوالت عــربــيــة وغــيــر عــربــيــة لتجنيد 
اإلسرائيلي  االحــتــال  للتجسس ضــد  عــمــاء 
إقامة  بعد  الخمسينيات  ســنــوات  مطلع  منذ 
دولة إسرائيل إثر حرب النكبة في العام 1948. 
وعلى الرغم من أن هذا املسلسل من محاوالت 
خصوصًا  النجاحات،  بعض  شهد  التجنيد 
ــيـــة األوروبـــــيـــــة  ــرقـ ــتـــل الـــشـ ــكـ الـ ــبــــل دول  ــ ِق مــــن 
واالتحاد السوفييتي، إال أن تجنيد سيغيف 
مـــن قــبــل االســتــخــبــارات اإليـــرانـــيـــة يــظــل أكــبــر 
اختراق في هذا السياق، خصوصًا من الناحية 
»املــنــاعــة  املــعــنــويــة، بــمــا يــشــكــلــه مـــن ضــربــة لـــ
اإلسرائيلية  الصحف  حــاولــت  اإلسرائيلية«. 
طيلة  إسرائيل،  في  األمنية  الشؤون  قو 

ّ
ومعل

مساء اإلثنني ونهار أمس الثاثاء، التخفيف 
والــتــقــلــيــل مـــن خـــطـــورة املــعــلــومــات الـــتـــي من 
نــقــلــهــا، خصوصًا  يــكــون سيغيف  أن  املــمــكــن 
أنــه كــان وزيـــرًا فقط بــني عــامــي 1995 و1996، 
الــقــرار السياسي واألمني  بعد عن دوائــر 

ُ
أ ثم 

في إسرائيل، عندما توّجه للعمل في القطاع 
ــــورط الحـــقـــًا فـــي تــهــريــب  ــم تـ ــن ثـ الــــخــــاص، ومــ
املــخــدرات. مــع ذلــك لفتت وســائــل اإلعـــام إلى 
أن سيغيف كـــان مــحــط اهــتــمــام »حــــزب الــلــه« 
واإليــرانــيــني مــنــذ الــعــام 2002، عــنــدمــا حــاول 
الــــحــــزب إغــــــــراءه لــخــطــفــه، عـــبـــر الــفــلــســطــيــنــي 
قيس عبيد الذي أدين باالنتماء للحزب. لكن 
هـــذه املـــحـــاوالت بــحــســب تــقــريــر نــشــره مــوقــع 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« فــي الــعــام 2002 كانت 
بدل املشروع بمحاولة 

ُ
قد باءت بالفشل، واست

تجنيد شخص آخــر واإليــقــاع بــه، وقــد نجح 
ــلــــه« حــيــنــهــا فــــي اإليــــقــــاع بــالــعــقــيــد  ــزب الــ ــ »حــ
احــتــيــاط الــحــنــان تــنــنــبــاوم، واســتــدراجــه إلــى 
لبنان واختطافه والتحقيق معه، وبقي األمر 
ــاء  ــرام صــفــقــة »وفــ ــ طـــي الــكــتــمــان إلــــى حـــني إبــ
ــرار« وإعــادتــه إلــى إســرائــيــل مــع جثامني  األحــ
ثــاثــة جــنــود إســرائــيــلــيــني احــتــجــزهــا »حـــزب 
الله«.  ومقابل محاوالت التخفيف من أهمية 
ــتـــي نــقــلــهــا ســيــغــيــف ملــشــغــلــيــه  املـــعـــلـــومـــات الـ
فــي إيـــران، باعتبار أن الــرجــل بــات بعيدًا عن 
دوائــر صنع الــقــرار، اعتبر رون بن يشاي في 
مــوقــع »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أن سيغيف قد 
يـــكـــون نــقــل أو لــلــدقــة صــحــح لــاســتــخــبــارات 
اإليــــرانــــيــــة، نـــقـــاط مــــواقــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
مجال  فــي  خصوصًا  وإحداثياتها  إســرائــيــل، 
الطاقة، ومواقع عسكرية أخرى قد يكون عرف 
للطاقة.  وزيــرًا  كونه  بفعل  الدقيقة  بمواقعها 
الــتــي كشفت عنها  مــع ذلـــك تبقى املــعــلــومــات 
وسائل اإلعام اإلسرائيلية شحيحة، في ظل 
ما نقله اإلعــام عن محامي سيغيف، بــأن ما 
نــشــره جــهــاز »الـــشـــابـــاك« عـــن نــشــاطــه مــبــالــغ 
بـــه ويــنــطــوي عــلــى تــهــويــل، مــقــارنــة بــمــا هو 

منصوص عليه في الئحة االتهام.
ُيــشــار إلـــى أن سيغيف وعــلــى الــرغــم مــن قــول 
وســائــل اإلعـــام اإلسرائيلية إنــه كــان يخضع 
ــزة الـــــدولـــــة، إال أنـــه  ــهــ ــن قـــبـــل أجــ لـــلـــمـــراقـــبـــة مــ
تــمــّكــن عمليًا مــن الــعــمــل لــصــالــح إيــــران طيلة 
ســت ســنــوات متتالية، مــن خـــال نــشــاطــه في 
عــيــادتــه الــخــاصــة فــي نــيــجــيــريــا، مــع مــا رافــق 
ذلــــك مـــن كــــون عـــيـــادتـــه كـــانـــت مــحــط زيـــــارات 
وعــــاج إلســرائــيــلــيــني عــامــلــني فـــي نــيــجــيــريــا، 
خصوصًا في شركات الحراسة واألمــن، ومن 
ذلك معالجة سيغيف في عيادته للعاملني في 

السفارة اإلسرائيلية في نيجيريا.
وكان سيغيف يغيب عن نيجيريا في رحات 
ــة ومــعــدات  ــ عــمــل يــدعــي أنــهــا الســتــيــراد أدويـ
طبية، وهو الستار نفسه الذي كانفد توسله 
بــــاالســــتــــخــــبــــارات  ــرة  ــ ــ مـ ــه ألول  ــالــ اتــــصــ عــــنــــد 
نيجيريا،  في  اإليرانية  السفارة  في  اإليرانية 
ومــن ثــم فــي الــلــقــاءات التي عقدها، ســواء في 
نيجيريا أو عواصم مختلفة بني رجال أعمال 
إســرائــيــلــيــني، بــعــضــهــم مـــن ذوي الــخــلــفــيــات 
األمــنــيــة ســابــقــًا، وبــني عناصر االســتــخــبــارات 
اإليرانية، الذين قّدمهم على أنهم رجال أعمال، 
ــــان يــعــلــم أنـــهـــم مــــن االســـتـــخـــبـــارات  ــه كـ ــ مــــع أنـ
فعل سيغيف  رد  األهـــم  يبقى  لكن  اإليــرانــيــة. 
ومــــا قـــالـــه لــلــمــحــقــقــني، فــقــد ذكـــــرت الــصــحــف 

اإلسرائيلية أن سيغيف ادعى أنه كان يحاول 
خـــداع اإليــرانــيــني وخــدمــة األمـــن اإلســرائــيــلــي، 
وهو قول لم تقبله االستخبارات اإلسرائيلية 

.
ً
ورفضته جملة وتفصيا

ال تــعــتــرف الـــســـجـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــراكـــز 
ــا هـــو مــنــشــور عــلــى مــواقــعــهــا  املــعــلــومــات ومــ
ــة أو  ــيـ ــربـ ــاح كـــبـــيـــر لـــــــدول عـ ــنـــجـ املـــخـــتـــلـــفـــة، بـ

ــة، فــــــي تـــجـــنـــيـــد إســــرائــــيــــلــــيــــني أو  ــ ــيــ ــ ــــامــ إســ
يــهــود مـــن مــواطــنــيــهــا لــصــالــح خــدمــة أجــهــزة 
لنجاح  العربية، خافًا  لــلــدول  االســتــخــبــارات 
الـــدول األجنبية األخــــرى، وعــلــى نحو خاص 
األوروبــيــة  الكتلة  ودول  السوفييتي  االتــحــاد 
الشرقية في تجنيد عدد ال يستهان به للعمل 
لصالح هذه الدول ضد إسرائيل، وباألساس 

فإن  العربي،  السياق  وفــي  عقائدية.  ألســبــاب 
أبرز املحاوالت هي تلك املصرية التي تتصل 
بتجنيد وإيــفــاد املــصــري رفــعــت الــجــمــال إلى 
إســرائــيــل عشية حــرب يــونــيــو/حــزيــران 1967 
للتجسس لصالح مصر، لكن إسرائيل ادعت 
الحــقــًا أنــهــا تــمــّكــنــت مـــن تــحــويــلــه إلـــى عميل 
مــــــزدوج، كــــان لــنــشــاطــه أثــــر كــبــيــر فـــي نــتــائــج 

أن يقال عن  حــرب يونيو. ومثله أيضًا يمكن 
أشرف مــروان، صهر الرئيس املصري الراحل 
الــنــاصــر، والـــذي لقي مصرعه في  جمال عبد 
ظروف غامضة في لندن. وكان رئيس شعبة 
السابق  العسكرية اإلسرائيلية  االستخبارات 
إيلي زعــيــرا، أصــر حتى وفــاتــه أن مـــروان كان 
الــرغــم مــن تشكيك  جاسوسًا إلســرائــيــل، على 
ــاد« األســبــق إيــســر هــرئــيــل في  رئــيــس »املـــوسـ
 
ً
مــــروان، واتــهــامــه بــأنــه كــان فــي الــواقــع عميا

ــا يتعلق  مــــزدوجــــًا ضــلــل إســـرائـــيـــل فـــي كـــل مـ
األول  أكتوبر/تشرين  لــحــرب  الصفر  بساعة 

عام 1973.
فـــي املــقــابــل، يــقــر مـــا هـــو مــعــلــن فـــي إســرائــيــل 
بــنــجــاح مــصــري فـــي تــجــنــيــد مـــواطـــن يــهــودي 
مــصــري يــدعــى افــــري إلـــعـــاد، تــبــنّي الحــقــًا أنــه 
ــاد« إلــــى مـــصـــر، انــقــلــب  »املــــوســ ـــ كــــان مـــوفـــدًا لــ
عــلــى أعــضــاء خــلــيــة »املـــوســـاد« الــتــي نشطت 
أعــضــاء  ـــم 

ّ
ــل 1954 و1957 وسـ بـــني  مــصــر  فـــي 

ــة. إضــــافــــة إلـــى  ــريــ الـــخـــلـــيـــة لـــلـــســـلـــطـــات املــــصــ
مـــحـــاولـــتـــني آخــــريــــني لــتــجــنــيــد إســرائــيــلــيــني 
لصالح االستخبارات املصرية. جرت املحاولة 
األولــى في العام 1954 بعد أن عــرض ضابط 
ــي الـــجـــيـــش يــــدعــــى ألـــكـــســـنـــدر  ــ ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ إســ
الجيش املصري،  التجسس لصالح  يسرائيل 
لكن »املوساد« تمكن من كشفه واختطافه من 
أوروبــا، وخــال جلبه إلى إسرائيل توفي في 
ظـــروف غــامــضــة فــي الــطــائــرة، وألــقــيــت جثته 
في مياه املتوسط وأطلق على عملية اعتقاله 
واختطافه اسم »عملية بيرن«. وفي عام 1963 
ــال اإلســرائــيــلــي شموئيل  ــمـ اتــصــل رجــــل األعـ
ــاروخ بــاالســتــخــبــارات املــصــريــة في  ــ ســامــي بـ
أوروبـــــــــا، وعــــــرض خـــدمـــاتـــه عــلــيــهــا، وتــمــّكــن 
بــالــفــعــل مـــن الــعــمــل لــصــالــحــهــا، بــعــد أن أقـــام 
النقب،  غــات، في  للنسيج في كريات  مصنعًا 
كـــــان بـــمـــثـــابـــة مــحــطــة رصـــــد لـــاســـتـــخـــبـــارات 
ــم الــقــبــض عــلــيــه والــحــكــم عليه  املـــصـــريـــة، وتــ
بالسجن 18 عــامــًا، وأطــلــق ســراحــه بعد عشر 
سنوات ثم هاجر من إسرائيل واختفت آثاره.

ما عدا ذلك ال ُيذكر نجاح للدول العربية في 
تــجــنــيــد مـــواطـــن إســـرائـــيـــلـــي، لــلــعــمــل لــصــالــح 
ــــدول الــعــربــيــة ضـــد إســـرائـــيـــل، إال فـــي الــعــام  الـ
1972 عندما تم القبض على الناشط اليساري 
اتهم باالنتماء  الــذي  أديــب،  أوي  اإلسرائيلي، 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« والــتــجــســس لــصــالــح  لـــ
التجسس  بتهمة  محاكمته  وتــمــت  ســـوريـــة، 

أيضًا وقضى في السجن 12 عامًا.

سيغيف،  غونين  تمّكن  كيف 
لمراقبة  يخضع  كــان  ــه  أن رغــم 
العمل  من  اإلسرائيلية،  األجهزة 
ــوات مع  ــن ــت س عــلــى مـــدار س
إيران  وزيارة  اإليرانية،  االستخبارات 
عن  ناهيك  ــل،  األق على  مرتين 
تقرير  بحسب  زار،  قــد  ــان  ك ــه  أن
ــــوت«، في  ــرون ــ ــوت أح ــع ــدي »ي
وما  الخليج«؟  في  »دوًال   2002
التوقيت  هــذا  اختيار  سبب  هو 
ذلــك  يتصل  وهـــل  العــتــقــالــه؟ 
الصحافية  عنه  عبّرت  بتساؤل 
أن  عن  حسون،  ــاال  أي اإلسرائيلية 
إيران هي التي تنازلت عن سيغيف 
ردًا  وإحــراجــهــا،  إسرائيل  إلربـــاك 
على الصفعة التي وّجهها لها 
بسرقة  قام  عندما  »الموساد« 
الــنــووي إليــران مطلع  األرشــيــف 

العام الحالي؟

ألغاز اعتقال
الوزير وتوقيته

SCOOP

شـــهـــدت الـــســـنـــوات األولـــــــى إلعــــان 
 )1948( فــــــي  إســــــرائــــــيــــــل«  »دولــــــــــــة 
السوفييتية  لاستخبارات  نشاطًا 
ومــخــابــرات الـــدول الــشــرق أوروبــيــة 
التي تمكنت من زرع جواسيس لها 
فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة فـــي إســرائــيــل، 
ــار الــــذي  ــ ــان أبــــرزهــــم يـــســـرائـــيـــل بـ ــ كـ
ــد املــســاعــديــن املــقــربــني من  ــان أحــ كــ
اإلسرائيلية،  الحكومة  رؤســـاء  أول 
دافــيــد بــن غــوريــون، وقــد اعتقل بار 
عام 1961، وحكم عليه بالسجن 15 
عــامــًا، لكنه تــوفــي فــي الــســجــن قبل 
انتهاء مدة محكوميته. قبله، كانت 
اعتقلت  اإلسرائيلية  االستخبارات 
عام 1956 الدبلوماسي اإلسرائيلي 
بالتجسس  ــتــــه  وأدانــ أفـــنـــي،  زئــيــف 
لصالح االتحاد السوفييتي ألسباب 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة وبـــفـــعـــل مــعــتــقــداتــه 
عدد  قل 

ُ
اعت أفني،  ومثل  املاركسية. 

من العماء ورجــال السياسة الذين 
كانوا يحملون األفكار املاركسية أو 
فريبني إلــى الفكر االشــتــراكــي، ومن 
بينهم العالم كورت سيتا، املحاضر 
فــــي مـــعـــهـــد الـــهـــنـــدســـة الــتــطــبــيــقــيــة 
اتــهــم عــام 1960 بالتجسس  والـــذي 

لــصــالــح تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا وحــكــم 
عليه بالسجن 5 سنوات.

الــحــرب  فــي أوج  الــعــام 1983،  وفـــي 
الـــــبـــــاردة، تــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى الــعــالــم 
ماركوس كلينبرغ، الذي كان يعمل 
األسلحة  تطوير  أبــحــاث  فــي معهد 
الــبــيــولــوجــيــة فــــي نـــيـــس تــســيــونــا، 
ــم بــتــســلــيــم ونـــقـــل مــعــلــومــات  ــهــ واتــ
وحكم  السوفييتي،  لاتحاد  هائلة 
عــامــًا. كما تمكن   29 بالسجن  عليه 
االتـــحـــاد مـــن تــجــنــيــد رجـــل األعــمــال 
ــــودي شـــبـــتـــاي  ــهـ ــ ــيـ ــ اإلســــرائــــيــــلــــي الـ
ــقـــل  كـــلـــمـــنـــوفـــيـــتـــش لـــلـــتـــجـــســـس ونـ
اعتقل  وقد  إسرائيل،  من  معلومات 
بــالــســجــن  ــــام 1987 وحـــكـــم عــلــيــه  عـ

لتسع سنوات.

اإلعــــــــان  تــــــم   ،1991 الــــــعــــــام  وفــــــــي 
ــال الـــكـــولـــونـــيـــل شــمــعــون  ــقـ ــتـ عــــن اعـ
ليفنزون، الذي كان خدم في الجيش 
و»الــــشــــابــــاك«، وبــلــغ مــنــصــب مــديــر 
األمـــن والــحــراســة فــي ديـــوان رئيس 
الحكومة. واتهم بالتجسس لصالح 
وُحكم  أيــضــًا،  السوفييتي  االتــحــاد 

عليه بالسجن 9 سنوات.
وأخــيــرًا أديـــن رجــل األعــمــال وتاجر 
الــســاح اإلســرائــيــلــي نــاحــوم منبار 
فــــي أواخــــــــر الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات بــثــاث 
تقديم  بــمــحــاولــة  تتصل  مــخــالــفــات 
مـــســـاعـــدة لــلــعــدو ونـــقـــل مــعــلــومــات 
ـــقـــل مــنــبــار عــــام 1997 

ُ
إليــــــران. واعـــت

ــم عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن 16 عـــامـــًا  ــ ــكـ ــ وُحـ
وأطــلــق ســراحــه عـــام 2011. وادعـــى 
ــام بها  مــنــبــار أن الــصــفــقــات الــتــي قـ
ــال أعــــمــــال إيـــرانـــيـــني كــانــت  ــ مــــع رجــ
شرعية، وأنه كان يحاول الحصول 
عــلــى مــعــلــومــات جـــديـــدة عـــن املـــاح 
اإلسرائيلي، رون أراد، الذي أسقطت 
ــــزو اإلســـرائـــيـــلـــي  ــغـ ــ ــــي الـ ــائــــرتــــه فـ طــ
للبنان عـــام 1982 ووقـــع فــي األســر 

ولم يعثر عليه بعد ذلك.
نضال...

من عملية بيرن حتى غونين سيغيف: 
كثرت المحاوالت وقلّت النتائج

منبار كان أحد المتهمين بنقل معلومات إليران )جاك غويز/فرانس برس(

لم ينج من عائلة دوابشة سوى طفل واحد )طوماس كوكس/فرانس برس(

عثمان لحياني

قصة العرب في مونديال روسيا ال 
تضاهيها سوى قصصهم السياسية. 

وقصة خسارتهم ملبارياتهم في 
الدقيقة 90 وما بعدها تستحق 
أن يقال فيها الكثير ويكتب. في 

مبارياتهم األولى في مونديال روسيا 
2018 خسرت منتخبات تونس 

واملغرب ومصر مبارياتها في الدقيقة 
الـ90 أو في الوقت بدل الضائع، ذلك 
أن النفس الرياضي للعرب قصير، 

كما هو حبل نفسهم السياسي 
األقصر أيضًا. ومثلما استسلم 
العرب في كثير من قضاياهم، 

استسلمت منتخباتهم املمثلة في 
مونديال روسيا ملصيرها، وخرجت 
الجماهير العربية بحسرة وخيبات، 

هي نفسها التي تالزمهم منذ عقود. 
صحيح أنها ليست سوى كرة قدم، 

لكن الكرة في كثير من تجلياتها باتت 
تنكشف على فصول سياسية. خسر 

املغرب استضافة مونديال 2026 
سياسيًا قبل أن يخسره رياضيًا، 

ألن السعودية، التي استدرجت 
وحليفاتها، الرباط إلى حرب اليمن 

ومغامرة التحالف العربي، طعنوه في 
الظهر واستكثروا على املغرب مجرد 

ورقة تصويت لصالحه في سباق 
الفيفا الستضافة املونديال، وصوتوا 
لصالح دولة الرئيس األميركي، دونالد 

ترامب وشركائها. ومثلما جّرت 
السعودية خمس دول عربية في هذا 

التيهان السياسي، تلقى األخضر 
السعودي خمسة من األهداف في 

شباكه في روسيا. ولرب ضارة نافعة، 
فقد أسهمت هذه الطعنة العربية في 
استثارة الرأي العام في املغرب الذي 

بات يطالب بالعودة إلى االهتمام 
وإعطاء األولوية للفضاء املغاربي 

وإصالح العالقات مع الجزائر، 
بالتزامن مع حملة للناشطني في 

البلدين لفتح الحدود بعنوان »خلي 
الحدود تفتح«.

وقد تكون الصدفة وحدها جمعت بني 
أربعة مشاهد رياضية تحاكي نفس 

الوضع السياسي للعرب في الزمن 
الراهن تمامًا، والصدفة وحدها أيضًا 

من وضعت ممثلي العرب في مواجهة 
متفرقة مع أربع دول، هي نفسها التي 

يصارعون مصائرهم السياسية معها 
أيضًا، روسيا وإيران والواليات املتحدة 

وبريطانيا. خسارة تنظيم مونديال 
2026 في املغرب أمام الواليات املتحدة 

التي تحاول أال تترك للعرب فرصة 
للفرح والتعاضد، وخسارات رياضية 
أمام روسيا وعلى أرضها وهي التي 

باتت تملك قرار السلم والحرب في 
سورية، وهزيمة رياضية أمام إيران، 

وهي التي تقبع في قلب املشهد العربي 
 في أزمة سورية ولبنان والعراق 

ً
فاعال

والخليج، وطرفًا جديدًا في أزمة مع 
املغرب، وخسارة مع إنكلترا التي 

خسر معها العرب األرض املقدسة 
منذ ذلك الوعد املشؤوم في 1917. في 
زمن حكم ترامب والفيفا، لم تعد الكرة 

سوى انعكاس لواقع سياسي.
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المدينة الساحلية تدخل حرب االستنزاف

تونس: هيئة الحقيقة والكرامة تقاضي وزير الخارجية

45
سياسة

  شرق
      غرب

العراق: استهداف 
»الحشد« دعم لـ»داعش«

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  اســـــتـــــنـــــكـــــرت 
ــــس الــــثــــاثــــاء، ضــربــة  ــة، أمـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
مــن مليشيا  جوية طــاولــت عناصر 
األراضـــي  داخـــل  الشعبي«  »الحشد 
الــــســــوريــــة. وقـــــــال املـــتـــحـــدث بــاســم 
أحــمــد  الــعــراقــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــان، إن الــــــــوزارة  ــيــ ــي بــ مـــحـــجـــوب، فــ
»تــعــبــر عـــن رفــضــهــا واســتــنــكــارهــا 
تستهدف  الــتــي  الــجــويــة  للعمليات 
الـــــــقـــــــوات املــــــــوجــــــــودة فــــــي مـــنـــاطـــق 
مواجهة تنظيم داعش، سواء كانت 
في العراق أم سورية أم أي مكان آخر 
في ساحة مواجهة هذا العدو الذي 
»هــذا  أن  واعتبر  اإلنسانية«.  يهدد 

االستهداف يعد دعمًا لداعش«.
)األناضول، أسوشييتد برس(

الحرس الثوري: لن 
نزيد مدى صواريخنا

أعلن قائد الحرس الثوري اإليراني، 
ــــورة(،  ــــصـ مــحــمــد عـــلـــي جـــعـــفـــري )الـ
 لدى قواته القدرة 

ّ
أمس الثاثاء، أن

عــلــى رفـــع مـــدى الــصــواريــخ محلية 
الــصــنــع ألكــثــر مـــن ألــفــي كــيــلــومــتــر، 
 ذلك ليس 

ّ
مؤكدًا، في الوقت ذاته، أن

ضمن السياسات والخطط الحالية. 
التي  العلمية  الــقــدرة  »لــديــنــا  وقـــال 
تـــتـــيـــح زيـــــــــادة مــــــدى صـــواريـــخـــنـــا، 
لـــكـــن هـــــذا لـــيـــس ضـــمـــن ســيــاســتــنــا 
األعـــداء  أهـــداف  معظم   

ّ
ألن الحالية 

االســتــراتــيــجــيــة تــقــع بــالــفــعــل ضمن 
مدى ألفي كيلومتر«.

)العربي الجديد(

البنتاغون يؤكد تعليق
المناورات الكورية 

ــن أمــــس،  الـــبـــنـــتـــاغـــون، أول مــ أكـــــد 
ــق املـــــــــنـــــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــلـ ــعـ تـ
ــات املــتــحــدة  ــواليــ املــشــتــركــة بـــني الــ
وكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، بـــعـــدمـــا كـــان 
األميركي، دونالد ترامب،  الرئيس 
قــد أعــلــن، األســبــوع املــاضــي، وقــف 
هـــذه الــتــدريــبــات مــن طـــرف واحـــد. 
وقالت املتحدثة باسم وزارة الدفاع 
األمــيــركــيــة، دانــــا وايــــت، فــي بــيــان، 
وبالتشاور  تــرامــب  لتعهد  »طبقًا 
مع حليفنا الكوري الجنوبي، علق 
الجيش األميركي كل التحضيرات 
لـــلـــتـــدريـــبـــات الـــحـــربـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة 
فريدوم غارديان في أغسطس/ آب 

املقبل«.
)فرانس برس(

بكين تشيد بكيم 
وتعد بدعمه

أشـــاد الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جني 
بــيــنــغ )الـــــصـــــورة(، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
بـــالـــزعـــيـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي، كــيــم 
الــنــتــيــجــة  ــى  إلــ جـــونـــغ أون، مــشــيــرًا 
ــمـــة  ــقـ »اإليــــــجــــــابــــــيــــــة« الجـــــتـــــمـــــاع الـ
الــتــاريــخــي الـــذي عــقــده مــع الرئيس 
ــب. وقــــال  ــرامــ ــد تــ ــالــ األمــــيــــركــــي، دونــ
شي جني بينغ، لدى اجتماعه بكيم 
في بكني، »أيــًا كانت التغييرات في 
الـــوضـــع الــــدولــــي أو اإلقــلــيــمــي فــإن 
الصينية  والحكومة  الحزب  موقف 
ــم بـــشـــأن االلـــــتـــــزام بــتــعــزيــز  الـــحـــاسـ
ــــات بـــــني الـــصـــني  ــــاقـ ــعـ ــ وتــــطــــويــــر الـ

وكوريا الشمالية لن يتغّير«.
)رويترز(

أديس أبابا تجمع 
مشار وسلفاكير اليوم

اإلثيوبية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن رئـــيـــس جــنــوب 
ــم  ــ ــيـ ــ الــــــــــســــــــــودان، ســــلــــفــــاكــــيــــر، وزعـ
سيلتقيان  مــشــار،  ريــاك  املتمردين، 
ــاء،  ــعــ ــــس أبــــابــــا الــــيــــوم األربــ فــــي أديــ
لــلــمــرة األولــــــى مــنــذ ســنــتــني. وقـــال 
الـــــــــوزارة، ميليس  بـــاســـم  املـــتـــحـــدث 
في  »الــزعــيــمــني سيلتقيان  إن  عــلــم، 
لــدعــوة وجهها  تلبية  أبــابــا  أديـــس 
ــــي( أبـــي  ــــوبـ ــيـ ــ رئــــيــــس الــــــــــوزراء )اإلثـ
أحــمــد«. وأضـــاف أن رئــيــس الـــوزراء 
اإلثــيــوبــي سيدعو »املــســؤولــني إلى 
حل خافاتهما والعمل على إرساء 

السام في جنوب السودان«.
)فرانس برس(

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

تــحــولــت مــعــركــة مــطــار الــحــديــدة إلـــى حــرب 
ــيـــة  ــة الـــشـــرعـ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ اســـــتـــــنـــــزاف لــــلــــقــــوات الـ
والـــــتـــــحـــــالـــــف، الــــــــــذي تــــــقــــــوده الــــســــعــــوديــــة 
واإلمارات، الذي يبدو أنه قرر السيطرة بأي 
ثمن على املــطــار، مــع شــن الطيران 40 غــارة 
عــلــيــه بــحــســب إحـــداثـــيـــات الــحــوثــيــني، فيما 
اســتــهــدف هــــؤالء الـــقـــوات املــهــاجــمــة بكثافة 
الثاني  مع دخــول حــرب الحديدة أسبوعها 
اليوم. وبدأت قوات الجيش اليمني، اقتحام 
مطار الحديدة، في وقت مبكر أمس الثاثاء، 
بـــإســـنـــاد جــــوي كــثــيــف، إذ نـــفـــذت مــقــاتــات 
الــتــحــالــف، وفــقــًا ملــصــادر تــابــعــة للحوثيني، 
أكثر من 40 غارة جوية على املطار، بالترافق 
ــوات الـــشـــرعـــيـــة الــــتــــي واجـــهـــت  ــ ــ مــــع تــــقــــدم قـ

تونس ـ بسمة بركات

حــّمــلــت رئــيــســة هــيــئــة الــحــقــيــقــة والــكــرامــة في 
تــونــس، ســهــام بــن ســدريــن، وزيـــر الخارجية، 
ــبـــعـــات مــنــعــهــا مــن  خـــمـــيـــس الـــجـــهـــيـــنـــاوي، تـ
السفر، في محاولة السترجاع جــواز سفرها 
الدبلوماسي، أمس الثاثاء، في مطار تونس 

قرطاج والذي يمنحها رتبة وزير.
وقالت بن سدرين في مؤتمر صحافي عقدته 
بشكل عاجل في مقر هيئة الحقيقة والكرامة، 
لقي أمس محاضرة في معهد 

ُ
إنها كانت ست

الــــســــام لــــاتــــحــــاد األوروبـــــــــــي عــــن الــتــجــربــة 
التونسية في مجال العدالة االنتقالية، »ولكن 
من املؤسف سيتحول الحديث عن منعها من 
التونسية،  التجربة  عــرض نجاح  بــدل  السفر 

ريان محمد

الدبلوماسي الخاص  تزايدت سرعة الحراك 
الــســوريــة، والـــذي تتصدره »اللجنة  بــاألزمــة 
الدولي  املبعوث  أن  خصوصًا  الدستورية«، 
الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، 
ربط إنجازها باستئناف مفاوضات جنيف، 
على  بدأها بجولة  التي   مشاوراته 

ً
مــواصــا

الدول الفاعلة في امللف السوري، بالتزامن مع 
املناطق  من  للعديد  النظام  قــوات  استهداف 
واملدفعية  الجوية  بالغارات  سورية،  جنوب 

الثقيلة، وتحقيق تقدم محدود.
وأعلنت األمم املتحدة، في بيان أمس، ظهور 
أرضية مشتركة بشأن كيفية تشكيل »اللجنة 
الــدســتــوريــة« ووظــيــفــتــهــا، عــلــى أن يــتــم عقد 
إيــران وروسيا  اجتماعات مع مسؤولني من 
وتركيا في جنيف خال أسابيع. والتقى دي 
ميستورا، في جنيف، مساعد مستشار وزارة 
أونـــال، واملبعوث  الــتــركــي، ســدات  الخارجية 
بوتني  فاديمير  الــروســي  للرئيس  الــخــاص 
إلى سورية، ألكسندر الفرينتييف، ومساعد 
ــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي، حــســني جــبــاري.  وزيــ
بــيــان، إن مسؤولني  فــي  وقــال دي ميستورا، 
ــروا  ــ ــبــــارًا مــــن إيـــــــران وروســــيــــا وتـــركـــيـــا أجـ كــ
مــحــادثــات »جــوهــريــة« بــشــأن كيفية تشكيل 
»اللجنة الدستورية« السورية وعملها، ومن 
املقرر إجــراء املزيد من هذه املحادثات خال 
أســـابـــيـــع. وأضــــــاف »خـــــال االجـــتـــمـــاع جــرت 
مــنــاقــشــات بـــنـــاءة وجــوهــريــة بــشــأن قضايا 
مــتــصــلــة بــتــشــكــيــل وعـــمـــل لــجــنــة دســـتـــوريـــة 

وبدأت أرضية مشتركة تظهر«.
ــــت  ــي وقـ ــ ــ فـ ــــف،  ــشــ ــ كــ ــــورا  ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ مـ وكـــــــــــان دي 
فرنسا  بممثلي  سيجمعه  لــقــاء  عــن  ســابــق، 
ــتـــحـــدة وأملـــانـــيـــا  وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــــواليـــــات املـ
يونيو/حزيران   25 في  واألردن  والسعودية 
الحالي إلجـــراء مــشــاورات بشأن ســوريــة في 
جنيف. وأفادت مصادر معارضة، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أنه يوجد، على هامش 
مــشــاورات دي مــيــســتــورا، حـــراك دبلوماسي 

الذين حاولوا إعاقة  الحوثيني،  مقاومة من 
عملية التقدم عبر استهداف قوات الشرعية 
بقذائف الدبابات واملدفعية. وكانت القوات 
املوالية للحكومة اليمنية والتحالف العربي 
شــنــت هــجــومــًا واســــعــــًا، أطــلــقــت عــلــيــه اســم 
»الــنــصــر الــذهــبــي«، فــي 13 يــونــيــو/حــزيــران 
الحالي بهدف اقتحام مدينة الحديدة على 
ساحل البحر األحمر. وبدأت القوات اليمنية 
في 15 الشهر الحالي معارك للسيطرة على 
مطار الحديدة، فيما قطع الحوثيون الطريق 
الساحلي في منطقة التحيتا على بعد نحو 
100 كيلومتر جنوب مدينة الحديدة، بعدما 
للحكومة  املــوالــيــة  لــلــقــوات  هــاجــمــوا موقعًا 
الـــيـــمـــنـــيـــة. وأعــــلــــن مــــســــؤولــــون عــســكــريــون 
يمنيون، أمس الثاثاء، تصاعد حدة القتال 
اليمنية،  القوات  الحديدة، بني  خــارج مطار 
املدعومة بقوات التحالف، والحوثيني. وقال 
املـــســـؤولـــون إن »لـــــواء الــعــمــالــقــة«، املــدعــوم 
مـــن اإلمــــــــارات، والـــــذي يــدعــمــه أيـــضـــًا غــطــاء 
اقتحام مناطق  التحالف، يحاول  جوي من 
أن  أضافوا  أنهم  إال  املطار،  جنوبي وغربي 
األلــغــام الــتــي زرعــهــا الــحــوثــيــون والقناصة 
يعرقلون جهود السيطرة على املطار. وقال 
مسؤول عسكري يمني، لوكالة أسوشييتد 
بــــرس«، »إنــهــا منطقة شــاســعــة، وقـــد غطى 
الحوثيون األرض بألغام ملنع تقدم القوات. 
أنــهــا مسألة  إنــهــا معركة كــر وفـــر«، مضيفًا 

ما قد يؤثر على صــورة تونس في الخارج«، 
وفق تعبيرها.

»الــعــربــي  وأكـــــدت بـــن ســـدريـــن فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد« أنها سبق أن راسلت وزارة الخارجية 
إلعامها بحضورها املؤتمر وموعده، لتفاجأ 
أمـــس بــمــحــاولــة مــنــعــهــا مـــن الــســفــر بــالــجــواز 
ــه تــم الــتــعــدي على  الــدبــلــومــاســي، مــعــتــبــرة أنـ
صــاحــيــات الــهــيــئــة، الفــتــة إلـــى أن الــفــصــل 66 
يــقــوم بتعطيل متعمد  مــن  بــالــســجــن  يــعــاقــب 
ــه عــلــى الــرغــم  ألعـــمـــال الــهــيــئــة. وأوضـــحـــت أنــ
مــن االتــفــاق بــني الــحــكــومــة والــهــيــئــة القاضي 
باستكمال مسار العدالة االنتقالية في تونس 
وضبط مواعيد التسليم والتسلم التي تنظر 
فيها الهيئة ضمن جدول زمني محدد، إال أن 
هناك وزارات ترفض التعامل مع الهيئة، ومن 

إذ  للمعارضة بمختلف أطرافها في جنيف، 
تم عقد عــدة لــقــاءات ومــشــاورات، إن كــان مع 
الــدول الضامنة، أو  األمــم املتحدة أو ممثلي 
مع سفراء الدول الفاعلة في األزمة السورية. 
ولفتت إلى أن »منصة موسكو، بقيادة قدري 
جــمــيــل، وتــيــار الــغــد، بــقــيــادة أحــمــد الــجــربــا، 
هيثم  بقيادة  الديمقراطي،  الوطني  والتيار 
مناع، وهم من املشاركني في مؤتمر سوتشي، 
قاموا بالفعل بتسليم قائمة بمرشحيهم إلى 
األمم املتحدة، في حني يتوقع أن تسلم الهيئة 
خال  مرشحيها  قائمة  للمفاوضات  العليا 
اجتماعها املــقــرر عــقــده فــي الــريــاض فــي 25 

الشهر الحالي«. 
ــة، فــي  وبـــيـــنـــت مــــصــــادر مـــعـــارضـــة مــــســــؤولــ
ــد«، إن »إعـــــداد  ــديـ ــجـ ــع »الـــعـــربـــي الـ حـــديـــث مـ
تشهد  الــدســتــوريــة،  للجنة  املرشحني  قائمة 
تحاول  تــوازنــات  وهــنــاك  البحث  مــن  الكثير 
العليا  الهيئة  أن  املعروف  االلــتــزام بها، فمن 
مكونة من عدة أطراف إضافة إلى مستقلني، 
الــوطــنــي والفصائل  االئــتــاف  أن  خــصــوصــًا 
قليلة  أيــام  يتحفظون، حتى  كــانــوا  املسلحة 
تم  أنـــه  إال  مرشحيهم،  تسمية  عــن  مــاضــيــة، 
االتــــفــــاق مــعــهــم لــتــســمــيــة مــمــثــلــي الــهــيــئــة«. 

والــجــانــب الشرقي مــن الــحــديــدة بهدف قطع 
املحافظة  بني  يربط  الــذي  الرئيسي  الطريق 

الساحلية والعاصمة صنعاء. 
وأكــــــــد املــــــســــــؤول الــــحــــوثــــي الــــــبــــــارز مــحــمــد 
الــبــخــيــتــي وقـــــوع قـــتـــال عــنــيــف فـــي الــجــانــب 
الحديدة. وأضــاف، على  الجنوبي من مطار 
»فيسبوك« أمس، »ال تزال املعارك تدور اآلن 
جنوب املطار تحت غطاء جوي كثيف جدًا لم 
يسبق له مثيل«. وأشــار الحوثيون إلى شن 
»التحالف أكثر من 40 غارة جوية على مطار 

ــارســـات ســتــؤثــر  ــمـ ــذه املـ الــــخــــارج وأن مــثــل هــ
ــورة تـــونـــس. ولــفــتــت إلـــى أن مـــن بني  عــلــى صــ
ــــرى الــتــي حــصــلــت، الضغط  الـــتـــجـــاوزات األخـ
على 4 أعضاء في الهيئة من امللحقني املنتمني 
ــــوزارات وعـــدد مــن املــوظــفــني، إذ  إلـــى بــعــض الــ
إلــــى ضــغــوط مختلفة  يــتــعــرضــون  أن هــــؤالء 
 
ّ
للعودة إلى مواقعهم األصلية، مشددة على أن
عــن مواصلة  الهيئة  تثني  لــن  الضغوط  هــذه 
أعمالها. وأكدت أنه »سيتم اإلعان قريبًا عن 
برنامج جبر الضرر إضافة إلى إحالة امللفات 

لجرائم االنتهاكات ضد اإلنسانية«.
ــالــــت عـــضـــو هـــيـــئـــة الــحــقــيــقــة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ
»العربي  والكرامة، عا بن نجمة، في تصريح لـ
 الهيئة بصدد استكمال أعمالها، 

ّ
الجديد«، إن

وأحــالــت أول مــن أمـــس مــلــف ضــحــايــا الــثــورة 

على أن يكون حسم الخافات عبر التصويت 
باإلجماع، في حني أن املعارضة تريد تقسيم 
الــلــجــنــة إلـــى 3 حــصــص، ويـــكـــون الــتــصــويــت 
بالغالبية املطلقة«. وأضافت »كما أن النظام 
يحاول أال يطلق يد دي ميستورا في تسمية 
املستقلني وممثلي املجتمع املدني والنسوي 
أنــه حتى  إلــى  اللجنة«. ولفتت  والخبراء في 
لـــو تـــم تــشــكــيــل الــلــجــنــة فــــإن »الــــســــؤال يبقى 
ــراف  ــ كـــيـــف يــمــكــن تـــقـــريـــب وجــــهــــات نـــظـــر أطـ
قد  مــا  بينها،  كبيرة  رؤيـــة مشتركة  تملك  ال 
غياب  حــال  فــي  اللجنة،  عمل  بفشل  يتسبب 
رغــبــة دولــيــة حقيقية إلنــجــاز هــذه الخطوة، 
ما يشكل ضغطًا على جميع األطراف للعمل 

بإيجابية«.
أما ميدانيًا، فإنه يبدو أن النظام يسير بخطة 
ثابتة في التصعيد العسكري جنوب سورية، 
التصعيد«  »خفض  مناطق  إحــدى  املعتبرة 
بــضــمــانــة روســـيـــة إيـــرانـــيـــة تـــركـــيـــة، بــعــد أن 
املناطق  مــن  للعديد  استهدافه  عملية  وســع 
ــة وبــاملــدفــعــيــة  ــارات الـــجـــويـ ــغــ ــالــ الــســكــنــيــة بــ
تواصل  مــع  بالتزامن  الثقيلة،  والــرشــاشــات 
تــعــزيــزات عسكرية. وذكــر »املرصد  اســتــقــدام 
الــســوري لــحــقــوق اإلنـــســـان«، أمـــس الــثــاثــاء، 
ــة مــســيــكــة  ــريـ أن طــــائــــرات حـــربـــيـــة قــصــفــت قـ
ــا. وقـــال الــنــاشــط اإلعــامــي  فــي محافظة درعـ
أبــــو مــحــمــد الـــحـــورانـــي إن »الـــنـــظـــام يصعد 
الــعــســكــريــة فــي مــنــاطــق خفض  مــن عملياته 
الــســوري، خصوصًا  الــجــنــوب  فــي  التصعيد 
الثقيلة  بــاملــدفــعــيــة  قـــواتـــه  ــا، إذ قــصــفــت  ــ درعـ
بشكل مكثف عدة قرى وبلدات، منها صور، 
وعاسم، واملسيكة الغربية في منطقة اللجاة. 
كما طاول القصف مناطق في بلدة النعيمة 
وبـــصـــر الـــحـــريـــر وبــــصــــرى الــــشــــام، وأحـــيـــاء 
مدينة درعا. وتعرضت مناطق في بلدة علما 

للقصف ما تسبب بسقوط جرحى«. 
ــوات الـــنـــظـــامـــيـــة حـــقـــقـــت تــقــدمــًا  ــ ــقـ ــ وكــــانــــت الـ
طــفــيــفــًا، مــســاء أول مـــن أمــــس، نــحــو »كتيبة 
حــران« شــرق درعــا، بالقرب من مدينة بصر 
التي تعرضت خــال األيـــام األربعة  الــحــريــر، 
املاضية لقصف مدفعي، أدى إلى مقتل سبعة 
مــدنــيــني. وســجــل مـــع هــــذه الـــتـــطـــورات أولـــى 
حركات النزوح ملدنيني من هذه املدينة، نحو 
ــا،  عــمــق مــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة فـــي درعـ
خشية تقدم قوات النظام. وتتوعد الفصائل 
املسلحة بالرد على أي محاولة تقدم باتجاه 
مناطق سيطرتها، مع ازدياد حديث وسائل 
اإلعام املوالية للنظام السوري، عن »اقتراب 
املاضية  الساعات  وشهدت  الحسم«.  معركة 
ــدار كــبــرى الــفــصــائــل املــعــارضــة بــيــانــات  ــ إصـ
»حربية«، قالت فيها إنها »ذخرت سبطانات 

البنادق واملدافع، وأعدت ألسوأ الخيارات«.

السيطرة  الــقــوات  تستعيد  أن  قبل  ســاعــات 
بالكامل على املطار. 

ووفـــق مــصــدر مــيــدانــي آخـــر، فــإن الحوثيني 
يشنون قصفًا مكثفًا باملدفعية والرشاشات 
على مــدرج املــطــار، الــذي بــات تحت سيطرة 
القناصة  يتمركز  فيما  الحكومية،  الــقــوات 

الحوثيون في أبراج املطار.
والــطــائــرات  الحربية  السفن  إن  وقــال شهود 
الحربية التابعة للتحالف قصفت، على مدار 
الساعة منذ وقت متأخر أول من أمس، املطار 

الدولة،  أماك  الخارجية ووزارة  وزارة  بينها 
إذ طــالــبــت هـــذه األخـــيـــرة الــهــيــئــة بــاســتــرجــاع 

بعض املمتلكات.
 الـــهـــيـــئـــة ســـتـــواصـــل 

ّ
وأكــــــــدت بــــن ســــدريــــن أن

االتفاق  وبموجب  الــقــانــون  بموجب  أعمالها 
الهيئات  ومــع  العاقة  وزارة  عته مع 

ّ
وق الــذي 

الدستورية واملجتمع املدني وحقوق اإلنسان 
الفصل 148 والــذي ينص  بحسب مقتضيات 
على أن الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة 
ـــه 

ّ
ــل مـــجـــاالتـــهـــا. وكــشــفــت أن االنــتــقــالــيــة فـــي كـ

سبق أن تم استرجاع الجوازات الدبلوماسية 
ألعضاء الهيئة منذ حوالي سنة، وعلى الرغم 
مــن واالحــتــجــاجــات واملـــراســـات الــتــي رفعها 
األعــــضــــاء، إال أنــــه لـــم تــتــم اإلجـــابـــة عـــن أغــلــب 
في  تونس  يمثلون  أنهم  مضيفة  املــراســات، 

وأضـــافـــت »حــتــى الـــيـــوم هــنــاك عـــدم وضـــوح 
يلف اللجنة، إن كان من حيث شكلها ونسب 
التمثيل مع النظام واملجتمع املدني، أو حتى 
نسب تمثيل أطراف املعارضة، خصوصًا أن 
الدولي  للمبعوث  قدمت  سوتشي  معارضة 
بالرغم  للجنة،  بمرشحيها  مستقلة  قائمة 
ا منهم هم من مكونات الهيئة، في  من أن جزء
وقت يقال إن النظام يطالب بحصة أكبر من 

املعارضة«.
الــلــجــنــة مـــا زال يــعــانــي  ويـــبـــدو أن تــشــكــيــل 
الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا اإلشـــكـــالـــيـــة، إذ قــالــت 
مــصــادر مطلعة مــن دمــشــق، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، إن »الخافات كبيرة حول 
اللجنة بني األطراف السورية، بدءًا من نسبة 
اللجنة،  بثلثي  الــنــظــام  يــطــالــب  إذ  التمثيل، 

الحديدة«. وقال املسؤول الصحي القريب من 
التحالف  إن  الدين،  يحيى شــرف  الحوثيني، 
ــيــــني فـــــي مــنــطــقــة  ــقــــل مــــدنــ ــلــــة تــ ــافــ قــــصــــف حــ
الغراسي في ضواحي الحديدة، ما أسفر عن 

مقتل ستة أشخاص، بينهم أربع نساء. 
ــدة، الـــــذي يــمــتــد على  ــديـ ــحـ ويــحــتــل مـــطـــار الـ
مساحة أكــثــر مــن ثــاثــة كــيــلــومــتــرات، أهمية 
عــســكــريــة اســتــثــنــائــيــة، مـــن مــوقــعــه كــبــوابــة 
 عـــن قـــربـــه من 

ً
جــنــوبــيــة إلــــى املـــديـــنـــة، فـــضـــا

الطريق  فيها  يــقــع  الــتــي   ،16 الكيلو  منطقة 
الـــواصـــل بـــني مــديــنــتــي الـــحـــديـــدة وصــنــعــاء. 
ــًا ملـــصـــادر  ــقــ وتـــســـعـــى قـــــــوات الــــشــــرعــــيــــة، وفــ
ــد«، إلـــــى قــطــع  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ مـــيـــدانـــيـــة لــــ
اإلمـــدادات عن الحوثيني من خــال السيطرة 
عــلــى طـــريـــق صـــنـــعـــاء، عــلــى نـــحـــٍو يــمــكــن أن 
ــــل املــديــنــة،  يــخــفــف مـــن ضـــــراوة املـــعـــارك داخـ
فـــيـــمـــا قـــــال شــــهــــود إن الـــحـــوثـــيـــني حــصــنــوا 
املنطقة استعدادًا ملعركة مقبلة على األرجح 
ضــد الــقــوات الــتــابــعــة للحكومة. وفـــي داخــل 
الحديدة، بدت املدينة وكأنها تستعد لحرب 
شوارع. وبحسب أحد سكان مدينة الحديدة، 
فان املتمردين عمدوا منذ االثنني الى »قطع 
شوارع رئيسية في املدينة بالسواتر الترابية 
ــات الــــفــــارغــــة«. وأضـــــاف  ــايـ ــفـ ــنـ وحـــــاويـــــات الـ
»حـــفـــروا )املـــتـــمـــردون( خــنــادق فــي الــشــوارع 
بــعــمــق لــنــحــو مــتــريــن«. وتـــابـــع »الــحــركــة في 

املدينة اليوم تبدو شبه مشلولة«.

فــي الــكــرم الغربي وســط تونس على الــدوائــر 
الــقــضــائــيــة املــتــخــصــصــة بــابــتــدائــيــة تــونــس، 
مــوضــحــة أن املـــلـــف يــتــضــمــن 6 ضــحــايــا و7 
جرحى ويفوق عدد املتهمني 10 متورطني، من 
بينهم رجال أمن وصواًل إلى الرئيس املخلوع، 
زين العابدين بن علي. وأضافت أن األسبوع 
املـــقـــبـــل ســيــشــهــد إحــــالــــة املــــزيــــد مــــن املـــلـــفـــات 
ولفتت  تباعًا.  للقضاء  ستقّدم  الــتــي  األخـــرى 
إلى أن العدالة االنتقالية تنصف الجميع من 
هؤالء  ليعترف  انتهاكات،  ومرتكبي  ضحايا 
مــا سيساعد  اعــتــذارهــم للضحايا  ويــقــدمــون 
الحقيقة وعــدم ماحقتهم قضائيا  في كشف 
يــريــدون  بعضهم  أن  إال  املصالحة،  وتحقيق 
من  الصفحة  وطــي  الضحايا  آالم  على  القفز 

دون كشف الحقيقة.

الحديدة 
مقابل صنعاء 

»األنـــاضـــول« قــد نقلت، االثــنــني، عــن مصادر 
قـــالـــت إنـــهـــا ســيــاســيــة وأمـــمـــيـــة، أن املــبــعــوث 
األممي لم يحقق أي نتائج في مباحثاته مع 

الحوثيني خال زيارته.
من  تأجيل غريفيث مغادرته لصنعاء،  وكــان 
أول أمــس االثــنــني إلــى أمــس الــثــاثــاء، قــد عزز 
ــام الــجــهــود  االنــطــبــاع بــاســتــمــرار الــفــرصــة أمــ
الدبلوماسية لترتيبات سياسية في الحديدة، 

عدن ـ العربي الجديد

مــع مـــغـــادرة املــبــعــوث األمــمــي إلــى 
للعاصمة  غريفيث،  مارتن  اليمن، 
ــاء، بــعــد  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ ــ صــــنــــعــــاء، أمـــــــس ال
إجــرائــه مباحثات مــع مــســؤولــني فــي جماعة 
أنـــصـــار الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــني( عــلــى مــــدى ثــاثــة 
ــام، بـــدأت الــتــســريــبــات والــتــكــهــنــات تتواتر  أيــ
عــن املــقــتــرحــات والــســيــنــاريــوهــات املــطــروحــة 
التي يحملها غريفيث لحل األزمة في الباد، 
بـــمـــا يــشــمــل مـــعـــركـــة الـــحـــديـــدة الـــتـــي تــحــمــل 
مــعــركــتــهــا احـــتـــمـــاالت لـــتـــرتـــيـــبـــات فــــي بــقــيــة 
املــنــاطــق الــخــاضــعــة لــلــحــوثــيــني، عــلــى الــرغــم 
مــن بــقــاء املــســار العسكري هــو األقــــوى، وفقًا 
 حــالــة 

ّ
ملــعــظــم املــــؤشــــرات املــيــدانــيــة، وفــــي ظــــل

انعدام الثقة السائدة بني األطــراف، وتجارب 
الــيــمــنــيــني مـــع مـــا يــزيــد عـــن ثــاثــة أعـــــوام من 
الــــحــــرب. وغــــــادر غــريــفــيــث، أمـــــس، مـــن مــطــار 
الصحافيني،  إلــى  الــتــحــّدث  متجنبًا  صنعاء 
علمًا أنه عادة ما يدلي بتصريحات في ختام 
اليمنية. وكانت وكالة  العاصمة  زياراته إلى 

ــل 
ّ
ــة الـــتـــي تــمــث ــنـ ـــب املـــديـ

ّ
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــجـــن

شــريــانــًا ملعظم مــنــاطــق شــمــال وغـــرب الــبــاد، 
معركة طاحنة قد توقف تدفق املواد اإلغاثية 
والـــوقـــود وتــتــســبــب بــكــارثــة إنــســانــيــة كبيرة. 
 إعــــــراب غــريــفــيــث نــفــســه خــــال اجــتــمــاع 

ّ
لـــكـــن

ملجلس األمن الدولي، مساء اإلثنني، عن أمله 
في أن تستأنف مفاوضات السام بني أطراف 
النزاع في يوليو/ تموز املقبل، أوحى بتمديد 
املهلة أمام التحالف الستمرار هجومه، وفتح 
ــامـــه حــتــى يــولــيــو لــحــســم املــعــركــة.  ــال أمـ املـــجـ
وأوضح دبلوماسيون لوكالة »فرانس برس«، 
أبلغ   غريفيث 

ّ
أن طالبني عدم نشر أسمائهم، 

 
ّ
أن الــــ15 خــال جلسة مغلقة  أعــضــاء املجلس 
الــحــوار  باستئناف  ملتزمون«  األطــــراف  »كــل 
الدبلوماسيني  هـــؤالء  أحـــد  الــســيــاســي. وقـــال 
إنه »يعتزم نتيجة لذلك استئناف املفاوضات 
ــرًا مثاليًا أن تعقد  ــدًا، وســيــكــون أمـ ســريــعــًا جـ

جولة أولى في يوليو«.
 
ّ
مــن جــهــتــه، قـــال دبــلــومــاســي ثـــان لــلــوكــالــة، إن
إطــار احترام سيادة  املفاوضات ستعقد »في 
ــزام األطـــــــراف  ــ ــتــ ــ ــ واســــتــــقــــال« الـــيـــمـــن، مــــع »ال

ــلـــى عــــاقــــات وديــــــــة« ورفـــضـــهـــم  بـــالـــحـــفـــاظ عـ
 
ّ
أن »يـــتـــم اســـتـــخـــدام األراضــــــي الــيــمــنــيــة لــشــن
هجمات«. وأضاف أنه سيتم إشراك »املجتمع 
املفاوضات، وستكون هناك  هــذه  في  املدني« 
حــصــة »ال تــقــل عـــن 30 فـــي املـــائـــة لــلــنــســاء«. 
الدبلوماسي أن املفاوضات سترمي  وأوضح 
ــاء عــمــلــيــة انــتــقــال ســيــاســي ترتكز  ــ إلـــى »إرســ
إلــى ســيــادة الــيــمــن«، كما سيتم االتــفــاق على 
»تـــرتـــيـــبـــات أمـــنـــيـــة« و»مـــراجـــعـــة دســـتـــوريـــة« 
»مصالحة  وإجـــراء  انتخابي  مــســار  وتحديد 
تشكيل  أيضًا  »سيتم  أنــه  إلــى  الفتًا  وطنية«، 
مجلس عسكري وطني« ستكون أولى مهامه 
اإلشــــــراف عــلــى »إعــــــادة انــتــشــار املــجــمــوعــات 

 
ّ
ــه، فــــإن ــفـــسـ املـــســـلـــحـــة«. وبـــحـــســـب املــــصــــدر نـ

ــًا«  ــنـــاك حـــالـــيـــًا »فـــرصـ  هـ
ّ
غــريــفــيــث يــعــتــبــر أن

النتزاع تنازالت من أطــراف النزاع، مع إقراره 
 املعارك الدائرة في مدينة 

ّ
في الوقت نفسه بأن

الحديدة تصّعب هذه املهمة.
ــم املــتــحــدة رســمــيــًا، عن  ــ وفــيــمــا لـــم تــعــلــن األمـ
تــفــاصــيــل مــقــتــرحــاتــهــا حــــول الـــحـــديـــدة حتى 
اليوم، تشير معظم التسريبات والتصريحات 
ــــني فــــــي الـــتـــحـــالـــف  ــؤولـ ــ ــسـ ــ الــــــــصــــــــادرة عــــــن مـ
األممي  املــبــعــوث   

ّ
أن إلــى  اليمنية،  والحكومة 

يــطــالــب الــحــوثــيــني بـــاالنـــســـحـــاب مـــن مــديــنــة 
الحديدة سلميًا لتجنيبها املعركة العسكرية، 
وفـــــق خـــطـــة تــــشــــرف عــلــيــهــا األمـــــــم املـــتـــحـــدة، 

ــب 
ّ
تــؤمــن انــســحــاب مسلحي الــجــمــاعــة وتــجــن

املقابل، يضع  في  الفوضى.  املدينة سيناريو 
الــحــوثــيــون اشــتــراطــات مــن شــأنــهــا أن تــحــّول 
ــف 

ّ
ــٍب، أو تــخــف ــكـــسـ ــارة الـــحـــديـــدة إلـــــى مـ خــــســ

ــل، من  تــأثــيــرات الــخــســارة املحتملة عــلــى األقــ
ق بإدارة امليناء 

ّ
خال املطالبة بضمانات تتعل

بما  للتحالف،  العسكرية  العمليات  وتــوقــف 
يسمح بطريقة أو بأخرى بالبقاء في مناطق 
التقّدم  فــي ذلــك عــدم  سيطرتها األخــــرى، بما 

نحو العاصمة صنعاء.
وبــالــنــظــر إلــــى مــعــطــيــات املـــعـــركـــة، ســيــاســيــًا 
الحوثيني  انــســحــاب  تــعــّد مسألة  وعــســكــريــًا، 
مــن الــحــديــدة، إذ مــا تــمــت، مكسبًا مــن حيث 

خــاص،  وجــه  على  للتحالف  بالنسبة  املــبــدأ 
الـــذي يضع فــي مقدمة أهــدافــه إغـــاق البحر 
األحــمــر أمــام »أنــصــار الــلــه«، وإنــهــاء سيطرة 
هم 

ُ
الحوثيني على املناطق الساحلية، التي تت

إيران بتهريب األسلحة عبرها إلى الجماعة 
لــتــهــديــد أمــــن الـــســـعـــوديـــة، وفـــقـــًا لــاتــهــامــات 
ــررة عــلــى لـــســـان مـــســـؤولـــي الــتــحــالــف.  ــكـ ــتـ املـ
 االنــســحــاب اآلمــن 

ّ
ــإن وبــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، فـ

للحوثيني، بما ال يدمر املدينة على غرار ما 
ــــرى، كــعــدن وتــعــز،  حــصــل فـــي مــحــافــظــات أخـ
ويــراعــي  للشرعية  ذاتــــه  بــحــد  مكسبًا  ــل 

ّ
يــمــث

املـــخـــاوف مـــن حــصــول كـــارثـــة إنــســانــيــة. في 
املقابل، تكاد الخيارات العسكرية للحوثيني 

فــي الــحــديــدة تــكــون مــحــصــورة فــي إمكانية 
الـــدفـــاع املــســتــمــيــت عـــن املـــديـــنـــة، بــمــا يجعل 
املــعــركــة مكلفة لــقــوات الــشــرعــيــة والــتــحــالــف، 
ولكنها بحسب التطورات وبمعطيات املنطق 
الحسم  إلى  العسكرية، تميل  القوى  وتــوازن 
الجماعة  من  املدينة  على  السيطرة  بانتزاع 
 الخيار السياسي 

ّ
على األرجح. وبالتالي، فإن

مع  بــمــرونــة  والــتــعــامــل  للحوثيني  بالنسبة 
غريفيث  الــتــي يحملها  الــدولــيــة  املــقــتــرحــات 
إلـــى صــنــعــاء، قــد يــجــد قــبــواًل لـــدى الجماعة، 
ــق لــهــا بــعــض الــشــروط 

ّ
ــل، بــمــا يــحــق عــلــى األقــ

ويحافظ على قواتها التي عززت بها جبهة 
الخاضعة  املحافظات  مختلف  من  الحديدة 
الحرب  فيه  استهلكت  وقــٍت  فــي  لسيطرتها، 

جزءًا كبيرًا من قوة الحوثيني.
ومــــن شــــأن الـــحـــديـــث عـــن الــــشــــروط الــحــوثــيــة 
املـــطـــروحـــة لــلــقــبــول بـــمـــبـــادرة األمـــــم املــتــحــدة 
ل باملطالبة بوقف 

ّ
والــتــي تتمث الــحــديــدة،  فــي 

الــعــمــلــيــات الــجــويــة لــلــتــحــالــف ضـــد الــجــمــاعــة 
وضمانات أخرى، أن تجعل االنسحاب سلميًا 
»أنصار  ز جماعة 

ّ
تعز وقــت  في  الحديدة،  من 

الله« سيطرتها في بقية مناطق الباد، وفي 
املــقــدمــة منها العاصمة صــنــعــاء، وهــو مــا قد 
ل فرصة للجماعة، بالنظر إلى أن مناطق 

ّ
يمث

ــل األحــــــــــوال، تــعــيــش حــربــًا  ســيــطــرتــهــا فــــي كــ
مستمرة منذ أكــثــر مــن ثــاث ســنــوات، تتكبد 

معها الجماعة خسائر فادحة.
 الــحــوثــيــني إذا 

ّ
ووفــقــًا لــهــذه املــعــطــيــات، فـــإن

ز سيطرتهم 
ّ
تعز ما حصلوا على ضمانات 

ومركزها  الجبلية  الــبــاد  مناطق  باقي  فــي 
ــــدم  عـ ــمــــن  تــــضــ أو  ومــــحــــيــــطــــهــــا،  ــاء  ــ ــعـ ــ ــنـ ــ صـ
ــكـــري ضـــدهـــم،  ــعـــسـ مــــواصــــلــــة الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
وإن بــشــكــل ضــمــنــي غــيــر مــعــلــن، يــمــكــن أن 

ذلــك،  مــع  الــحــديــدة.  مــن  يقبلوا باالنسحاب 
 حـــالـــة انـــعـــدام الــثــقــة، الـــتـــي تـــســـود بني 

ّ
ــإن ــ فـ

أن  يمكن  الــحــال،  بطبيعة  متحاربة  أطـــراف 
تــحــول دون الــقــبــول بـــأي وعـــود وضــمــانــات 
سياسية، إذ من الصعب أن يثق الحوثيون 
عنهم  الحديدة سيمنع  مــن  االنسحاب  بــأن 
ــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ومــواصــلــة  تـــواصـ
التردد  التقدم نحو صنعاء، وهو ما يفّسر 
بــالــقــبــول بــاملــقــتــرحــات األمــمــيــة، إذا صّحت 
ــه  ــا أنـ ــمـ ــول مـــضـــمـــونـــهـــا. كـ ــ ــبـــات حــ ــريـ ــتـــسـ الـ
الحدود  مسألة  ل 

ّ
تمث للسعودية،  بالنسبة 

ــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــمــانــات الــتــي  أولــــويــ
ــتــــزاع الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــانــ تـــحـــصـــل عــلــيــهــا بــ
 
ّ
إن إذ  الحوثيني،  أيــدي  الغربي من  الساحل 
بــقــاء الــجــمــاعــة قـــوة عــســكــريــة تسيطر على 
مــحــافــظــات حــــدوديــــة، أبــــرزهــــا صـــعـــدة، قد 

يعني استمرار التهديد بالنسبة للرياض.
إلـــى ذلـــك، فــإنــه إذا مــا كـــان خــيــار االنــســحــاب 
ــدة، يــمــكــن أن  ــديــ ــحــ ــن الــ اآلمــــــن لــلــحــوثــيــني مــ
باستكمال  للتحالف  املصالح  بعض  ق 

ّ
يحق

السيطرة على املناطق االستراتيجية اليمنية 
قد  املقابل،  في  ــه 

ّ
أن إال  الغربي،  الساحل  على 

يمنية  ألطـــراف  بالنسبة  مريبًا  خــيــارًا  ل 
ّ
يمث

أخـــرى مــنــاوئــة للحوثيني وخــصــوصــًا وسط 
الــجــمــاعــة ضمانات  الــبــاد وشــمــالــهــا. فمنح 
وإن غير معلنة، تسمح باستمرار سيطرتها 
على صنعاء يعّد أمرًا ليس مطمئنًا بالنسبة 
للعديد من اليمنيني، وهو ما عّبر عنه أخيرًا 
مستشار الرئيس اليمني، عبد امللك املخافي، 
 »يجب الــحــذر مــن أي خطط تــؤدي إلى 

ً
قــائــا

ذلك، وأن تكون رسالة الشعب اليمني وقواه 
 صــنــعــاء عــاصــمــة 

ّ
والـــحـــكـــومـــة واضـــحـــة بـــــأن

اليمن وال بديل عن تحريرها«.

استعدت الفصائل المعارضة ألسوأ الخيارات )محمد أبازيد/فرانس برس(

غريفيث قبيل مغادرته صنعاء أمس الثالثاء )محمد حويس/فرانس برس(

واجه تقدم قوات الشرعية مقاومة من الحوثيين )نبيل حسان/فرانس برس(

اإلجابة  بتقديم  مترددين  الحوثيون  يــزال  ال 
الحاسمة حول اقتراحات المبعوث األممي إلى 
وسط  الحديدة،  بشأن  غريفيث،  مارتن  اليمن 
اهلل  أنصار  جماعة  تخلي  إمكانية  عن  حديث 
مقابل  سلميًا،  منها  واالنسحاب  المدينة  عن 
احتفاظها بالعاصمة صنعاء ومناطق أخرى 

تسيطر عليها

إضاءة

هل تكون الصفقة المقترحة 
بين الشرعية والحوثيين؟

انعدام الثقة قد يحول 
دون القبول بأي وعود 

وضمانات سياسية

غريفيث يأمل باستئناف 
مفاوضات السالم في 

يوليو المقبل

»معارضة سوتشي« 
قدمت قائمة مستقلة 

بمرشحيها للجنة

يحاول الحوثيون استنزاف 
القوات اليمنية الشرعية 

والتحالف، عبر استهداف 
مدرج مطار الحديدة، 

لمنع هذه القوات من 
تثبيت سيطرتها عليه

واصلت قوات النظام 
السوري استقدام 

تعزيزات عسكرية إلى 
المنطقة الجنوبية، فيما 

كان موضوع »اللجنة 
الدستورية« يتقدم 

خطوة إلى األمام

الجديد«،  لـ»العربي  المتحدة  األمم  مكتب  من  قريبة  مصادر  كشفت 
أّن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، كان قد أّجل مغادرته 
اإلثنين  يـــوم  صــنــعــاء  الــعــاصــمــة 
لدراسة  للحوثيين  الفرصة  إلتاحة 
المقترحات التي تقّدم بها، وتنص 
إلى  الحديدة  ميناء  تسليم  على 
لجنة من األمم المتحدة، إذ ال تزال 
الجماعة تتردد في تقديم اإلجابة 
الحاسمة، مع استمرار سير المعارك 
ــد تــؤثــر هي  الــمــيــدانــيــة، الــتــي ق
األخرى في مسألة قبول الحوثيين 

أو رفضهم لذلك.

الحوثيون مترددون

مواجهات درعا تقترب... و»اللجنة الدستورية« تتقدم
تقرير

الحدث

الحدث

األربعاء 20  يونيو/ حزيران 2018 م  6  شوال 1439 هـ  ¶  العدد 1388  السنة الرابعة
Wednesday 20 June 2018

األربعاء 20  يونيو/ حزيران 2018 م  6  شوال 1439 هـ  ¶  العدد 1388  السنة الرابعة
Wednesday 20 June 2018



67
سياسة

  شرق
      غرب

تونس: 50 محاميًا 
يقاضون الشاهد وبراهم

محاميًا  خمسني  مــن  لجنة  قـــررت 
لــلــدفــاع عــن الــحــريــات، رفـــع دعــوى 
قـــضـــائـــيـــة ضــــد رئــــيــــس الــحــكــومــة 
ــد  ــاهــ ــشــ ــة، يــــــوســــــف الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
)الـــــــــصـــــــــورة(، ووزيـــــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
ــم، بــتــهــمــة  ــ ــراهـ ــ ــابــــق، لـــطـــفـــي بـ الــــســ
االختطاف واالحتجاز خارج األطر 
الــقــانــونــيــة. وتـــأتـــي هــــذه الــدعــوى 
عن وجود  براهم  بعد تصريحات 
مـــواطـــنـــني وضـــعـــوا تــحــت اإلقـــامـــة 
الــجــبــريــة مــن دون مــلــفــات وال إذن 
قضائي. وقال املنسق العام للجنة 
»العربي  لـ نزار بوجال،  املحامني، 
 ما قامت به الحكومة 

ّ
الجديد«، إن

بـــوضـــع أشــــخــــاص تـــحـــت اإلقـــامـــة 
الجبرية في إطار محاربة الفساد، 
هــو جــريــمــة وفــهــم خــاطــئ لقانون 

الطوارئ.
)العربي الجديد(

قانون لتثبيت »حقوق« 
اإلسرائيليين على 
أراضي الكنائس 

قّدمت عضو الكنيست اإلسرائيلي 
من حزب »كوالنو«، راحيل عزاريا، 
أمس، اقتراح قانون يهدف لتثبيت 
على  إسرائيليني  مستأجرين  حــق 
اليونانية  للكنيسة  تــابــعــة  أراٍض 
األرثــوذكــســيــة فـــي الــشــطــر الــغــربــي 
مـــن مــديــنــة الـــقـــدس املــحــتــلــة، كــانــت 
خمسينيات  فــي  أّجــرتــهــا  الكنيسة 
الـــــقـــــرن املـــــاضـــــي لــــــدائــــــرة أراضـــــــي 
ــًا، وقـــامـــت  ــامــ إســــرائــــيــــل ملـــــدة 99 عــ
الـــكـــنـــيـــســـة قــــبــــل أعــــــــــــوام بــبــيــعــهــا 
مقترح  وكـــان  إسرائيلية.  لشركات 
العام  للكنيست  قــّدم  مماثل  قانون 
املــاضــي، وأدى ألزمــة بني االحتال 
اليونانية،  األرثوذكسية  والكنيسة 

تم على أثرها سحبه.
)العربي الجديد(

النظام السوري يندد 
بتنفيذ اتفاق منبج

الــتــابــعــة  الــخــارجــيــة  وزارة  نــــددت 
ــــل« 

ّ
»الــــتــــوغ ــام الــــــســــــوري بـــــ ــظـ ــنـ ــلـ لـ

التركي األميركي في محيط مدينة 
ــبــــاد. ونــقــلــت  مــنــبــج فـــي شـــمـــال الــ
وكــالــة »ســانــا« عــن مــصــدر رسمي 
الــخــارجــيــة أن »ســوريــة  فــي وزارة 
تـــــعـــــرب عــــــن إدانـــــتـــــهـــــا الــــشــــديــــدة 
قــوات  توغل  إزاء  املطلق  ورفضها 
تركية وأميركية في محيط مدينة 
منبج«، معتبرة أن ذلك يأتي »في 
التركي واألميركي  العدوان  سياق 
املـــتـــواصـــل عــلــى ســـيـــادة وســامــة 

ووحدة أراضي سورية«.
)فرانس برس(

30 ألف سوري يشاركون 
في االنتخابات التركية

فــــــي«  تـــــــــــي.  »إن.  قـــــــنـــــــاة  نـــــقـــــلـــــت 
الــتــلــفــزيــونــيــة عـــن رئـــيـــس الـــــوزراء 
التركي بن علي يلدريم )الصورة(، 
الـــثـــاثـــاء، إن 30 ألــف  قـــولـــه أمــــس 
ســــوري ســيــدلــون بــأصــواتــهــم في 
والبرملانية  الرئاسية  االنتخابات 
املــقــررة يــوم األحــد املقبل،  التركية 
بـــعـــدمـــا حـــصـــلـــوا عـــلـــى الــجــنــســيــة 
التركية. كان الرئيس التركي رجب 
الجنسية  منح  قــد  أردوغــــان  طيب 
الــــصــــراع في  ــن  الـــاجـــئـــني مـ آلالف 

سورية.
)رويترز(

... وأنقرة تنتقد عرقلة 
بيع »إف35« أميركية لها

انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي 
يــلــدريــم، مــوافــقــة مــجــلــس الــشــيــوخ 
األميركي على ميزانية الدفاع، التي 
بيع  بمنع  تتعلق  جزئية  تتضمن 
مقاتات »إف 35« املتطورة لتركيا. 
ــح يــلــدريــم فـــي كــلــمــة لـــه في  ــ وأوضــ
والية إزمير، أمس، أن »قرار مجلس 
الشيوخ األميركي هو تطور سيئ، 
فتركيا دولة ال بديل عنها، والقرار 
االستراتيجي  التحالف  روح  ضــد 

بني الطرفني«.
)العربي الجديد(

لم تنجح حملة قوات 
حفتر باستعادة منطقة 

الهالل حتى اليوم

الجديد في القانون 
االنتخابي هو السماح 

بالتحالفات الحزبية

سعت أطراف عدة 
للسيطرة على المنطقة 

واستغاللها في التفاوض

حزب األكراد يقترب حاليًا 
من عتبة الـ 9 في المائة 

من نوايا التصويت

معارك الهالل 
النفطي

طرابلس ـ أسامة علي

عـــــــادت مــنــطــقــة الــــهــــال الــنــفــطــي 
فــي ليبيا إلــى دائـــرة الــحــدث، بعد 
ــتــه قــــوات قــائــد حــرس 

ّ
هــجــوم شــن

النفطية السابق إبراهيم الجضران  املنشآت 
أهــم موانئ تصدير  التي تضم  املنطقة  على 
النفط الليبي، لينجح في انتزاع أجزاء منها 
ــلــــواء املــتــقــاعــد خليفة  مـــن ســيــطــرة قـــــوات الــ
حــفــتــر. ويــحــيــي هــــذا الــتــطــور الـــصـــراع على 
الــنــفــط فـــي لــيــبــيــا، وهـــي ورقــــة لــطــاملــا سعت 
األطراف املتخاصمة للفوز بها بعد اإلطاحة 

بالعقيد معمر القذافي عام 2011.

هجوم الجضران
بدأت التطورات الجديدة عبر إعان الجضران، 
الخميس املاضي، استعداد قواته لشن هجوم 
»رفع الظلم عن  لـ النفطي  على منطقة الهال 
أهل املنطقة«، لتتضارب بعدها األنباء حول 
ما يجري في املنطقة، قبل أن تصدر املؤسسة 
الــســبــت، بــيــانــًا طالبت  الــوطــنــيــة للنفط، يـــوم 
الفوري غير  »الخروج  بـ الجضران  قــوات  فيه 
املشروط من ميناءي السدرة ورأس النوف«، 
ــوات الـــجـــضـــران على  ــ ــك ســيــطــرة قـ لــيــؤكــد ذلــ
الهال  منطقة  )تتكّون  الهال  منطقة  نصف 
السدرة ورأس  أربعة موانئ هي  النفطي من 
النوف والبريقة والزويتينة(. في هذه األثناء، 
توالت بيانات الشجب واالستنكار املحلية، ال 
سيما من قبل مجلس النواب وحكومته شرق 
الــبــاد، الــتــي اتــهــمــت الــجــضــران باالستعانة 
بمرتزقة من املعارضة التشادية في هجومه 
عــلــى املــنــطــقــة ووقــــــوف قــــوى خـــارجـــيـــة وراء 
الهجوم، مقابل صمت رسمي من قبل املجلس 
األعلى للدولة، وبيان بدت عليه لهجة الحياد 
لحكومة الوفاق طالبت فيه بوقف التصعيد 
فـــي مــنــطــقــة الـــهـــال وتــجــنــيــب الـــبـــاد »حــربــًا 
ــصــدر أمــرًا ألي قوة 

ُ
أهلية«، مــؤكــدة أنها لــم ت

بــالــتــوّجــه نــحــو »منطقة الـــهـــال«، فــي إشـــارة 
لعدم تبعية الجضران وقواته لها.

ــنــــكــــر عــــــــدد مــن  ــتــ وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، اســ
الــــدول الــكــبــرى الــهــجــوم عــلــى منطقة الــهــال، 
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ فــبــريــطــانــيــا وإيـــطـــالـــيـــا والـ

وتــســلــيــم جــثــث الــقــتــلــى ومــعــالــجــة الــجــرحــى، 
التابعة  اإلطــفــاء  بــاإلضــافــة لجهود ســيــارات 
لــه فــي إخــمــاد حريق انــدلــع فــي أحــد خزانات 
الــنــفــط فــي مــيــنــاء الـــســـدرة، ودعـــوتـــه حكومة 
باستام  للمسارعة  النفط  ومؤسسة  الوفاق 
حركة  لتأمني  واســتــعــداده  النفطية  املنشآت 
الــتــصــديــر والــعــمــل. أمـــا بــيــانــه الــثــانــي، الــذي 
ــنــــني، فــقــد اتـــهـــم فــيــه قـــوات  أصــــــدره يــــوم اإلثــ
ــات الـــنـــفـــط بــالــبــرامــيــل  ــزانــ حــفــتــر بــقــصــف خــ
املتفجرة، مشيرًا إلى أنه متحصن داخل تلك 
للخطر  قواته  فكيف يعّرض سامة  املنشآت 
بتفجير تلك الخزانات، وهو ما وضع حفتر 
في موقف حــرج. باإلضافة إلــى بــروز ضعف 
قوات األخير التي ال تزال ترابط عند البريقة 
القريبة من رأس النوف من دون أن تتمكن من 

التقّدم لطرد قوات الجضران.
وترافق بيانا الجضران مع بيان آخر لقبيلة 
املــغــاربــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا ال يــقــل أهــمــيــة، 
أفــراد  أن  للقبيلة  االجتماعي  املجلس  أكــد  إذ 
ــم »مــــــن أبـــنـــاء  ــ ــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة هـ حــــــرس املــ
في  مشهودًا  »دورًا  لهم  أن  مضيفًا  القبيلة«، 
مكافحة اإلرهاب ضد تنظيم داعش الذي كان 
موجودًا في مناطق النوفلية وبن جواد، وفي 

املنطقة الوسطى على وجه العموم«.

الهالل ورقة سياسية
النفطي كورقة مهمة  الهال  وبــرزت منطقة 

وأملــانــيــا وفــرنــســا، دانــــت عــبــر ســفــاراتــهــا في 
فــوري إلطاق  الهجوم وطالبت بوقف  ليبيا 
الــنــار وإخـــاء املنطقة مــن الــســاح لتجنبيها 
األممية  البعثة  اعتبرت  فيما  الحرب.  ويــات 
أن »هذا التصعيد الخطير في منطقة الهال 
النفطي يعّرض اقتصاد ليبيا للخطر، ويهدد 
بإشعال مواجهة واسعة النطاق في الباد«. 
أما حفتر، فقد أعلن املتحدث العسكري باسم 
السبت،  يــوم  املسماري،  أحمد  العميد  قواته، 
ــرد املــلــيــشــيــات  ــ »طـ ـــ ــ ــن بـــــدء حــمــلــة جـــويـــة لـ عــ
اإلرهابية« من منطقة الهال. وذكرت وسائل 
إعــــام فــي الــيــوم الــتــالــي أن عـــدد غــــارات تلك 
الحملة وصل إلى 19 غارة، ُدمرت فيها آليات 
ــتــل جــنــود مــن قــــوات الــجــضــران. ولــكــن لم 

ُ
وق

بتحقيق  الــيــوم  الطرفني حتى  مــن  أي  ينجح 
نــصــر حــاســم عــلــى اآلخـــــر، فــالــســيــطــرة تــبــدو 
مــنــاصــفــة فـــي مــنــطــقــة الـــهـــال الــنــفــطــي، كما 
قــوات  عنها  أعلنت  التي  الجوية  الــغــارات  أن 
حفتر لم تتجاوز استهداف الخطوط الخلفية 

لقوات الجضران.

ما وراء الهجوم؟
ــــرى مـــراقـــبـــون لــلــشــأن الــلــيــبــي أن الــحــمــلــة  ويـ
ــــوات حــفــتــر  ــدة تــســتــهــدف إضــــعــــاف قــ ــديـ الـــجـ
وتشتيتها بني جبهتي درنة والهال، إضافة 
ألهــداف سياسية، من بينها الغضب الدولي 
على حفتر بسبب رفضه مبادرة باريس، وما 
تبعها مــن مــؤشــرات تــدل على تــراجــع بعض 
الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة كـــالـــريـــاض، واألوروبــــيــــة 
كــبــاريــس، عــن دعــمــهــا لــه ولـــو عــلــى الصعيد 
الــســيــاســي، وجــنــوحــهــا الــظــاهــر لــلــتــقــارب مع 
حــكــومــة الـــوفـــاق فــي طــرابــلــس، الــخــصــم غير 

املباشر لحفتر.
وفي كل األحوال، نجح الجضران في تسويق 
املاضي،  الخميس  األول  بيانني،  عبر  أهدافه 
ــام املــحــلــي  ــعــ ــلــــرأي الــ ــرة لــ أظـــهـــر فـــيـــه ألول مـــ
والـــدولـــي انــتــهــاكــات مــارســتــهــا قــــوات حفتر 
عــن وجــود  املنطقة، معلنًا  فــي  املدنيني  بحق 
حوالي 150 أسرة تم تهجيرها على يد قوات 
حفتر من مناطقها في الهال وأجدابيا. كما 
أنه أعلن عن جملة من اإلجــراءات حّسنت من 
صــورتــه، كــإطــاقــه ســـراح أســـرى قـــوات حفتر 

في أيدي األطراف الليبية املتخاصمة للفوز 
ــشـــروق« مــن قبل  بــهــا، مــع إطــــاق عملية »الـ
املــؤتــمــر الــوطــنــي الــســابــق مطلع عــام 2015، 
الـــــذي ســعــى لــتــعــزيــز مــوقــعــه قــبــل جــلــســات 
لم  التي  الحملة  تلك  لكن  السياسي،  الحوار 
تــدم أكثر من أسابيع واجهتها قــوات قبلية 
ــرق الــلــيــبــي، وقـــادهـــا  ــاء الـــشـ ــنـ ــن أبـ مــؤلــفــة مـ
رئـــيـــس حـــــرس املـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة وقــتــهــا، 
إبـــراهـــيـــم الــــجــــضــــران، وكــــــان حــفــتــر يــومــهــا 

 في حروبه في بنغازي.
ً
منشغا

الــتــي سعت الستثمار  الليبية  الــقــوى  ثــانــي 
ورقة النفط، كانت حكومة الوفاق برئاسة فائز 
السراج، التي تمّكنت من دخول طرابلس في 
مارس/ آذار 2016، وشرعنت قوات الجضران 
واعتبرته آمرًا شرعيًا لحرس منشآت النفط، 
ــــام حــركــة  وطــالــبــتــه بـــإعـــادة فــتــح املـــوانـــئ أمـ
الوفاق  الجضران لحكومة  التصدير. جنوح 
دفــع حفتر،  بها كحكومة شرعية،  واعــتــرافــه 
الــذي كــان حينها قد فــرغ من السيطرة على 
على  الواقعة  أجدابيا  وكامل  بنغازي  أغلب 
تخوم منطقة الهال النفطي واملركز الرئيس 
لقبيلة املغاربة التي ينتمي إليها الجضران، 
لاتجاه إلى منطقة الهال والسيطرة عليها 
في سبتمبر/ أيلول 2016 بعدما عقد صفقة 
مع شيوخ القبيلة للتخلي عن رئيس حرس 
املــنــشــآت والـــخـــضـــوع لــســلــطــة حــفــتــر. وعــلــى 
الرغم من معارضة حكومة الوفاق لسيطرته، 
إال أن تفاهمات جرت بينهما انتهت بالقبول 
ــودة  ــي مـــنـــشـــآت الـــنـــفـــط مـــقـــابـــل عــ بـــبـــقـــائـــه فــ

عائداتها املالية للبنك املركزي في طرابلس.
بعد مضي ستة أشهر، وتحديدًا في مارس 
2017، حاولت »سرايا الدفاع عن بنغازي« 

ــركـــســـي،  ــد مـــصـــطـــفـــى الـــشـ ــيـ ــمـ ــعـ بــــقــــيــــادة الـ
تقّدمها  لكن  الهال،  منطقة  على  السيطرة 
توقف عند منشأتي السدرة ورأس النوف، 
معلنة أنها ال تنوي السيطرة على املنطقة، 
ــا بــرفــقــة  ــهـ لــكــنــهــا كـــانـــت فــــي طـــريـــق عـــودتـ
مــهــجــري بــنــغــازي إلــــى مــديــنــتــهــم. واعــتــبــر 
مــراقــبــون وقــتــهــا أن الــحــمــلــة كــانــت تــهــدف 
لتخفيف الضغط الذي كان يعانيه مسلحو 
»شـــورى بنغازي« فــي األجـــزاء األخــيــرة من 
ــة. لــكــن حــفــتــر وبـــعـــد أســـبـــوعـــني من  ــنـ ــديـ املـ
دخول قوات السرايا، تمّكن بمعاونة جوية 
مصرية وفرنسية من إعادة بسط سيطرته 

مجددًا على كامل الهال.

من هو الجضران؟
ــلـــى مــنــطــقــة الـــهـــال  ــدة عـ ــديــ بــحــمــلــتــه الــــجــ
ــم إبـــراهـــيـــم الـــجـــضـــران  ــ ــرز اسـ ــبـ الـــنـــفـــطـــي، يـ
مجددًا على الساحة الليبية. والجضران هو 
من مدينة أجدابيا وينتمي لقبيلة املغاربة، 
ــارس حــيــاتــه  ــ أكـــبـــر قــبــائــل وســــط الــــبــــاد، مـ
كــمــدنــي قــبــل أن يــشــارك فــي أحــــداث الــثــورة 
القذافي  معمر  العقيد  بحكم  أطــاحــت  التي 
الفصائل  كــقــائــد إلحــــدى  وبــــرز  عـــام 2011، 
املسلحة. في سبتمبر/ أيلول من عام 2012، 
أوقف الجضران تصدير النفط عبر املوانئ، 
متهمًا الحكومة املؤقتة بقيادة علي زيدان 
ــوانـــئ ومــحــاولــة  بــالــتــاعــب فـــي عــــــدادات املـ
ــه. وبــســبــب ســيــطــرتــه عــلــى شــريــان  ــوتــ رشــ
التقت  النفط،  في  املتمثل  ليبيا  في  الحياة 
حوله القوى الفيدرالية شرق الباد ملحاولة 
تأسيس حكومة إقليمية، انتهت باإلعان، 
نــهــايــة أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول مـــن الــعــام 

نفسه، عن تأسيس املكتب السياسي إلقليم 
له،  تابعة  حكومة  تشكيل  ومــحــاولــة  بــرقــة 
ورفض التعامل مع الحكومة في طرابلس، 
لكن تلك املحاوالت لم تتجاوز حد البيانات.

وبـــرز اســم الــجــضــران مــجــددًا إثــر محاولته 
في  الحكومة  سلطة  عــن  بعيدًا  النفط  بيع 
طرابلس في مارس/ آذار 2014، في ما ُعرف 
غلوري«  »مورننغ  السفينة  بحادث  وقتها 
الــســدرة قبل  التي حملت شحنة مــن ميناء 
أن تــوقــفــهــا الـــبـــحـــريـــة األمـــيـــركـــيـــة وتـــرجـــع 
الــنــاقــلــة إلفـــــراغ شــحــنــتــهــا فـــي أحــــد مــوانــئ 
طرابلس بطلب من الحكومة املؤقتة. بعدها 
الــدائــرة  بقي الجضران بعيدًا عــن األحـــداث 
منطقة  عــلــى  بسيطرته  مكتفيًا  الــبــاد  فــي 
ــــان عـــن تــوقــيــع االتــفــاق  الـــهـــال، حــتــى اإلعـ
نهاية  املغربية  الــصــخــيــرات  فــي  السياسي 
لــُيــعــلــن انــحــيــازه لــاتــفــاق، ومـــن ثم   ،2015
لتعلن عن توصلها  الــوفــاق  تبعته حكومة 
ــام حــركــة  ــ ــفــــاق إلعـــــــادة فـــتـــح املــــوانــــئ أمــ التــ
مــا زاد مــن حــدة الخافات  التصدير، وهــو 
املبطنة بينه وبني حفتر، ورفض الجضران 
أكثر من مــرة عروضًا من حفتر لانضمام 
إلى قواته املقاتلة في بنغازي. وتوّجت تلك 
الخافات بسيطرة حفتر كليًا على منطقة 
الهال وطرد الجضران منها في سبتمبر/ 
أيلول من العام 2016، بعد انشقاقات حدثت 
ت عنه 

ّ
املــغــاربــة، إذ تخل فــي صــفــوف قبيلة 

بينها  صفقة  خلفية  على  القبيلة  قــيــادات 
وبــــني حــفــتــر تـــم بــمــوجــبــهــا تــســلــيــم الــهــال 
القبيلة  أبناء  أحــد  يتولى  أن  مقابل  لقواته 
ــــرؤس املـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، وهـــو  تــ

الوعد الذي لم يحققه حفتر.

ورقة سياسية في أتون 
الصراع الليبي

لطالما كان الصراع محتدمًا على منطقة النفط )فرانس برس(

مناصرات لصالح الدين ديميرتاش في دياربكر )إلياس أغينكين/فرانس برس(

العسكري  الصراع  في  جديد  من  النفطي  الهالل  منطقة  تدخل 
على  الجضران  إبراهيم  لقوات  هجوم  بعد  ليبيا،  في  والسياسي 
المنطقة ونجاحها بالسيطرة على أجزاء منها، ليرد خليفة حفتر بحملة 
الستعادة المنطقة، التي كانت هدفًا ألطراف النزاع منذ العام 2011

الملف

بدعم  القومية،  الحركة  والتنمية وحزب 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــــن أحـــــــزاب أخـــــــرى، مــنــهــا 
»الوحدة الكبرى«. فيما التحالف الثاني 
هــو »تحالف الشعب« الــذي ضــم أحــزاب 
ــزاب  ــ ــبــــر أحــ ــوري«، أكــ ــهــ ــمــ ــجــ »الـــشـــعـــب الــ
املـــعـــارضـــة، و»الـــجـــيـــد« الــجــديــد املــدعــوم 
غــربــيــًا، و»الـــســـعـــادة«، و»الــديــمــقــراطــي«، 
والحزبان األخيران صغيران وال يملكان 

نسبة كبيرة من األصوات. 
»الــــــشــــــعــــــوب  قـــــــــــــــدرة  انـــــــــــعـــــــــــدام  وأدى 
مع  التحالف  على  الكردي  الديمقراطي« 
أي حزب، خصوصًا »الشعب الجمهوري« 
بــســبــب تـــواجـــد حــــزب قــومــي داخـــلـــه هو 
»الــجــيــد«، إلـــى عـــودة املــخــاوف لــديــه من 
ــلـــوبـــة. وعــبــر  ــاوز الــعــتــبــة املـــطـ ــجــ عـــــدم تــ
الديمقراطي«  »الــشــعــوب  فــي  مــســؤولــون 
ُيعتقل حاليًا عــدد كبير من نوابه  الــذي 
ــن هــذه  بــتــهــم »دعـــــم اإلرهـــــــــاب«، مــــــرارًا عـ
املــــخــــاوف، مــطــالــبــني الــنــاخــبــني األكـــــراد 
لـــهـــم بـــكـــثـــافـــة، وإال فــإنــهــم  بــالــتــصــويــت 
ســيــبــقــون خــــارج الــبــرملــان، مــحــذريــن من 
والــتــنــمــيــة سيستفيد  الــعــدالــة  حـــزب  أن 
من عدم دخول األكراد البرملان، من خال 
انــتــقــال أصــواتــهــم لــلــحــزب الــحــاكــم الــذي 
باضطهادهم.  األكـــراد  القوميون  يتهمه 
وتــشــيــر معظم اســتــطــاعــات الــــرأي  إلــى 
أن حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي يقترب 
ـــ 9 فــــي املـــــائـــــة، مــع  ــ ــ ــًا مــــن عـــتـــبـــة ال ــيـ ــالـ حـ
مــرشــحــه لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة صــاح 
بتهم  حاليًا  املسجون  دميرطاش  الدين 
ــوقــــت الــــذي  ــاب. وفـــــي الــ ــ ــاإلرهــ ــ تــتــعــلــق بــ
ــرأي أن حــزب  تظهر فــيــه اســتــطــاعــات الــ
الحركة القومية لن يحصل على النسبة 
االنتخابية، فإن تحالفه مع حزب العدالة 
والتنمية سيجعله يدخل البرملان املقبل.

االنتخابية  العتبة  إشكالية  تــدفــع  وقــد 
بــــالــــنــــاخــــبــــني مـــــــن األحــــــــــــــــزاب األخـــــــــرى 
الديمقراطي«،  »الشعوب  إلى  للتصويت 
ــــع الحــقــًا  مـــن أجــــل تــشــكــيــل تــحــالــف واسـ
فــــي الــــبــــرملــــان، وتـــهـــديـــد حـــكـــم الـــرئـــيـــس 
رجـــب طــيــب أردوغـــــــان. وإذا دخـــل حــزب 
الشعوب الديمقراطي البرملان، باإلضافة 
نسبة  فقد تصل  »الشعب«،  تحالف  إلــى 
تمثيلهم إلــى 45 فــي املــائــة وربــمــا أكثر. 
ــقـــوضـــون حـــكـــم أردوغـــــــــان إذا  كـــمـــا قــــد يـ
ــنــــواب الـــذي  تــحــالــفــوا مـــع املــســتــقــلــني )الــ
يـــخـــوضـــون األحـــــــزاب بـــا صــفــة حــزبــيــة 
وهو  القانونية(،  العتبة  لحاجز  تفاديًا 

الهدف املوضوع نصب أعينهم جميعًا.

بمسعى من حزب العدالة والتنمية، ألنه 
في حال فشل حزب الشعوب الديمقراطي 
بتجاوز هذه النسبة فسيحصل »العدالة 
والتنمية« على أصوات الناخبني األكراد، 
وهو أمر دفع الناخبني املؤيدين ألحزاب 
التصويت بكثافة للحزب  إلى  املعارضة 
ــتـــرب مــــن عــتــبــة  ــقـ ــردي، مــــا جـــعـــلـــه يـ ــ ــكــ ــ ــ ال
تاريخية هي 14 في املائة، ليكون الكتلة 
الــثــالــثــة فــي الــبــرملــان مــع نــحــو 80 نائبًا 
مــن أصــل 550 فــي حينها، ويــتــقــدم على 
حــزب الــحــركــة الــقــومــيــة. ولــكــن مــع إعــادة 
االنتخابات في األول من نوفمبر/تشرين 
الثاني 2015، وظهور أمل لدى املعارضة، 
ســعــى الــنــاخــبــون لــلــتــصــويــت ألحــزابــهــم 
ــتـــي حــصــل  بــــقــــوة، فـــارتـــفـــعـــت الــنــســبــة الـ
عــلــيــهــا »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« و»الــشــعــب 
الجمهوري«، فيما تراجعت النسبة التي 
الــديــمــقــراطــي«  حــصــل عليها »الــشــعــوب 
الـــكـــردي، لــكــنــه تــجــاوز الــعــتــبــة املطلوبة 
لــلــدخــول إلـــى الــبــرملــان واكــتــفــى بــأقــل من 
50 نــائــبــًا، فــيــمــا الــنــزيــف األكـــبـــر شــهــده 
حزب الحركة القومية اليميني املتطرف، 
ــة. واقــتــصــر  ــعـ ــرابـ بــالــتــراجــع لــلــمــرتــبــة الـ
أحــزاب  أربعة  على  البرملان  في  التواجد 
السياسية  التنظيمات  كــثــرة  رغــم  فــقــط، 

القانونية.
الــدســتــوريــة الشاملة  الــتــعــديــات  وبــعــد 
 10 الــبــرملــانــيــة  العتبة  ظــلــت  لــعــام 2017، 
في املائة بالنسبة لألحزاب بينما سمح 
بــالــتــحــالــفــات مــا بــني األحـــــزاب وفــرضــت 
عــلــيــهــا عــتــبــة 15 فـــي املـــائـــة مـــن مجمل 
األصــوات، وهــذا هو الجديد األبــرز الذي 
حمله القانون االنتخابي الجديد. وبناء 
على القانون الجديد ظهر تحالفان فقط 
هــمــا »الـــجـــمـــهـــوري«، بـــني حـــزب الــعــدالــة 

إسطنبول ـ جابر عمر

ــراب مـــوعـــد إجــــــراء االنــتــخــابــات  ــتــ مـــع اقــ
الــرئــاســيــة والــبــرملــانــيــة فــي تــركــيــا األحــد 
املـــقـــبـــل، تــنــقــســم الـــحـــمـــات االنــتــخــابــيــة 
ــار«،  ــبــ ــكــ ــئـــة »الــ ــتـــني: فـ ــئـ ــــى فـ لـــــألحـــــزاب إلــ
الساعني إلى حصد أكبر عدد ممكن من 
املقاعد الـ600 للبرملان، في مقابل األحزاب 
»الصغيرة« التي ينحصر همها بتجاوز 
الــعــتــبــة االنـــتـــخـــابـــيـــة املـــنـــصـــوص عــنــهــا 
في القانون بـــ10 في املائة من األصــوات 
عــلــى األقــــل لــتــحــجــز لــنــفــســهــا مــكــانــًا في 
 10( البرملانية،  العتبة  وتمنع  الــبــرملــان. 
في املــائــة(، كثيرًا من األحـــزاب الصغيرة 
من أن تتمثل في البرملان، فيما تستفيد 
األحزاب الكبيرة منها، إذ يمكن أن تذهب 
ــوات لــهــا فـــي حـــال لـــم تتمكن  ــ هـــذه األصــ
تلك األحـــزاب »الــصــغــيــرة« مــن الحصول 
على النسبة الكافية. كما أن هذه النسبة 
ــات«، خــصــوصــًا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ تـــهـــدد أحـــــــزاب »األقـ
األكــــــــراد، الـــتـــي تـــرغـــب بـــدخـــول الــبــرملــان 
أيضًا بالشكل املناسب لحجمها العددي 
والسياسي، علمًا أن إحصاء عدد األكراد 
بالتحديد فــي تــركــيــا هــو مــن املــواضــيــع 
الخافية، إذ تتراوح نسبتهم من الشعب 
الــتــركــي بــني 10 فــي املــائــة بحسب أرقـــام 
الـــقـــومـــيـــني األتــــــــراك املـــنـــاهـــضـــني عــمــومــًا 
ــام  ــائـــة بــحــســب أرقــ ــراد، و25 فـــي املـ لــــألكــ

األكراد القوميني أنفسهم.
وتم إقرار العتبة البرملانية في انتخابات 
أعــيــدت  والـــتـــي   ،2015 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
بــعــد أشـــهـــر مـــن الـــعـــام ذاتــــــه، بــعــد فشل 
على  بالحصول  والتنمية  العدالة  حــزب 
األغلبية الكافية، قبل أن يعود ويحصل 
عــلــى األغــلــبــيــة بــنــســبــة قــيــاســيــة قــاربــت 
املــتــابــعــة  ــاط  ــ املـــائـــة. ورأت األوســ 50 فـــي 
أن إقـــــــرار الــعــتــبــة االنـــتـــخـــابـــيـــة فــــي تــلــك 
االنــتــخــابــات كـــان هــدفــه حـــرمـــان أحـــزاب 
ــــول الــبــرملــان،  األكــــــراد الــقــومــيــني مـــن دخـ

فّخ العتبة البرلمانية وسابقة التحالفات
االنتخابات التركية ]7/3[

تحاول األحزاب التركية 
»الصغيرة«، خصوصًا 
الكردية، اجتياز العتبة 

االنتخابية الالزمة 
لدخول البرلمان التركي

خاص

العراق: المالكي يرعى جمع حلفاء إيران
بغداد ـ أكثم سيف الدين

يــســتــعــد رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي الــســابــق، 
ــانـــــون«، نــــوري  ــم ائــــتــــاف »دولــــــــة الـــــقـــ ــيــ زعــ
ــادرة ســيــاســيــة  ــ ــبـ ــ ــكــــي، لــــإعــــان عــــن مـ ــالــ املــ
اتــفــاق صلح بــني كافة  جــديــدة تهدف لعقد 
ترتيب  إلعـــادة  الشيعية،  السياسية  الكتل 
واالتــفــاق  الــكــبــرى،  الشيعية  الــكــتــلــة  أوراق 
 عن 

ً
عــلــى مــلــف املــنــاصــب الــســيــاديــة، فــضــا

بــرنــامــج الحكومة الــجــديــدة، وهــي مــبــادرة 
تكشف مصادر  كما  إيــرانــيــة،  برعاية  تأتي 
»العربي الجديد«. وقال املالكي،  لـ سياسية 
يعمل  »ائتافنا   

ّ
إن صــحــافــي،  تصريح  فــي 

ــّم شــمــل الــقــوى الــخــمــس التي  الــيــوم عــلــى لـ
سّجلت حضورًا انتخابيًا، والتي من املمكن 
أن تلتقي على قاعدة عدم التبعية ألي طرف، 
لتحالف  تحضيرية  لجنة  لتشكيل  تمهيدًا 
السياسية«.  الــقــوى  كــل  ينفتح على  شــامــل 
ــه »يــمــهــد لــتــشــكــيــل األغــلــبــيــة«،  ــ ـ

ّ
ــاف أن ــ وأضــ

مــعــربــًا عــن مــخــاوفــه مــن دخـــول الـــعـــراق في 
فراغ دستوري بعد الـ30 من الشهر الحالي، 

وهو موعد انتهاء عمر البرملان.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤول سياسي 
ــه،  ــمــ ــن اســ ــ ــكــــشــــف عــ ــلــــب عـــــــدم الــ ــع، طــ ــلــ ــطــ مــ
 »املالكي شّكل لجنة 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

خــــاصــــة مــــن قـــــــادة تـــحـــالـــفـــه ومـــســـتـــشـــاريـــه 
ــقـــانـــونـــيـــني، إلعـــــداد  ــن الــــخــــبــــراء الـ وعــــــدد مــ
ــادرة ســيــاســيــة يــنــوي طــرحــهــا  ــبـ مـــســـودة مـ
»املبادرة   

ّ
أن املقبلة«، موضحًا  األيــام  خــال 

ــه املــالــكــي بــخــطــوطــهــا الــعــريــضــة،  الــتــي وّجــ
ــة إعـــــــادة جـــمـــع الــكــتــل  ــاولـ ــحـ يسعى المالكي ليكون زعيمًا للتحالف الجديد )Getty(تـــهـــدف إلـــــى مـ

الشيعية في بوتقة تحالف سياسي واسع، 
هـــو نــســخــة ثــانــيــة مـــن الــتــحــالــف الــوطــنــي 
 
ّ
)الــشــيــعــي( الــســابــق«. وأوضـــح املــســؤول أن

»املــبــادرة ستعتمد أواًل على حــوار مشترك 
بــني كــل الــكــتــل الــشــيــعــيــة، وســيــركــز الــحــوار 
عــلــى االســتــمــاع لــطــروحــات الــكــتــل فــي هــذا 
الصدد، وتذليل العقبات أمام توافق الكتل 
بشأن أزمة االنتخابات، ووضع لجنة لحل 
الـــخـــافـــات الــحــالــيــة بــيــنــهــا«، الفــتــًا إلــــى أن 
السفير اإليراني في بغداد، إيرج مسجدي، 

يرعى هذه املبادرة في النهاية.
يه 

ّ
 »جــهــود املــالــكــي تــركــز عــلــى تبن

ّ
وأكــــد أن

مشروع لّم شمل الكتل الشيعية، ليكون هو 

 يصبح زعــيــمــًا لهذا 
ً
الـــراعـــي لـــه، ومــســتــقــبــا

 »املـــبـــادرة 
ّ
الــتــحــالــف الـــواســـع«، مــوضــحــًا أن

ستكون أشــمــل مــن مــبــادرة )رئــيــس الـــوزراء 
التوافق  الــعــبــادي، وتعتمد  الــحــالــي( حــيــدر 
السياسي بني تلك الكتل، وأن تتم إعادة تشكيل 
انــضــمــام تحالفي  الــكــبــرى مــن خـــال  الكتلة 
املــالــكــي والـــعـــبـــادي إلـــى ســـائـــرون والــفــتــح«.

 
ّ
وبــحــســب املـــســـؤول الــســيــاســي نــفــســه، فـــإن

الفتح  تحالف  تأييد  على  حصل  »املــالــكــي 
لــطــرح مــبــادرتــه، بينما يــتــقــرب الــيــوم إلــى 
العبادي، وهناك اتصاالت مشتركة بينهما 
مــع ســائــرون«،  الفتح  بـــدأت بعدما تحالف 
مؤكدًا أن »املالكي مقتنع اليوم باالنضمام 

يــؤثــر على  الــفــتــح وســـائـــرون، وال  لتحالف 
ذلـــك وجـــود زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مقتدى 
العبادي   فــرص توافقه مــع 

ّ
أن الــصــدر، كما 

كبيرة جدًا«.
وفي السياق، أكد النائب عن »دولة القانون«، 
 »الــفــتــرة املــقــبــلــة ستشهد 

ّ
عــلــي املــالــكــي، أن

إطاق مبادرة جديدة، تضمن حقوق جميع 
مشيرًا  السياسية«،  والعملية  البلد  شركاء 
إيمانًا مطلقًا  القانون تؤمن   »دولــة 

ّ
أن إلــى 

 مــا شـــاب العملية االنــتــخــابــيــة يحتاج 
ّ
ــأن بـ

إلى وقفة حقيقية وجادة، ال يمكن أن يكون 
 بناء الدولة 

ّ
فيها أي تهاون أو تساهل، ألن

بهذا  مـــزورة  نتائج  يكون على  أن  يمكن  ال 
 »البرملان 

ّ
الشكل الفاضح«. وأكد في بيان، أن

الــدولــة كانوا على  ومــن يدعم الشرعية في 
قدر املسؤولية وقّدموا قانون االنتخابات«.

ويــدعــو ســيــاســيــون كــي ال تــكــون املــبــادرات 
ـــطـــرح مــبــنــيــة عــلــى أســــس املــصــلــحــة 

ُ
الـــتـــي ت

الشخصية، وأن تهدف إلى تسوية حقيقية 
ــة لـــنـــتـــائـــج  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــًا لـــلـــمـــنـــطـــلـــقـــات األسـ ــ ــقـ ــ وفـ
ــيـــادي فـــي تــحــالــف  ــقـ ــابـــات. وقـــــال الـ ــتـــخـ االنـ
»الــعــربــي  »ســــائــــرون«، مــحــمــد الـــخـــزاعـــي، لـــ
املـــــبـــــادرات  ــــع  مـ  »ســــــائــــــرون 

ّ
إن ــــد«،  ــــديـ ــــجـ الـ

الــوطــنــيــة، وأي تــســويــة تــصــب فـــي صــالــح 
الباد، والتي ال تبخس حقوق الكتل الفائزة 
 ذلك هو اختيار الشعب، 

ّ
في االنتخابات، ألن

ــاوزه«، مــشــددًا عــلــى »أهــمــيــة  ــجـ وال يــمــكــن تـ
املـــبـــادرات مبنية وفــقــًا للمصالح  تــكــون  أال 
 »تحالف ســائــرون ال 

ّ
أن الشخصية«. وأكــد 

يعترض على أي توّجه يفضي إلى تشكيل 
الحكومة املقبلة، وتجاوز األزمة الحالية«.

»تعطيل تكتيكي« لمفاوضات »النهضة« بحثًا عن اتفاق
القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة أن 
القاهرة لعبت دورًا غير مباشر في تأخير 
انعقاد االجتماع التساعي الذي كان مقررًا 
يومي اإلثنني والثاثاء املاضيني، بني وزراء 
الــخــارجــيــة والــــري ومــديــري االســتــخــبــارات 
فــي مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، بحضور 
تقرير  الــفــنــي، الســتــعــراض  املــكــتــب  ممثلي 
اللجنة الفنية املشتركة حول التقرير الفني 
االستهالي الذي لم يحظ إال بقبول مصر، 
وذلك وفقًا ملا تم االتفاق عليه في االجتماع 

التساعي السابق في أديس أبابا.
ــــي الــــجــــديــــد«  ــــربـ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ وقـــــالـــــت املــــــصــــــادر لـ
ــودان ســـلـــمـــتـــا املــكــتــب  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــا والـ ــيـ ــوبـ ــيـ إن إثـ

ــتـــســـاؤالت واملـــاحـــظـــات  ــالـ الـــفـــنـــي قـــائـــمـــة بـ
ــر  ــريــ ــقــ ــتــ ــالــ واالعـــــــــتـــــــــراضـــــــــات املــــتــــعــــلــــقــــة بــ
االستهالي، خال الشهر املاضي، وكان من 
املقرر أن يودع املكتب االستشاري األسبوع 
املــــاضــــي تـــقـــريـــرًا بــــــرده الـــكـــامـــل عـــلـــى تــلــك 
الدولتني   مصر فاجأت 

ّ
أن إال  االعتراضات، 

األخــريــني بــإرســال خطاب لجميع األطــراف 
ــلــــى الـــتـــقـــريـــر  ــا عــ بـــــوجـــــود مــــاحــــظــــات لــــهــ
ق بفترة ملء الخزان 

ّ
االستهالي في ما يتعل

األولى بعد إنشاء السّد، مما اضطر املكتب 
الــفــنــي إلــــى طــلــب مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت إليــــداع 

التقرير بعد إضافة املاحظات املصرية.
الخطوة املصرية   هذه 

ّ
أن املصادر  وأضافت 

ــل الــتــكــتــيــكــي«  ــيـ ــطـ ــعـ ــتـ تــــأتــــي فـــــي إطــــــــار »الـ
بــــالــــتــــوازي مــــع تـــصـــاعـــد وتــــيــــرة اتـــصـــاالت 

كامل وآدم محمد، للتنسيق قبل االجتماع 
التساعي، بالتوازي مع دخول مصر كطرف 
فـــاعـــل لــلــوســاطــة بـــني إثــيــوبــيــا وإريـــتـــريـــا، 
ولعب االستخبارات املصرية دورًا في فتح 
السعودية  لاستثمارات  اإلثيوبية  السوق 
 عــن تطوير دورهـــا في 

ً
واإلمــاراتــيــة، فــضــا

إدارة االستثمارات املصرية في إثيوبيا.
 البلدين لم يتفقا 

ّ
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن

فترة  مــحــددة إلدارة  اآلن على طريقة  حتى 
امللء األولى للخزان، وهذه هي املشكلة التي 
تدعو مصر التخاذ هذه الخطوة بالتعطيل 
 في أاّل تهدر القاهرة فرصة 

ً
التكتيكي، أما

التقارب االستثنائي مع املجموعة الحاكمة 
الجديدة التي صعد بها أبي أحمد، فتهدر 
بــالــتــالــي فــرصــة تــحــديــد طــريــقــة مـــلء الــســّد 
ــــال االجـــتـــمـــاع الـــتـــســـاعـــي املـــقـــبـــل، الــــذي  خـ

تريده مصر أن يكون حاسمًا.
ــم لــــوضــــع حـــلـــول  ــ ــدائــ ــ ومـــــــــــازال اإلرجـــــــــــاء الــ
لــلــقــضــيــة تــضــمــن عــــدم اإلضــــــرار بمصلحة 
مصر، يقلق الدوائر الحكومية في القاهرة. 
فــقــمــة الــســيــســي وأحـــمـــد، وكــذلــك االجــتــمــاع 
ــا، لــم  ــ ــابـ ــ ــــس أبـ ــ الـــتـــســـاعـــي الـــســـابـــق فــــي أديـ
يتطّرقا بصورة مــرّكــزة للخاف حــول ملء 
الــــخــــزان، بـــل أحـــيـــل األمـــــر إلــــى اجــتــمــاعــات 
ــر الـــجـــديـــد  ــقـــريـ ــتـ ــلـــى الـ ــقــــة لــلــتــعــلــيــق عـ الحــ
وبالتالي،  االستشاري.  املكتب  من  املنتظر 
ــاء حــســم مــقــتــرح كــانــت قــد تــداولــتــه  تـــّم إرجــ
اللجنة الفنية لوزراء الري يتضمن مشاركة 
مـــصـــر فــــي تـــحـــديـــد الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي ســيــتــم 
تخزينها بشكل ربــع أو نصف سنوي قبل 
في  الحق  لها  يكون  وأن  الكلي،  املــلء  فترة 

مصرية-إثيوبية على مستوى استخباراتي 
الخافات  ملــحــاولــة تبديد  رفــيــع،  وســيــاســي 
 مــحــدد إلدارة فــتــرة ملء 

ّ
والــتــوّصــل إلــى حــل

الخزان األولــى قبل عقد االجتماع التساعي 
الــجــديــد املــقــّرر فــي الــقــاهــرة، وذلـــك لتسهيل 
الـــتـــفـــاوض بـــني الـــــدول الـــثـــاث. ويـــأتـــي ذلــك 
املباحثات بني  بالتوازي أيضًا مع استمرار 
ــا يــســمــى »املـــجـــمـــوعـــة الــوطــنــيــة املــســتــقــلــة  مـ
ــّكــلــت بــصــورة 

ُ
لــلــدراســات الــعــلــمــيــة« الــتــي ش

ســريــة مــن 15 عــضــوًا، بــواقــع 5 ممثلني لكل 
ــة، وتــخــتــّص بــتــقــديــم تــوصــيــات علمية  ــ دولـ
ــــدول الــثــاث  لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــني الـ
املــوارد  الخزان، واستغال  حول عملية ملء 
املــائــيــة املــشــتــركــة فــي تنمية الــــدول الــثــاث، 
وفق معايير عادلة، والتأّكد من عدم انعكاس 

عملية ملء الخزان بالضرر على أي طرف.
وذكرت املصادر أن األجواء اإليجابية التي 
ــيــــرة بـــني الــرئــيــس  ســـــادت املـــبـــاحـــثـــات األخــ
املـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ورئــيــس 
ــــوزراء اإلثــيــوبــي أبـــي أحــمــد، فــي لقائهما  الـ
األســــبــــوع قــبــل املـــاضـــي بـــالـــقـــاهـــرة، فتحت 
املــجــال التـــصـــاالت شخصية مــســتــمــرة بني 
البلدين، عباس  مــديــري االســتــخــبــارات فــي 

الــجــدول، وال يكون  مراقبة دقــة تنفيذ ذلــك 
 تغيير تلك الكميات 

ّ
ملصر أو السودان حق

خال العام، وال يكون لهما الحق في طلب 
وقف ملء الخزان في أي مرحلة.

وتـــرّوج وسائل اإلعــام املصرية املقربة من 
السلطة، لنجاح القمة ومن قبلها االجتماع 
إيجابية  أجـــواء  الــتــســاعــي، وتعمد إلشــاعــة 
ــاق يـــراعـــي  ــفــ بـــشـــأن قـــــرب الــــتــــوّصــــل إلـــــى اتــ
حقوق مصر املائية، وذلك المتصاص القلق 
ــد بعد إصــدار 

ّ
والــغــضــب الشعبي الـــذي تــول

السيسي الشهر املاضي قانونًا يفتح الباب 
ملنع زراعة أصناف معينة من األرز والقصب 
ــــي املـــحـــاصـــيـــل املـــســـتـــهـــلـــكـــة لــكــمــيــات  ــاقـ ــ وبـ
كبيرة من املياه، األمر الذي أصاب املجتمع 
بـــاإلحـــبـــاط مـــن احـــتـــمـــال اســـتـــســـام الــنــظــام 

لألمر الواقع الذي تحاول إثيوبيا فرضه.
ــان الــســيــســي قـــد صــــرح فـــي 29 يــنــايــر/ ــ وكـ

بأنه »لم تكن هناك  املاضي،  الثاني  كانون 
أزمــة من األســاس حول سّد النهضة«، بعد 
اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني 
عــمــر الــبــشــيــر، ورئـــيـــس الـــــــوزراء اإلثــيــوبــي 
ــيـــريـــام ديـــســـالـــني، عــلــى  الـــســـابـــق هـــايـــلـــي مـ
هــامــش حــضــورهــم قمة االتــحــاد األفــريــقــي، 
مــخــالــفــًا بــذلــك كـــل الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة 
املصرية التي أبدى فيها املسؤولون قلقهم 
وغــضــبــهــم مــن انـــســـداد املــســار الــتــفــاوضــي، 
أبابا، وعدم  أديــس  الخرطوم ملواقف  وميل 
مــراعــاتــهــمــا املـــخـــاوف املــصــريــة مـــن تــفــاقــم 
 اســتــمــرار أعــمــال بناء 

ّ
الفقر املــائــي، فــي ظــل

السّد التي وصلت إلى 65 في املائة، بحسب 
املسؤولني اإلثيوبيني. مصر وإثيوبيا لم يتفقا على طريقة إدارة فترة ملء الخزان )زكريا أبو بكر/فرانس برس(
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رفع أسعار 6 آالف دواء في مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

املصرية  الــصــحــة  وزارة  تـــدرس 
بــاالتــفــاق مـــع عـــدد مـــن شــركــات 
األدويـــــــة، تــحــريــك مـــا يــقــرب من 
املختلفة خالل  األدويــــة  مــن  آالف صنف   6
األيــــام املــقــبــلــة، مــن بينها أدويــــة ألمـــراض 
ــر والــــضــــغــــط والـــقـــلـــب  ــكـ ــل الـــسـ ــثـ ــة مـ ــنـ ــزمـ مـ
ومحاليل الكلى، ما يفاقم األزمات املعيشية 
ملحدودي الدخل والفقراء، حسب مراقبني. 

وأكدت مصادر حكومية مصرية مسؤولة، 
»العربي الجديد« أن وزارة الصحة تتكتم  لـ
على الزيادات الجديدة في أسعار األدوية، 
لــتــزامــنــهــا مــع االرتـــفـــاعـــات الــتــي شهدتها 
البالد مع عدد من الخدمات خالل الساعات 
ــار املـــيـــاه  ــ ــعـ ــ ــة أبـــــرزهـــــا زيـــــــــادة أسـ ــيــ املــــاضــ
والكهرباء والوقود. وتوقعت تلك املصادر، 
الــتــي رفــضــت ذكــر اســمــهــا، أن يتم اإلعــالن 
عــن الــزيــادات الجديدة فــي أســعــار األدويــة 

خــــالل شــهــر أغــســطــس/ آب املــقــبــل، وذلـــك 
ا لالتفاق بني وزارة الصحة وشركات 

ً
وفق

األدويــة، كما توقعت املصادر اختفاء عدد 
مــن األدويـــة بــدايــة مــن شهر يوليو/ تموز 
املقبل، كما حدث خالل السنوات املاضية، 
لــيــكــون ذلــــك مـــبـــررًا مـــن قــبــل الــــدولــــة على 
املصادر  األدويـــة. وتوقعت  أسعار  تحريك 
الــجــديــدة في  الــزيــادة  الحكومية أن تــكــون 
بـــني 35 و50%، فيما  مـــا  األدويــــــة،  أســـعـــار 
خــاطــبــت بــالــفــعــل شـــركـــات األدويــــــة وزارة 
ــادة األســـعـــار بــعــد قـــرار  ــ الــصــحــة بــشــأن زيـ
واملياه.  والكهرباء  الــوقــود  أسعار  تحريك 
وأكــدت الشركات في املخاطبات الرسمية، 
أن تحريك أسعار األدوية من جديد أصبح 
أمرًا ملحًا، نتيجة لتعرضها للخسائر بعد 

اإلجراءات الحكومية األخيرة.
ــــن املـــرتـــقـــب أن تـــنـــاقـــش غـــرفـــة صــنــاعــة  ومـ
الدواء باتحاد الصناعات املصرية برئاسة 
الــعــزبــي، خـــالل األيــــام املقبلة تأثير  أحــمــد 

ــادة أســعــار املــحــروقــات والكهرباء  قـــرار زيـ
على شــركــات األدويـــة، ونسبة الــزيــادة في 
ــداد مقترح يخفف من  اإلنــتــاج، وإعـ تكلفة 
األعباء على الشركات، وبما يضمن توفير 
الـــــدواء لــلــمــواطــنــني، كــمــا ســتــعــقــد الــنــقــابــة 
ملناقشة  أيضًا  اجتماعًا  للصيادلة  العامة 
خطر رفــع أسعار األدويـــة، في ظل معاناة 
ــار وخـــفـــض  ــ ــعــ ــ ــن غــــــالء األســ ــ املــــواطــــنــــني مـ

قدرتهم الشرائية. 
ــز  ــركـ ــر املـ ــذر مــــديــ ــ ــيــــاق مـــتـــصـــل حــ ــى ســ ــ وفــ
ــــدواء، مــحــمــود فـــؤاد،  املــصــري للحق فــي الـ
ــة في  ــ ــ مـــن خـــطـــورة تــحــريــك أســـعـــار األدويـ
ظــل الــظــروف االقــتــصــاديــة الصعبة وغــالء 
األســـر،  مــن  بالكثير  يحيط  الـــذي  املعيشة 
الـــدواء أصبح ال يخلو منه  إلــى أن  مشيرًا 

أي بيت.   
وأضــاف فــؤاد أن الـــدواء في مصر كــان من 
أكــثــر الــقــطــاعــات اســتــقــراًرا، وأنـــه منذ قــرار 
الحكومة املصري بتعويم الجنية املصري 

ــة  عـــام 2016، أصــبــح تــحــريــك ســعــر األدويــ
الغالبة  دواء  أن  بصفة مستمرة، موضحًا 

يجب أن يكون »خطًا أحمر«.
وكــانــت الــحــكــومــة اتــخــذت قـــراريـــن لــزيــادة 
أسعار األدوية، األول في مايو/ أيار 2016 
يــتــضــمــن رفــــع أســـعـــار كـــل املــســتــحــضــرات 
بأقل من 30 جنيهًا بنسبة %20،  املسعرة 
والــثــانــي فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2017 
شمل تحريك مــا يــتــراوح بــني 10% و%15 

من األدوية بنسب بني 30% و%50.
واضـــطـــرت الــحــكــومــة املــصــريــة إلـــى اتــخــاذ 
ــراءات تقشفية تــحــت ضــغــوط صــنــدوق  ــ إجـ
باقي شرائح  على  للحصول  الــدولــي  النقد 
للحد  قرض يبلغ إجماليه 12 مليار دوالر 
مــن أزمــتــهــا املــالــيــة. وحصلت مصر على 6 
على  الــحــصــول  وتــتــرقــب  دوالر،  مـــلـــيـــارات 
مــلــيــاري دوالر في  شــريــحــة جــديــدة بقيمة 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــشــهــر املــقــبــل، حسب 
تصريحات وزير املالية محمد معيط، أمس.

الكويت ـ محمود بدير

قال تقرير صادر عن مؤسسة أرقــام كابيتال العاملية، 
حـــصـــلـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عـــلـــى نـــســـخـــه مــــنــــه، إن 
ــاء، إعـــالن  ــعــ الــبــورصــة الــكــويــتــيــة تــتــرقــب، الـــيـــوم األربــ
مــؤســســة مـــرغـــان ســتــانــلــي كــابــيــتــال إنــتــرنــاشــيــونــال 
MSCI قــــرارهــــا بـــشـــأن املـــراجـــعـــة الــســنــويــة لـــأســـواق 
املحتمل ترقيها إلى مصاف األسواق الناشئة، من أجل 
أقرتها  الــتــرقــي بعد خــطــوة  فــي  الــكــويــت  حسم أحقية 
مــؤســســة »فــوتــســي راســـــل« فـــي 30 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
املاضي، التي ستولد تدفقات استثمارية على األسهم 

وحــدة  وتـــرى  دوالر.  مليار   1.5 يبلغ  بنحو  الكويتية 
أبحاث أرقام كابيتال في تقريرها، أن احتماالت إدراج 
بورصة الكويت في قائمة املراقبة الحتماالت الترقية 
إلـــى مــصــاف األســــواق الــنــاشــئــة فــي مــؤشــر MSCI في 

يونيو/ حزيران 2018 ما زالت مطروحة بقوة. 
ويـــــرى مـــديـــر عــــام قـــطـــاع األصــــــول فـــي شـــركـــة الــشــرق 
»الــعــربــي  لــالســتــثــمــار يحيى كــمــشــاد، خـــالل حــديــثــه لـــ
ــرار املــوافــقــة على  الـــجـــديـــد«، أن هــنــاك تــبــايــنــا حـــول قــ
الحتماالت  املراقبة  قائمة  فــي  الكويت  بــورصــة  إدراج 
ــــى مـــصـــاف األســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، حـــيـــث مــا  الـــتـــرقـــيـــة إلـ
زال هــنــاك انــقــســام بــشــأن إمــكــانــيــة الــتــرقــيــة للبورصة 

الــكــويــتــيــة فـــي هـــذا املـــؤشـــر بــســبــب عـــدد مـــن الــعــوائــق 
الــتــنــظــيــمــيــة والــفــنــيــة. ويــــرى كــمــشــاد أنــــه مـــن املــرجــح 
أن تظل الكويت فــي مؤشر األســـواق الــصــاعــدة، حيث 
تــظــل الــســيــولــة هـــي مــصــدر الــقــلــق الــرئــيــســي، مــشــيــرًا 
السيولة  معايير  يستوف  لم  الكويتي  السوق  أن  إلــى 
الناشئة خالل  لأسواق   MSCI التي وضعتها شركة 
السنوات القليلة املاضية، والتي تتطلب أن يبلغ معدل 
دوران السهم ملدة 12 شهرا بنسبة 15%، باإلضافة إلى 
املعدل الفصلي خالل 2018 و2017. من ناحية أخرى، 
»الــعــربــي  قـــال املــحــلــل بـــأســـواق املـــال عــدنــان الــرشــيــد لـــ
الـــوفـــاء بمعايير  إلــــى  الــكــويــت تــحــتــاج  الـــجـــديـــد«، إن 

كابيتال  تقوم مؤسسة مرغان ستانلي  لكي  السيولة 
إلى  الكويت  بترقيتها، وفرص إضافة  إنترناشيونال 
قائمة املراقبة ملؤشر املؤسسة للترقية لحالة األسواق 
الناشئة في يونيو/ حزيران 2018 ممكنة، لكن يوجد 
بتنفيذ  الــبــورصــة  وقــامــت  بتأخيرها.   احتمال  أيضًا 
املــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن إصـــالحـــات الـــســـوق، لــكــن هــنــاك 
املــالــي، إذ  إن  الكثير مما ينبغي عمله، حسب املحلل 
هناك مخاوف من قبل مستثمرين على سوق الكويت 
املساهمني  املحدودة وسيطرة  األقليات  تشمل حقوق 
امللكية  في  االنتقائية  إلــى  باإلضافة  االستراتيجيني، 

األجنبية التي تشمل فقط القطاع املصرفي.

انضمام الكويت لألسواق الناشئة يجذب 1.5 مليار دوالر

قطر تحّذر األردنيين من 
وظائف وهمية

حذرت دولة قطر الشباب األردني 
من الوقوع ضحايا لجهات تروج 
لوظائف وهمية، مستغلة قرارها 
بتوفير 10 آالف وظيفة لشباب 
اململكة على أراضيها. وحسب 
وكالة األناضول، قالت السفارة 

القطرية في األردن »لوحظ أخيرًا 

تداول مواقع إخبارية وحسابات 
على وسائل التواصل االجتماعي، 

ما قالوا إنها آلية التوظيف في 
قطر والترويج لروابط مغلوطة«. 

وأوضحت السفارة أن لجنة 
مشتركة سيتم تشكيلها بني 

حكومتي البلدين للنظر في 
آلية إجراءات استقبال طلبات 

توظيف األردنيني في مؤسسات 
الدولة الخليجية. ولفتت إلى أن 

»اإلعالن عن تشكيل اللجنة والبدء 
باستقبال الطلبات رسميا سيتم 

من جانبها في حينه«، مطالبة 
»الحرص على استقاء املعلومات  بـ

من مصادرها الرسمية«. وذكر 
البيان أن »املؤسسات املعنية في 
قطر ستعمل مع املؤسسات ذات 
العالقة في األردن لوضع اآلليات 

املناسبة لتفعيل االلتزام وترجمته 
على أرض الواقع«.

انتكاسة ألبراج اإلماراتية
في انتكاسة كبيرة ألعمال 

املجموعة اإلماراتية، أعلنت »أبراج 
القابضة«، التي مقرها دبي، 

أمس، أن محكمة في جزر كايمان 
أمرت بتعيني »بي.دبليو.سي« 
 مؤقت )جهة تشرف 

ّ
كمصف

على إجراءات تصفية( ألبراج 
 

ّ
القابضة، و»ديلويت« كمصف

»أبراج إلدارة االستثمارات  مؤقت لـ
املحدودة«. وكانت »أبراج«، أكبر 

شركة استثمار مباشر في الشرق 
األوسط، قد تقدمت بطلب في جزر 
كايمان األسبوع املاضي كي تعنّي 
ني مؤقتني للشركة 

ّ
املحكمة مصف

املتأزمة. ومطلع األسبوع املاضي، 
أعلنت أكبر هيئة منظمة لألوراق 

املالية في دولة اإلمارات، أنها تعمل 
مع سلطة دبي للخدمات املالية 

للتحقق مما إذا كان املستثمرون 
املحليون تأثروا باملشكالت 

املالية التي تعانيها شركة أبراج 
لالستثمار املباشر.

قانون المالية التكميلي يعزز 
نمو الجزائر

أكد وزير املالية عبد الرحمن راوية 
بالجزائر، أمس، أن قانون املالية 

التكميلي 2018 يسمح بمواصلة 
سياسة دعم امليزانية وتعزيز 

النمو. وأوضح راوية خالل عرضه 
ملشروع قانون املالية التكميلي 

2018 أمام نواب املجلس الشعبي 
الوطني، أن هذا النص »يندرج 

ضمن املساعي الهادفة إلى مواصلة 
سياسة دعم امليزانية وتعزيز 

النمو«، مؤكدا في الوقت ذاته أنه 
»ال يمس بالهيكلة وال بالتوازنات 
الكبرى املحددة في قانون املالية 

األصلي ل2018«. ويستهدف هذا 
النص تعبئة مخصصات مالية 

إضافية من جهة، كما يهدف إلى 
إدخال أحكام جبائية ومتنوعة 

أخرى، حسب تصريحات الوزير.

أخبار

األمير وليام 
يزور معرض 

أعمال تجارية

زار دوق كيمبريدج األمير وليام، ابن ولي العهد البريطاني أمس الثالثاء، معرض ومهرجان األعمال التجارية العاملي في مركز املعارض بمدينة ليفربول 
شمالي بريطانيا. واشتمل املعرض على ورش عمل وفعاليات ومنتجات الوسائل الحديثة. كما ضم املعرض قائمة بأسماء أكثر املنتجات والخدمات ابتكارًا 
في بريطانيا، وقدمت بالتعاون مع هيئة التجارة واالستثمار، ونادي أعمال IFB الذي يتيح الوصول إلى جميع مناطق الخدمات التجارية والدعم ووسائل 
اإلمكانيات واإلبــداعــات والصناعات  للتشاور في  الدولية معًا في مكان واحــد  الشركات  إلى تجميع  املعرض  الوساطة. ويهدف  املشتري بفرص  تعريف 

املستقبلية. ويمنح املهرجان واملعرض الدولي لأنشطة التجارية فرصة كبيرة للتواصل مع أفضل الشركات على مستوى العالم مع بعضها البعض.

اقتصاد
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طلب النجدة األلمانية من فرنسا

الفرصة األخيرة لالجئين... ولميركل

فرنسا ـ ماكرون اليوم 
تنتمي أكثر إلى معسكر 
المتشددين ضد الالجئين

باريس ـ محمد المزديوي

لـــم يــجــتــمــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
باملستشارة  مــاكــرون  إيمانويل 
األملــانــيــة أنــجــيــال مــيــركــل خـــارج 
لتهنئة  الثالثاء،  أمــس  عجل،  على  برلني 
الــذي يحل  العاملي،  يومهم  فــي  الالجئني 
الـــيـــوم األربـــــعـــــاء، 20 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران، 
املهجرين قسرًا من  هــؤالء  لكن مــوضــوع 
ــــوارث بــلــدانــهــم، هــيــمــن عــلــى كـــل دقيقة  كـ
ــع لــلــقــاء زعــيــمــي أكبر  مــن الــســاعــات األربــ
دولتني أوروبيتني، سياسيًا واقتصاديًا. 
صحيح أن جدول أعمال القمة الفرنسية 
األوروبـــي  للمجلس  التمهيدية  األملــانــيــة 
الــحــالــي فـــي بــروكــســل(  )28 و29 يــونــيــو 
عّجت بعناوين كانت حتى األمس القريب 
ــر لـــلـــمـــشـــروع األوروبـــــــي  ــبــ ــهـــاجـــس األكــ الـ
ــر، مــثــل منطقة الـــيـــورو واملــشــروع 

ّ
املــتــعــث

الـــدفـــاعـــي األوروبـــــــــي املـــشـــتـــرك والـــحـــرب 
الرئيس  ها 

ّ
يشن الــتــي  العاملية  التجارية 

ــد تــــرامــــب عـــلـــى الــعــالــم  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ األمـ
أن  العجوز خصوصًا، غير  الــقــارة  وعلى 
الــهــّم األكــبــر الــيــوم ألجــنــدة حكام أوروبـــا، 

هو موضوع الالجئني.
الجئون صار العالم إزاء قضيتهم وحيال 
يموتون  وتركهم  طــردهــم  أو  استقبالهم 
ني 

َ
غرقًا أو جوعًا أو حربًا أو اضطهادًا، عامل

غير متساويني في ميزان القوى: أحدهم 
أقــلــوي، يتمسك، على الــرغــم مــن األكــالف 
الـــســـيـــاســـيـــة، بــمــنــطــق أخــــالقــــي إنــســانــي 
بــالــتــعــامــل مــعــهــم، مــثــلــمــا تــفــعــل أنــجــيــال 
ميركل، وعالم أكثري آخر، يقوده دونالد 
ترامب وزعماء دول أوروبية وصل اليمني 
الــفــاشــي والــشــعــبــوي إلــــى حــكــمــهــا، مثل 
النمسا واملجر وبولندا وإيطاليا، تتخذ 
ــره »الــغــريــب«  ــ مـــن عــنــاويــن االنـــغـــالق وكـ
والــخــوف مــن االخــتــالط وحــمــايــة الهوية 
الوطنية والعرق، شعارًا ال أخالقيًا يذهب 
واملئات  بالعشرات  قتلى  يوميًا  ضحيته 
واآلالف في صفوف املهاجرين والالجئني 
الــقــســريــني والــســريــني، عــلــى غـــرار حــادثــة 
سفينة أكواريوس والفضيحة األخالقية 
التي تعاملت بها كل من مالطا وإيطاليا 
وفــــرنــــســــا، قـــبـــل أن تــســتــقــبــل إســـبـــانـــيـــا 
بــحــكــومــتــهــا االشــتــراكــيــة ركــابــهــا الـــــ690 

وتنقذهم من جوعهم وغرقهم املحتم.
ــــرون ومـــيـــركـــل لــتــهــنــئــة  ــاكـ ــ لــــم يــجــتــمــع مـ
ــي يـــومـــهـــم الــــعــــاملــــي، طــبــعــًا،  الـــالجـــئـــني فــ
فماكرون صار في معسكر هو األقرب إلى 
كارهي هؤالء املهجرين من العالم الثالث، 
وبلده لم يستقبل حتى اليوم سوى 8 آالف 
الجئ بحجج أمنية هوياتية اقتصادية، 
في مقابل أضعاف مضاعفة احتضنتهم 
أملانيا ميركل. لكن ميركل ربما لن تتمكن 
وحــيــدة مــن مــواصــلــة مــواجــهــة الضغوط 
مــن حلفائها  عليها  املــمــارســة  الــداخــلــيــة 

الالجئني املقبولني في بلد ماكرون. فبعد 
ــام مــن انــتــخــابــه فــقــط، خــفــت الحماسة  عـ
ت ماكرون في األيام األولى من 

َ
التي سكن

إلــى درجــة كبيرة، فلم تعد تظهر  واليته 
الــحــمــيــمــيــة الــتــي كــانــت تــطــبــع الــعــالقــات 
 ذلك 

ّ
بــني الــجــاريــن الكبيرين، وحــل مــحــل

نوع من الحذر ومن خفوت طموح البناء 
أمـــام االنــهــيــارات املتتالية في  األوروبــــي 

قلب االتحاد.
فــي  دوٌر  لـــهـــا  األوروبــــــيــــــة  االنــــقــــســــامــــات 
الــحــالــيــة، خصوصًا مع  ــا  أوروبــ وضعية 
ــا وأيضا  اتــخــاذ بعض دول شــرق أوروبــ
الــنــمــســا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا، مــواقــف 

اليمينيني املتشددين في هذا امللف، فكان 
ال بد لها من طلب النجدة الفرنسية، ذلك 
أنه لم يعد أمامها سوى أقل من أسبوعني 
للتوصل إلى اتفاق أوروبي لتقاسم أعباء 
الالجئني في أوروبا، تحت طائلة انفراط 
انتخابات  إلــى  والــذهــاب  حكومتها  عقد 
ــفــــوز بــهــا  مـــبـــكـــرة لـــيـــس مـــضـــمـــونـــًا أن تــ

املستشارة وحزبها.
في ظل هذه الظروف، ُعقدت القمة األملانية 
الفرنسية، أمس، خارج برلني، من دون أن 
 دعمًا 

ً
يظهر ما يؤكد أن ميركل نالت فعال

الــفــرنــســيــة،  بــاملــســاعــدة  لطلبها  فــرنــســيــًا 
الــتــي تــبــدأ بــالــتــزام فرنسي فــي رفــع عدد 

ــمــــردة عــلــى  ــتــ ســـيـــاســـيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة مــ
كــان  أواًل. وإذا  وأملــانــيــا  فــرنــســا  ــا،  ــ أوروبــ
الرئيس الفرنسي يشعر بكثير من الحرية 
تمتعه  بــســبــب  بـــلـــده،  شـــــؤون  إدارة  فـــي 
بأغلبية برملانية مريحة، وبسبب انهيار 
فــإن الوضع في  كل املعارضات في بلده، 
الجارة أملانيا ليس مساعدًا لبناء تحالف 
القاطرة األوروبية  قــادر على قيادة  قوي 
وإعادة بث الحياة فيها بعد »بريكسيت« 
الذي  املتطرف  اليميني  واملــد  البريطاني 
تاله. هكذا، تعيش ميركل اليوم خريفها 
الــســيــاســي، لــيــس فــقــط داخـــل الــبــلــد، وبــل 
ــا »االتـــــــحـــــــاد املـــســـيـــحـــي  ــهــ ــزبــ وداخــــــــــل حــ
الــديــمــقــراطــي« أيــضــًا، مــع ظــهــور قــيــادات 
شابة متمردة حتى على سياسة ميركل 

»اإلنسانية« تجاه الالجئني.
وإذا كانت أوروبــا قد استطاعت أن تدير 
ثــــالث ســـنـــوات، بالقليل  ــا، خــــالل  أمــــورهــ
ما  فــي  الفشل،  مــن  وبالكثير  النجاح  مــن 
يتعلق بقضية املهاجرين والالجئني، إال 
أن الواقع السياسي الجديد، قبل أسابيع، 
مــع وصـــول يــمــني شــعــبــوي مــتــحــالــف مع 
يمني متطرف في بلد قوي ومن مؤّسسي 
األوروبـــي، كإيطاليا، بعد نجاح  االتحاد 
كثيرًا  يقلب  النمسا،  فــي  مماثلة  تجربة 
الــــقــــرار  حــــريــــة  مــــن  ويــــحــــّد  األوراق،  مــــن 
األملاني، حني كانت أملانيا ميركل تفتخر 

باستقبالها مئات اآلالف من الالجئني.
فــــإن  فـــــــــــرادى،  تــــأتــــي  ال  ــائــــب  املــــصــ وألن 
يــن  األَمــرَّ عانت  التي  األملــانــيــة  املستشارة 
بعد فوزها  في سبيل تشكيل حكومتها 
الــخــجــول فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول املــاضــي، 
لتني من قبل حزب حليف  تجد يديها ُمكبَّ
فــي الــحــكــومــة، وهـــو »االتـــحـــاد املسيحي 
وزارة  يـــمـــتـــلـــك  والــــــــــذي  االجـــــتـــــمـــــاعـــــي«، 
الــداخــلــيــة، وعــلــى رأســهــا رئــيــس الــحــزب، 
»طـــرد  ــــذي يـــهـــدد بــــ هـــورســـت زيـــهـــوفـــر، الـ
في  املسجلني  اللجوء  طالبي  لكل  فـــوري 
دول أخرى إلى الحدود«. وما كان ينقص 
ســـوى دخـــول دونــالــد تــرامــب عــلــى الخط 
ميركل،  املستشارة  ضــد  زيهوفر،  مـــؤازرًا 
ــاده أن »الـــشـــعـــب األملـــانـــي  ــفــ ــا مــ ــّرد مــ ــغــ فــ
ينقلب على مستشارته بسبب سياستها 
ــكـــذا،  ــيـــة تــــجــــاه الــــالجــــئــــني«. هـ ــتـــاحـ ــفـ االنـ
تــرامــب  عــالــم  فــي  مــذّمــة  الفضيلة  تصبح 
وعــودة  املتطرف  واليمني  و»بريكسيت« 

زمن القوميات والهويات الضيقة.
ــي الـــــداخـــــل األملـــــانـــــي أيــــضــــًا، انــقــلــبــت  ــ وفــ
األريحية التي عّبر عنها األملان، في تماٍه 

مثير لإلعجاب مع قرارات جريئة مليركل، 
إلـــى شــعــور بــالــقــلــق لـــدى أغــلــبــيــة الشعب 
األملاني، وكشفت بعض استطالعات الرأي 
األخيرة عن تأييد غالبية األملان لتسريع 
ــــرد املـــهـــاجـــريـــن، مـــمـــن ُرفــــضــــت طــلــبــات  طـ
لجوئهم. كما يرى 62 في املائة من األملان 
أنـــه يــجــب إغــــالق األبـــــواب أمــــام الــوافــديــن 
الـــجـــدد مـــن املــهــاجــريــن، وهــــو مـــا يحظى 
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــبـــل وزيــ بـــدعـــم صـــريـــح مــــن ِقـ

األملاني، فيما تعارضه املستشارة.
ــلـــى مــــوقــــف فــرنــســي  وتـــــراهـــــن أملــــانــــيــــا عـ
قــــوي وداعـــــم لــلــمــوقــف األملـــانـــي ومــتــفــهــم 
ميركل  تعيشها  التي  الحرجة  للوضعية 
املــواقــف  تنسيق  على  تــراهــن  كما  حاليًا. 
الــذي ستعقد  استعدادًا للقمة األوروبــيــة 
ولــكــن  الـــحـــالـــي.  يـــونـــيـــو  ــومـــي 28 و29  يـ
قضية  سيئ،  بشكل  أدارت،  التي  فرنسا، 
ســـفـــيـــنـــة »أكـــــــــواريـــــــــوس«، الــــتــــي رفـــضـــت 
السلطات اإليطالية السماح لها بالرسو 
فــــي مـــوانـــئـــهـــا، ورفــــضــــت فـــرنـــســـا أيـــضـــًا، 
الحكومة  تستقبلها  أن  قبل  استقبالها، 
االشـــتـــراكـــيـــة الـــجـــديـــدة فـــي إســـبـــانـــيـــا، ال 
تستطيع أن تقّدم الشيء الكثير. ففرنسا 
في  السابقة  بتعهداتها  ـــِف 

َ
ت لــم  مــاكــرون 

اســتــقــبــال املــهــاجــريــن، ولـــم تــســمــح ســوى 
ألــف  بـــني 30  مـــن  بـــدخـــول 8 آالف الجــــئ 
مـــهـــاجـــر تـــعـــّهـــدت بــاســتــقــبــالــهــم ســابــقــًا. 
كــمــا أنـــهـــا تــســتــعــد لــلــتــصــويــت الــنــهــائــي 
ــانــــون صــــــارم ومــتــشــدد  عـــلـــى مــــشــــروع قــ
ــــن ُرفـــضـــت  ــــق املــــهــــاجــــريــــن وكــــــل مـ ــــي حـ فـ
ــو مــا  ــ طـــلـــبـــات لــجــوئــهــم فــــي فـــرنـــســـا، وهـ
أعلنت كل الجمعيات الحقوقية والطبية 
واإلغــاثــيــة أنــه قــانــون يــعــارض االتفاقات 
وااللتزامات  اإلنسانية  واملبادئ  الدولية 

األوروبية.
القمة  تخرج  أن  وأملانيا  فرنسا  انتظرت 
»خريطة طريق« يتّم تسويقها أوروبيًا،  بـ
وخــصــوصــًا أن قــضــايــا الــهــجــرة ال يمكن 
الوطني بسبب فتح  الصعيد  ها على 

ّ
حل

الحدود، وهو ما يحتم سياسة أوروبية 
مـــوّحـــدة تــبــقــى مــســتــحــيــلــة بــســبــب شــرط 
اإلجماع ال التصويت الذي يكّبل االتحاد 
على  الفرنسيون  ويــراهــن  تأسيسه.  منذ 
اللقاء،  هــذا  ض عن 

ّ
يتمخ اتفاق جوهري 

وقد تم التطرق فيه إلى كل املقترحات في 
الــصــدد، ومــن بينها تشديد املراقبة  هــذا 
آلية  أي تعزيز  األوروبـــيـــة،  الــحــدود  على 
»فــرونــتــيــكــس«، وهـــي الــوكــالــة األوروبــيــة 
لــحــمــايــة الــــحــــدود الـــخـــارجـــيـــة لــالتــحــاد 
األوروبــــي، وأيــضــًا تسريع وتــيــرة دراســة 
بكثير من  تتميز  الــتــي  الــلــجــوء،  طــلــبــات 
الـــبـــطء والــبــيــروقــراطــيــة فـــي بــعــض دول 
االتـــــحـــــاد، خـــصـــوصـــًا فـــرنـــســـا، مــــن دون 
ــلــّح فــي تقاسم 

ُ
إهــمــال املــقــتــرح األملــانــي امل

على  عـــادل  بشكل  وتوزيعهم  املهاجرين 
دول االتــحــاد، وهــو مــا ترفضه كثير من 
دول شـــرق أوروبـــــا والــنــمــســا، وتــتــحــايــل 

عليه دول أخرى، كفرنسا.

سياسة
يهيمن ملف الالجئين على أجندة حكام أوروبا، مع وصول يمين شعبوي متطرف إلى الحكم في بلدان عدة من القارة العجوز، 
ما يخلق واقعًا سياسيًا يحد من حرية حركة دول كانت تعالج هذه القضية من منطلق إنساني، كألمانيا. وحاولت المستشارة 

أنجيال ميركل طلب النجدة من فرنسا، المشغولة بخطط وقف تدفق الفقراء »من المصدر«

)Getty/ماكرون وميركل قبل اجتماعهما أمس )ميشال تانتوسي
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ــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  ــن الــــرئــ ــلــ أعــ
ــا في  مـــاكـــرون، أمـــس الــثــالثــاء، أن أوروبــ
مــواجــهــة »خــيــار حـــضـــاري« مــع تنامي 
الخطاب القومي، واالتجاهات املناهضة 
لــلــتــجــربــة االتـــحـــاديـــة األوروبــــيــــة. وقـــال 
صحافي  مؤتمر  فــي  الفرنسي  الرئيس 
ميركل،  أنجيال  األملانية  املستشارة  مــع 
وهو يعرض اقتراحات مشتركة إلصالح 
االتحاد األوروبي: »تأتي هذه القمة في 
ولقارتنا.  دولــنــا  مــن  لكل  ســاعــة حقيقة 
إنه ربما خيار حضاري بني من يريدون 
الــــقــــول إن أوروبـــــــــا بــــاتــــت تـــتـــجـــه نــحــو 
الــتــفــكــك، والـــذيـــن يـــريـــدون دفــــع أوروبــــا 
قدمًا« في إشارة إليه وإلى ميركل. ودعا 
مــاكــرون إلــى »رد أوروبـــي« في مواجهة 
»تــحــدي الــهــجــرة«. وشـــدد مــاكــرون على 
الــقــارة »بــإمــكــانــيــات  ضــــرورة أن تتمتع 
أكبر« ملراقبة الحدود الخارجية وبمزيد 
من »آليات التضامن خارج حدودنا كما 
داخلها في مواجهة وصول املهاجرين«.
ورغم هذا الكالم العام ملاكرون، ال يمكن 
باستخفاف  يتعامال  أن  ملــيــركــل  وال  لــه 
ــــي، بـــعـــد والدة  ــالـ ــ ــطـ ــ ــع املـــســـتـــجـــد اإليـ ــ مـ
جمعت  التي  كونتي  جوسيبي  حكومة 
والشعبويني  الشمالي،  املتطرف  اليمني 
الــجــنــوبــيــني، وخـــصـــوصـــًا أن األغــلــبــيــة 
السياسة في إيطاليا، مدعومة برأي عام 
ُمعاٍد للمهاجرين )من دون تعميم طبعًا(، 
ــقــبــل بــمــعــاهــدة دبــلــن وتطالب 

َ
لــم تــعــد ت

عام  ــعــة 
ّ
املــوق االتفاقية  وهــي  بتعديلها، 

القانوني  النظام  بمثابة  وتعتبر   1990
املــوّحــد في  التعامل  األوروبـــي لتنسيق 
قضايا اللجوء، وتحديد الدولة العضو 
املــســؤولــة عــن دراســـة طلبات الالجئني، 
واإلجـــــــــــراءات املــنــظــمــة لـــهـــذه الــطــلــبــات 
وحــقــوق وواجـــبـــات كــال الــطــرفــني. تبقى 
اإلشـــارة إلــى أن أي اتــفــاق حــول الهجرة 
ي 

ّ
ب له النجاح، إال بموافقة وتبن

َ
لن ُيكت

لـــــه، كـــبـــولـــونـــيـــا واملـــجـــر  ــتـــشـــددة  دول مـ
والــنــمــســا، ثـــم إيــطــالــيــا، الـــتـــي انــضــمــت 

ــــف، فــــي شـــخـــص وزيــــر  ــواقـ ــ ــذه املـ ــ ــى هـ ــ إلـ
ــلـــيـــتـــهـــا، مـــاتـــيـــو ســـالـــفـــيـــنـــي، زعــيــم  داخـ
»رابـــطـــة الـــشـــمـــال« اإليـــطـــالـــيـــة، مــتــبــوعــة 
بوزير الداخلية األملاني، من دون نسيان 
الفرنسي جيرار  الداخلية  وزيــر  مواقف 

كولومب املتطرفة.
الــزمــن هــو زمـــن تــطــرف ســيــاســي عرقي 
فــي دول أوروبــيــة يـــزداد عــددهــا فــي كل 
استحقاق انتخابي منذ سنوات، ويبدو، 
اآلن، أن مواقف أنجيال ميركل اإلنسانية، 
حة 

َّ
 ومرش

ً
سنة 2015، أصبحت معزولة

للتعديل، بشكل جذري، في حال وضعت 
الحكومية  غالبيتها  عــلــى  الــحــفــاظ  هـــّم 
ــى  ــ ــيـــاســـات الـــحـــد األدنـ عـــلـــى حـــســـاب سـ
مــن اإلنــســانــيــة. أمـــا إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
ـــح أن يــظــل مــتــمــســكــًا بــالــتــوصــل  ــُيـــرجَّ فـ
إلــــى اتـــفـــاق مـــع الــــــدول األفـــريـــقـــيـــة الــتــي 
املهاجرين  مــن  كبير  عــدد  منها  يتحدر 
ــبـــور«،  لـــوقـــف تــدفــقــهــم، ومــــع دول »الـــعـ
من  النتقاء  معسكرات  نصب  يتم  حتى 
يــحــق لــه الـــوصـــول إلـــى الـــقـــارة الــعــجــوز. 
قد  البساطة.  بهذه  ليست  األمـــور  ولكن 
االقتصاديني«،  »املهاجرين  األمر  يشمل 
والحقوقية  اإلنسانية  املنظمات  ولــكــن 
والطبية الفرنسية واألوروبية تتساءل: 
ومــاذا  السياسيني،  املهاجرين  عــن  مــاذا 
عــــن الـــالجـــئـــني عـــمـــومـــًا، الــــذيــــن تــســاهــم 
ــتــــهــــا فــي  ــلــــحــ ــــات أوروبـــــــــــــا وأســ ــــاسـ ــيـ ــ سـ

تهجيرهم وتشتيتهم في بلدان العالم؟
محمد...

»التحدي الحضاري« 
والمعطى اإليطالي

إزاء  رئيسها تقاعسه  الالجئين، ويبرر  إيمانويل ماكرون حيال موضوع  تراوغ فرنسا في عهد 
تعهداته، بأولوية »مكافحة« الالجئين في دول المصدر والممر

جيرار كولومب، اشتراكي سابق ومتشدد 
)Getty/ضد الالجئين )أوريليان مونييه
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أحــــــــجــــــــم عــــــــــــدد مـــــــــن الــــــشــــــركــــــات 
الــســودانــيــة عــن االســتــيــراد بسبب 
ــراءات البنك املــركــزي األخــيــرة،  إجــ
والتي اشترط فيها على املستوردين العودة 
الطلبات  رفـــع  قــبــل  إلـــى جــهــات اختصاصهم 
مطلع  السابقة  ضوابطه  بذلك  مخالفًا  إلــيــه، 
العام الجاري، الذي قال فيه »على املستوردين 
املــركــزي )دون  البنك  الــحــصــول على مــوافــقــة 
ــبـــدء فـــي عــمــلــيــات  الــــعــــودة ألي جـــهـــة( قــبــل الـ

االستيراد«.
ــــني الــــعــــام لـــغـــرفـــة املـــســـتـــورديـــن  ــــف األمــ ووصــ
الجديد«،  »العربى  لـ علي صالح في تصريٍح 
ــتـــراطـــات الــتــي وضــعــهــا الــبــنــك املــركــزي  االشـ
بأنها تــزيــد مــن تعقيد إجــــراءات االســتــيــراد، 
ألنــهــا تتطلب مــعــامــالت مــع جــهــات جــديــدة. 
وانــضــم وزيــــر الــتــجــارة حــاتــم الــســر، لقائمة 
ــودان املــتــعــلــقــة  ــ ــسـ ــ مــنــتــقــدي ســـيـــاســـة بـــنـــك الـ
ــراد، حــيــث نــقــلــت وكـــالـــة الـــســـودان  ــيـ ــتـ ــاالسـ بـ
لــأنــبــاء »ســـونـــا« قــولــه إن بــعــض ســيــاســات 
وضوابط البنك املركزي الخاصة باالستيراد 
»مزعجة« للمستوردين، ولكنه وصفها بأنها 
»مؤقتة« ملعالجة بعض الصعوبات التي يمر 

بها االقتصاد الوطني.
وتــأتــي الـــشـــروط الــجــديــدة فــي إطـــار سلسلة 
أن  بعد  عنها،  أعلن  التي  السابقة  الضوابط 
قام بحظر 19 سلعة من الدخول إلى السودان 
فيها  مــرغــوب  غير  كمالية  أنــهــا سلع  بحجة 
نــتــيــجــة لــشــح الــنــقــد األجــنــبــي، حــيــث يسعى 
البنك إلى توظيف الــدوالر في سلع أساسية 

مهمة.
ولـــكـــن فــشــل الــحــكــومــة فـــي إيـــقـــاف االرتـــفـــاع 
املــســتــمــر ألســـعـــار الــســلــع عــقــب حــظــرهــا 130 
شركة تعمل في مجال االستيراد والتصدير 

طهران ـ فرح الزمان شوقي

تــجــتــاح الــســوق اإليـــرانـــي مــوجــة غـــالء قبيل 
تفعيل الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة املــفــتــرضــة في 
بداية نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل، يصفها 
الــبــعــض بــأنــهــا مــســألــة نــفــســيــة فــيــمــا يــرى 
إلــى تدهور سعر صرف  أنها ترجع  التجار 
الــريــال. ويــحــدث ذلــك وســط حملة  يقودها   

مواطنون ملقاطعة شراء بعض السلع. 
ووصــل الحظر األميركي مبكرًا إليــران رغم 
أن الــعــقــوبــات لـــم تــفــّعــل بــعــد، حــيــث الحــظ 
اإليرانيون ارتفاع أسعار سلع عديدة ومن 
الفترة  رئيسة خالل  غذائية  بينها بضائع 
األخيرة، ويتزامن ذلك مع استمرار تدهور 
ســعــر صـــرف الـــريـــال أو الــتــومــان اإليـــرانـــي 
ــم إجــــــراءات  ــركـــي، رغــ ــيـ مــقــابــل الـــــــدوالر األمـ

من كافة التعامالت املالية واملصرفية بسبب 
إجراءات املركزي، جعلها تفتح باب االستيراد 

مجددًا لكل السلع.
وجـــاء حظر الــشــركــات إلحاقًا ملــا قـــرره البنك 
املــركــزي فــي أغسطس/ آب مــن الــعــام املاضي 
الــبــديــل  حينما جــمــد اســتــيــراد األدويـــــة ذات 
النقد  لتوفير  املحلية  الصناعة  لدعم  املحلي 
ــم تحقق  لـ تــلــك اإلجـــــــــراءات  أن  إال  األجـــنـــبـــي، 
أغراضها، فاختفت سلع وأدوية من األسواق 
جعل  ما  كبيرة،  بصورة  أسعارها  وارتفعت 
بــنــك الــــســــودان يــعــيــد الــنــظــر فـــي ســيــاســاتــه 
الــســابــقــة. وتــبــايــنــت آراء الــخــبــراء حـــول قــرار 
بنك السودان األخير والقاضي بتدخل جهات 
ــتـــجـــارة املــــواصــــفــــات«، ففي  االخـــتـــصـــاص »الـ
الــوقــت الـــذي يــرى فيه البعض خــطــوة جيدة 
بــدورهــا  للقيام  الــتــجــارة  لــــوزارة  الثقة  تعيد 
األصيل واملواصفات في ضبط الجودة، إال أن 
ل 

ّ
آخرين يرون أنها تمثل تعقيدًا إضافيًا يعط

عمليات االستيراد.
ــبــــراء اقـــتـــصـــاد بــضــبــط عــمــلــيــات  ــالــــب خــ وطــ
ــزايـــد جـــهـــات االخــتــصــاص  ــع تـ ــراد مـ ــيـ ــتـ االسـ
ــابــــي مــنــعــًا  ــروع فــــي تـــكـــويـــن جـــســـم رقــ ــ ــشـ ــ والـ
التطبيق. ومــن جانبه،  في  لحدوث سلبيات 
قــــال نــائــب رئــيــس الــغــرفــة الــتــجــاريــة سمير 

الحكومة التي حاولت تثبيت سعر الصرف، 
املركزي سابقًا سعر 4200  البنك  فقد حــدد 
تــومــان أي مــا يــعــادل 42 ألـــف ريــــال، مقابل 
الــــــــــدوالر، لـــكـــن مـــحـــال الــــصــــرافــــة والـــســـوق 
التعامل  قـــادرة على  مــازالــت غير  الــســوداء 

بهذا السعر الذي تصفه »بغير الحقيقي«.
وتـــرك هـــذا الــقــرار تــبــعــات يصفها الــخــبــراء 
واملـــســـؤولـــون بــالــنــفــســيــة، ورغــــم أن طــهــران 

»الــعــربــى الـــجـــديـــد«، إن كــثــرة  أحــمــد قــاســم لـــ
الــتــعــقــيــدات تــعــطــل عــمــلــيــات االســـتـــيـــراد في 
الــوقــت الــذي تآكلت فيه رؤوس أمـــوال تجار 
نتيجة النهيار أسعار العملة، مشيرًا إلى أن 
فقدان البالد للنقد األجنبي يضعها في خانة 
االقتصادية. وأضــاف:  الظروف  مواكبة  عــدم 
وعدم  عليه  بالتضييق  املستورد  شعر  »إذا 
عن  تلقائيًا  سيتوقف  السياسات  فــي  ثــبــات 
اللجوء لوضع  إلــى  يقوده  قد  ما  االستيراد، 
أمواله بسوق العقارات والعمالت األجنبية«. 
وتـــابـــع قـــاســـم: »عــمــومــًا نــحــتــاج إلـــى مــرونــة 
ــقـــيـــدات تــضــر  وتــــســــهــــيــــالت، حـــيـــث أن الـــتـــعـ
باالقتصاد واإلنتاج، مما ينعكس سلبًا على 

املواطن في معيشته اليومية«.
وقبل نحو شهرين، أعلنت غرفة املستوردين 
بنك  ملحافظ  عاجلة  بمذكرة  الدفع  اعتزامها 
السودان املركزي، تتضمن األضرار والخسائر 
الــتــي لــحــقــت بــقــطــاعــات املــســتــورديــن بسبب 
الخاصة  املركزي  البنك  إجـــراءات وسياسات 
قال  السلع. وحينها  وقــــرارات حظر  بــالــوارد 
رئيس اتحاد الغرف التجارية يوسف أحمد، 
بتداعيات  ألــقــت  املتقلبة  املــركــزي  ــرارات  قــ إن 
ســالــبــة عــلــى الــنــشــاط الــتــجــاري واالســتــيــراد، 
مــشــيــرًا إلـــى أن قــضــيــة االســـتـــيـــراد كــجــزء من 
امليزان التجاري تستوجب وضوح الرؤية من 

حيث االستمرار أو التوقف.
وفي املقابل، يرى الخبير االقتصادي الفاتح 
»العربي الجديد« خطوة  عثمان في حديثه لـ
ولكنها  بالجيدة،  لالستيراد  ضوابط  وضــع 
تحتاج إلى تدعيم لتسهيل اإلجراءات وحسم 

الفوضى التي يمكن أن تحدث.
إلــى الخبرة في  البنك يفتقر  وأكــد عثمان أن 
التصديقات وأولويات السلع الواردة في ظل 
نــــدرة الــعــمــالت األجــنــبــيــة، مــضــيــفــًا أن كثيرًا 
أدق ال  أو بمعنى  كــانــت معيبة  املــعــايــيــر  مــن 
يملك الــبــنــك مــعــيــارًا ثــابــتــًا. وأوضــــح الخبير 
الرغم من فترة تحجيم  أنــه على  االقتصادي 
االستيراد السابقة، إال أن كل اإلجراءات فشلت 
في توفير السلع االستراتيجية، فالواضح أن 

هناك خلال في طريقة اإلدارة.
»العربى  وقال الخبير املصرفي طه حسني لـ
الـــجـــديـــد«، إن املـــســـتـــورديـــن عــلــيــهــم ضغط 
إنتاجية  سلع  اســتــيــراد  أن  موضحًا  كبير، 
ــــاج أمـــــر مــنــطــقــي  ــتـ ــ تـــســـاعـــد فــــي زيـــــــادة اإلنـ
وتـــوجـــه ســلــيــم. وطـــالـــب بـــوجـــود مــحــفــزات 
ـــن، مــــؤكــــدًا عــلــى  ــدريـ ـــصــ لــلــمــســتــورديــن واملـ
ــود تــكــامــل بـــني بــنــك الـــســـودان  ــــرورة وجــ ضـ
بهدف  والصناعة  التجارة  ووزارة  املركزي 

توطني الصناعات املستوردة.

قررت فتح حوار جديد مع األطراف الباقية 
فــي االتــفــاق وعلى رأســهــا األوروبــيــة منها، 
تبقي  علها  وفرنسا،  وبريطانيا  أملانيا  أي 
عــلــى بــعــض املــكــتــســبــات االقــتــصــاديــة عقب 
انتظار دخــول  أن  إال  األمــيــركــي،  االنسحاب 
املجمدة  األميركية  العقوبات  فــرض  إعـــادة 
ــاق لــحــيــز الــتــنــفــيــذ الــعــمــلــي،  ــفـ بــمــوجــب االتـ
وانــســحــاب عــدد مــن الــشــركــات الغربية من 
كثيرة،  صفقات  وتعليق  اإليــرانــيــة  الــســوق 

ترك تأثيرات مبكرة على البالد.
ونــشــر مــصــرف إيـــران املــركــزي تــقــريــرًا قــارن 
الفترة  في  الرئيسة  الغذائية  السلع  أسعار 
الحالية بمثيالتها خالل األسبوع املاضي، 
وقد لوحظ ارتفاع النسب بمعدالت تتراوح 
نوع  باختالف  تختلف  والتي  2 و%7،  بني 
السلعة. كما أجرى في ذات التقرير مقارنة 

الزمنية  الفترة  ذات  مع  املــواد  ذات  ألسعار 
فــي الــعــام الــفــائــت، فلوحظ االرتــفــاع بنسب 
 ارتــفــع 

ً
أكـــبـــر بــكــثــيــر، فــســعــر الــبــيــض مـــثـــال

بمعدل 50%، واللحم األحمر بنسبة %22.7، 
وأسعار الفاكهة ارتفعت بمقدار %17.4.

وبـــإجـــراء جــولــة بسيطة وســريــعــة فــي أحــد 
املــوجــودة فــي العاصمة  األســـواق الشعبية 
طهران، يبدو التذمر واضحًا على املواطنني 
املضطرين لشراء السلع الضرورية، وخاصة 
االستغناء  يمكن  وال  ورئيسة  غذائية  أنها 
وهــو صاحب  السيد فضلي  ويــقــول  عنها. 
مــحــل لــبــيــع الــخــضــار، إنـــه مــضــطــر لتغيير 
لــوائــح وقــوائــم األســعــار بشكل شبه يومي 
تقريبًا، وال يرى أنه يتحمل املسؤولية، فهو 
يشتري هذه املواد بأسعار أعلى مما كانت 

عليه، ويضطر لعرضها بهذه األسعار.
وأكــــدت الــســيــدة رحــمــانــدوســت الــتــي كانت 
الفواكه  املــكــان، أن أســعــار  تتبضع فــي ذات 
ــــوردة مـــنـــهـــا تـــتـــجـــه نــحــو  ــتـ ــ ــــسـ ــة املـ ــ ــــاصـ وخـ
لتقليل  مضطرة  فأصبحت  خيالية،  أرقـــام 
ــادة، كــمــا بــدأت  الــكــمــيــات الــتــي تشتريها عــ
ــواع، وذكــــرت لـ  ــ بــاالســتــغــنــاء عــن بــعــض األنـ
»العربي الجديد«، أنها ال تشتري من محال 
الــخــضــار املــــوجــــودة بــالــقــرب مـــن مــنــزلــهــا، 
فهؤالء يبيعون الخضار والفاكهة بأسعار 
أعــلــى بكثير مــن تلك املــوجــودة فــي السوق 
الشعبية والتي تصنف كحكومية وتراقبها 

البلدية.
ويــتــفــق كــثــر عــلــى ذات وجــهــة الــنــظــر هـــذه، 
ويــــــــرون أن الـــتـــجـــار أنـــفـــســـهـــم يــســاهــمــون 
بــرفــع األســــعــــار، ولــكــن هــــذا ال يــبــعــد الــلــوم 
عـــن الــحــكــومــة والـــتـــي وضـــعـــت فـــي مــوقــف 
آخـــر، لكن هذه  مــكــان  ال تحسد عليه. وفــي 
ــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  ــواقـ املـــــرة عــلــى مـ
إيرانيون في حملة تدعى  شارك مواطنون 
»أنـــا لــن اشـــتـــري« أطــلــقــهــا العـــب كـــرة الــقــدم 
اإليــــرانــــي عــلــي كـــريـــمـــي، والــــــذي دعــــا ومــن 
ــهـــورة ملــقــاطــعــة  أيــــــده مــــن شــخــصــيــات مـــشـ
ارتفعت أسعارها، من قبيل  التي  البضائع 
الــســيــارات والــذهــب ومـــا إلـــى ذلـــك مــن سلع 

غير رئيسة. ورأى البعض أن ذلك قد يؤثر 
بالفعل، فالحملة تعتبر أن على اإليرانيني 
ثانية،  كما شعوب  مؤثرة  القيام بخطوات 
ليجبروا التجار وكل من يرفع األسعار على 

عدم القيام بذلك.
وعــن هــذه األمـــور، يقول الخبير فــي الشأن 
الرئاسي  واملستشار  اإليــرانــي  االقــتــصــادي 
األسبق سعيد ليالز، إن الوضع االقتصادي 
في الوقت الراهن متخبط لكن نمو النقد في 
السنوات األخيرة مازال يعتبر جيدًا مقارنة 
ــــدورة الـــرئـــاســـيـــة لـــلـــمـــحـــافـــظ مــحــمــود  ــالــ ــ بــ
أحمدي نجاد، ورأى أن ذلك ال يقف بالكامل 
ارتفاع األسعار حني تطرأ متغيرات  بوجه 
وظروف سياسية جديدة من قبيل ما فعله 
الرئيس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، أو حني 
يتكرر الحديث عن عودة شبح العقوبات أو 
فهذا  النفطية،  العائدات  انخفاض  احتمال 
كله يساهم بــرفــع األســعــار. وأضـــاف ليالز 
أن ذلك سيترك تبعات  الجديد«،  »العربي  لـ
ــادي الــتــي  ــتــــصــ عـــلـــى نــســبــة الـــتـــضـــخـــم االقــ
تــوقــع أن تــرتــفــع فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، ولكنه 
رجح أن تكون التأثيرات قصيرة املدى وأن 
تــبــقــى عــلــى شــكــل اضـــطـــراب مـــحـــدود، كــون 
العوامل نفسية وغير حقيقية، إذ إن الحظر 
الحقيقي لم يعد بعد إلى إيران، حسب رأيه.

ورأى أيضًا أن ارتفاع أسعار العقارات بشدة 
قــبــل فــتــرة نــاجــم عــن ذات األســـبـــاب، لكنها 
الوقت الحالي،  عادت واستقرت نسبيًا في 
ولـــم يــتــخــوف لــيــالز مــن تــبــعــات اقتصادية 
الحقيقية  الــنــتــائــج  أن  رأى  ولــكــنــه  ثــقــيــلــة، 
الــخــطــرة قـــد تــكــون ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، 
ففي إيران شريحة فقيرة واسعة، وأكثر من 
اإليراني مصنفون  املجتمع  أبناء  من   %30
تحت خط الفقر، وأي ارتفاع في األسعار قد 
ذلك  اجتماعية جدية، واصفًا  تبعات  يترك 
بــاألمــر املــقــلــق. أمــا الصحافي االقــتــصــادي، 
فــي صحيفة شــرق مــهــدي رحــمــانــيــان فأيد 
هــو اآلخــر مسألة أن ارتــفــاع األســعــار بهذه 
 ،

ً
الطريقة سيكون مؤقتًا ولن يستمر طويال

شرط أن تتعامل الحكومة مع األمر.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــادة الــضــرائــب وتــراجــع  ــ ــار وزيــ ــعـ ــفـــاع األسـ لـــم تــقــف آثــــار ارتـ
بل  الــتــجــاريــة،  األســـواق  األردن على  فــي  املعيشة  مستويات 
ــا الــســيــاحــة الــذي  تــعــداهــا إلـــى مختلف الــقــطــاعــات، وأبـــرزهـ
والسفر محمد  السياحة  وكــالء  رئيس جمعية  قــال  حسبما 
سميح من أكثر املجاالت التي لحقت بها آثار سلبية بسبب 

تدني األوضاع املالية للمواطنني األردنيني.
»العربي الجديد« أن  لـ وتابع سميح في تصريحات خاصة 
ما يؤكد االنعكاسات السلبية لأوضاع املعيشية للمواطنني 
على القطاع هو التراجع الكبير في معدل السياحة األردنية 

إلى الخارج، والتي تنشط عادة خالل موسم عيد الفطر.
ــاف أن إنـــفـــاق األردنـــيـــني عــلــى الــســفــر انــخــفــض بشكل  ــ وأضـ
كبير خــالل األشهر األولــى من العام الحالي، حيث انصرف 
اهتمام الناس إلى املجاالت األساسية مثل الصحة والتعليم 
واملعيشة وغيرها. وقال إن الحجوزات الصادرة عن املكاتب 
كبيرة مؤخرا وتصل  بنسبة  انخفضت  األردنــيــة  السياحية 
إلــــى نــحــو 70% لــبــعــض املـــكـــاتـــب، مــرجــعــا ذلــــك إلــــى تــراجــع 

األوضاع املالية واملعيشية لأردنيني.
إلــى الخارج لم يعد أولوية بالنسبة  وقــال سميح إن السفر 
لــأردنــيــني فــي هــذه املرحلة مــع إعــطــاء أولــويــة اإلنــفــاق على 
األردنـــي،  املــركــزي  البنك  لبيانات  األســاســيــة. ووفــقــا  البنود 
فقد انخفض إنفاق األردنيني على السفر للخارج خالل أول 
شهرين من العام الحالي بنسبة 11% أو ما مقداره 25 مليون 

دوالر مقارنة مع الفترة نفسها من العام املاضي.
السفر للخارج في نهاية فبراير/ شباط  وبلغ اإلنفاق على 
املاضي 202.2 مليون دوالر مقارنة مع 227 مليون دوالر في 

الفترة ذاتها من عام 2017
وارتـــفـــع مــعــدل الــتــضــخــم فــي األردن خـــالل الــخــمــســة شهور 
األولــى من العام الحالي بنسبة 4.1% بحسب تقرير صادر 
ــــك نتيجة  عـــن دائـــــرة اإلحــــصــــاءات الــعــامــة )حـــكـــومـــيـــة(، وذلـ
الــتــي اتخذتها الحكومة خــالل العام  لــقــرارات رفــع األســعــار 

األردن  وشهد  والــخــدمــات.  السلع  غالبية  وطــاولــت  الحالي، 
احتجاجات غير مسبوقة مؤخرا بسبب سياسات الحكومة 
االقــتــصــاديــة ورفـــع األســعــار بنسبة كــبــيــرة وإصــــدار قــانــون 
وقع  على  امللقي  هاني  حكومة  واستقالت  للضريبة.  جديد 
الرزاز،  االحتجاجات وخلفتها حكومة جديدة برئاسة عمر 
والــذي تعهد مباشرة بسحب قانون الضريبة والتوافق مع 

النقابات على وقف االحتجاجات.  
الــســيــاحــة إن غالبية األردنــيــني  وقـــال رئــيــس جمعية وكـــالء 
يتجهون حاليا إلى السياحة الداخلية، وخاصة إلى العقبة 
جنوبا والبحر امليت وغيرها من املواقع السياحية األردنية 

بدال من السياحة الخارجية.
وتــوقــع أن تنتعش الــســيــاحــة الــداخــلــيــة كــثــيــرا خـــالل الفترة 

املقبلة، وخاصة مع تراجع السياحة الخارجية لأردنيني.
إن  سميح  قــال  الــخــارجــي  السياحي  باملوسم  يتعلق  وفيما 
الــتــوقــعــات تشير إلـــى احــتــمــال ارتـــفـــاع عـــدد الــســيــاح الــعــرب 

واألجانب، وذلك خالل األشهر القليلة املقبلة.
وحسب بيانات وزارة السياحة فقد ارتفعت مؤشرات قطاع 
السياحة بنسبة 14.3% خالل الربع األول من العام الحالي، 
وبلغ عدد الزوار مليونا و135 ألفا وشملت الزيارات مناطق 
جبل نيبو وقلعة الكرك واملغطس وعجلون والبتراء ومادبا 

وجرش ووادي رم.
وقدرت وزارة السياحة األردنية الدخل املحقق من السياحة بـ 
3.6 مليارات دوالر عام 2017 بنمو 15 % مقارنة بعام 2016.

»الــعــربــي  ــال الــخــبــيــر فـــي قــطــاع الــســيــاحــة يــوســف بــكــر لـــ وقــ
الجديد« إن تراجع سفر األردنيني لغايات السياحة في بلدان 
السياحة  لتحفيز  للحكومة،  حــافــزا  يشكل  أن  يجب  أخـــرى 
الداخلية بــصــورة أفــضــل، مــن خــالل تخفيض رســـوم دخــول 
ــة لـــأردنـــيـــني وتـــوجـــيـــه الــفــنــادق  ــريــ املــــواقــــع الــســيــاحــة واألثــ
أن  وأكــد  األردنيني أسعارا مخفضة.  واملطاعم وغيرها ملنح 
حجم إنفاق األردنيني على السفر والسياحة الخارجية إذا ما 
تم توجيهه للداخل فسيشكل قيمة مضافة مهمة القتصاد 

البالد الذي يواجه تحديات على أكثر من صعيد.

شروط جديدة للمركزي 
السوداني تعرقل االستيراد

ربط زيادة األجور بإنتاجية الموظفينموجة غالء باألسواق اإليرانية خوفًا من العقوبات

األردن يسعى إلى إنعاش السياحة الداخلية )خليل مزراوي/ فرانس برس(اإلجراءات الحكومية تربك االستيراد )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

القلق يالحق األسواق اإليرانية )عطا كناري/فرانس برس(

انخفاض إنفاق األردنيين على السفر

أحجمت شركات سودانية 
عن االستيراد بسبب 

إجراءات البنك المركزي 
األخيرة، والتي اشترط 

فيها على المستوردين 
العودة إلى جهات 

اختصاصهم قبل رفع 
طلبات االستيراد إليه

ارتفاع إنتاج ُعمان من النفط
أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع إنتاج 

سلطنة ُعمان من النفط الخام واملكثفات 
النفطية بنسبة 3.5% في مايو/ أيار 

املاضي، على أساس شهري.
وذكرت بيانات وزارة النفط والغاز 

الُعمانية أن إنتاج السلطنة من النفط الخام 
واملكثفات النفطية ارتفع إلى 30.039 

مليون برميل شهريًا مع نهاية مايو/ أيار 
املاضي، من 29.032 مليون برميل في 

إبريل/ نيسان 2018.
وتراجعت كميات النفط الخام املصدرة 

إلى الخارج في مايو/ أيار إلى 24.18 
مليون برميل من 25.89 مليون برميل في 

الشهر السابق عليه. واستحوذت الصني 
)املستورد األكبر للنفط الخام العماني( 

على 73.9% من مجمل الكميات املصدرة 
في الشهر املاضي، تلتها ميانمار بنسبة 

13.57%، ثم اليابان بـ6.31%، والهند 
4.15%، وفق بيانات وزارة النفط.

وتعتبر سلطنة عمان مصّدرًا صغيرًا 
للنفط، وليست عضوا في منظمة الدول 

املصدرة للبترول )أوبك(.

»المركزي الكويتي« 
يبيع أذون خزانة

أعلن بنك الكويت املركزي، أمس، بيع 
أذون خزانة حكومية بقيمة 160 مليون 

دينار )529 مليون دوالر(، نيابة عن 
وزارة املالية. واإلصدار الجديد، الذي يأتي 
لتعزيز السيولة النقدية بالسوق الكويتية، 
هو الحادي والعشرون منذ بداية 2018، 

ليصل اإلجمالي إلى 4.57 مليارات دينار 
)15.1 مليار دوالر(.

وأظهرت بيانات البنك املركزي، على 
موقعه اإللكتروني، أن أجل األذونات يبلغ 

3 أشهر، إذ تستحق في 18 سبتمبر/ 
أيلول 2018. وارتفع العائد إلى %2.5 

بعطاء، أمس، مقارنة بنحو 2.25% في 
الطرح السابق في 15 مايو/ أيار املاضي.

ويعد الطرح هو األول بعد تثبيت املركزي 
الكويتي ألسعار الفائدة دون تغيير عند 

3% بعد رفع الفائدة األميركية، إال أنه 
أعلن إمكانية التدخل عبر األدوات النقدية 
لضبط األسواق. وأذونات الخزينة هي أداة 
دين حكومية تصدر بمدة تراوح بني ثالثة 

أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من األوراق 
املالية قصيرة األجل. وبحسب البيانات، 

وصل حجم الطلب على األذونات إلى نحو 
2.01 مليار دينار )6.64 مليارات دوالر( 

بتغطية 12.56 مرة.

مشروع كندي صيني مشترك
وقعت شركة »ماجنا إنترناشيونال« الكندية 

إلنتاج مكونات السيارات، اتفاقا مع شركة 
مجموعة بكني املحدودة لصناعة السيارات 
»بايك جروب«، أكبر مصنع ملركبات الطاقة 

الجديدة بالصني، لتأسيس مشروعني 
مشتركني لهندسة وتشييد مركبات الطاقة 

الجديدة في الصني، أكبر سوق في العالم 
لتلك املركبات. وحسب االتفاق، فإنه من 

املتوقع أن تستحوذ املشروعات املشتركة 
الجديدة على مصنع إنتاج تملكه »بايك 

جروب« في تشنجيانغ، بمقاطعة جيانغسو 
شرقي الصني. ومن املتوقع إنتاج مركبات 

من خط التجميع بحلول 2020، بطاقة 
إنتاجية سنوية تبلغ 180 ألف مركبة. 
وقال املدير التنفيذي لشركة »ماجنا 

إنترناشيونال« دون ووكر: »تمثل عمليات 
هذه املشروعات املشتركة عالمة تاريخية 

فارقة ملاجنا. وسنقوم للمرة األولى بتزويد 
عمالئنا بسيارات تمت مراحل هندستها 

وتشييدها خارج منشأتنا املتكاملة إلنتاج 
املركبات في النمسا«.

طهران تدشن 
خط محركات الديزل

أعلنت وزارة الدفاع وإسناد القوات املسلحة 
اإليرانية، أمس، تدشني خط إنتاج محركات 
الديزل محلية الصنع بقوة 1300 حصان، 
بحضور وزراء الدفاع، والصناعة، والطرق، 

إلى جانب مساعد رئيس الجمهورية 
للشؤون العلمية؛ وذلك على هامش افتتاح 

املعرض الدولي السادس للنقل والشحن 
السككي والصناعات واملعدات والخدمات 

ذات الصلة في طهران. وفي كلمة له 
باملناسبة أكد وزير الدفاع اإليراني أمير 
حاتمي، أن الوزارة لديها معلومات وافية 
بشأن مجاالت االكتفاء الذاتي واالعتداد 

بالطاقات الوطنية؛ مبينا أن تصنيع 
محركات الديزل مدرج على قائمة التقنيات 

الصناعية التي يسعى األعداء من خالل 
سياسة الحظر إلى حجبها عن البالد.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

4 آالف
كشف رئيس اتحاد المصارف 
عباس،  عبداهلل  السوداني، 
شهر  خالل  تصريحات  في 
ــو/ أيـــار الــمــاضــي عن  ــاي م
ــودان  ــس مــوافــقــة بــنــك ال
 4 من  أكثر  على  المركزي 
آالف طلب استيراد من أصل 
بها  تقدمت  طلب  آالف   7

المصارف خالل 3 أشهر.

الرباط ـ مصطفى قماس

يـــتـــجـــه املــــــغــــــرب نــــحــــو ربــــــــط األجــــــــور 
فـــي الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة، بــمــردوديــة 
باالنتماء واألقدمية،  املوظفني، وليس 
ــــث عـــن  ــــديـ ــــحـ ــالـ ــ ــم بـ ــتــــســ ــاق مــ ــ ــيــ ــ ــــي ســ ــ فـ
ــتــــالالت تــعــتــري مــنــظــومــة  ــوارق واخــ ــ فــ
الوظيفة  األجـــور باململكة. وأكــد وزيــر 
الــقــادر، حني  بنعبد  العمومية، محمد 
مثوله أمام مجلس النواب، أن الحكومة 
تــــنــــوي إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فـــــي الـــوظـــيـــفـــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة، حـــيـــث ســتــحــتــكــم ملـــبـــدأي 
ــاءة. وذهــــب الـــوزيـــر،  ــفـ ــكـ اإلنـــصـــاف والـ
في تصريحاته، أول من أمــس، إلــى أن 
متوسط األجـــور فــي املــغــرب ارتــفــع في 
العشرة أعوام األخيرة، حيث ارتفع من 
540 دوالرا في الشهر إلى حوالي 770 

دوالرا في الشهر بني 2007 و2016.
ــلــــى  ــر لـــلـــمـــجـــلـــس األعــ ــريــ ــقــ ــر تــ ــيــ ويــــشــ
ــر الــصــافــي  ــ لــلــحــســابــات، إلــــى أن األجـ
املــتــوســط فـــي املـــغـــرب، يــمــثــل حــوالــي 
ــاتــــج اإلجـــمـــالـــي  ــنــ ــاف الــ ــ ــعـ ــ ــة أضـ ــالثــ ثــ
ــد، مـــقـــابـــل 1.2  ــ ــواحـ ــ املـــحـــلـــي لـــلـــفـــرد الـ

ضعف في فرنسا.
ويــعــتــقــد مــراقــبــون أن عـــدد املــوظــفــني 
يتعدى  ال  باملغرب، حيث  مرتفع  غير 
5 % من من إجمالي السكان النشطني 
متسائلني  مليونا،   11 عددهم  البالغ 
إلى  الدولة  التي تدفع  األسباب  حــول 
الشكوى من عدد املوظفني، في الوقت 
ــــذي يــعــانــي الــتــعــلــيــم والــصــحــة من  الـ

نقص كبير على مستوى املوظفني.
ــــرب فــي  ــغـ ــ ــــي املـ ويـــنـــحـــصـــر املـــشـــكـــل فـ
الــفــوارق فــي األجــــور، الــتــي ترتفع من 
ــد إلــــى أكـــثـــر مـــن ثـــالثـــني مــــرة في  ــ واحـ
ــد تـــصـــل إلـــى  املــــغــــرب، وهـــــي فــــــروق قــ
مــســتــويــات قــيــاســيــة عــنــد األخـــــذ في 
االعــتــبــار أجــور املــســؤولــني الكبار في 

مؤسسات الدولة وشركاتها.
واعتبر الوزير أن املشكل الذي تعرفه 

ــور فـــي املــمــلــكــة، عــائــد  ــ مــنــظــومــة األجــ
إلــــى اعـــتـــمـــاد نـــمـــوج قـــائـــم عــلــى ربــط 
تلك األجــور باألقدمية والفئة، مشيرا 
إلــــى أنــــه يــجــب تــغــيــيــر ذلــــك مـــن أجــل 
االسترشاد أكثر بالكفاءة واملردودية.
وتــســعــى الــحــكــومــة إلــــى إعـــــادة الــنــظــر 
الوظيفي والتوجه  في مبدأ االستقرار 
نـــحـــو تـــرســـيـــخ الـــتـــعـــاقـــد فــــي الــوظــيــفــة 
الحكومية، في سياق اعتبارها أن كتلة 
األجور وصلت إلى مستويات مرتفعة، 
على اعتبار أن 583 ألف موظف يتلقون 

حوالي 12 مليار دوالر.
وتــتــطــلــع الــحــكــومــة إلــــى الــتــحــكــم في 
الحكومية،  الوظيفة  في  األجــور  كتلة 
ــة فــي  ــ ــوازنــ ــ ــز املــ ــر عـــجـ ــل حـــصـ ـــ مــــن أجـ
ــــدود 3 %، بــيــنــمــا تــلــح االتـــحـــادات  حـ
زيــادة  اعتماد  العمالية على ضــرورة 

عامة في األجور.
ــــوار  ــــحـ ــة فـــــي الـ ــكــــومــ ــــت الــــحــ ــرحـ ــ ــتـ ــ واقـ
بـــ30 دوالرا  االجتماعي األخير زيــادة 
على مــدى ثالثة أعــوام، في أجــور فئة 
محدودة من املوظفني، وهو ما قوبل 
ــادات، مـــا ســاهــم  ــ ــحـ ــ بــالــرفــض مـــن االتـ
في عــدم التوصل إلــى اتفاق قبل عيد 

العمال األخير.
ودعــــت الــحــكــومــة إلـــى الـــعـــودة لنظام 
فــي الستينيات  املــغــرب  اعــتــمــده  كـــان 
مــن الــقــرن املــاضــي، ويــقــوم عــلــى ربــط 
ــادة فــــي األجـــــــور تــبــعــا ملــســتــوى  ــ ــزيـ ــ الـ
االجتماعي  الحوار  أن  غير  التضخم، 

لم يعمق النقاش حول ذلك املقترح.
ــد رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــديــن  ووعــ
لها عالقة  تــدابــيــر  بــاتــخــاذ  العثماني 
بتحسني الــدخــل فــي مــشــروع قــانــون 
ــي حـــــال عـــدم  ــبـــل، فــ ــام املـــقـ ــعــ مـــالـــيـــة الــ
ــع االتــــحــــادات  ــاق مـ ــفـ ــى اتـ الـــتـــوصـــل إلــ

العمالية قبل بلورة املوازنة املقبلة.
مــن جــهــة أخــــرى، دعـــا اتــحــاد عــمــالــي، 
شارك في الحوار االجتماعي األخير، 
ــــني، إلــــــــى تــنــظــيــم  ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ األجـــــــــــــراء واملـ

إضـــراب عــام الــيــوم األربــعــاء، للتنديد 
بتدهور القدرة الشرائية واملكتسبات 
ــيـــم والـــتـــربـــيـــة  ــلـ ــتـــعـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ

والصحة والسكن والنقل.
ــرام عـــقـــود مع  ــ وتــــحــــاول الــحــكــومــة إبــ
املغربية،  اإلدارة  فــي  الكبار  املوظفني 
تــعــول عليهم مــن أجــل تجسيد  حيث 
اإلصــــالح الـــذي تخطط لـــه، غــيــر أنهم 
التعاقد  طبيعة  بتوضيح  يــطــالــبــون 
ويــشــددون  الحكومة  إليه  ترنو  الــذي 
ــادة الــنــظــر فــي نظام  عــلــى ضــــرورة إعــ

املكافآت الذي لم يتطور.
ويرى رئيس االتحاد النقابي الوطني، 
عــبــد الــرحــيــم هــنــدوف، أن الــرغــبــة في 
ــدم  ــ ــفــــني وعـ ــــي عــــــدد املــــوظــ الـــتـــحـــكـــم فـ
تعويض املحالني على التقاعد، وكتلة 
اإلدارة  إصـــالح  على  األجــــور، سيؤثر 
سيفضي  أنــه  اعــتــبــار  على  العمومية 
ــــوع مــــن الـــهـــشـــاشـــة فــي  ــــى إشــــاعــــة نـ إلـ

وضعية املوظفني الحكوميني.
ــــج الــــتــــي  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ويــــــتــــــســــــاءل حـــــــــول الـ
ســتــتــرتــب عــلــى االنــــخــــراط فـــي مــســار 
الــتــعــاقــد مــع املــوظــفــني، الــذيــن اتضح 
التعاقد  أكــثــر، عبر  الحالي  الــعــام  فــي 
مــع مــدرســني، مــعــبــرا عــن خشيته من 
أن يــؤدي ذلــك إلــى التأثير سلبا على 

جودة الخدمات ووضعية املوظفني.
ــال، بشكل  ــمــ ـــال األعــ ــم يــتــفــاعــل رجــ ولــ
إيجابي، مع مطالب العمال في الفترة 
ــيـــث رفــــضــــت شــركــاتــهــم  ــرة، حـ ــ ــيــ ــ األخــ
الزيادة في األجــور، وأوصــت بخفض 
ــل، وهـــــــو مــا  ــ ــ ــدخـ ــ ــ ــى الـ ــلــ ــة عــ ــبــ ــريــ الــــضــ
سيساهم في تحسني إيرادات األجراء 

واملوظفني على حد سواء.
وسبق لالتحادات العمالية أن شددت 
ــع الـــحـــكـــومـــة ورجـــــال  ــا مــ ــ ــــوارهـ فــــي حـ
ــرورة اســتــحــضــار  ــ ــ ــــال، عـــلـــى ضـ ــمـ ــ األعـ
ــع الـــقـــدرة  ــراجــ مــســتــوى الــتــضــخــم وتــ
الشرائية للموظفني واألجراء منذ آخر 

اتفاق اجتماعي يعود إلى 2011.

تقارير عربية

تجارة

المغربمال وسياسة

سياحة

خبراء: عوامل 
نفسية وراء ارتفاع 

ــــبــــتــــرول املـــصـــري، أسعار السلع قـــــال وزيــــــر ال
أمــس، إنــه تــم االتــفــاق مــع أرامكو 
الخام إلى  السعودية على توريد 
التكرير املصرية لستة  مصافي 
ــرى، بــــدءا مـــن يــولــيــو/  ــ أشــهــر أخـ
تموز املقبل. وكانت شركة النفط 
الـــســـعـــوديـــة قـــد وردت  الــوطــنــيــة 
الـــخـــام إلــــى املـــصـــافـــي املــصــريــة 
ــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  فــ
وديسمبر/ كانون األول من العام 
بدأ  ثم  تجريبي،  بشكل  املاضي 
الـــتـــوريـــد الــرســمــي لــســتــة أشــهــر 
الثاني.  كانون  يناير/  أخــرى من 
وقال الوزير طارق املال، متحدثا 
بالهاتف لوكالة رويترز: »الشركة 
ستورد ما بني 500 ألف ومليون 
الخام  النفط  مــن  شهريا  برميل 
ملدة ستة أشهر تبدأ في يوليو«. 
ــقــــاهــــرة إلـــــى تــوفــيــر  ــ وتـــســـعـــى ال
مخزون جيد من الوقود في ظل 

تزايد االحتياجات املحلية.

الرياض تزود 
القاهرة 
بالوقود
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1213
اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

مــــن املـــتـــوقـــع أن تــــواجــــه مــنــظــمــة 
»أوبك«  للبترول  املصدرة  البلدان 
واملنتجون خارجها وعلى رأسهم 
بمقر  الجمعة  يــوم  صعبًا  اجتماعًا  روســيــا، 
املــنــظــمــة فـــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا، 
حيث يعقد االجتماع وســط خــالف سياسي 
حاد بني كل من السعودية واإلمارات العربية 
املــتــحــدة وروســيــا، الـــدول الــتــي تــقــود مقترح 
ــادة اإلنـــتـــاج بــنــاء عــلــى الــطــلــب األمــيــركــي،  زيــ
وبــني كــل مــن إيـــران وفــنــزويــال والــعــراق التي 
ــاج، أو  ــتــ ــادة فـــي اإلنــ ــ ــة زيــ ــعـــارض بـــشـــدة أيــ تـ
أيـــة تــعــديــالت فــي االتــفــاق الــقــائــم حــالــيــًا بني 

املنتجني داخل »أوبك« وخارجها. 
ويــــرى مــحــلــلــون أن هـــذا الــخــالف يــهــدد بقاء 
تــمــاســك املــنــظــمــة نــفــســهــا، كــمــا يـــهـــدد كــذلــك 
الـــتـــي  ــة  ــتــ ــؤقــ املــ االنــــتــــعــــاش  دورة  بـــانـــهـــيـــار 
اتــفــاق خفض  النفط بفضل  أســعــار  شهدتها 
اإلنـــتـــاج بــحــوالــى 1.8 مــلــيــون بــرمــيــل يوميًا 
والتي ساهمت في رفع األسعار إلى مستوى 
80 دوالرًا ألول مــرة منذ انهيار األســعــار في 
العام 2015. وكانت منظمة »أوبك« ومجموعة 
من املنتجني املستقلني من بينهم روسيا، قد 
ــدادات النفط لــدعــم األســعــار  قـــرروا خفض إمــ
فــي بــدايــة الــعــام  2017. وفــي أعــقــاب االتــفــاق 
حدثت زيادة كبيرة في أسعار الخام من أقل 
إلـــى  فوق  فــي 2016،  للبرميل  مــن 30 دوالرا 
80 دوالرًا خالل شهر إبريل/ نيسان املاضي. 
ــخــــالف الــســيــاســي  ــة إلـــــى هـــــذا الــ ــافــ ــاإلضــ وبــ
احتمال  النفط  أسعار  تواجه  املنظمة  داخــل 
تداعيات النزاع التجاري بني الصني وأميركا 
ــزاع الـــذي  ــنــ عــلــى الـــســـوق الــنــفــطــيــة، وهــــو الــ
أشعله الرئيس دونالد ترامب بإعالنه النية 
لفرض رسوم جديدة بقيمة 200 مليار دوالر 
على السلع الصينية. وهو إجراء من املتوقع 
أن يـــؤثـــر عــلــى الــنــمــو االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي 
وبالتالي على الطلب العاملي من النفط الذي 
يتجاوز  أن  الدولية  الطاقة  وكــالــة  لــه  تتوقع 

100 مليون برميل يوميًا في العام 2019. 
بــــنــــاء عـــلـــى هـــــذه الــــعــــوامــــل املــــتــــداخــــلــــة، قـــال 
ــي بـــي ســـي إنــيــرجــي«  مــحــلــلــون بــشــركــة »جــ
تايمز«  »فــايــنــانــشــيــال  لصحيفة  فيينا،  فــي 
السياسي  الخالف  إلى  »بالنظر  البريطانية 
الــكــبــيــر داخـــل املــنــظــمــة ســيــكــون مــن الصعب 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق فـــي االجــتــمــاع املــقــبــل«. 
وحـــســـب مــعــطــيــات هـــبـــوط األســــعــــار وعــــدم 
ــن دول  وجــــــود فـــائـــض إنـــتـــاجـــي لـــلـــعـــديـــد مــ
أوبـــك، يــرى محللون أنــه ال أحــد بــني أعضاء 
املــنــظــمــة  يــجــد نــفــســه فـــي وضـــــع  يــتــيــح له 
االستفادة من زيادة اإلنتاج، عدا السعودية 
ــا الـــتـــي تــســتــهــدف  ــيـ ــا روسـ ــمـ واإلمــــــــارات وربـ
على  الصيني  الــســوق  مــع  تعاقداتها  زيـــادة 
حــســاب الــــدول الــعــربــيــة الــنــفــطــيــة. وبــالــتــالــي 
فإن مخاوف انهيار أسعار النفط ستسيطر 
إقناع  الصعب  مــن  وسيكون  اإلجتماع  على 
ــاج فـــي وقــت  ــتـ ــاء بـــجـــدوى زيـــــادة اإلنـ األعـــضـ
تواصل فيه األسعار الهبوط، حسب العديد 
من املحللني الذين اطلعت »العربي الجديد« 

على آرائهم في »فاينانشيال تايمز«.  
ويـــالحـــظ أن الــــــدول الــنــفــطــيــة الـــتـــي شــهــدت 
السنوات  خــالل  مأساوية  اقتصادية  ظروفًا 
املاضية، ال تجد مصلحة في االنــجــرار وراء 
ــاج، ألنــهــا  ــ ــتـ ــ الــــقــــرار الـــســـعـــودي بــــزيــــادة اإلنـ
بــبــســاطــة ســتــكــون مـــتـــضـــررة مـــنـــه. وحــســب 
تعليقات سبق أن نشرتها وكالة بلومبيرغ، 
األمــيــركــي دونــالــد ترامب  الرئيس  إدارة  فــإن 
طلبت من السعودية زيــادة اإلنتاج بحوالى 

مليون برميل يوميًا. 
بــنــاء عــلــى هـــذه املـــعـــادالت الــســالــبــة، هبطت 
أسعار النفط في لندن نحو واحد باملئة أمس 
الثالثاء، وسجل برنت 74.69 دوالرا للبرميل 
في الجلسات الصباحية في لندن، منخفضًا 
65 سنتًا بما يعادل 0.9% عن أحدث إغالق. 
وسجل خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
65.24 دوالرا للبرميل بانخفاض 61 سنتًا أو 

0.9 % هو اآلخر.
وحسب رويترز، يتابع تجار النفط عن كثب 
الصني  تهديد  بعد  النفطي  الطلب  تداعيات 
بفرض رسوم  األميركية  الرسوم  بالرد على 

هـــرع املــســتــثــمــرون، أمـــس الــثــالثــاء، لعمالت 
ــــالذ اآلمـــــن«، بــعــد تـــراجـــع الـــــدوالر بسبب  »املـ
تــهــديــد الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرامــب 
ــلـــى ســلــع  ــفــــرض رســـــــوم نــســبــتــهــا 10% عـ بــ
صينية قيمتها 200 مليار دوالر، ما أدى إلى 
تحذير سريع من بكني بالرد، وعلى أثر ذلك 

تراجعت أسواق املال العاملية.
ومــن املــتــوقــع أن يــكــون لــلــنــزاع الــتــجــاري بني 
النمو  تأثير مباشر على  االقتصاد  عمالقي 
العاملي، حيث يقدر حجم االقتصاد الصيني 
يقدر حجم  فيما  ترليون دوالر،  بحوالى 11 

األمــيــركــي  الـــخـــام  الــنــفــط  واردات  عــلــى   %25
والتي تسجل ارتفاعًا مستمرًا منذ 2017.

السياسي، قال مندوب  الخالف  على صعيد 
إيــــران فــي منظمة »أوبــــك« حــســني كاظمبور 
بلومبيرغ،  وكــالــة  مــع  مقابلة  فــي  أردبــيــلــي، 
يــــوم اإلثـــنـــني، إن إيـــــران والــــعــــراق وفــنــزويــال 
ستستخدم حق النقض ضد أي اقتراح لزيادة 
إنتاج النفط في إطار اتفاق »أوبك واملنتجني 
خارجها«. وأضاف أردبيلي »تستلزم  زيادة 
اإلنتاج قرارًا باإلجماع، وهناك ثالث دول من 
مؤسسي أوبك لن تسمح بذلك. إيران، وحسب 
علمي، العراق وفنزويال، سيعارضون زيادة 
إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي إطـــــار أوبــــــك، ومـــتـــأكـــد أن 
الـــرأي«.  أعــضــاء آخــريــن سيتفقون معنا فــي 
وتــابــع بــالــقــول إن »الــســعــوديــة وروســـيـــا لن 
تستطيعا اتخاذ قرار منفرد في هذا الشأن، 

إذا أرادا العمل بمفردهما، فهذا يعد انتهاكًا 
التفاق التعاون«. وذكر املندوب اإليراني: »ال 
يوجد نقص في السوق ويجب أن تلتزم أوبك 
الــعــام«، وقــال أيضًا: لم  بقرارها حتى نهاية 
النفط،  كبيرة في ســوق  تغييرات  أي  تحدث 
ــوزارة  ــ لـ الــتــابــعــة  الـــطـــاقـــة  مــعــلــومــات  وإدارة 
الــطــاقــة األمــيــركــيــة ووكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
حالة  حــول  استنتاجاتهما  فــي  تعجلتا  قــد 

السوق«.
ــــي، حـــســـب مـــصـــادر  ــــروسـ ــلـــى الــصــعــيــد الـ وعـ
ــا يـــهـــم مـــوســـكـــو فــــي الـــوقـــت  مــطــلــعــة، فـــــإن مــ
ــرار ســوق  ــ الــحــالــي إحـــكـــام هــيــمــنــتــهــا عــلــى قـ
الـــطـــاقـــة الـــعـــاملـــي عـــبـــر إضــــعــــاف »أوبــــــــك« أو 
على األقــل التأثير على قــرارهــا. وفــي مقابل 
املوافقة على قرار زيادة اإلنتاج، فإن الرئيس 
فـــالديـــمـــيـــر بــــوتــــني يـــعـــطـــي إشــــــــارة خـــضـــراء 

االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي بـــحـــوالـــى 19 تــرلــيــون 
دوالر. 

وفور شيوع النبأ، انخفضت أسواق األسهم 
ــوان الــصــيــنــي ألدنـــى  ــيــ ــع الــ ــراجــ الــعــاملــيــة وتــ
مــســتــوى فــي أكــثــر مــن خــمــســة أشــهــر مقابل 
الــــدوالر. ولــكــن هــذا الــتــراجــع يــحــدث لصالح 
الـــصـــادرات الصينية، حــيــث إنـــه يــســاهــم في 
ــادة رخــــص الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة مــقــارنــة  ــ زيــ

بنظيراتها في أوروبا وأميركا وآسيا.
ــرع املــســتــثــمــرون لــشــراء الــعــمــالت اآلمــنــة،  وهـ
وهــــــي كــــل مــــن الــــفــــرنــــك الـــســـويـــســـري والــــني 

بنسبة  الياباني  الــني  ارتفع  حيث  الياباني، 
أعلى  للدوالر، وهو  إلى 109.56 ينات   %0.8
مــســتــويــاتــه فـــي أســـبـــوع. كــمــا تــلــقــى الــفــرنــك 
ــات  ــذي يــشــهــد طــلــبــًا فـــي أوقــ ــ الــســويــســري الـ
اضطراب السوق، دعمًا من التطورات ليرتفع 

0.3% مقابل الدوالر إلى 0.9918 فرنك.
املتعاملون  ينقسم  رويـــتـــرز،  وكــالــة  وحــســب 
ــان الــــخــــالف ســـيـــؤثـــر عــلــى  ــ بــــشــــأن مــــا إذا كــ
الدوالر بشكل ملموس، وما إذا كان أي تأثير 
ســيــســاعــد الــعــمــلــة األمــيــركــيــة أم يــضــر بــهــا. 
فــي هـــذا الـــصـــدد، يــقــول مــحــلــلــون إن الــحــرب 
الــتــجــاريــة قـــد تــفــيــد الــعــمــلــة األمــيــركــيــة، ألن 
فرض رسوم على الواردات سيغذي التضخم 
في االقتصاد األميركي القوي بالفعل وسط 
الفائدة.  الحادة في أسعار  الزيادة  دورة من 
وبالتالي سيستفيد الدوالر من ارتفاع نسبة 
الفائدة أكثر من 2.0% الحالية ويتقوى أكثر 
أمـــام الــعــمــالت املــنــافــســة. بينما يــرى آخــرون 
أن تــصــاعــد الـــنـــزاع ربـــمـــا يــســتــدعــي الــصــني 
الســـتـــخـــدام أســلــحــة خـــطـــرة، مـــن بــيــنــهــا بيع 
جزء من سندات الخزانة األميركية، وهو ما 

سيقود إلى ضعف الدوالر. 
وفي هونغ كونغ، تراجع اليوان الصيني إلى 
لــلــدوالر، وهــو أدنــى مستوياته منذ   6.4490
15 يناير/ كانون الثاني. وتراجع اليورو إلى 
1.1572 دوالر مع اقترابه من أقل مستوياته 
في أسبوعني عند 1.1541 دوالر الذي سجله 

يوم الجمعة.
ــرامـــب األحــــــدث والــــــذي جــاء  وأربــــــك تـــحـــرك تـ
سريعًا وحــادًا على نحو غير متوقع أسواق 
الــصــرف الــعــاملــيــة، فــي الــوقــت الـــذي تخوض 
فــيــه واشــنــطــن مــعــارك تــجــاريــة عــلــى جبهات 

متعددة.
)العربي الجديد، رويترز(

مخاطر على أسعار النفط… دعونا نأمل أن 
 بشدة«.

ً
يسود التعقل، لكنني لست متفائال

ويأتي النزاع بني الواليات املتحدة والصني 
فــي وقــت بــالــغ األهمية ألســـواق النفط. وال 
يــســتــبــعــد مــحــلــلــون حــــــدوث انـــتـــكـــاســـة فــي 
النمو االقتصادي األوروبــي والصيني في 
حال استمرار الخالف التجاري الذي يصب 
عــلــيــه تـــرامـــب الـــنـــار بـــني الــفــيــنــة واألخـــــرى، 

ضـــمـــن تــكــتــيــك مـــربـــك لـــلـــشـــركـــات الــعــاملــيــة 
وحتى األميركية.

وكانت الصني قد هددت يوم الجمعة بخفض 
وارداتها من النفط األميركي. ويرى محللون 
أن من شأن هبوط محتمل في صادرات النفط 
األميركية إلى الصني أن يعود بالفائدة على 
ــن، وبــصــفــة خـــاصـــة روســيــا  ــريــ مــنــتــجــني آخــ

وأعضاء في أوبك. 
وال يــســتــبــعــد مــحــلــلــون أن تــســتــبــدل الــصــني 
واردات النفط األميركية بالشحنات النفطية 
ــران الــتــي تــواجــه  اإليــرانــيــة، خــصــوصــا أن إيــ
ــًا، جــــاهــــزة ملــنــح  ــيـ ــركـ ــيـ ــًا أمـ ــاديـ ــتـــصـ حــــظــــرًا اقـ
ممكنة  تخفيضات  أكبر  الصينية  الشركات 
النفطية  الـــصـــادرات  مــســتــوى  عــلــى  للحفاظ 
على  والــحــصــول  الحالية،  مستوياتها  لــدى 
بورصة  في  الذهبي  باليوان  مبيعاتها  ثمن 

ــدة بــعــيــدًا عـــن الــعــقــوبــات  ــديـ شــنــغــهــاي الـــجـ
األمـــيـــركـــيـــة. وذلــــــك بــبــســاطــة ألن الـــصـــني ال 

تخضع للحظر األميركي. 
فــي هــذا الــصــدد، قــال جــون دريــســكــول مدير 
الطاقة  لخدمات  االستشارية  »جــيــه.تــي.دي« 
يستبدل  »ربــمــا  الــروســيــة  سبوتنيك  لوكالة 
ــيـــركـــي  ــفـــط األمـ ــنـ الـــصـــيـــنـــيـــون بـــعـــضـــًا مــــن الـ

بالخام اإليراني«.
ويـــذكـــر ان صـــــــادرات الــنــفــط األمـــيـــركـــي إلــى 
الــــصــــني شــــهــــدت قــــفــــزة كـــبـــيـــرة خـــــالل الـــعـــام 
ــيــــث بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــشـــحـــنـــات  ــي، حــ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
األمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــنـــفـــط املــــصــــدرة لـــلـــواليـــات 
بمائة  مــقــارنــة  شهريًا  دوالر  مليار  املــتــحــدة 
مليون دوالر خالل العام املاضي. وذلك وفقًا 

ألرقام وزارة التجارة األميركية. 
تهدد  التي  السياسية  العوامل  إلــى  وإضافة 

»أوبـــــــك« بــالــتــفــتــت خــــالل االجـــتـــمـــاع املــقــبــل، 
هــنــالــك الــنــفــط الــصــخــري الـــذي يــواصــل أخــذ 
حصص متزايدة من أســواق أوروبــا وآسيا. 
إدارة معلومات  تــوقــعــت  الـــصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
الــطــاقــة فـــي وزارة الــطــاقــة األمــيــركــيــة، أمــس  
الــثــالثــاء، زيــــادة إنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري في 
الواليات املتحدة األميركية، في شهر يوليو/
تموز املقبل، بنسبة 141 ألف برميل في اليوم 

باملقارنة مع شهر يونيو/حزيران الجاري. 
وتبلغ تــقــديــرات اإلنــتــاج فــي الــوقــت الحالي 
الـــيـــوم.  لــيــونــيــو، 7.198 مـــاليـــني بــرمــيــل فـــي 
وكـــانـــت اإلدارة قـــد تــوقــعــت فـــي شــهــر أيـــار/
مــايــو، أن يــــزداد إنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري في 
الـــحـــقـــول األمـــيـــركـــيـــة الــرئــيــســيــة فــــي الــشــهــر 
الــجــاري بــمــقــدار 144 ألــف برميل فــي الــيــوم، 

ليصل إلى 7.178 ماليني برميل.

أوبك 
والخيارات الصعبة

المستثمرون يهرعون لعمالت »المالذ اآلمن«

)Getty( الوزير الروسي نوفاك في أحد اجتماعات أوبك

)Getty()Getty( محل صرافة بالعاصمة االسبانية مدريد

)Getty( أزمة غش العوادم تطارد فولكسفاغن

النزاع التجاري يهدد 
بخفض الطلب العالمي 

على النفط وانهيار األسعار

للرئيس ترامب بأننا متوافقون معك ولسنا 
ضــــدك ضــمــن صــفــقــة الـــتـــســـويـــات الــضــخــمــة 

الجارية في مناطق النزاع الساخن. 
أمـــا عــلــى صعيد الــنــزاع الــتــجــاري بــني بكني 
وواشـــنـــطـــن، فــيــتــوقــع مــســتــثــمــرون أن يــؤثــر 
النزاع على  أسهم شركات النفط األميركية، 
 كـــبـــيـــرًا فــــي ســـــوق »وول 

ً
الـــتـــي تــشــكــل ثـــقـــال

ستريت« املالي، وهو ما دفع أسهم »إكسون 
ــفـــرون« لــلــتــراجــع بـــني واحـــد  ــيـ مــوبــيــل« و»شـ
واثـــنـــني فـــي املــئــة مــنــذ يــــوم الــجــمــعــة، بينما 
هبطت أسعار النفط الخام األميركي بحوالي 

خمسة في املئة.
واملحيط  آسيا  ملنطقة  الــتــداول  رئيس  وقــال 
ــــدى شـــركـــة أوانــــــــدا لـــلـــوســـاطـــة فــي  ــادئ لـ ــهــ الــ
الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة بـــســـنـــغـــافـــورة، ســتــيــفــن إنــز 
التجارية  الــحــرب  فــي  التصعيد  هــذا  »يشكل 

الخالفات السياسية والحرب التجارية 
تهدد المنظمة

قــالــت مـــصـــادر مــطــلــعــة أمـــس الــثــالثــاء، 
إن املسؤولني في فولكسفاغن واصلوا 
الدعوة  جرت  اجتماعات  الثاني  لليوم 
إلــيــهــا عــلــى عــجــل لــبــحــث أزمــــة الــقــيــادة 
رئيس  على  القبض  إلقاء  التي فجرها 
املــفــاوضــات بني  أودي. وفشلت  عــالمــة 
الــتــي  وأودي  فــولــكــســفــاغــن  مــجــلــســي 
اســـتـــمـــرت لـــســـاعـــات فـــي الـــتـــوصـــل إلــى 
أنباء  مــع  التعامل  كيفية  بــشــأن  اتــفــاق 
إلــقــاء الــســلــطــات األملــانــيــة الــقــبــض علي 
ـــار الــتــحــقــيــق  روبــــــرت شـــتـــادلـــر، فـــي إطــ
ــارات  ــبــ ــتــ ــي اخــ ــ ــي فـــضـــيـــحـــة الــــغــــش فـ ــ فـ

االنبعاثات من عوادم السيارات.
وأدى القبض على شتادلر )55 عاما(، 
ــــي فـــولـــكـــســـفـــاغـــن،  إلــــــى نــــشــــوء أزمـــــــة فـ
ــار تـــســـاؤالت جــديــدة بــشــأن مــا إذا  وأثــ
عليها  ينبغي  مــا  فعلت  الشركة  كانت 
إلصــــالح الـــوضـــع، بــعــد ثــــالث ســنــوات 

ــبـــارات  ــتـ ــا بـــالـــغـــش فــــي اخـ ــ ــــرارهـ مــــن إقـ
انبعاثات محركات الديزل في الواليات 

املتحدة األميركية.
وقـــال مــصــدران إن لجنة الــتــوجــيــه في 
بعضوية  فولكسفاغن  مديري  مجلس 
رئيس مجلس اإلدارة هانز ديتر بوتش 
بدأت  أوسترلوه  برند  العمالي  واملدير 
مــحــادثــات جــديــدة بــشــأن قــيــادة أودي، 
حــيــث نــوقــشــت األزمــــــة مـــع فــولــفــغــانــغ 
بـــورشـــه مـــن عــائــلــتــي بــيــتــش وبــورشــه 

اللتني تسيطران على فولسكفاغن.
وتــعــرض شــتــادلــر لــهــجــوم مــن وســائــل 
اإلعـــــــالم والـــســـاســـة ونـــقـــابـــات الــعــمــال 
القوية في فولكسفاغن بسبب معالجته 
لقضية االنبعاثات، لكنه نجا من تغيير 
عــلــن فــي أغــســطــس/آب 

ُ
واســـع لــــإدارة أ

بفضل دعم عائلتي بيتش وبورشه له. 
)رويترز(

ارتــفــعــت أســعــار الــذهــب أمـــس الــثــالثــاء، 
مــدعــومــة بــاإلقــبــال على املــــالذات اآلمنة 
في الوقت الذي أوقد فيه تصاعد النزاع 
التجاري بني الواليات املتحدة والصني 

شرارة عمليات بيع في أسواق األسهم.
وحــــســــب رويـــــتـــــرز، صـــعـــد الــــذهــــب فــي 
املــعــامــالت الــفــوريــة 0.2 فــي املــائــة إلــى 
)األونـــصـــة(  لــأوقــيــة  دوالرًا   1280.29
فـــي الــجــلــســات الــصــبــاحــيــة فـــي لــنــدن. 
األمــيــركــيــة  الـــعـــقـــود  فــــي  الــــذهــــب  وزاد 
إلى   %0.2 أغسطس/آب  تسليم  اآلجلة 

1282.60 دوالر لأوقية.
ــــدوالر  وواصـــلـــت األســـهـــم اآلســيــويــة والـ
ــا فـــــي األســــــــواق  ــمـ ــهـ ــعـ ــراجـ األمــــيــــركــــي تـ
األميركي  الرئيس  أن هدد  العاملية بعد 
دونــالــد تــرامــب بــفــرض رســـوم نسبتها 
عشرة في املائة على سلع صينية بقيمة 
لــحــرب  تــصــعــيــد  فـــي  مــلــيــار دوالر،   200

تجارية بني أكبر اقتصادين في العالم.
ومــن شــأن سعر صــرف الـــدوالر التأثير 
على الطلب على الذهب بأن يجعله أعلى 
تكلفة على حائزي العمالت األخرى في 
حــال ارتــفــاعــه، أو أقــل فــي حــال تراجعه 
الجيوسياسية  الضبابية  تغذي  بينما 
ــدن األصـــفـــر  ــ ــعـ ــ ــال عـــلـــى شــــــــراء املـ ــ ــبــ ــ اإلقــ

بوصفه مالذًا آمنًا.
واستقرت الفضة في املعامالت الفورية 
أن  بـــعـــد  لـــأوقـــيـــة،  دوالرا   16.40 عـــنـــد 
ــــى مــســتــوى  بــلــغــت فـــي وقــــت ســـابـــق أدنـ
مـــنـــذ الـــخـــامـــس مــــن يـــونـــيـــو /حــــزيــــران 
الــبــالتــني  وتـــراجـــع  دوالرا.   16.34 عــنــد 
 878.50 إلــــــــى   %  0.3 ــة  ــبـ ــسـ ــنـ بـ أمــــــــس 
فــي وقت  أن المــس  بعد  لأوقية  دوالرًا 
منتصف  مــنــذ  مستوياته  أدنـــى  ســابــق 

ديسمبر/كانون األول عند 872 دوالرًا.
)رويترز(

أودي وفولكسفاغن 
تبحثان أزمة العوادم

تزايد المخاطر 
ترفع أسعار الذهب

طاقة

تواجه منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وروسيا، خيارات صعبة 
انقسام  هنالك  حيث  فيينا،  في  الجمعة  غد  بعد  اجتماعها  في 
سياسي حاد بين معسكر زيادة اإلنتاج الذي تقوده السعودية وروسيا 

وبين التيار المعارض الذي تقوده إيران

أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
زيادة  اقتراح  تنوي  روسيا  أن  الصحافيين 
اتفاق »أوبك«  الدول األعضاء في  إنتاج 
برميل  مليون   1.5 بمقدار  والمستقلين 
يوميا، وذلك قبيل أيام من توجهه إلى 
وقال  المنظمة.  اجتماع  لحضور  فيينا 
النفط(  )على  والطلب  تنمو  »السوق 
ينمو ونلحظ بالفعل توازنا في السوق« .  
قد  التي  اإلنتاج  زيــادة  حجم  يذكر  ولم 
تنفذها روسيا، قائال إن األمر يتوقف على 
أكبر  المعدل  وهــذا  شركة.  كل  طاقة 

مما تطالب به أميركا.

1.5 مليون برميل

رؤية

شريف عثمان

االيكونوميست  وفــيــالت«، نشرت مجلة  »حـــواري  تحت عنوان 
هذا األسبوع موضوعًا عن أزمة اإلسكان في الشرق األوسط، 
تحدث فيه الكاتب عما يراه السائر في شوارع القاهرة، وتحديدًا 
وفــيــالت فخمة،  قــصــور  مــن  الــجــديــدة  السكانية  التجمعات  فــي 
الحدائق، وبداخل بعضها  أغلبها محاط بمساحات كبيرة من 
كاليفورنيا،  ضواحي  يتذكر  جعله  ما  وهــو  سباحة،  حمامات 
إحــدى الفتات  اطلع على أسمائها. ولفت نظره  أن  بعد  خاصة 
 بكم في الناحية 

ً
اإلعــالن عن مشروع سكني، جــاء فيها »أهــال

الفضلى من الحياة«.
الثاني من رحلته، حيث سلك الطريق  الكاتب النصف  ووصف 
الدائري على ما يبدو في طريقه للعودة إلى محل إقامته، وقال 
إن الطريق كان محفوفًا بالبيوت املبنية بالطوب األحمر، والتي لم 
يتم االنتهاء من تشطيب أغلبها، حيث تظهر األعمدة الخرسانية 
أسطحها.  فــوق  الــفــوالذيــة  القضبان  بقايا  تبرز  بينما  بلونها، 
وعلق مؤكدًا أن »الناحية الفضلى من الحياة تبدو بعيدة جدًا«. 

يعرف أغلبنا الشكل الذي وصفه الكاتب إلحدى املتناقضات في 
شوارع قاهرة املعز، وربما يمر بعضنا بالناحيتني يوميًا. ونعلم 
جميعًا أن القاهرة شهدت خالل السنوات العشر األخيرة طفرة 
في البناء، ومع ذلك فإن أزمة نقص املساكن بالنسبة لألغلبية 
ــداد، حــيــث تــرتــفــع تكلفة  ــتـ الــعــظــمــى مــن الــشــعــب آخـــذة فــي االحـ
الحصول على منزل متوسط، ولو لم يوفر األهل ألبنائهم سكنًا، 
مــأوى،  على  للحصول  األمرين  األبناء  األغلب سيقاسي  فعلى 
على الــرغــم مــن أن أحــدنــا ال يكاد يسلم مــن رســائــل ومكاملات 
الذين يعرضون فيال أو شقة فاخرة  اليوم،  البائعني على مــدار 

في واحدة من »النواحي الفضلى من الحياة«.
الوقت،  الفاخرة طــوال  املــنــازل  تلك  املــعــروض من  ترتفع أسعار 
حــتــى أصــبــحــت وســيــلــة االدخـــــــار املــفــضــلــة عــنــد شـــرائـــح من 
املصريني، خاصة بعد ما شهدته العملة املصرية من تدهور في 

قيمتها على مدار السنوات األخيرة.
ــر الــصــغــيــرة مـــن الــعــامــلــني  ويـــحـــاول الـــعـــارضـــون اجـــتـــذاب األســ
بالقطاع الخاص وأصحاب الدخول املرتفعة، عن طريق منحهم 
تكلفة  لكن  مقدمة،  دفعات  بــدون  وأحيانًا  فترات ســداد طويلة، 
تلك املنازل تفوق عادة راتب ألف شهر ملن يحصلون على األجر 

املتوسط في مصر.
بعض اإلحصائيات تذكر أن أكثر من نصف سكان القاهرة، أو 
أي  حوالي 13 مليون شخص، يعيشون في مناطق عشوائية، 
أن بيوتهم مبنية بالجهود الذاتية، سواء على أراض تخصهم أو 

على أراضي الدولة.
تراخيص  الحصول على  بنيت دون  قد  البيوت  هــذا  وملــا كانت 
واملــرافــق  الــخــدمــات  توفير  عــن  الحكومة  امتنعت  فقد  رســمــيــة، 
األساسية لها، ومع ذلك فقد استطاع أغلب سكانها توفير تلك 

الخدمات بطريقٍة ما.
أكــثــر مــن مليون شخص في  املــاليــني، يعيش  ومــن ضمن تلك 
مناطق تعتبرها الحكومة غير آمنة، وال تتوفر فيها املياه النقية، 
وال تتمتع بــخــدمــات صــرف صــحــي، ومــع ذلــك فــإن اآلالف من 

سكان القبور يحسدونهم عليها.
بالعديد  تنذر  أنها  اعتدنا عليها في حياتنا، رغــم  املأساة  هــذه 
أنه  يعرف  الــذي  فالشاب   .

ً
مستقبال االجتماعية  املشكالت  من 

لن يستطيع تدبير تكلفة منزله لن يقدم على الــزواج، وستكون 
انــهــيــار أخالقي  ــــزواج ومــا يصحبه مــن  ال النتيجة ارتــفــاع ســن 
وتــزايــد مــعــدالت الــجــريــمــة. فــالــدولــة الــتــي يسكنها حــوالــي 100 
تحتاج  العشرين،  تحت سن  من نصفهم  أكثر  مواطن،  مليون 
حــوالــي 600 ألــف وحــدة سكنية كــل عــام. فهل تــدرك الحكومة 
املصرية ذلك؟ وهل تعمل على حل املشكلة قبل انفجارها؟ أم 

أنها تتركها أيضًا للجهود الذاتية؟!
املتتالية  الــزيــادات  مع  الحكومة  تعامل  ينطبق على  األمــر  نفس 
التي  اإلصــالح  على روشتة  بناء  في مصر،  الطاقة  أسعار  في 
كتبها صندوق النقد الدولي، أو التي كتبناها بكامل إرادتنا ولم 
يفرضها علينا الصندوق، فالحكومة تدرك جيدًا أن بعض أنواع 
الوقود والطاقة تجاوز سعرها ثالثة أضعاف ما كان عليه قبل 
أربــعــة أعـــوام، كما تــدرك أن ذلــك ترتب عليه زيـــادة ضخمة في 
أسعار كل شيء تقريبًا، في الوقت الذي لم يحدث فيه زيادات 

مقاربة في رواتب املوظفني.
وتدرك الحكومة أيضًا أن ذلك أدى النخفاض كبير في مستويات 
معيشة أغلب املصريني، وانهيار الطبقة الوسطى، ونزول أعداد 

ضخمة من املنتمني إليها إلى ما دون خط الفقر.
قــادرة  لم تعد  األمــور  بالكاد تكفي تسيير  التي كانت  الــدخــول 
على تلبية االحتياجات األساسية لألسرة املصرية، من مسكن 
التواصل  مــواقــع  ومــأكــل ومــواصــالت وتعليم وصــحــة، وتمتلئ 
الحد األدنــي من مصاريف االنتقال،  لتكلفة  االجتماعي بأمثلة 
مع تناول وجبات رخيصة، تتجاوز في أغلب األحيان ما يحصل 
عليه املواطن املصري من راتب، ويستحيل معها التفكير في أي 

نفقات إضافية تتعلق باالحتياجات الطبيعية للمواطن.
فــمــاذا فعلت الــحــكــومــة؟ وهــل تفكر فــي مــحــاولــة إيــجــاد حلول 
الحكومة  تــدرك  أال  الذاتية؟  للجهود  أيضًا  تتركه  أم  ملساعدته؟ 
أن عدم وجود بدائل أمام املواطنني يدفعهم للتورط في الفساد 
وغيره من الجرائم من أجل الحصول على املال؟ وماذا سيحدث 

؟ 
ً
عندما يحتاج املواطن ملصاريف إضافية للعالج مثال

مبالغ  اقتراض  في  املتمثل  السهل،  الحل  الحكومة  اختارت  لقد 
ــيــة. لـــم تنزعج  ضــخــمــة، داخــلــيــًا وخـــارجـــيـــًا، لــحــل أزمــاتــهــا املــال
تكلفة  ارتــفــاع  ومــن  الدين  التحذيرات من تضخم  الحكومة من 
خدمته، حتى بعد تجاوز تلك التكلفة نصف ما يتم تحقيقه من 
إيرادات، وهو ما ترتب عليه تقليص ما يتم توجيهه لالنفاق على 

الصحة والتعليم والصرف الصحي.
وبناء عليه، فإن الحكومة مطالبة بالعمل على مساعدة املواطن 
ــلـــول، وإال فــإنــهــا تــدفــعــه نــحــو الـــفـــســـاد واالنـــحـــالل  ــاد حـ إليـــجـ

األخالقي، وتشجع على زيادة التسرب من التعليم.
ال يمكن للحكومة، حتى لو لم تكن هي املتسببة فيما وصلنا إليه 
اآلن، أن تتخلى عن املواطنني، ألن نتيجة ذلك بالتأكيد ستكون 
كارثية، وستقضي على ما تبقى من الدولة املصرية، وقديمًا قال 
أبو ذر الغفاري »عجبت ملن ال يجد قوت يومه، كيف ال يخرج 

على الناس شاهرًا سيفه«.

انهيار الطبقة الوسطى 
في مصر
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عيسى الشعيبي

ــــق فــيــهــا 
ّ
ــيــــدة الــــتــــي عــــل ــرة الــــوحــ ــ ــ كــــانــــت املـ

كــاتــب هـــذه الــســطــور عــلــى مــا بـــات ُيــعــرف 
قد وقعت قبل نحو  القرن«  باسم »صفقة 
ســتــة أشــهــر، بــعــد أن تــواتــرت األنـــبـــاء، في 
حينه، عن قرب طرح هذه الصفقة املثيرة 
لالرتياب، وفاضت وسائل اإلعالم، آنذاك، 
بــمــعــلــومــات غــيــر مــتــرابــطــة عـــن مــضــمــون 
تنهي  أميركية شاملة،  أنها خطة  بــدا  مــا 
ــلـــت فـــــي حـــلـــه ســـائـــر  ــراع الــــــــذي فـــشـ ــ ــــصــ الــ
في  وتمهد،  املتعاقبة،  األميركية  اإلدارات 
الــوقــت نــفــســه، األرضـــيـــة املــنــاســبــة إلقــامــة 
عــددًا  أمني واســـع، يضم  تحالف عسكري 
مـــن الـــــدول الــعــربــيــة وإســـرائـــيـــل، ملــواجــهــة 
ــران، املــوصــوفــة مــن الــرئــيــس األمــيــركــي،  إيــ
دونــالــد تــرامــب، دولـــة راعــيــة لــإرهــاب في 
الــعــالــم، وذلـــك وفــق مــا بــدا عليه األمـــر في 
الــقــمــة الــعــربــيــة اإلســـالمـــيـــة املــنــعــقــدة في 

الرياض في مايو/ أيار من العام املاضي.
ــــودة الـــفـــريـــق األمــــيــــركــــي، املــكــلــف  ولـــعـــل عــ
بـــتـــســـويـــق هـــــذه الـــخـــطـــة الـــغـــامـــضـــة، إلـــى 
ــــط مـــن جـــديـــد، وعــلــى رأســـه  الـــشـــرق األوسـ
جــاريــد كــوشــنــر صــهــر دونــالــد تــرامــب، ما 
يبّرر تجديد الحديث، مرة ثانية، عن هذا 
املتثاقل،  األمــيــركــي  الدبلوماسي  املسعى 
أو قـــل عـــن هــــذه الــخــطــة الـــتـــي لــيــســت هي 
ــــالم نـــهـــائـــي، يــمــكــن أن  مــــســــودة اتــــفــــاق سـ
تقبل أو ترفض من جانبي الصراع، وإنما 
ــة رخــــوة  ــيــ ــاد أرضــ ــجــ ــة إليــ ــاولـ مـــجـــرد مـــحـ
فلسطيني  طــرف  بــن  مباشرة  ملفاوضات 

علي أنوزال

ــل مجلس  ــ ــانـــت نــتــائــج الــتــصــويــت داخـ أبـ
ــدم )فـــيـــفـــا(،  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ االتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــ
األســـبـــوع املـــاضـــي، الخــتــيــار الـــدولـــة التي 
ستحظى بشرف تنظيم »مونديال 2026«، 
الذي  العربي«  عن مــدى انقسام »الــصــوت 
ذهب ثلثه، أي سبع دول، إلى تأييد امللف 
أميركا  بــه  تقدمت  الـــذي  املشترك  الثالثي 
وكــنــدا واملــكــســيــك، فيما صــوتــت 14 دولــة 
عربية، وهو ما يمثل ثلثي أعضاء الدول 
الـــعـــربـــيـــة داخــــــل املـــجـــلـــس لـــصـــالـــح املــلــف 

املغربي.
ــاجــــآت  ــفــ ــلــــت نــــتــــائــــج الــــتــــصــــويــــت مــ ــمــ حــ
ــات كـــثـــيـــرة  ــ ــدمــ ــ ــرة، وصــ ــيــ ــثــ ومـــــفـــــارقـــــات كــ
للجمهور املغربي، ففي الوقت الذي انقسم 
فيه الصوت العربي بن امللفن املرشحن، 
ــدول اإلفــريــقــيــة لــصــالــح  ــ صـــوتـــت أغـــلـــب الــ
ــة، بــاســتــثــنــاء  ــ املـــلـــف املـــغـــربـــي، أي 41 دولــ
أفريقيا  جــنــوب  منها  أفريقية،  دول  عشر 
الثالثي،  للملف  تمنح صوتها  أن  فضلت 
وهو قرار يكاد يكون مفهومًا، ألنها كانت 
العالم  كــأس  للمغرب الستضافة  منافسة 
عام 2010، ولم تستوعب أن يكون من بن 
منافسيها دولة تنتمي إلى القارة السمراء 
نــفــســهــا، تــزاحــمــهــا عــلــى شــــرف احــتــضــان 
أكــبــر تــظــاهــرة ريــاضــيــة عــاملــيــة ألول مــرة 
عــلــى أرض أفــريــقــيــة. وبــاســتــثــنــاء مــوقــف 
ــدول، فـــإن قــــرار اإلجـــمـــاع اإلفــريــقــي  ــ هـــذه الـ
ــة املـــشـــتـــركـــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة اإلقـ ــلـــحـ أمـــلـــتـــه املـــصـ
الــقــارة  دول  بــاقــي  بتها 

َّ
غل الــتــي  اإلفريقية 

السمراء على مصالحها مع الدول الثالث 
املـــنـــافـــســـة لـــلـــمـــغـــرب، مــتــحــديــة تـــهـــديـــدات 
الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، الــذي 
توعد كل دولة تتلقى مساعدات من بالده، 
وأغلب الدول اإلفريقية تتلقى معونات من 
أميركا، أن يعيد النظر في تلك املساعدات. 
أما املفاجأة بالنسبة للمغرب فتمثلت في 
قـــرار دول كــبــيــرة، مــثــل الــبــرازيــل وفرنسا 
والـــصـــن وتــركــيــا الــتــي مــنــحــت أصــواتــهــا 
لــلــمــلــف املـــغـــربـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل ما 

علي العبداهلل

ــه إيـــــــــران لـــحـــظـــة ســـيـــاســـيـــة دقــيــقــة  ــ ــــواجـ تـ
وحساسة، في ضوء نشوء توافق إقليمي 
ودولي على تحجيمها، والحد من نفوذها 
وتــعــّرضــهــا لضغوط سياسية  اإلقــلــيــمــي؛ 
في  تدخلها  على  ردًا  مباشرة،  وعسكرية 
شـــؤون الــــدول املـــجـــاورة، ونــشــر الفوضى 
في هذه الــدول، بإثارة انشقاقات مذهبية 
وبرامج  لخطط  خدمة  بالوكالة،  وحــروب 

إيرانية صرفة.
ُبــعــيــد نــجــاح ثورتها  تبنت قــيــادة إيــــران، 
عام 1979، إستراتيجية هجومية، ردًا على 
املـــوقـــف األمــيــركــي الــــذي رفـــض االعـــتـــراف 
بـــالـــثـــورة، وقــطــع عــالقــاتــه الــدبــلــومــاســيــة 
ــادة، هــدفــهــا  مــعــهــا؛ وتــبــنــى ســيــاســة مـــضـ
إســـقـــاط الــنــظــام الـــجـــديـــد. مـــا دفــعــهــا إلــى 
ــل مــظــاهــر  ــ ــد كـ ــ ــن حـــمـــلـــة مــمــنــهــجــة ضـ ــ شـ
الــتــغــريــب الــتــي عرفتها إيــــران خـــالل حكم 
ــدءًا مـــن الــجــيــش، حيث  الـــشـــاه املــخــلــوع؛ بــ
ــى  ــر األولــ ــهـ ــرال فـــي األشـ ــنـ ــدمـــت 800 جـ أعـ
والصناعة، وصــواًل  التعليم  إلــى  لــلــثــورة، 
إلى الفن واألحزاب والنقابات، في الداخل، 
الدولي  النظام  موجبات  مــع  القطع  وإلــى 
والـــقـــوانـــن الــنــاظــمــة لــعــمــلــه، فـــي الـــخـــارج. 
وتــعــاطــت مــع الــــدول الــغــربــيــة وســفــاراتــهــا 
بشك وخوف، على خلفية قناعتها أن هذه 
ــثـــورة اإلســالمــيــة الــتــي رفــعــت  لـــن تــتــرك الـ
شـــعـــار االســتــقــاللــيــة عـــن الـــشـــرق والـــغـــرب 
تستقر، وتحقق أهدافها في إقامة نظامها 
الخاص، نظام الولي الفقيه، وإدارة شؤون 
وأنــهــا ستحاول  مقتضياته،  وفــق  الــبــالد 
تكرار ما فعلته مع حكومة محمد مصدق 
اإليرانية  الشركة  تأميمها  بعد   1953 عام 
لـــلـــنـــفـــط، فـــكـــان هـــجـــومـــهـــا عـــلـــى الـــســـفـــارة 
األميركية، واحتجاز موظفيها )52 موظفًا 
نوفمبر/   4 من  يومًا   444 رهائن  أميركيًا 
يــنــايــر/   20 الـــثـــانـــي 1979 حــتــى  تــشــريــن 
ضــربــة  بـــمـــثـــابـــة   ،)1981 ــانـــي  ــثـ الـ ــون  ــانــ كــ
استباقية، ودعوتها إلى تحرير فلسطن، 
الغرب  أداة  إسرائيل،  دولــة  والقضاء على 
في إجهاض النهوض اإلسالمي، وحّددت 
تموضعها السياسي بشعارها العتيد »ال 

شرقية وال غربية«. 
نــجــحــت الـــشـــعـــارات الــثــوريــة فـــي اجــتــذاب 
قوى سياسية، وقطاعات شعبية في دول 
بخاصة،  منها  العربية  اإلســالمــي،  العالم 
مقهورة  لشعوب   

ً
نفسية  

ً
حــاجــة لبت  فقد 

ومستلبة، قبل أن تظهر سلبياتها )أحكام 
إعــدام على املعارضن، بــاآلالف، اضطهاد 
ــاء األقـــلـــيـــات اإلثـــنـــيـــة )الــــعــــرب والـــكـــرد  ــنـ أبـ
ـــة 

ّ
)الـــســـن واملـــذهـــبـــيـــة  واألذر(  ــلــــوش  ــبــ والــ

والبهائين والصوفية(، التمسك باحتالل 
ــثـــالث: طــنــب الــكــبــرى  الـــجـــزر اإلمـــاراتـــيـــة الـ
ــرار  وطــنــب الــصــغــرى وأبــــو مـــوســـى، اإلصــ
بالفارسي،  العربي  الخليج  تسمية  على 
بـــدء الــتــحــريــض عــلــى األنــظــمــة فـــي الـــدول 
العربية واإلسالمية، وعدم القيام بأي فعل 
ضد إسرائيل، كما كان منتظرًا منها، في 
ضوء طردها السفير اإلسرائيلي، وتسليم 
ــــل فـــــي طـــــهـــــران ملــنــظــمــة  ــيـ ــ ــرائـ ــ ســـــفـــــارة إسـ
املتواتر  وحديثها  الفلسطينية؛  التحرير 
ــيـــش الــــقــــدس املــــكــــون مــن  عــــن تــشــكــيــل جـ
فلسطن،  لتحرير  مقاتل  مليون  عشرين 
اإليــرانــيــة، وما  العراقية –  الــحــرب  انفجار 
الخليجية  ــلـــدول  لـ تــهــديــد  مـــن  صــاحــبــهــا 
وانعكاس  الخليج؛  في  الدولية  وللمالحة 
الرئيس  النفط، املصدر  ذلــك على تصدير 
املنطقة وشعوبها(. حاولت  لــدول  للدخل 
والشعبية  الرسمية  الفعل  ردود  احــتــواء 

عبد اللطيف السعدون

أخيرًا  العراقين  الشيوعين  حــراك  يــذّكــر 
ــــالن عـــن اتـــفـــاق تحالف  فـــي مــواجــهــة اإلعـ
»ســائــرون« الــذي يضم الــحــزب الشيوعي 
ــع قـــائـــمـــة »الـــفـــتـــح«  والـــتـــيـــار الــــصــــدري مــ
ــامــــري، رجـــل  ــعــ الـــتـــي يــتــزعــمــهــا هــــــادي الــ
إيــــــران الـــقـــوي فـــي الــــعــــراق، والـــتـــي تمثل 
مــلــيــشــيــات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي الـــتـــي كـــان 
أطلق على بعضها  نفسه  الصدر  مقتدى 
صفة »املليشيات الوقحة« رافضًا التعامل 
الــزوج  الــحــراك بحكاية  يــذّكــُر هــذا  معها، 
املخدوع الذي سمع من جاره خبر خيانة 
زوجـــتـــه، وانــتــظــر أســابــيــع كــي يــتــأكــد من 
ــه، وانــتــظــر  ــائــ ــدقــ صـــحـــة الـــخـــبـــر مـــــن  أصــ
ــن مــقــّربــن  ــورًا كـــي يـــوثـــق الـــواقـــعـــة مـ ــهـ شـ
الــزوجــة الفاضلة دأبت  لــه، حتى تيقن أن 
آخر  يكون  أن  على خيانته سنن، وهاله 
مــن يكتشف ذلـــك، فما كــان منه ســوى أن 
يصفع وجهه بيده، وقد أدرك أنه لم يعد 
يملك القدرة على رد البالء الذي لحق به. 
العريضة  الشيوعية  الــقــاعــدة  حـــراك  جــاء 
ــكــــاب  ــلـــى ارتــ ــًا عـ ــامــ ــر عــ ــعـــد خـــمـــســـة عـــشـ بـ
في  بدخولها  األولـــى،  الخطيئة  قيادتهم 
األميركيون  الــذي شكله  الحكم«  »مجلس 
بــعــد الـــغـــزو، وقــبــول األمـــن الـــعـــام، حميد 
ــلـــى أســــاس  مـــجـــيـــد مــــوســــى، الـــتـــمـــثـــيـــل عـ
لـــواء »العملية  طــائــفــي، وانــضــوائــه تحت 
نــوٌع من  السياسية«. وفــي حينها حصل 
النقد، إال أن ذلــك لم يصل إلــى حد القيام 
بــحــراك فــاعــل ومــنــظــم. وفـــي االنــتــخــابــات 
أخيرًا، تحالف الحزب مع التيار الصدري، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـــخـــطـــوة تــعــّرضــت 
ثّمة  ليس  أنــه  باعتبار  لــة،  واملــســاء للنقد 
ضمانات توفر الحد األدنــى من الثقة في 
إلــى تغيير  أن هــذا التحالف ســوف يقود 
جــذري، يتفق مع توجهات الحزب، إال أن 
مقادير من األمل ظلت تطوف في الرؤوس، 
بانتظار خطوات ما بعد االنتخابات التي 
القيادة،  قد تحقق بعض ما راهنت عليه 
لكن األمور سارت على غير ما كان يأمله 
الذين فوجئوا بإعالن االتفاق بن  هــؤالء 
ــادي الــعــامــري، والــذي  مقتدى الــصــدر وهـ
تم بمشيئة إيرانية، وبإشراف مباشر من 
قــاســم سليماني مــســؤول املــلــف الــعــراقــي 
فــي الــقــيــادة اإليــرانــيــة، بــهــدف تشكيل ما 
البرملان، وهو  األكبر« في  »الكتلة  سميت 
أمر لم يعلم به الشيوعيون إال بعد إعالنه.
هنا تفجر الحراك لدى القاعدة العريضة 
لــلــحــزب، نــتــيــجــة الــصــدمــة الــتــي تلقتها، 

ــــدت مــيــتــة، ولـــيـــس مــســتــعــدًا  يــــرى أنـــهـــا ولـ
للتعاطي معها، وطرف إسرائيلي ال يريد 
رؤيـــة أي خطة مــن أي نــوع قــد تـــؤدي إلى 
تــغــيــيــر الـــواقـــع املــنــاســب تــمــامــًا لتوسيع 
مشاريع التوسع االستيطاني، واستكمال 
تهويد القدس، حتى وإن أتت من الصديق 
األمــيــركــي األكــثــر انــحــيــازًا لــوجــهــة النظر 

اإلسرائيلية.
مـــنـــذ تــــحــــدث رجـــــل الـــصـــفـــقـــات الـــعـــقـــاريـــة 
ــتــــحــــدة  ــق، رئـــــيـــــس الــــــــواليــــــــات املــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ
ــــي، عــــــن عـــــزمـــــه عــقــد  ــالــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
الفلسطيني  ــنـــزاع  الـ بــشــأن  كــبــرى  صــفــقــة 
ــقـــرن، من  اإلســـرائـــيـــلـــي، أســمــاهــا صــفــقــة الـ
إلــى  أو  إلــــى مــضــمــونــهــا  يــتــطــرق  أن  دون 
خــطــوطــهــا الــعــامــة، لــم يــصــدر عــن دونــالــد 
إلــــى املنطقة  فــريــق مــفــوضــيــه  ــرامـــب، أو  تـ
ــم ثـــالثـــة يـــهـــود أمــيــركــيــن يــعــتــمــرون  ــ )وهـ
قــبــعــات املـــتـــديـــنـــن(، أي تــوضــيــحــات عن 
مــاهــيــة مـــا يــعــتــزم ســيــد الــبــيــت األبــيــض 
عـــرضـــه عــلــى األطــــــراف املــعــنــيــة، وال متى 
سيتم طرح هذه الصفقة، فيما لم تتوقف 
التسريبات الشحيحة عن نقل ما يدور في 
ذهن الرئيس املستغرق في سلسلٍة طويلٍة 
من التحديات الخارجية امللحة، ناهيك عن 

متاعبه الداخلية املتراكمة.
 مضى على أول طرح 

ً
ومع أن وقتًا طويال

الــعــام على  يــقــارب  الصفقة،  بــهــذه  يتعلق 
ــد داخـــل  ــه ال يـــوجـــد أحــ ــل تـــقـــديـــر، إال أنــ أقــ
يقن  على  خارجها،  أو  األميركية،  اإلدارة 
ــام، إلـــــى اآلن، أنـــــه ســـيـــتـــم وضـــــع بــنــود  ــ ــ تـ
ــتـــداول، مــوضــع التطبيق  الــصــفــقــة، قــيــد الـ

أهــم مــا تــم نــشــره تباعًا عــن صفقة القرن 
ــه الــقــنــاة  ــ هــــذه، قــبــل عـــدة أشــهــر، مــا أوردتـ
الــتــلــفــزيــونــيــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــثــانــيــة في 
حينه، وأعادت عرضه صحيفة مقربة من 
رئيس الحكومة، بنيامن نتنياهو، أخيرًا 
)إســرائــيــل الـــيـــوم(، ومـــفـــاده بـــأن الــرئــيــس 
ــعـــجـــب بـــنـــفـــســـه، ال يـــرغـــب  ــــي، املـ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
الــــدخــــول فـــي مــتــاهــة مـــفـــاوضـــات طــويــلــة 
األمــــــد، وأن يــعــلــق مــــجــــّددًا كــســابــقــيــه في 
أوحـــال الــشــرق األوســـط، بــل يــريــد تسوية 
مختلفة عما طرحته كل اإلدارات السابقة، 
فــي نــطــاق تــرتــيــب إقليمي أشــمــل مــن حل 
نـــصـــف مــــرضــــّي عـــنـــه مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
اعــتــرافــًا  يتضمن  بحيث  واإلســرائــيــلــيــن، 
وقف  مقابل  فــي  العبرية،  بــالــدولــة  عربيًا 
االســتــيــطــان خــــارج الــكــتــل االســتــيــطــانــيــة 
االقتصادية  األوضـــاع  وتحسن  الكبرى، 

بــصــورة جــوهــريــة، ال سيما  الفلسطينية 
في قطاع غزة. ومع ان هناك تفاصيل أقل 
أهمية، جرى تسريبها فيما بعد، إال أن ما 
هو متاح عن هذه الصفقة ال يشفي غليل 
املتعطشن لرؤية الصورة الكلية ملا جرى 
عــام مضى، وظل  نحو  قبل  عنه  الحديث 
على  تتكتم  أميركية  إدارة  ألغاز  من  لغزًا 
خطتها، وتواصل عدم اإلفصاح عما لديها 
من رؤيٍة تقوم على مبدأ االتفاق على كل 
شيء أو ال اتفاق على أي شيء، مستفيدة 
من حرص الجانب الفلسطيني على عدم 
االصطدام مع رئيس أميركي حاد وسريع 
بـــدوره،  نتنياهو،  ومــن خشية  االنــفــعــال، 
تــرامــب، وفــق  للمتهّور دونــالــد  قـــول »ال« 
ما قاله لوزرائه الذين ارتفعت توقعاتهم، 
املرشح  إزاء وفــاء  أكثر،  آمالهم  وانتعشت 
الــجــمــهــوري بـــوعـــوده االنــتــخــابــيــة، وفــي 
ــقـــدس عــاصــمــة  ــالـ مــقــدمــتــهــا االعـــــتـــــراف بـ
ــبـــريـــة، فــيــمــا تــســتــمــر الـــــدول  ــة الـــعـ ــلـــدولـ لـ
الغامضة  الخطة  بهذه  املخاطبة  العربية 
بعد، تتجنب الخوض في مياه بركة هذه 

الصفقة اآلسنة.
وهــكــذا تبدو صفقة الــقــرن، بعد مــرور كل 
ــا تـــكـــون إلــــى عــنــوان  ــــرب مـ ــذا الـــوقـــت، أقـ هــ
صحافي عريض ممتد على ثمانية أعمدة 
في الصفحة األولــى، ملادة أولية مشوشة، 
ــبــــاريــــة مــتــمــاســكــة،  تــفــتــقــر إلـــــى قـــصـــة إخــ
بيسر،  وفهمها  بسهولة،  تــهــا  قــراء يمكن 
ــذه املــنــطــقــة املــزدحــمــة  مـــن املــتــلــقــن فـــي هــ
بفيض هــائــل مــن األنــبــاء املــتــواتــرة تباعًا 
البينية،  الــحــروب والــصــراعــات  عــن شتى 

املتفاقمة في رقــاٍع كثيرة من هــذه األرض 
املــســتــبــاحــة، األمــــر الــــذي يــمــكــن مــعــه طــرح 
سؤال املليون عن ماهية هذه الصفقة، أو 
إحالة املسألة إلى املهتمن في العادة بحل 
الكلمات املتقاطعة، حتى ال نقول إننا أمام 
نــص مــفــكــك، عــلــى املــــرء أن يــمــأ فــراغــاتــه، 
الناقصة،  الجمل  عــنــده  مــن  يستكمل  وأن 
حــتــى يــتــســنــى لـــه اســتــنــتــاج مـــا تــنــطــوي 
عليه صفقة القرن هذه من مضامن قابلة 

للفهم.
إزاء ذلك كله، يمكن القول إن صفقة القرن 
مــوجــهــة، فـــي الـــواقـــع الــعــمــلــي، إلــــى مـــن ال 
للفلسطينين  خــصــوصــًا  األمـــــر،  يــهــمــهــم 
املصدومن بكل هذا التطابق الشديد بن 
دونالد ترامب وبنيامن نتنياهو، إلى حد 
الــتــمــاثــل الـــتـــام، ولــإســرائــيــلــيــن الــواثــقــن 
بُحسن تفهم إدارة ترامب موقفهم، في كل 
األحوال تحت شتى الظروف، وهو موقف 
ال يبدي أي رغبة في تغيير الواقع القائم 
عــلــى األرض، نــاهــيــك عــن الــعــرب األقــربــن 
املــحــرجــن، وربــمــا غير الــقــادريــن فــي هذه 
الــريــح، ومن  اتــجــاه  ــة، على معاكسة  اآلونــ
ثــّمــة الـــدخـــول فـــي  تــحــالــف مـــع إســرائــيــل، 
ــرانـــي، وذلــــك بــعــد كل  بــذريــعــة الــتــمــّدد اإليـ
الرافض للصفقة  الفلسطيني  الحراك  هذا 
ــك مــــســــيــــرات يـــوم  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ املـــلـــتـــبـــســـة، بـ
العودة التي شكلت سدًا ال يمكن تجاوزه 
 عــــن الــــرفــــض الــرســمــي 

ً
بـــســـهـــولـــة، فـــضـــال

الــفــلــســطــيــنــي املـــســـبـــق الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 
الصفقة املشؤومة.

)كاتب من األردن(

تملكه من مصالح مشتركة مع دول امللف 
الــتــي تربطها  الــثــالثــي، تــفــوق بكثير تــلــك 

باملغرب.
أمـــا الــتــصــويــت الـــذي شــكــل صــدمــة كبيرة 
ــو قــــــرار دول عــربــيــة  لـــلـــمـــغـــاربـــة، فـــكـــان هــ
تــعــتــبــر »حــلــيــفــة« و«صـــديـــقـــة« لــلــمــغــرب، 
منحت أصواتها للملف الثالثي ضد امللف 
املـــغـــربـــي. ويــكــبــر حــجــم الـــصـــدمـــة عــنــدمــا 
يــكــون بــن هـــذه الــــدول الــتــي صــوتــت ضد 
املغرب دول خليجية كبيرة، في مقدمتها 
ــارات، تتبعها  ــ الــســعــوديــة والــكــويــت واإلمــ
وكلها  ولبنان،  والعراق  واألردن  البحرين 
تربطها عالقات »صداقة« و«أخوة« كبيرة 
مـــع املـــغـــرب، وخــصــوصــًا مـــع مــلــك املــغــرب 
ــبــت 

ّ
ــل

َ
واألســــــرة الــحــاكــمــة. وفــــي املـــقـــابـــل، غ

والعربي  القومي  ِحسها  عربية  دول  عــدة 
عــلــى مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة، وحــســابــاتــهــا 
الــســيــاســيــة الـــضـــيـــقـــة، ومـــنـــحـــت صــوتــهــا 
املغرب  أن  من  الرغم  على  املغربي،  للملف 
يــقــطــع عــالقــاتــه مـــع بــعــضــهــا، كــمــا الــحــال 
مع سورية، أو يحارب على أرضها وضد 
مع  عالقتها  تمر  أو  اليمن،  كما  شعوبها 
املغرب بحالة توتر مزمنة، أو مترددة، كما 

هو حال الجزائر وموريتانيا.
للمغاربة  بالنسبة  الكبيرة  الصدمة  لكن 
والـــتـــي عــبــرت عــنــهــا ردود أفــعــالــهــم على 
ــتـــمـــاعـــي، أحــدثــهــا  ــل االجـ ــتـــواصـ مــــواقــــع الـ
الــتــصــويــت الــســلــبــي لــــدول خــلــيــجــيــة ضد 
ــلــــف املــــغــــربــــي، خـــصـــوصـــًا الـــســـعـــوديـــة  املــ
واإلمارات والبحرين التي تستعن بقوات 
مــغــربــيــة لــحــمــايــة أمــنــهــا الـــقـــومـــي، وأمـــن 
مـــلـــوكـــهـــا وأمــــرائــــهــــا، وتـــســـتـــعـــن بــجــنــود 
الــقــذرة ضد  تــخــوض بهم حربها  مغاربة 
ردود  جـــاءت  وقــد  الفقير.  الــيــمــن، وشعبه 
فــعــل املــغــاربــة مــعــبــرة عــن حــجــم الــصــدمــة، 
عندما رفع مشجعون مغاربة في موسكو، 
بعد الكشف عن نتائج التصويت، شعارات 
ضد السعودية، تقول »السعودية خائنة«، 
ــذا الـــشـــعـــور الــــعــــام أكــثــر  ــ ــد عـــبـــر عــــن هـ ــ وقـ
مــن مــســؤول مــغــربــي تــحــدث عــن الخيانة 
والطعن من الخلف. لم تعط الدول العربية 

مــمــارســاتــهــا وتــدخــلــهــا في  السلبية ضــد 
ــراع شــعــار  ــتــ ــاخــ بــ ــوار،  ــ ــجــ ــ الــ شـــــــؤون دول 
ــارة، وفــي  ــ ــقـــدس يــمــر بــبــغــداد تــ تــحــريــر الـ

بيروت تارة، وفي الرياض تارة أخرى.
أثــــارت تــدخــالتــهــا وســيــاســاتــهــا املذهبية 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ هـــــــواجـــــــس هـــــــــذه الـــــــقـــــــوى والـ
ومـــــخـــــاوفـــــهـــــا؛ فـــــبـــــدأ تــــــراجــــــع االنــــبــــهــــار 
تكتيكها  تغيير  إلــى  دفعها  مــا  والتأييد، 
إلــى االخــتــراق؛ باستثمار  من االستقطاب 
املــظــلــومــيــة الــشــيــعــيــة، وربــــــط املـــواطـــنـــن 
ــبـــة بــحــقــوقــهــم  ــالـ ــبـــر املـــطـ الـــشـــيـــعـــة بـــهـــا عـ
املــشــروعــة، وتــقــديــم دعــم اقــتــصــادي كبير؛ 
الدول  وتوظيفه في كسب موطئ قدم في 
التي ينتمي بعض مواطنيها إلى املذهب 
املــذهــب الرسمي  الشيعي االثــنــى عــشــري، 
فــــي إيــــــــــران، وتــــوظــــيــــف الــــــقــــــدرات املـــالـــيـــة 
فــي تشييع مــواطــنــن جـــدد، من  الضخمة 
أجل توسيع نفوذها وزيادة قدرتها على 
إقامة  في  استتباعهم  واستثمار  التأثير، 
كــيــانــاٍت ســيــاســيــٍة ومــلــيــشــيــات مــذهــبــيــة، 
مخلب  دور  للعب  وتسليحها  وتــدريــبــهــا 
قـــط فـــي هـــذه الـــــدول، والــتــركــيــز عــلــى دول 
جوار فلسطن، وتحويلها؛ هي والفصائل 
الدعم  عبر  استقطبتها  التي  الفلسطينية 
ــي الـــضـــخـــم، إلــــى ســيــٍف  ــالــ الــعــســكــري واملــ
لبنان  اإلسرائيلي من  الكيان  مسلط على 
ــــزة؛ ومــحــاولــة تــشــكــيــل قـــاعـــدة مماثلة  وغـ
عــلــى األرض الـــســـوريـــة، بــــدأت بــعــد الــعــام 
املــتــحــدة  ــات  الــــواليــ ردع  ــار  ــ إطـ فـــي   ،1982
عــــن مــهــاجــمــتــهــا وإســــقــــاط نـــظـــامـــهـــا، عــن 
طريق التهديد باالنتقام من طفلها املدلل: 

إسرائيل. 
كــبــيــرا في  أّدت هـــذه اإلســتــراتــيــجــيــة دورا 
اإليــرانــي،  النظام  التي حققها  اإلنــجــازات 
اختراق أكثر من دولة عربية )يتباهى قادة 
بــغــداد دمشق  إيــرانــيــون بالسيطرة عــلــى: 
اإلمبراطورية  وبــعــودة  وصنعاء،  بــيــروت 
والسيطرة  بغداد(،  وعاصمتها  الفارسية 
ــا الـــوطـــنـــي،  ــ ــرارهــ ــ عـــلـــى جــــــزء مـــهـــم مـــــن قــ
ــــي املــــســــاومــــات  واســــتــــخــــدامــــهــــا ورقـــــــــة فــ
واملقايضات السياسية مع القوى الدولية. 
ــتــــمــــرار هـــــذه اإلســتــراتــيــجــيــة  غـــيـــر أن اســ
وتــحــقــيــقــهــا الـــنـــجـــاح لـــم يــعــد مــمــكــنــًا في 
التي  والكارثية  الكبيرة  السلبيات  ضــوء 
من  الخبيثة  أهدافها  وانكشاف  أفــرزتــهــا، 
تبني مظلومية الشيعة والدفاع عن الحق 
املشهد  فمعطيات  املــســلــوب،  الفلسطيني 
الــســيــاســي اإليـــرانـــي واإلقــلــيــمــي والــدولــي 
تـــشـــي بـــتـــحـــولـــهـــا إلــــــى ســـبـــب ملـــحـــاصـــرة 
إيــــــران، وضـــربـــهـــا، وإخـــراجـــهـــا مـــن الــــدول 
ــبـــر هـــدر  الــــتــــي نـــجـــحـــت فــــي اخـــتـــراقـــهـــا عـ
قــــــدرات بــشــريــة كـــبـــيـــرة، خــصــوصــًا خــالل 
الــقــتــال إلـــى جــانــب الــنــظــام الـــســـوري منذ 
تل 2000 إيراني، وفق 

ُ
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املصادر الرسمية اإليرانية، باإلضافة إلى 
قــتــلــى املــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة الــتــي زجتها 
فــي الــقــتــال إلـــى جــانــب الــنــظــام: 1640 من 
الله وحوالى 8000 عراقي وأفغاني  حزب 
وباكستاني، وموارد مالية ضخمة )قالت 
مــصــادر إصــالحــيــة إيــرانــيــة إنــه تــم صرف 
لتمويل  15 سنة  خــالل  دوالر  مليار  مائة 
نشاطات الحرس الثوري اإلسالمي ودعم 
ــركـــات الــشــيــعــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة، 30  الـــحـ

مليار منها في سورية(.
بـــدأ الــعــد الــتــنــازلــي لــهــذه اإلســتــراتــيــجــيــة 
بـــمـــحـــطـــات مـــتـــتـــالـــيـــة: هـــــزائـــــم عــســكــريــة 
السورية،  املعارضة  فصائل  بها  ألحقتها 
ــاد بــــالــــقــــوات  ــجــ ــنــ ــتــ ــى االســ ــ ــ مـــــا دفــــعــــهــــا إلـ
تــوازن  وتعديل  االنهيار  لوقف  الــروســيــة، 
الروسية  القوى، باالعتماد على األسلحة 

وانــتــقــل ذلــك إلــى مــواقــع الــتــواصــل، حيث 
ــبـــرت كـــــــوادر عــــديــــدة عـــلـــى صــفــحــاتــهــم  عـ
التحالف  فــي  أمــلــهــم  الــخــاصــة عــن خيبة 
الـــجـــديـــد، وغــضــبــهــم واحــتــجــاجــهــم على 
ــا خـــروجـــًا  ــ ــّدوهــ ــ ــطــــوة الــــتــــي عــ هــــــذه الــــخــ
ــــالح الـــذي  عــلــى مـــشـــروع الــتــغــيــيــر واإلصــ
يتبناه الــحــزب، وتـــنـــازاًل غــيــر مــبــّرر أمــام 
املجموعات الحاكمة التي تمثل توجهات 
طــائــفــيــة، تــنــاقــض تــطــلــعــات الـــحـــزب، وال 
ــيـــات مـــشـــروعـــه الــعــابــر  ــاسـ تــعــبــر عـــن أسـ

للطوائف.
نفسه، هذه  السياسي«  »املكتب  وإذ وجــد 
املـــــرة، مــحــاطــًا بــمــوجــة الـــحـــراك الـــصـــارخ، 
فــإنــه اضــطــر لــتــبــريــر مــوقــفــه عــلــى أنــــه تم 
بــهــدف »مــنــع تــعــريــض الــبــلــد إلـــى مخاطر 
جدية تحرق األخضر واليابس«، ومتهمًا 
ــــذي ال يــــتــــورع عــــن الـــلـــجـــوء  ــ »بـــعـــضـــهـــم الـ
ــيــــب والــــوســــائــــل الــــتــــي تــضــع  ــالــ إلـــــى األســ
الــوطــن على كــف عفريت، مــن دون اكتراث 
بـــالـــنـــتـــائـــج، فــــي ســعــيــه إلـــــى مـــنـــع تــوفــيــر 
الظروف املناسبة النتقال سلمي للسلطة، 
الوطني  املــشــروع  تنفيذ  دون  وللحيلولة 

اإلصالحي«.
ــرات املــتــهــافــتــة  ــريــ ــبــ ــتــ ولــــــم تـــقـــنـــع هــــــذه الــ
الكوادر املعترضة، حيث رأى فيها أحدهم 
بــنــا، وال بتضحيات  تــلــيــق  ال  »تـــبـــريـــراٍت 
اتهم آخر املكتب السياسي  شبابنا«، كما 
بتجاوز صالحياته، معتبرًا موقف الحزب 
ال يمثله كعضو قيادي فيه، فيما قدم ثالث 
اعتذاره »لكل من صّوت لتحالف سائرون، 
خــاللــي..  مــن  التحالف  فــي  قناعته  بسبب 

)وقد( خابت آمالي الكبار«.
أما الكاتبة سلوى زكو التي قضت نصف 
عــمــرهــا فـــي صـــفـــوف الـــحـــزب، فــقــد نبهت 
البقاء ضمن تحالف »سائرون«  »أن  إلــى: 
لم يعد يليق بالحزب، وأن انتظار تحقق 
الدحض  الشكوك في ظل شواهد ال تقبل 
ال يعني ســوى تأجيل حسم املــوقــف، وقد 

يأتي الحسم بعد فوات األوان«.
ى 

ّ
وفي محاولة الحتواء الحراك املاثل تبن

اجتماع موسع لقيادات الحزب في عموم 
القطر موقفًا يحمل قدرًا من التسوية التي 
تحفظ للمكتب السياسي هيبته وسلطته 
ــذي ُيــطــمــئــن »الـــحـــراكـــيـــن«  ــ فــــي الــــوقــــت الــ
إلــى أن الــحــزب لــن يــشــارك فــي أي تشكيل 
حــكــومــي ال يــعــتــمــد املـــطـــالـــب األســـاســـيـــة، 
وإال »سيجد نفسه مضطرًا إلى النظر في 
جميع الخيارات السلمية األخرى املتاحة، 

بما فيها االنتقال إلى املعارضة«.
)كاتب عراقي(

فــي نــهــايــة املــطــاف، حــتــى إنـــه مــن املبالغة 
وصف ما يجري الحديث عنه في اإلعالم 
من أفكار ساذجة ومفككة بأنه خطة عمل 
غير  أو  دبلوماسية  مــبــادرة  أو  منهجية، 
ذلك، خصوصًا وأن ما تسرب منها يفتقر 
إلى مبادئ ناظمة، بل وإلى إطار إرشادي، 
الرئيس  مــن  واالعــتــمــاد  التبني  ويعوزها 
األميركي، وهو صاحب الخطة، حيث ظلت 
إلى مصادر مجهولة،  نسب 

ُ
ت مشتمالتها 

فكرة  إعــالم تتسقط  نشر عبر وســائــط 
ُ
وت

ــنـــاك، فــيــمــا بقيت  مـــن هــنــا أو بـــنـــدا مـــن هـ
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، املــنــوط بها  وزارة 
في العادة إعداد الخطة والدفاع عنها، في 

معزل كلي عن الرواية من أساسها.
وهكذا بقيت املعلومات الجزئية، املتفرقة 
القرن هــذه، حكرًا على  املتاحة عن صفقة 
املصادر اإلعالمية اإلسرائيلية التي، على 
الــرغــم مــن حــســن اطــالعــهــا عــلــى املــصــادر 
املــــوثــــوقــــة، وصـــالتـــهـــا الـــقـــويـــة بـــالـــدوائـــر 
املــعــنــيــة واملـــراكـــز اإلخــبــاريــة ذات الــصــلــة، 
لــم تتمكن مــن تقديم صــورة متكاملة عن 
األفــكــار الــتــي تـــدور فــي عــقــل الــرجــل الــذي 
يــصــعــب الــتــنــبــؤ بــأفــعــالــه وردود أفــعــالــه، 
ــفـــاجـــئ بــــه الــجــمــيــع  أو تـــخـــمـــن مــــا قــــد يـ
ــــذي زاد مـــن صــعــوبــة  ــر الـ ــ مـــن حـــولـــه، األمـ
الدبلوماسين والصحافين  املوقف لدى 
والفضولين، وكل من يخاطبهم مضمون 
ــوأ الــتــوقــعــات  ــ ــذه الــصــفــقــة املــثــيــرة ألسـ هــ
ــــدى مــن  وأشــــدهــــا تـــشـــاؤمـــًا، خـــصـــوصـــًا لـ
ــرة الــحــبــل، بــعــد أن قرصتهم  يــخــشــون جـ
األفعى األميركية مرارًا. وقد يكون من بن 

التي لم تصوت لصالح املغرب أي اعتبار 
ملا هو »مشترك« و«أخـــوي«، وسقطت في 
ــــدون رهـــانـــات كــبــيــرة،  اخــتــبــار بــســيــط، وبـ
لصالح  تصويتها  ألن  ألغلبها،  بالنسبة 
امللف املغربي لم يكن ليغير أي شــيء في 
نتيجة التصويت النهائي املحسومة سلفًا 
آخــر داخلي  نقاش  )وهـــذا  الثالثي  للملف 
مغربي(، لكنه سيغير حتمًا في معطيات 
كثيرة في عالقات املغرب والشعب املغربي 
مع هذه الدول وحكامها الذين صب عليهم 
املـــغـــاربـــة، مـــن رواد املـــواقـــع االجــتــمــاعــيــة، 
جــــام غــضــبــهــم، وبــــــدأوا يــطــرحــون أســئــلــة 
العالقة مع هذه  النظر في  تطالب بإعادة 
الـــــــدول الـــتـــي كــشــفــت نــتــيــجــة الــتــصــويــت 
داخل مجلس »فيفا« أن حكامها يحملون 
للمغرب واملــغــاربــة، عبرت  احــتــقــار  نــظــرة 
عن زيف كل الخطابات الرسمية ونفاقها، 
وهــو مــا عبر عنه مــســؤول ســعــودي كبير 
عالنية، في تغريدات مستفزة قبل عملية 

التصويت وبعدها.  
إذا كان من إيجابيات لهذه الواقعة، فهي 
أنها أفرغت ما في جوف الخطاب الرسمي 
مــن شــعــارات فــارغــة، مــن قبيل »التضامن 
ــاء«، وهــذه  ــقــ الــعــربــي« و«األخــــــوة« و«األشــ

ِقيم، حتى وإن كانت تؤمن بها الشعوب.
)كاتب وإعالمي مغربي(

تـــحـــولـــت  املـــــحـــــروقـــــة،  األرض  ــة  ــاســ ــيــ وســ
ــا مــن  ــردهــ ــا إلـــــى مـــنـــافـــس يـــريـــد طــ ــيــ روســ
بــدء انحسار تمّدد حركة أنصار  ســوريــة، 
الله )الحوثين(، املدعومة منها في اليمن، 
الـــتـــي ألحقتها  الـــهـــزائـــم والــخــســائــر  بــعــد 
بها عملية عاصفة الحزم العسكرية التي 
أطــلــقــتــهــا الـــســـعـــوديـــة، بـــاالتـــفـــاق مـــع دول 
عــربــيــة، الــضــربــات الــجــويــة الــتــي وجهتها 
إســرائــيــل ملــواقــع قــواتــهــا وقـــوات حلفائها 
فــي ســـوريـــة، انــســحــاب الـــواليـــات املــتــحــدة 
مـــــن االتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، وإعــــــــــــادة فــــرض 
االقتصادية عليها وتشديدها،  العقوبات 
واستعادتها هدفًا أميركيًا قديمًا: إسقاط 
الــنــظــام اإليـــرانـــي، كـــان الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــد تــخــلــى عــنــه،  ــابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا قــ الـــسـ
األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  صـــقـــور  تــبــنــى  حـــيـــث 
الخارجية، مايك بومبيو،  الجديدة، وزير 
الــقــومــي، جــون بولتون،  األمـــن  ومستشار 
وفق  الــنــظــام،  لتغيير  مــن طريقن  مقاربة 
مـــا نــقــلــه األكـــاديـــمـــي األمـــيـــركـــي، ستيفن 
وولـــت، الــبــاحــث فــي جامعة هـــارفـــارد، في 
مــقــالــة لــه فــي مجلة فــوريــن بوليسي يــوم 
2018/5/10: ممارسة الضغط على إيران، 
انتفاضة شعبية تطيح  أمــل حــدوث  على 
ــران إلــــى اســتــئــنــاف  ــ ــع إيــ حــكــم املــــاللــــي. دفــ
برامجها النووية، وهو ما يعطي واشنطن 
املبّرر لشن هجوم عسكري عليها. وأخيرًا 
ــا لـــهـــا إلـــــى االنــــســــحــــاب مــن  ــيــ دعــــــوة روســ
ســـوريـــة، عــلــى خــلــفــيــة تــخــوف روســــي من 
إيــرانــيــة شاملة  إسرائيلية  حــرب  انــفــجــار 
في سورية، في ضوء تحرك إسرائيل ضد 
الــوجــود الــعــســكــري اإليـــرانـــي فــي ســوريــة، 
سورية،  من  إيــران  بانسحاب  ومطالبتها 
األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  تـــأيـــيـــد  يــلــقــى  تـــحـــرك 
ودعــمــهــا، وهـــي الــتــي تسعى إلـــى تكثيف 
للقبول  إيــران، كي تدفعها  الضغوط على 
التي طلبت منها  بالشروط االثني عشرة 
تنفيذها، من أجل االتفاق معها على بديل 
حيث  أميركيًا،  املرفوض  النووي  لالتفاق 
من شــأن انفجار حــرٍب كهذه نسف كل ما 
حققته موسكو منذ تدخلها العسكري في 

الصراع في سورية.
 
ً
ـــر الــصــراع فــي ســوريــة وعليها فــرصــة

ّ
وف

إليــــــران إلقـــامـــة مـــواقـــع مــتــقــدمــة، بــمــا في 
قــوات ملليشياتها،  ذلــك بنى تحتية لنشر 
ونشر قوات قرب الجوالن السوري املحتل، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــعــمــل عــلــى تشكيل قــوات 
مــحــلــيــة هـــنـــاك، لـــــردع الــــواليــــات املــتــحــدة 
وإسرائيل عن مهاجمة األراضي اإليرانية، 
اإلستراتيجية،  هــذه  نقطة ضعف  أن  غير 
كــعــب آخـــيـــل، ارتـــهـــانـــهـــا لــلــغــطــاء الــجــوي 
وقـــوات حلفائها  قــواتــهــا  فبقاء  الــروســي، 
ــرار مــوســكــو بــتــوفــيــر هــذا  ــ يــعــتــمــد عــلــى قـ

الغطاء أم ال.
)كاتب سوري(

صفقة القرن... إلى من ال يهمه األمر

المغرب ودول الخليج

إيران وساعة الحقيقة

الشيوعيون 
آخر من يعلم

نص مفكك، على 
المرء أن يمأل فراغاته، 

وأن يستكمل من 
عنده الجمل الناقصة

على المغرب أن يعيد 
النظر في أوراق 

عالقاته الرسمية مع 
أنظمة ال تراعي إال 

مصالح أصحابها

ال تريد روسيا تحّول 
سورية إلى ملعب 

إليران تصعب 
السيطرة عليه

آراء

مروان قبالن

 
ً
انتخاباٍت رئاسية البالد  املقبل، حيث تشهد  األحــد  يــوم  إلــى تركيا  األنظار  تتجه 
، تعد األهم منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في نوفمبر/ 

ً
وتشريعية

على  استفتاًء  تمثل  باعتبارها  االنتخابات  هذه  إلى  ُينظر   .2002 الثاني  تشرين 
شخص الرئيس رجب طيب أردوغان، ومجمل عهده وسياساته، في ضوء متغيرين 
الفاشلة عام 2016،  االنقالبية  املحاولة  األول،  املاضيني.  العامني  رئيسني طرآ في 
أعقبها من عمليات تطهير واسعة  التركية، وما  الديموقراطية  كــادت تطيح  والتي 
معاقل  تعد  كانت  التي  والقضاء  التعليم  األمــن وقطاعات  وأجهزة  الجيش  طاولت 
التركية املتطرفة، قبل أن يجري اختراقها على نطاق واسع من جماعة  للعلمانية 
االنقالبية.  املحاولة  وراء  بالوقوف  التركية  الحكومة  تتهمها  التي  غولن  الله  فتح 
املتغير اآلخر أن االنتخابات تجري وفق الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه 
في شهر إبريل/ نيسان من العام املاضي، وتحول بموجبه النظام السياسي التركي، 
من نظام برملاني إلى نظام رئاسي، شبيه بالنظام األميركي، حيث يتمتع الرئيس 
بصالحيات واسعة، باعتباره أيضًا رئيسًا للحكومة والقائد العام للقوات املسلحة.
النهوض به  الــذي يعد  أولها االقتصاد،  أما قضايا االنتخابات فهي ثالث رئيسة: 
أحد أبرز أسباب استمرار »العدالة والتنمية« في الحكم أكثر من 15 عامًا متواصلة، 
ويواجه حاليًا تحديات كبيرة. وثانيها الخوف من تركز سلطات كثيرة بيد الرئيس 
الذي يأخذ عليه بعضهم تنامي ميوله املركزية. القضية الثالثة، تعثر عملية السالم، 
وتعقد املشكلة الكردية بامتداداتها اإلقليمية والدولية، وانعكاساتها األمنية املرتبطة 
خصوصًا بــاألوضــاع فــي ســوريــة والــعــراق. وكــانــت املــخــاوف مــن تــدهــور الوضع 
التركي  الجيش  الــذي حققه  العسكري  النجاح  استثمار  في  والرغبة  االقتصادي، 
 عن ضعف املعارضة وانقساماتها 

ً
ضد األكراد في عفرين الربيع املاضي، فضال

التي كــان يفترض أن  إلــى تقديم موعد االنتخابات  الرئيس أردوغـــان  هي ما دفــع 
تجري في خريف العام 2019.

السؤال في تركيا  يــدور  الرئاسية، ال  االنتخابات  لغياب منافس جــدي في  ونظرًا 
اليوم بشأن ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيفوز بوالية جديدة، بل ما إذا 
كان سيفوز من الجولة األولى، ذلك أن عدم فوزه من الجولة األولى سيكون بمثابة 
باعتباره  واســـع،  نطاق  على  إليه  ُينظر  بــات  الــذي  للرجل  كبيرة  ضربة سياسية 
مؤسس الجمهورية التركية الثانية، ويقترن اسمه باسم كمال أتاتورك، باعتبارهما 
أهم شخصيتني في آخر قرن من تاريخ تركيا املعاصر. وما قد يزيد الوضع سوءًا 
التعديالت  الــذي عــاد ليقوده مــن جــديــد، بموجب  إلــى أردوغـــان أن حزبه  بالنسبة 
له  بأغلبية تسمح  التشريعية  االنــتــخــابــات  فــي  يــفــوز  قــد ال  األخــيــرة،  الــدســتــوريــة 
بتشكيل الحكومة منفردًا، أو حتى مع حليفه حزب الحركة القومية الذي فقد جزءًا 
الخير(، ورشــح منافسًا  انشق على نفسه )حــزب  أن  االنتخابية، بعد  من قاعدته 

ألردوغان في انتخابات الرئاسة، بدعم من حزب الشعب الجمهوري.
تعاني تركيا، مثل مجتمعات املنطقة، وكل مجتمعات العالم اليوم، من حالة انقسام 
سياسي واستقطاب فكري وقيمي شديدة، عبرت عن نفسها مرارًا في السنوات 
املاضية، إذ لم يحصل حزب العدالة والتنمية منذ عام 2014 على أكثر من %52 
من األصوات، بما في ذلك في االستفتاء على الدستور أخيرًا. لذلك يرجح أن يواجه 
إلى  الــدعــوة  إلــى  عندما اضطر  عــام 2015،  واجهها  التي  نفسها  املعضلة  الحزب 
انتخابات جديدة، بعد خمسة أشهر فقط، نتيجة فشله في الحصول على األغلبية 
الكافية التي تسمح له بتشكيل حكومة منفردًا. وإذا أخذنا باالعتبار إقصاء بعض 
من أهم وجوهه، من أمثال عبد الله غول وأحمد داود أوغلو وعلي باباجان وغيرهم 

من املحسوبني عليهم داخل الحزب، فإن املهمة ربما غدت أصعب هذه املرة. 
سوف يكون مهمًا لتركيا التي تتعّرض لتهديدات كبرى، وتحديات جمة، أن يسعى 
اتباع سياسة  إلى  النظر عن نتيجتها،  أردوغــان بعد االنتخابات، وبغض  الرئيس 

أكثر تسامحًا، تستوعب الجميع، بمن فيهم الذين يختلفون معه.

أنطوان شلحت

ال نكشف جديًدا حني نقول إن غزة ما فتئت تشكل كابوًسا إلسرائيل، وكانت في 
أشرنا  أن  سبق  سكانها،  مــن  تفريغها  استهدفت  جهنمية،  مخططات  عــدة  مرمى 

وغيرنا إليها. 
وفي أغسطس/ آب 2005، نشرت صحيفتا معاريف وهآرتس اإلسرائيليتان، يومي 
قني، سلطتا فيه أضواء كاشفة على مخططات 

ّ
13 و19 منه، تقريرين مطّولني وموث

التالية لحرب 1967 تفريغ قطاع  األعــوام  وحمالت إسرائيلية سرية، استهدفت في 
في  توطينهم  ومحاولة  منهم،  الالجئني  األقــل  على  الفلسطينيني،  سكانه  مــن  غــزة 
في  أكد  كلها، حسبما  انتهت  لكن  األردن،  العربي، خصوصا  الجوار  سيناء ودول 
سياق التقريرين غير مسؤول إسرائيلي كبير سابق، ممن كان لهم ضلع مباشر 
فيها، إلى الفشل الذريع، وإلى »انكسار أحالم« زعماء دولة االحتالل في تلك الفترة، 
ومنهم ليفي أشكول وموشيه دايان ويغئال ألون، بتحويل قطاع غزة »بعد تطهيره 
شاطئ  على  اإلسرائيلية«  »ريفييرا  إلــى  اليهود«  باملستوطنني  وتعبئته  العرب  من 
وأفيفا  ميلمان  يوسي  الصحافيان  »هــآرتــس«،  فــي  التقرير  معدا  وكتب  املتوسط. 
لوري، في مقدمة تقريرهما الذي ظهر بعنوان »غــزة.. عملية اإلخالء األولــى«: حدث 
رسلت وحدة سرية جديدة، مؤلفة من 

ُ
، حيث أ

ً
ذلك  فور انتهاء حرب 1967 مباشرة

العربية« إلى غزة، بأمر من رئيس الحكومة، أشكول،  يهود »يلّمون بالعقلية واللغة 
هذا  بالضبط؟  تشجيعهم  معنى  ما  طــوًعــا«.  الهجرة  على  الفلسطينيني  لـ«تشجيع 
األمر لم يتحدثوا عنه، بل إن أحد العارفني بسّر نشاط تلك الوحدة، الجنرال املتقاعد 

شلومو غازيت، قال: »يجب شنق كل من يتحدث عن ذلك«.
بونداك،  إسحاق  املتقاعد  العميد  ومنهم  الضالعني،  بعض  التقرير شهادات  ويــورد 
ا 

ً
 لــوزارة العمل اإلسرائيلية في قطاع غزة، وأصبح الحق

ً
الذي كان في 1967 ممثال

أنه يجب  قــّرر  للقطاع وشمال سيناء. قال للصحيفة »هناك من  العسكري  الحاكم 
تفريغ قطاع غــزة مــن ســكــانــه...«.  وأضـــاف، مــن دون أن يشير إلــى هوية املسؤول 
د من اتخذ القرار بأنه إذا ما كانت 

َ
أو الجهة الرسمية التي اتخذت هذا القرار: »اعتق

حياة السكان صعبة وقاسية، ولم تتوفر لهم لقمة العيش، فلن يتأخروا في الهرب 
أن أشكول، وفي جلسة عقدت في  إلى  التقرير  لم يهربوا«. ولفت  واملــغــادرة، لكنهم 
املــؤرخ توم سيغف في كتابه  اقتبس ذلك  الحرب، كما  ديوانه بعد وقت قصير من 

»1967«، صّرح: »أنا أؤيد مغادرة الجميع، حتى ولو ذهبوا إلى املريخ«.
دخــول  إثــر  فــي  القطاع،  مــن  الفلسطينيني  هجرة  »تشجيع«  عملية  توقفت  وعملًيا 
شابني فلسطينيني، في مايو/ أيار 1970، إلى سفارة إسرائيل في عاصمة باراغواي، 
بئير، شكت  ِعــدنــا  الــســفــارة،  موظفة  لكن  اإلســرائــيــلــي،  السفير  مــع  التحدث  وطلبا 
النار  إطــالق  إلى  الهاتف، فسارعا  نواياهما، ورفضت طلبهما، ورفعت سماعة  في 
عليها، ما أدى إلى مصرعها، فيما أصيبت موظفة أخرى بجروح. وخالل التحقيق 
التي  إسرائيل  انتقاًما من  السفير،  اغتيال  أرادا  بأنهما  أفــادا  معهما ومحاكمتهما، 
قدمت لهما إغراءات ووعود تبنّي أنها كاذبة، عندما وافقا على الهجرة من قطاع غزة 
الحكومة اإلسرائيلية، في حينه، وجود عملية تهجير رسمية  إلى باراغواي. ونفت 
لسكان القطاع، مدعية أن املهاجمني كانا »إرهابيني«، عمال بتكليف من حركة فتح.   
ا 

ً
وفق أنــه  دار،   - ليبوفيتش  الصحافية ســارة  كاتبته،  فأكدت  »معاريف«  تقرير  أمــا 

الترانسفير األكثر مأسسة  يــدور الحديث حول »إحــدى محاوالت  إليه،  ملا توصلت 
ونموذجية في تاريخ الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي )بعد إقامة دولة االحتالل(، 
وقد استثمر فيها الكثير من التفكير والتنظيم واألموال، تحت إشراف مباشر لديوان 
الحاكم  الحكومة« )أشــكــول(. وحـــاول عسكريون ورجـــال شــرطــة، فــي مقر  رئــيــس 
إلى  بالتوجه  وإقناعهم  مناسبني،  العثور على مرشحني  غــزة،  قطاع  في  العسكري 

الطائرات. واستقبل عمالء جهاز املوساد الفلسطينيني في باراغواي. 

ماجد عبد الهادي

ــدٍة من  »لــو فينا نهرب ونطير مــع هـــ الـــورق الــطــايــر«.. تصدح فــيــروز فــي مــن واحـ
أقدم أغانيها، قبل خمسني سنة، وال يخطر على بالها، طبعًا، أو على بال األخوين 
ــا  رحــبــانــي الــلــذْيــن كتبا تــلــك الــكــلــمــات، وال عــلــى مــن ســمــع شــدوهــا بــهــا، ثــم رّددهـ
تصير  العرب،  على  الدهر سيأتي  من  حينًا  أن  وهبة،  فيلمون  بألحان  مستمتعًا 
ت لها »جارة القمر« سالحًا ناريًا يؤّرق إسرائيل، بل 

ّ
فيه الطائرة الورقية التي غن

يؤذيها، بعدما اعتادت، طوال عقود سلفت، أن تنام ملء جفونها، غير عابئٍة بسعي 
وال  االستراتيجي،  الــتــوازن  بناء  يسمونه  ظلوا  ما  إلــى  املفترضني  أعدائها  بعض 

بتصّدر بعضهم اآلخر قائمة أكبر مشتري األسلحة الحديثة في العالم.
ق القلب في فضاء البالد، 

ِّ
قليل من القصب والورق والخيطان والعجني، يكفي لُيحل

قال أطفال الالجئني الفلسطينيني ألنفسهم، على األرجح، في منعطفنْي تاريخيني 
متباعدين، وكان لكل منهما داللته في سياق الصراع مع أصحاب »القدم الهمجية«؛ 
النكبة، واستعاضوا فيه باأللعاب املصنوعة يدويًا، عن حرمانهم من  األول أعقب 
وسائل الترفيه، ومعها أهم أساسيات الحياة، في مخيمات اللجوء، أما الثاني فجاء 
بعد سبعني سنة، متزامنًا مع مسيرات العودة، واكتشفوا فيه أن مكونات الطائرات 
الورقية نفسها تكفي، كذلك، وإْن مع تعديالٍت بسيطة، لتعّوض، إلى حد ما، غياب 
الطائرات الحربية املنهمكة بقصف أشقائهم السوريني في حمص وحلب وإدلب، 
أو أشقائهم اليمنيني في صنعاء وتعز والحديدة، أو أشقائهم الليبيني في  طرابلس 
 عن 

ً
ودرنة وأجدابيا، أو أشقائهم العراقيني في املوصل والفلوجة والرمادي، فضال

املقام  أخــرى يضيق  بــلــداٍت عربيٍة  القنابل، في  بهم  تــودي  آخرين كثيرين  أشقاء 
عن ذكرها جميعًا.  وإْن تكن فيروز قد بشرتنا مبكرًا بأن »الغضب الساطع آت 
رائعتها  في  تقول  ما  وفــق  آت«،  آت  آت  الغامر  الله  آت، وكوجه  الرهبة  بجياد   )..(
إلى األخوين رحباني، كتابة وتلحينًا، فإن أحــدًا ما  العائدة أيضًا  املدائن«،  »زهــرة 
الطائرات  تحملها  بناٍر  اإلسرائيلية،  الفوالذية  الطائرات  نار  على  ردًا  ليتوقع  كان 
التهام حقولهم ومزارعهم، في  الورقية الفلسطينية، ويعجز الغزاة عن منعها من 
حقبٍة ال تتميز سياسيًا بشيء، مثلما تتميز، بهرولة النظام الرسمي العربي، من 
كل طريق، لشراء رضاهم، حتى لو كانت القدس هي الثمن املطلوب، بمساجدها، 
وكنائسها، وتاريخها. لكن هذا االبتكار الفلسطيني املدهش، وقد أعاد إلى األذهان 
أساليب الفيتكونغ في الكفاح ضد االحتالل األميركي، ومن قبله الفرنسي، لجنوب 
، على ما يبدو، من أن يفهم معانيه ودالالته أبطال صفقة 

ً
فيتنام، ما زال أعقد قليال

 للبيع والشراء، بدءًا من حق 
ٌ

القرن، وجلهم شبان صغار، يظنون أن كل شيء قابل
الشعوب في الحرية، مرورًا بدم أبنائها، وحتى أوطانها، أرضًا ومقدسات.

فاملبعوث األميركي، جاريد كوشنير، الذي ولد بعد هزيمة األميركيني في فيتنام 
بنحو عقد من الزمن، وأمضى شبابه غارقًا في جمع املال، يأتي ليجوب املنطقة، 
ظانًا، ومعه ولي العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان، ونظيره الظبياني محمد 
بــأن حــال الضعف  الفتاح السيسي،  الرئيس املــصــري عبد  إلــى  بــن زايـــد، إضــافــة 
 
ً
فرصة تشكل  عمومًا،  والــعــرب  الفلسطينيون،  يعانيها  التي  والتفتت  واالنقسام 
وأن بضعة  يقبلوه طــوال سبعة عقود مضت،  لم  ما   إلجبارهم على قبول 

ً
ذهبية

وتقلب وجهة  القدس،  بتهويد  التسليم  تفرض  أن  يمكنها  الـــدوالرات  مليارات من 
 من يافا وحيفا واللد والرملة 

ً
البوصلة، لتشير إلى شمال سيناء وشرق األردن، بدال

بطائراتها  ثــم  الــعــودة،  مسيرات  بإطالقها  غــزة،  تقول  فليخسأوا،  أال  والــنــاصــرة. 
ر ضعاف النفوس من 

ّ
الورقية الحارقة، فيترّدد رجع الصدى في رام الله، هتافًا ُيحذ

االنخراط في الصفقة املشينة، تواطؤًا معها، أو بحجة العجز عن مواجهتها. وتلك 
، إن عجز كوشنير وصحبه العرب عن فهمها اليوم، فالتجربة في انتظارهم، 

ٌ
رسالة

لتعلمهم غدًا ما علمته ألسالفهم، ولم يقرأوه.

النموذج التركي عشية االنتخابات غزة كابوس إسرائيل

ما ال يفهمه كوشنير وبن سلمان
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من يحمي الالجئين من الحكومات العنصريّة؟

68.5 مليون الجئ ونازح

17

تونس ـ وليد التليلي

ــص صـــورة املــركــب اكـــواريـــوس، الــذي 
ّ

تــلــخ
وصــــــل قـــبـــل أّيـــــــــام إلــــــى مـــيـــنـــاء فــالــنــســيــا 
اإلسباني، وضع الالجئني واملهاجرين في 
انتظار  البحر في  الذين يتيهون في عرض  العالم، 
من يساعدهم. وأّمنت سفينة تابعة لخفر السواحل 
اإليطالي نقل الدفعة األولى من املهاجرين، علمًا أنه 
كان على منت املركب 629 مهاجرًا، كانوا عالقني في 
وإيطاليا  مالطا  رفــض  إثــر  املتوّسط  البحر  عــرض 
ــربــــت إســبــانــيــا عـــن اســتــعــدادهــا  اســتــقــبــالــهــم. وأعــ
الستقبال السفينة التابعة ملؤسسة خيرية، وكانت 
عــلــى بــعــد 700 مــيــل مــن ســواحــلــهــا. وكــانــت غالبية 

املهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.
 من 2320 شخصًا يضم متطوعني ومترجمني 

ٌ
فريق

ورجــــال شــرطــة ومــســؤولــني فــي قــطــاع الــصــحــة كــان 
في انتظار املهاجرين. وقال مسؤولون من الصليب 
األحــمــر اإلســبــانــي إن سبع نــســاء حــوامــل على منت 
السفن أنزلن بمجرد وصولهن إلجراء الفحوصات 
الطبية، على أن تقّدم الرعاية النفسية للجميع، من 

بينهم 123 قاصرًا.
ــة  ــاديـ ــعـ ــا الــيــمــيــنــيــة املـ ــيـ ــالـ ــطـ ــة إيـ ــكـــومـ ورفــــضــــت حـ
لــلــمــهــاجــريــن اســتــقــبــال املـــركـــب، فـــي مـــا يــبــدو أنــهــا 
بداية لسياسة جديدة، تشمل إغالق الحدود وطرد 
ــل خــيــارات عنصرية تستعدي 

ّ
يــمــث املــهــاجــريــن، مــا 

شعوب الجنوب الفقيرة مع استغالل ثرواتها.
فــي خــضــّم هــذا الــجــدال وعــلــى هــامــش التالسن بني 
تــونــس ووزارة الــداخــلــيــة اإليــطــالــيــة، تــبــدو األولـــى 
في قلب هــذه العاصفة، بعد غــرق مركب كــان يضم 
نحو 200 مهاجر تونسي وأفريقي، ما حّول البالد 

تدريجيًا إلى منطقة عبور إلى إيطاليا.
آالف  مــــئــــات  تــــونــــس  اســتــقــبــلــت   ،2011 عـــــام  وفـــــي 
الــالجــئــني، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم قــدرتــهــا عــلــى ذلــك. 
تونس  وتستقبل  أحـــد.  استقبال  تــرفــض  لــم  لكنها 
أيضًا عددًا من الالجئني السوريني منذ سنوات، وقد 
اندمج عدد كبير منهم في املجتمع، في وقت يعاني 
آخرون من ظروف صعبة جدًا بسبب الفقر وانعدام 
ف بــاإلعــالم فــي املنتدى 

ّ
اإلمــكــانــيــات. ويــوضــح املكل

الــتــونــســي لــلــحــقــوق االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة، 
 تونس 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن رمــضــان بــن عــمــر، لـــ

ليس لديها قانون يتعلق بالالجئني. وفي مجلس 
مبّينًا  بعد،  لم يجهز  قانون  الشعب مشروع  نــواب 
أنه في ظل غياب إطار قانوني، فإن مكتب املفوضية 
ــونـــس يـــتـــولـــى االهـــتـــمـــام  الـــســـامـــيـــة لـــالجـــئـــني فــــي تـ

باملوضوع وإسناد بطاقات الالجئني.
ويوضح بن عمر أن تونس تعّد أرض عبور وليست 
 إقرار 

ّ
أرض لجوء، وعدد الالجئني فيها محدود، لكن

قانون مهّم، إذ يضمن حقوق الالجئني. يضيف أن 
التي  الجريمة  إلــى  يرتقي  املتوسط  في  ما يحصل 
املليشيات  أوروبـــيـــة وبــعــض  ــراف  أطــ تــتــورط فيها 

ــئـــني  ــا مـــــن اعــــــتــــــراف بــــحــــقــــوق الـــالجـ ــ ــ الـــلـــيـــبـــيـــة، ومـ
واملهاجرين من طالبي اللجوء، الذين تبدأ رحلتهم 
الليبية وصــواًل إلى إيطاليا  من الحدود الجنوبية 
أو أوروبا حيث يتعرضون إلى انتهاكات عدة، وذلك 

عبر البحر.
 الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أصــــدرتــــه مــنــظــمــة 

ّ
ــــى أن يــشــيــر إلـ

ــــرس الــــحــــدود فــي  »أوكــــســــفــــام«، واتـــهـــمـــت فـــيـــه حـ
تبلغ  أطــفــال  معاملة  ــاءة  وإســ بانتهاكات  فرنسا 
أعــمــارهــم 12 عــامــًا، ومــهــاجــريــن آخــريــن مــن خالل 
إبــعــادهــم بــالــقــوة إلـــى إيــطــالــيــا، يعكس خــروقــات 
واضحة لألعراف الدولية. وذّكر بموقف السلطات 
اإليــطــالــيــة األخـــيـــر وتــصــريــحــات وزيــــر الــداخــلــيــة 
للمهاجرين،  املــعــادي  سالفيني  ماتيو  اإليــطــالــي 
ها أمــور تــؤدي إلــى زيـــادة االنتهاكات وخــرق 

ّ
وكل

الهجرة  عن  املدافعة  الدولية  واملعاهدات  املواثيق 
وحقوق الالجئني وعائالتهم.

ويـــؤكـــد بـــن عــمــر أن املــنــظــمــات املــعــنــيــة بــالــدفــاع عن 
حقوق الالجئني ستواصل العمل للدفاع عن حقوهم، 
في ظل تورط القوى الكبرى في عدد من االنتهاكات 
الجسيمة. يضيف أنه »في ظل تنامي دور العصابات 
الــتــي تنظم مــوجــات الــهــجــرة، فــإن الــجــهــود يجب أن 

تركز على مقاومتها بدل مقاومة املهاجرين«.
ــأرواح وحــيــاة  ــ  هـــذه الــعــصــابــات تــتــاجــر بـ

ّ
ويــــرى أن

 
ّ

البشر، وقــد تحّولت إلــى أخطبوط مــوجــود فــي كل
 
ّ
ــــدول، ويــجــنــي عــنــاصــرهــا مــــااًل كــثــيــرًا. ويــقــول إن الـ

ــــؤالء املــهــاجــريــن ضــحــايــا ســيــاســات اقــتــصــاديــة  هـ
املسؤولية  أن  مبّينًا  وعسكرية،  عرقية  وصــراعــات 
تحترم  ال  التي  السياسية  األنظمة  عاتق  على  تقع 
القانون واملواثيق الدولية. ويشير إلى أن السلطات 
اإليطالية رفضت أخيرًا استقبال البواخر الخاصة 
باملنظمات اإلنسانية، التي تتولى عمليات اإلنقاذ، 
األمر الذي يندرج في إطار املوقف املعادي للهجرة 
السلطات  تصّعد  أن  يتوقع  أنــه  يضيف  والــلــجــوء. 
اإليـــطـــالـــيـــة خـــطـــواتـــهـــا ضــــد املـــهـــاجـــريـــن الـــقـــادمـــني 
ــئــــك املـــتـــواجـــديـــن عــلــى أراضـــيـــهـــا، وقــــد تــكــون  وأولــ

السيناريوهات سيئة إن لم تحدث ردة فعل دولية.

مجتمع
أعلن الناطق باسم »مركز مكافحة املخدرات« في إيران، برويز أفشار، أن نحو 3 ماليني يتعاطون 
املــخــدرات فــي الــبــالد، وذلــك بمناسبة »الــيــوم الــدولــي ملكافحة استخدام املــخــدرات واالتــجــار غير 
املشروع بها«، الذي يوافق 26 يونيو/ حزيران الجاري. وأضاف أن التقرير األخير للمؤسسة أشار 
إلى أن مليونني و808 آالف شخص يتعاطون املخدرات في إيــران، لكن هذا ال يعني أن كل هؤالء 
مدمنون. وتشير األرقام الرسمية إلى وفاة نحو 3 آالف شخص سنويًا من جراء تعاطي املخدرات، 
)األناضول( إال أن املعلومات غير الرسمية تفيد بأن العدد أكبر بكثير. 

مة التضامن لحقوق اإلنسان في تقرير أصدرته، أمس، وحمل عنوان »العنف الجنسي 
ّ
دعت منظ

في حــاالت النزاع وفــي السجون في ليبيا«، السلطات الليبية إلــى ضــرورة العمل على الحد من 
ظاهرة استخدام العنف الجنسي في حاالت النزاع والسجون ومراكز االعتقال. وبمناسبة اليوم 
الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حاالت النزاع، أشــارت املنظمة إلى أن كل الجهود التي 
بذل من أجل تسليط الضوء على العنف الجنسي ما زالت خجولة. واستندت إلى شهادات سجناء 

ُ
ت

)األناضول( سياسيني تحدثوا عن استخدام العنف الجنسي النتزاع االعترافات. 

ليبيا مدعوة إلى الحد من العنف الجنسي3 ماليين شخص يتعاطون المخدرات في إيران

التونسي  المنتدى  في  باإلعالم  المكلّف  يقول 
بن  رمضان  واالجتماعية،  االقتصادية  للحقوق 
عمر، إنّه يجب اعتماد مقاربة إنسانية في التعامل 
مع قضايا الهجرة والالجئين، خصوصًا أن المقاربة 
أثبتت  التعامل  في  ــا  أوروب اتبعتها  التي  األمنية 
فشلها، وال بد من مقاربة إنسانية وتنموية للحد 
من الكوارث التي تحصل مع المهاجرين والالجئين.

مقاربة إنسانية

ــقـــوق، يــلــجــأ مـــن هـــم في  بــحــثــا عـــن حــيــاة آمــنــة وحـ
خطر إلى بلدان جديدة، ويصيرون الجئني. وتقول 
الالجئني  املتحدة لشؤون  لألمم  السامية  املفوضّية 
ـــه »فــي عــالــم ُيجبر فيه العنف مــئــات األســـر على 

ّ
إن

الفرار يوميا، حان الوقت إلبراز حقيقة أمام زعماء 
الــعــالــم وقـــادتـــه، مــفــادهــا أن الــجــمــهــور الــعــاملــي يقف 
ــــس، أعــلــنــت املــفــوضــيــة أن عــدد  ــئـــني«. أمـ ــع الـــالجـ مـ

الحرب والعنف  الذين فروا من  الالجئني والنازحني 
بــلــغ 68.5 مليون  بــالــقــوة،  واالضـــطـــهـــاد، وهـــجـــروا 
شخص العام املاضي، في رقم قياسي جديد للعام 
األزمــات  استمرار  إن  وقالت  التوالي.  على  الخامس 
 عن 

ً
في أماكن مثل جنوب السودان والكونغو، فضال

بدأت  التي  ميانمار  من  الروهينغا  املسلمني  هجرة 
العام املاضي، رفعت الرقم الكلي للمهجرين قسريا 

بــني هــؤالء  الــى 68.5 مليونا. مــن  حتى عــام 2017 
16.2 مليون شخص هجروا حديثا )العام املاضي(، 
أي بمعدل 44 ألف شخص في اليوم. ونزح معظمهم 
لفترة أطــول مــن ذلــك، واضــطــر بعضهم إلــى الفرار 
مــرات عــدة. وقــال املفوض السامي فيليبو غراندي: 
»الرقم العاملي ارتفع مرة أخرى نحو مليونني، وهذا 
التي طال أمدها ونقص الحلول،  بسبب الصراعات 

والــضــغــط املستمر على املــدنــيــني فــي بــلــدان الــنــزاع، 
واألزمات الجديدة أو املتفاقمة مثل أزمة الروهينغا«. 
وأوضــحــت املفوضية أن هــذه األرقـــام تفضح زيف 
الالجئني  أزمــة  أن  البعض من  لــدى  الخاطئ  املفهوم 
أثرت على الدول املتقدمة في »شمال العالم«. وقالت 
إن 85% من الالجئني يتمركزون في الدول النامية 

وإن العديد منهم »فقراء بائسون«. 
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الدكتور  بــرئــاســة  الفلسطينية،  الحكومة  بلغت 
رامـــي الحمد الــلــه، مــن العمر أربـــع ســنــوات، فهي 
ــراه«،  ــ »اإلكـ ـــ ــ بـ نـــتـــاج زواج فــصــائــلــي فــلــســطــيــنــي 
وتــوافــق وطني بني حركتي فتح وحــمــاس، فيما 
تشابكت  وقتها   .2014 الشاطئ  باتفاق  ُيعرف 
األيادي في منزل رئيس املكتب السياسي لحركة 
حــمــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، ورفــيــقــه فــي الــحــركــة، 
مـــوســـى أبــــو مـــــــرزوق، مـــع أيـــــدي عــضــو الــلــجــنــة 
املــركــزيــة لحركة فــتــح، عـــزام األحــمــد، وبحضور 
غــزة.  وقــطــاع  الغربية  الضفة  مــن  وفــد فصائلي 
حينها قال إسماعيل هنية، »لقد أصبح االنقسام 
ــا«، وتــــم تــشــكــيــل هــــذه الــحــكــومــة  ــورنـ ــهـ خــلــف ظـ
بعد  فيما  وحصلت  فصائليا،  عليها  واملــوافــقــة 
على صفة »حكومة الرئيس«. لم تمر عدة أسابيع 
عــلــى عــمــل حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي فـــي قــطــاع 
غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، حــتــى بــاغــتــهــا االحــتــالل 
اإلســرائــيــلــي بــشــن عــــدوان كبير مــدتــه 51 يوما 
على قطاع غزة. وبذلك أطلق االحتالل الرصاصة 
ــــى عــلــى عــمــل تــلــك الــحــكــومــة، ووضــعــهــا في  األول
اختبار حقيقي، وهو إعمار القطاع. كان القطاع 
واألنقاض،  األحجار  من  كبيرا  كوما   2014 في 
ــدأت بــعــدهــا عــجــلــة الـــصـــراع الــفــصــائــلــي بني  ــ ــ وب
ــدور مـــن جـــديـــد، حــول  حــركــتــي فــتــح وحـــمـــاس تــ
طـــرق اإلعـــمـــار ومـــن املـــســـؤول وكــيــفــيــة اإلعــمــار 
وأين تذهب أموال اإلعمار، وكيفية االستفادة من 
األموال التي تم تخصصيها لإلعمار في مؤتمر 

املــانــحــني فــي الـــقـــاهـــرة... لــقــد فــرضــت إســرائــيــل 
الــقــطــاع، وفــق خطة  معادلتها على إعـــادة إعــمــار 
»سيري«، وبرقابة دولية على طرق وآليات إدخال 
املواد للقطاع. أخذت عملية اإلعمار وقتا طويال، 
وعــاشــت ظــروفــا مــعــقــدة. وإلـــى اآلن، هــنــاك أسر 
إعــمــار منازلها، وال زال أصحاب  لــم يتم  عــديــدة 
املنشآت الصناعية والوروش الصغيرة ينتظرون 
الــتــعــويــض مــن الــحــكــومــة الــتــي ال تــفــي بــوعــودهــا 
دوما. عاش القطاع في ظل وجود حكومة التوافق 
ــوا أيـــامـــه، فــقــد تــم تــعــزيــز االنــقــســام  الــوطــنــي أســ
الفلسطيني في مارس/ آذار 2017، بعدما أعلنت 
بعدما  اإلداريـــــة،  اللجنة  تشكيل  حــمــاس  حــركــة 
تخلت حكومة الوفاق عن تأدية عملها في القطاع، 
وأنـــهـــا حـــالـــة اضـــطـــراريـــة مــؤقــتــة لــلــتــنــســيــق بني 
الــوزارات في غزة، بسبب غياب حكومة التوافق، 
حسب ما تقول حركة حماس، وكان ذلك بمثابة 

الرصاصة الثانية التي توجه للحكومة.
ــام نــفــســه، اتــخــذت  ــعـ ــي الـ ــي إبــــريــــل/ نــيــســان فـ فـ
السلطة الفلسطينية في رام الله إجراًء رادعا من 
حــركــة حماس  تشكيل  على  ردًا  نظرها،  وجــهــه 
اللجنة اإلداريــة، فقامت باقتطاع نسبة 30% من 
الخاص في غــزة، والذين  القطاع  رواتــب موظفي 
الــتــوافــق. خرج  يتم صــرف رواتبهم مــن حكومة 
بعدها عــشــرات اآلالف مــن املــوظــفــني ضــد قــرار 
الحكومة بالقرب من مفرق السرايا وسط مدينة 
في  الثالثة.  الرصاصة  بمثابة  هــذه  وكانت  غــزة، 

الــعــقــوبــات على  تــوالــت  الــلــه،  الحمد  عهد حكومة 
القطاع، واستمرت الحكومة في تقليص الرواتب، 
االجتماعية،  الشؤون  برنامج  منتفعي  وتقليص 
وعدم االلتزام بدفع األموال مقابل الكهرباء التي 

تصل من إسرائيل إلى سكان القطاع. 
ــلـــت الــحــكــومــة بــرنــامــجــهــا الــتــعــذيــبــي ضد  واصـ
كبيرا  عــددا  وأحــالــت  وموظفيها،  القطاع  سكان 
مــنــهــم إلـــى الــتــقــاعــد املــبــكــر، وعــــدد آخـــر تــم قطع 
راتــبــه، بحجة االنــتــمــاء لتيار الــقــائــد الــســابــق في 
فتح، محمد دحالن، وآخرين تم خصم 50% من 
تفجير موكب  حــادثــة  بعد  رواتــبــهــم، خصوصا 
در 

َ
الحمد الله في مارس/ آذار من العام الحالي. ق

مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون قــيــمــة الــخــصــومــات على 
دوالر شهريا،  مليون   15 بـــ  غــزة  قطاع  موظفي 
فــي 14 شــهــرا، يتضح  وعند جمعهم وضربهم 
أنه تم حرمان القطاع من مبلغ 210 مليون دوالر. 
القطاع  في  املحلي  السوق  تم حرمان  املبلغ  ذلــك 
من االستفادة منه، وهو السبب في إصابة القطاع 
التجارية،  الحركة  وانــعــدام  االقتصادي،  بالشلل 
السجن  تــجــاٍر كثيرين  فــي دخـــول  السبب  وهــو 
حكومة  أوصلتنا  عليهم.  الــديــون  تــراكــم  بسبب 
اكتسبت  فقد  الكبير«،  »الصفر  إلــى  الله  الحمد 
ــزة، وأخـــيـــرا فــي رام الــلــه،  غــضــب الـــشـــارع فــي غــ
استهدفت  التي  العقابية  اإلجـــراءات  تلك  رافضا 

قوت األطفال والنساء والشيوخ.
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

ال ثقافة وال مثقفني في اليمن في زمان 
الــتــوجــه  ذات  الــجــمــاعــة  ألن  الـــحـــوثـــيـــني، 
الطائفي ال تفكر بغير االحتواء، في حني 
لها أن تعمل  املثقفة ال يمكن  الطبقة  إّن 
في ظل االنقالب، إذ ال يمكن للمثقفني، 
وما تحمله ثقافتهم من قيم، أن يتقبلوا 
فكر جماعة طائفية، عرفت أنها ال يمكن 
مؤسسة  على  فراهنت  تستقطبهم،  أن 
على  التي عملت  الثقافية  الهادي  اإلمــام 
فــعــالــيــات  الــحــوثــي، وإداره  الــفــكــر  نــشــر 
تخدم الفكر الطائفي في تلك األيام التي 
أنشطتها  تــمــارس  فيها  الجماعة  كانت 

الثقافية.
العميق؛  سباتها  فــي  آنـــذاك  الثقافة  كــانــت 
وكـــان املثقفون فــي وضــع مـــزر، ولــم يكن 
ــافــــي، بــــل عــمــلــت  ــكــ ــ الــتــهــمــيــش الـــعـــقـــاب ال
الجماعة على اعتقال وقتل مثقفني وإيداع 
آخــريــن فــي الــزنــازيــن؛ وكــانــت املؤسسات 
إلى إشعار آخر؛  الثقافية متوقفة ومغلقة 
في  الثقافة  تراجعت  أعـــوام،  ثالثة  وخــالل 

البالد، ولم تعد املالحق الثقافيه تصدر.
الخوف  مــن  حــالــة  الثقافي  الــوســط  انتابت 
فــي ظــل االنــقــالب، فتوقفت جــائــزة الــدولــة 
ــتــــي تــم  ــ الــتــشــجــعــيــة لـــلـــمـــبـــدعـــني، وهــــــي ال
تحويلها من جائزة رئيس الجمهورية إلى 
ربه  الرئيس عبد  إبــان حكم  الدوله  جائزة 

إلــى ذلــك، تسّببت الحرب  منصور هــادي. 
السعيد، وهذه  بــإحــراق مؤسسة  تعز  في 
مــؤســســة عــمــالقــة قــدمــت الــكــثــيــر، ناهيك 
اليمنيني  الكتاب  اتحاد  أنشطة  توقف  عن 
التي كانت قد  وفــروعــه. أيضا، غابت تعز 
للبالد، فهي  ثقافية  أخيرا عاصمه  أعلنت 
في تراجع، وخسرت دورها الكبير، لتحل 
محلها ذمار بأنشطه ثقافية، وتحديدا في 
العام الثالث من الحرب، لكن تلك األنشطة 
الدوريات  طائفية.غابت  صبغه  ذات  كانت 
الـــجـــوار، مثل  بــلــدان  الــقــادمــة مــن  الثقافية 
مجالت العربي ونــزوى والــرافــد والــدوحــة، 
ــارئ واملـــثـــقـــف  ــ ــقـ ــ والــــتــــي كــــانــــت رغــــيــــف الـ
اليمني، ليعتمد املثقف اليمني على مكاتب 
أّن  علما  قديمة،  كتبا  تبيع  التي  الرصيف 
األوضاع املعشية دفعت كبار املثقفني إلى 

بيع مكتباتهم.
الــثــقــافــه »ال تـــؤكـــل عـــيـــش«، هـــكـــذا يــعــرف 
يعرف  أيضا،  لكنه  اليمني.  املثقف  ويقول 
رسالته التي تدفعه إلى الكتابه أو اإلنشاد 
اليمنية  الطبقة  الرسم. وقد كان موقف  أو 
االرتماء  إلــى  البؤس  يدفعها  فلم  مشرفا، 
الهبات  في أحضان الجماعة، وهي تعطي 
لــشــعــراء كــتــبــوا قــصــائــد أو أعــمــال ثقافية 

لقاء منافع صغيرة.
فتاح المقطري )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

عصام شعبان

تـــحـــاول الــســلــطــات االســـتـــبـــداديـــة مــحــاصــرة 
مـــؤســـســـات الــتــعــبــيــر، وتــعــطــيــل كــــل وســيــلــٍة 
تساهم في نقل املعلومات أو ترويجها وإبداء 
الــــــرأي، طـــاملـــا ال تــمــتــلــكــهــا وتــحــكــم الــســيــطــرة 
التعبير والــنــشــر من  لــوســائــل  بــدا  ملــا  عليها، 
 إلثراء النقاش 

ً
آثار متنوعة، فهي توفر فرصة

في املجال العام، وتدعم حيويته. وفى بعض 
ــقـــاش  ــنـ ــة الـــــحـــــوار والـ ــالــ ــان، تـــشـــكـــل حــ ــ ــيــ ــ األحــ
وأشكاله  اإللــكــتــرونــي،  اإلعـــالم  منصات  على 
الــوعــي والــتــأثــيــر في  أداة لتشكيل  املــتــنــوعــة، 
الــعــام، وتخلق فــي املقابل مــجــاال عاما  الـــرأي 
افتراضيا، ليس منفصال عن الواقع ومجرياته 
وأحــداثــه. وهــذا في النهاية يحدث تأثيرا في 
الــذي  املــعــارف  تــراكــم  عبر  السياسية،  البنية 
قــد يــؤدي إلــى تشكيل وعــي حقيقي بالواقع، 
االجتماعية  الشبكات  على  التفاعل  ويشكل 
والتعليق  للمراقبة   

ً
سياسية  

ً
ســاحــة عموما 

والــنــقــد، خــصــوصــا إذا تــعــارضــت ســيــاســات 
السلطة مع مصالح املواطنني.

 تــــعــــد حـــــالـــــة الـــــنـــــشـــــاط والــــفــــاعــــلــــيــــة هــــــذه، 
وخــصــوصــا فـــي جــانــبــهــا الــســيــاســي، تحديا 
لــلــســلــطــة فــــي مــــصــــر، بـــعـــد أن أصــــبــــح هــنــاك 
ماليني من املصريني يشتبكون مع السياسات 
االقـــتـــصـــاديـــة واألحــــــــداث الـــجـــاريـــة. ال يــفــّوت 
أو  حدثا  االجتماعية  الشبكات  في  الفاعلون 
تصريحا من مسؤول من دون نقاش، تختلف 
القضايا املثارة، من حيث حجمها ونوعيتها، 
بغض النظر عن كنية هذا املسؤول ومستواه، 
ســـواء كــان رئيسا لــدولــة أو مــديــرا ملستشفى 
أثــر هذا  تــقــدم خــدمــة، سيجد  أو أي مؤسسة 

طارق الشيخ

السابق،  الــســودانــي  الخارجية  وزيـــر  مسكني 
إبــراهــيــم غــنــدور، أقــالــه الــرئــيــس عمر البشير 
ألنه تحدث صراحة وعلنا عن إفالس سفارات 
بـــالده وعــجــزهــا عــن ســـداد مــرتــبــات العاملني 
فيها. اعتبر وقتها ذلك عمال فاضحًا، وتعرية 
ــيــــس الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــة لــلــحــكــم مــــن رئــ ــلـ ــامـ شـ
السودانية. أعقب إقالة غندور تعديل وزاري، 
من  السودانيون  التي شكا  الـــوزارات  تجاهل 
في  متتابعة  أزمـــات  والــتــي جّسدتها  فشلها، 
الوقود ثالثة أشهر، والعجز عن توفير بضعة 
الجيلي،  فــي  النفط  مصفاة  لصيانة  مــاليــني 
ــة، وفــشــل  ــ ــــدولـ والـــعـــجـــز املــــالــــي الــكــبــيــر فــــي الـ
وزيرا  وبقي  برمتها.  االقتصادية  السياسات 
املــالــيــة واالقــتــصــاد ومــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي 
الــواقــع املعاش إن أركــان  في مواقعهم.  يقول 
السودان  في  واالقتصادية  السياسية  األزمــة 
ــل تـــوصـــيـــفـــاتـــهـــا  الـــنـــظـــريـــة،  ــكـ مــســتــحــكــمــة بـ
فالحكومة لم تعد قــادرة على اإليفاء بأبسط 
الــبــالد. والفساد  واجــبــاتــهــا فــي إدارة شـــؤون 
الرئيس، حسبو  السيطرة، ونائب  يخرج عن 
محمد عبد الرحمن، الــذي أعلن أنه سيالحق 
املفسدين ابتلع كالمه ولسانه، ولم يعد يسمع 
له صوت منذ توليه رئاسة الوزراء. وتتجسد 
في عجزهما  ونائبه  البشير  الرئيس  مشكلة 
الــتــام عــن مــالحــقــة مــن أطــلــق عليهم الرئيس 
حتى  وافتقرا  السمان،  القطط  نفسه  البشير 

املجتمع الجديد الذي يتشكل، ويقاوم، بسلطة 
الــتــعــبــيــر عــلــى شــبــكــات الـــتـــواصـــل، مــحــاوالت 
في  أو  األرض  عــلــى  مــيــدانــا  التعبير،  حــصــار 
امليادين، كما تتناقل الشبكات األحــداث التي 
ويثير  فــيــبــرزهــا  بــقــصــد،  اإلعــــالم  يتجاهلها 
حولها موضوعا للنقاش يتجاوز أحيانا أثر 

الوسائل اإلعالمية التقليدية.
 شكل التطور التكنولوجي ماليني من املراقبني 
االفتراضية،   الشبكة  على  املوجودين  الجدد، 
أقــل،  وفاعليته   

ٍّ
متلق وبعض  فــاعــل،  بعضهم 

لــكــن هـــذا الــوضــع أفــــرز نــخــبــا جــديــدة أزاحـــت 
نخبا تقليدية، وأصبحت أصوتهم مسموعة 
في ظل خرس بعض النخب، أو انطوائها في 
ــذه الــحــالــة مـــن الــســيــولــة  الــســلــطــة. وشــكــلــت هـ
ــة، وســـرعـــة  ــريــ ــحــ ــلـــومـــاتـــي، والــ والــــتــــدفــــق املـــعـ
االنتشار والسهولة، واإلتاحة إطارا للفاعلية 
ــافـــة  ــة الــــواســــعــــة، وأصـــبـــحـــت إضـ ــيـ ــتـــشـــاركـ الـ
إلـــى مــفــاهــيــم الــديــمــقــراطــيــة ومــضــمــونــهــا في 
عصرنا الحالي، فاملشاركة في النقد والتعبير 
الــــحــــر واملـــــــبـــــــادرات الـــجـــريـــئـــة، واملــــالحــــظــــات 
الــظــل أحــيــانــا، أصــبــحــت أداة  الـــحـــادة خفيفة 
الــقــهــر، وهــيــمــنــة الــســلــطــة في  تــفــضــح أدوات 
صنع األخــبــار وتــوجــيــه الـــرأي الــعــام. لــم تعد 
التقليدي مرسال  االتصالية بشكلها  العملية 
ومــســتــقــبــال، تــنــوع املــرســلــون واملــســتــقــبــلــون، 
وتوسعت نقاط اإلرسال وإعادة البث والنشر 
واملشاركة. ولذا حني تفكر السلطة في تشكيل 
ــام مـــؤيـــد لــســيــاســاتــهــا، فــإنــهــا تــواجــه  رأي عــ
 على 

ً
ــادرة ــ ــ بــتــحــدٍّ ضـــخـــم، فــلــم تــعــد الــــدولــــة قـ

التحكم في العقول بأدواتها القديمة، بامتالك 
ــوة الـــنـــخـــب. أصــبــحــت  ــ ــ ــــالم ورشـ ــ وســــائــــل اإلعـ
شرائها  عبر  اإلعـــالم  وســائــل  تأميم  عمليات 

الـــقـــدرة عــلــى تــســمــيــة األشـــيـــاء بــمــســمــيــاتــهــا، 
الحاكمة،  بـــاألوســـاط  مرتبطا  بـــات  فــالــفــســاد 
حـــزبـــا وحـــكـــومـــة، وكــــــان وال يــــــزال الــوســيــلــة 
، الــتــي 

ً
ــة ــر نـــجـــاعـ ــثــ ــّربــــة، واألكــ املــفــضــلــة واملــــجــ

اســتــخــدمــهــا الـــحـــزب الــحــاكــم مــنــذ االنـــقـــالب، 
مــعــول هـــدم فــعــال، لتفتيت صــفــوف األحـــزاب 
في  املسلحة  والــجــمــاعــات  الــكــبــرى،  الطائفية 
الــشــرق أو فــي إقليم دارفــــور. والــفــســاد املالي 
كـــان كلمة الــســر الــتــي اســتــمــالــت بــهــا الحركة 
اإلسالمية فــي الــســودان كــل مــن تطلق عليهم 
قوى اإلسالميني املنسلخة عن النظام الدخالء.
والثابت أن الفساد لم يعد أمرا مخفيا، حتى 
يــلــمــح إلـــيـــه الـــرئـــيـــس عــمــر الــبــشــيــر، ويــصــف 
املتورطني فيه بالقطط السمان. يكفي أن أهم 
تــقــريــر رســمــي فــاضــح وصــريــح فــي توصيف 
الفساد وتحديده باألدلة الدامغة واملستندات 
املــالــيــة ذلـــك الـــذي يــصــدره ســنــويــا وبانتظام 
ديـــوان املــراجــع الــعــام، وهــو أهــم وأدق تقرير 
ــل، إلــــى حـــد كــبــيــر،  ــ يـــصـــدر فـــي الــــســــودان، وظـ
يــحــمــل كــثــيــرا مـــن ســمــاتــه الـــتـــي بـــنـــاه عليها 
املــســتــعــمــر الــبــريــطــانــي. واملــــراجــــع الـــعـــام هو 
الشخص الذي يعينه رئيس الجمهورية، وال 
مراجعته  جــهــٍة  غــيــره، وال يحق ألي  شخص 
عـــن أفــعــالــه ســـوى الــرئــيــس نــفــســه والــبــرملــان. 
البشير  الرئيس عمر  أن مشكلة  املؤسف  لكن 
وحكومته، كما يقول املثل السوداني، »شايف 

الفيل ويطعن في ظله«. 
ــــالق الــتــهــم عــلــى الـــخـــارج،  .. يــســتــســهــلــون إطـ

وحــظــرهــا أو مــراقــبــتــهــا أو مــقــتــرحــات فــرض 
ضرائب على مستخدميها، أو إيجاد منصات 
إعالمية بديلة وداخلية، تتحكم فيها أجهزة 
الدولة، وكلها مقترحات طبقتها بعض الدول 
والــحــكــومــات. أصــــدر الــنــائــب الــعــام املــصــري، 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، قـــرارا بتتبع ما 
ينشر فــي وســائــل اإلعـــالم، ومــواقــع التواصل 
االجتماعي،  بوصف أن هناك انتشارا ألكاذيب  
تــســتــهــدف أمــــن الـــوطـــن وســـالمـــتـــه تــصــدرهــا 
ــق مــجــلــس الـــنـــواب،  »قــــوى الـــشـــر«، بــيــنــمــا وافــ
أخـــيـــرا، وبــشــكــل مــبــدئــي، عــلــى قــانــون تنظيم 
عمل الصحافة واإلعــالم، وأحاله إلى مجلس 
ــة ملــراجــعــة نــصــوصــه. وقــــد تـــنـــاول هــذا  ــدولـ الـ
اإللكترونية  املــواقــع  األولـــى،  وللمرة  القانون، 
واملدونات والحسابات الشخصية على شبكة 
خمسة  تجاوزت  طاملا  االجتماعي،  التواصل 
آالف عضو، وهــدف القانون إلــى ضبط حالة 
النقاش والتعبير عبر تلك الوسائل واملواقع 
اإللكترونية، بل طالب املواقع بتقنني وضعها.
وشـــمـــل الـــقـــانـــون مــعــاقــبــة كـــل مـــن يـــقـــوم ببث 

فقد أعلن فشل وزارته في كل شيء، وقال أمام 
تــعــلــن رســمــًيــا عن  املــالــيــة  الــبــرملــان إن وزارة 
فــشــلــهــا. وهــنــا بــعــض مــن كــلــمــاتــه الــتــي أعلن 
الـــســـودان في  املــالــيــة وبــنــك  فيها فــشــل وزارة 
استقطاب التمويل الخارجي »ماخلينا مصدر 
مع بنك السودان.. سافرنا إلى الصني وتركيا 
لــلــبــحــث عـــن الــتــمــويــل وفــشــلــنــا«. وأخـــطـــر من 
ذلك  تأكيده أمام البرملان »األزمة االقتصادية 
وصــلــت مــرحــلــة الــــالعــــودة«. بــل أورد الــوزيــر 
أرقـــامـــا تــؤكــد رؤيـــتـــه بــشــأن خـــطـــورة الــوضــع 
الذي يعيشه السودان »تدنى االقتصاد الكلي 
املحلي  الناتج  نمو  مــعــدل  وانخفض  للبالد، 
اإلجمالي إلى 4%، وارتفع معدل التضخم من 
امليزان  فــي  العجز  وانخفض   ،%54 إلــى   %33
إلى  فــقــط،  دوالر  مليون   13 بمعدل  الــتــجــاري 

ــة، وهــــي الــتــهــم الــتــي حــبــس بها  ــاذبـ أخـــبـــار كـ
كــثــيــرون مــن قــبــل، بــاإلضــافــة إلـــى أن الــقــانــون 
يــحــد مـــن حـــريـــة الــنــشــر والــتــعــبــيــر بـــعـــبـــاراٍت 
القومي،  األمـــن  مثل  للتأويل،  قابلة  مطاطيٍة 
تــعــطــيــل الـــدســـتـــور وغـــيـــرهـــا، أعــطــي الــقــانــون 
سلطة الحجب والحظر للمواقع اإللكترونية، 
كما وضع القانون كل صاحب موقع شخصي 
محل استهداف، كما فرض عوائق مادية على 
املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة، بحيث يقسر  تــأســيــس 
التأسيس على كتل متنفذة ماليا، ويحد من 
وجود مواقع شخصية، إو إخبارية ملواطنني 

أو صحافيني غير أغنياء.
ويتضح من مواد القانون التي قننت سيطرة 
ــل اإلعــــــالم اإللــكــتــرونــيــة  ــائـ الــســلــطــة عــلــى وسـ
واملــــواقــــع الــشــخــصــيــة وصـــفـــحـــات الــتــواصــل 
بالعقاب  املــســتــهــدفــة  الــفــئــات  أن  االجــتــمــاعــي 
وتهدف  الصحافيني،  مــن  أوســـع  والــتــخــويــف 
إلــــى إخـــافـــة عـــمـــوم املـــواطـــنـــني املـــصـــريـــني من 
التعبير عن آرائهم عبر شبكة اإلنترنت. وبهذا 
القانون، يمكن استهداف ألف من األشخاص 
االجتماعي،  التواصل  وســائــل  على  املؤثرين 
ــذيــــن يـــزيـــد مــتــابــعــوهــم عـــن خــمــســة آالف  والــ
ــفـــحـــات مــــؤثــــرة،  ــهـــم صـ ــديـ شــــخــــص، أو مــــن لـ
تـــعـــد مــــصــــدرا لــتــحــلــيــل األحـــــــــداث. يــســتــهــدف 
قـــانـــون تــنــظــيــم الــصــحــافــة واإلعـــــــالم إشــاعــة 
جـــو مـــن الـــخـــوف والـــريـــبـــة، لـــدى أوســــع قــطــاع 
اإلنترنت،  شبكة  على  الفاعلني  املواطنني  من 
خصوصا مواقع التواصل االجتماعي، والتي 
إلى  نظرا  العداء،  ومؤيدوه  النظام  يناصبها 
للمعارضة في  افتراضي  أنها ساحة ومجال 

ظل قمع الحريات ومحاصرة املجال العام.
)كاتب مصري(

هذا  حديثه  على  ويــؤكــد  دوالر«.  مليون   934
املتواصل في  السوداني  الجنيه  انهيار سعر 
مقابل الدوالر في السوق املوازية، إذ بلغ أكثر 

من 40 جنيها للدوالر. 
شرع برملانيون، من شدة غضبهم من سماع 
ــا الـــوزيـــر،  ــ ــ ــام املـــفـــزعـــة الـــتـــي أوردهـ ــ ــ ــذه األرقـ هــ
بإجراءات لسحب الثقة عن الطاقم الحكومي 
االقتصادي، وخصوصا وزير املالية. وأعلنت 
ــا لــحــديــث  ــقـ ــبــــرملــــان، وفـ كــتــلــة الــتــغــيــيــر فــــي الــ
رئــيــســهــا أبـــو الــقــاســم بـــرطـــم، لــلــصــحــافــة »إن 
ــان يــــؤكــــد الــفــشــل  ــرملــ ــبــ ــر أمـــــــام الــ ــ ــوزيـ ــ بــــيــــان الـ
وبالطبع،  الــبــالد«.  اقتصاد  إدارة  فــي  الكبير 
هــذا الغضب املتفجر من داخــل أروقــة الطبقة 
ــاس الــعــام  ــســ ــاوزه كــثــيــرا اإلحــ ــجــ الــحــاكــمــة تــ
ــيــــاف الــــشــــارع الـــســـودانـــي،  والـــســـائـــد بــــني أطــ
مخرجا  ثمة  بــأن  مفادها  متصاعدٍة،  بــدعــوٍة 
ــدا مــن هـــذه الــفــوضــى الــتــي تــعــم مفاصل  واحــ
الـــدولـــة، وهـــي ذهـــاب الــحــكــم بــكــامــلــه. وتحفل 
وســائــل الــتــواصــل االجتماعي بــدعــوات شتى 
ملقارعة الحكومة علنا، بل هناك من ذهب فيها 
إلى تحديد يوم 30 من شهر يونيو/ حزيران 
الــجــاري، وهــو يــوم يحتفل فيه حــزب املؤتمر 
الوطني )الحاكم( بذكرى االنقالب العسكري، 
مـــوعـــدا ملــقــارعــة الـــنـــظـــام. هـــم يـــرونـــه احــتــفــاال 
 
ً
ــاة املـــواجـــهـــة الــشــعــبــيــة يـــرونـــه مــنــاســبــة ــ ودعــ

للخالص التام من ذكرى باتت تهدد السودان 
واقتصاده باالنهيار التام والسقوط.

)كاتب وإعالمي سوداني(

أقل أثرا في إخضاع املواطنني معرفيا ملقوالت 
السلطة واإليمان والتسليم بوجهة نظرها.

بدا أن النظم العربية، وبعض الدول األفريقية، 
قــلــقــة مـــن الــفــاعــلــني عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
يــزداد عددهم يوما بعد  االجتماعي، والــذيــن 
آخر. ال يمكن اليوم التحكم في وعي املواطنني 
الــرغــم مــن أن السلطات  بشكل مــطــلــق. وعــلــى 
اإلنترنت،  شبكة  على  الــصــراع  ساحة  دخلت 
بكتائب دعائية، ومجموعات جندتها للدفاع 
التيار  يؤثر على  ذلــك ال  لكن  عن توجهاتها، 
العام الغاضب، بل أصبحت وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي أخــيــرا ســاحــة ديــمــقــراطــيــة، يهزم 

فيها أنصار السلطة، ويصبحون أقلية.
أوجـــد الــتــفــاعــل، مــتــعــّدد املــســتــويــات سياسيا 
واجــتــمــاعــيــا وثــقــافــيــا عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت، 
ــا ال تــســتــطــيــع أســـــــوار الــســلــطــة حــبــســه،  ــاملـ عـ
حــتــى لـــو حــجــبــت بــعــض املــــواقــــع أو حبست 
بــعــض نــشــطــاء مــع املـــدونـــني، فـــإن مــاليــني من 
املــواطــنــني مـــا زال بــعــيــدا عـــن آلـــيـــات الضبط 
والحصار. ومع كل لحظة، هناك موضوعات 
لــلــنــقــاش والـــجـــدل، وإمــكــانــيــات لــنــقــد الــواقــع، 
وإيــــضــــاح عـــيـــوبـــه ومـــشـــكـــالتـــه. الــــيــــوم هــنــاك 
حرية غير محدودة، تسمح ببث روح الفكاهة 
والتندر والسخرية من بنى السلطة وأفرادها 
ومنطقها. والسخرية أولى مراحل هدم أصنام 
االستبداد وأوهام أعمدة السلطة، والسخرية 

أيضا توضح تناقضات الواقع االجتماعي.
الهجوم على  استمرار  يكن مستغربا  لم  لــذا، 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ الـــنـــشـــاط اإللــــكــــتــــرونــــي ووسـ
االجتماعي، وال استغراب من أن معظم أعضاء 
مــجــلــس الـــنـــواب املـــصـــري مــنــشــغــلــون بضبط 
هذه الحالة، أو محاولة منع شبكات التواصل 

الــــــــســــــــودان،  ــــى  ــلـ ــ عـ ــر  ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ تـ ــة  ــ ــيـ ــ ــــالمـ هـ ودول 
ــة املــلــهــمــة«.  ــيـ وتــســتــهــدف تــجــربــتــه »اإلســـالمـ
ــر املــالــيــة،  ــ ــادة وزيـ ــ ــذا ورد فـــي إفــ شــــيء مـــن هــ
محمد عثمان الركابي، قبل أيام أمام البرملان، 
فــقــد حـــــاول تــحــمــيــل جـــهـــات أجــنــبــيــة جــانــبــا 
ــتـــصـــادي، مــشــيــرا  ــتـــردي االقـ مـــن مــســؤولــيــة الـ
ــارة الــعــمــلــة الــســودانــيــة  ــ ــة جـ ــ ــى تـــزويـــر دولـ إلــ
»لشراء  املــزورة  السودانية  العملة  وطباعتها 
»إن 90%من  قال  الحيوانية«.  الذهب والثروة 
باسم  ويكتبونها  عندهم  تمشي  صــادراتــنــا 
بــالدهــم«. ومضى فــي حديثه الــذي يخلو من 
دول  ليتهم خمس  الدبلوماسية،  من  قــدر  أي 
مــجــاورة للسودان »تعمل ضــد الــســودان وما 
عايز اتكلم باسماء هذه الدول«. إنها األوهام 
نفسها التي ظلت الطبقة الحاكمة تواجه بها 
الحكم.  عجلة  إدارة  فــي  املستمرة  إخفاقاتها 
املوثوقة لكل من  املرجعية  أن  الحقيقة  بينما 
أراد تــنــاول الــوضــع االقــتــصــادي فــي الــســودان 
ال بــد وأن يــرتــكــز عــلــى  تــقــريــر املـــراجـــع الــعــام 
السوداني، وبعده تأتي تقارير بنك السودان 
املــركــزي واملـــوازنـــة املــالــيــة لحكومة الــســودان، 
وما يــورده خطاب وزيــر املالية أمــام البرملان. 
بمعنى آخر، املؤسسات الدولية التي يتهمها 
ما  عــلــى  تعتمد  الــعــداء  بمناصبته  الـــســـودان 
تعده السودان من طبيخ داخلي، تفوح من كل 
مواعينه رائحة الفساد والضياع االقتصادي.  
وقد تسّيد وزير املالية، محمد عثمان الركابي، 
قبل أيام، املشهد املأزوم بجدارة في السودان، 

مصر... سلطوية لمواجهة اإلعالم

الفساد وهذه األزمة في السودان
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صيدا ـ انتصار الدنان

أعــوام  العمر عشرة  البالغ من  الصغير، مدين حسون،  السوري  الالجئ  ال يعرف 
إال الشارع الــذي يبحث فيه عن رزقــه. هو لم يختبر مقاعد الدراسة، وال يفهم ما 
تعنيه املدرسة بالنسبة إلى طفل مثله. تسأله إن كان سبق له دخول مدرسة لتلقي 
التعليم أسوة بسواه من األطفال، فيتردد في اإلجابة. وتسأله إذا كان يرغب في 
كبيرة.  ني بحزن شديد ودهــشــة 

َ
تبدو عيناه ممتلئت بينما  ذلــك الحــقــًا، فيصمت 

ويمّد يده التي يحمل فيها علبة علك صغيرة.
عند أحد تقاطعات السير في مدينة صيدا، جنوبّي لبنان، يتنقل مدين من مكان 
ما تحّولت إشــارة املــرور إلــى اللون األحــمــر، يسير بجسده النحيل 

ّ
إلــى آخــر. وكل

صوب السيارات، ويقترب من السائق وهو يمّد رأسه من الزجاج، في حني يتمتم 
كلمات غير مفهومة ويعرض عليه علكته بخجل. في مّرات كثيرة، يالقي إلحاحه 
استياء أصحاب السيارات املتوقفة قسرًا، وينهرونه في أحيان كثيرة، وفي بعض 
املحاولة مــن جديد ببيع ما   ذلــك ال يثنيه عــن 

ّ
لكن العلك منه.  األحــيــان يشترون 

يحمل من علك.
وكـــان مــديــن قــد انتقل مــع أّمـــه وأخــيــه مــن إدلـــب الــســوريــة إلــى لبنان، على خلفية 
الحرب في سورية، قبل عام واحد تقريبًا. في البداية توّجهوا إلى منطقة العاقبية 
 صاحبة املــنــزل طــردتــهــم منه إذ لم 

ّ
)جــنــوب( حيث مكثوا مــدة مــحــدودة، غير أن

يتمّكنوا من تسديد بدل اإليجار. واضطروا إلى البحث عن منزل آخر، فتوجهوا 
نحو منطقة البيسارية )جنوب( حيث استأجروا منزاًل صغيرًا لقاء 250 ألف ليرة 
ه األفضل 

ّ
لبنانية )نحو 170 دوالرًا أميركيًا(. املبلغ ليس بقليل بالنسبة إليهم، لكن

في املنطقة.
هما يحّصالن بعض املال من 

ّ
في كل يوم، يقصد مدين مدينة صيدا مع أخيه، لعل

العلك في الشوارع. من جهتها، تعمل والدتهما في قطاف ليمون الحامض  بيع 
ها ملزمة بتأمني احتياجات البيت وبدل إيجار املنزل.

ّ
والبرتقال. هو عمل متعب، لكن

التي خــرج منها.  البالد  ه في عــداء مع 
ّ
عندما تسأله عن سورية، يبدو مدين كأن

ه ال يرغب في العودة إليها، حتى لو انتهت الحرب فيها، وحتى لو أنهى 
ّ
ويقول إن

ه 
ّ
ه ال يرغب في املدرسة كذلك، وأن

ّ
والده ترميم بيتهم الذي تهّدم. ويشدد على أن

ال يملك أصدقاء. وعندما تلمح الحزن في عينيه، ال بّد أن تدرك ما يعانيه الطفل 
من فقدان للطفولة، ومن حرمان كبير من كل شيء في هذه الحياة. هو حرمان من 
األمان، ومن التعليم، ومن األب، وكذلك من الطفولة مع براءتها وهواياتها وألعابها.

ومدين ليس حالة منفردة، فهو مع كثيرين غيره ينتشرون عند تقاطعات السير 
في مدينة صيدا، بأجسادهم النحيلة. فتراهم إّما يبيعون العلك وإّما يمسحون 

زجاج السيارات وإّما يبيعون املحارم، وهدفهم جميعًا تأمني شيء من رزقهم.

صار  األسوأ  أن  ظنّوا  بلدانهم،  المهاجرون  هؤالء  ترك  عندما 
شرعية.  غير  رحلتهم  أّن  يدركون  أنّهم  من  الرغم  على  وراءهم، 

في  جديٍد.  تحّد  في  أنفسهم  رأوا  بلغوها،  محطة  كل  وفي 
البوسنة والهرسك، ال تبدو أحوالهم اليوم أفضل مّما كانت عليه

الجئو جنوب السودان من وطن إلى وطن
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شادي عاكوم

بعد إغالق طريق البلقان املؤدي 
ــا، يــحــاول املــهــاجــرون  ــ إلـــى أوروبـ
الهرب إلى دول االتحاد األوروبي 
ــهــــرســــك  ــّر بـــالـــبـــوســـنـــة والــ ــ ــمـ ــ ــبــــر طـــــــرق تـ عــ
وكرواتيا. ويوميًا، يجري اإلبالغ عن زيادة 
املهاجرين على طــول طــريــق جنوب  حــركــة 
ــــرق أوروبـــــــــا، فــــي حــــني تــفــيــد املــفــوضــيــة  شـ
ألبانيا  عبر  متزايدة  بتحركات  األوروبــيــة 

ومونتنيغرو والبوسنة والهرسك.
ـــــه ووفــقــًا 

ّ
وتــشــيــر وســـائـــل إعـــالمـــيـــة إلــــى أن

بداية  ملصادر رسمية بوسنية، وصــل منذ 
الــعــام الــجــاري أكــثــر مــن خمسة آالف و500 
مهاجر بطرق غير قانونية إلى البالد التي 
باتت نقطة محورية للهجرة غير الشرعية، 
ــذا يــعــنــي أكــثــر مـــن خــمــســة أضـــعـــاف ما  وهــ
كــان عليه الــوضــع خــالل الــعــام املــاضــي. أّمــا 
هــؤالء بمعظمهم فــأتــوا مــن الــعــراق وإيــران 
وبــاكــســتــان وشـــمـــال أفــريــقــيــا وســريــالنــكــا 
ــنــــد. وهـــــم بـــأكـــثـــرهـــم مـــــوجـــــودون فــي  ــهــ والــ
ــني تــقــعــان شــمــال غــربــي الــبــالد على 

َ
مــديــنــت

مقربة من الحدود مع كرواتيا حيث تغيب 
املــســاعــدة والــرقــابــة التنظيمية، األولـــى في 

بيهاتش والثانية فيليكا كالدوشا.

ــني مساكن 
َ
ويــحــتــل املــهــاجــرون فــي املــديــنــت

قديمة شاغرة كانت قد شهدت على الحرب 
التي عرفتها البالد، تفتقر إلى أدنى معايير 
السكن الــالئــق. ال أبــواب وال نــوافــذ، وتفوح 
ــح الـــكـــريـــهـــة، والــــغــــرف أشــبــه  ــ ــروائـ ــ مــنــهــا الـ
بكهوف تغطي القمامة أرضها. وعلى الرغم 
من ذلك، يفرش الواصلون أرضها بأكياس 
املساحات   

ّ
أن حــني  فــي  والبطانيات،  الــنــوم 

البالستيكية  بــالــخــيــم  مــغــطــاة  الــخــارجــيــة 
الحارقة  الشمس  تخترقها  التي  الصغيرة 

 ذلك في غياب تام للكهرباء.
ّ

بسهولة، وكل
املــهــاجــرون عــن معاناتهم  هـــؤالء  ويتحدث 
التي تسيطر على أوروبــا  الــحــّر  مــع موجة 
حــالــيــًا، والـــشـــّح الـــحـــاد فـــي املـــيـــاه، وغــيــاب 
املـــرافـــق الــصــحــيــة الــنــظــيــفــة، والـــخـــوف من 
انتشار األمـــراض املــعــديــة، عــدا عــن النقص 
في الوجبات الغذائية املقّدمة من املنظمات 
اإلغــــاثــــيــــة. ومـــــا يــــزيــــد الــــوضــــع اإلنـــســـانـــي 
 الــبــوســنــة والــهــرســك تــرفــض 

ّ
ســــوءًا هـــو أن

كـــل تــنــســيــق وتــحــمــل أّي مــســؤولــيــة إلنــقــاذ 
املهاجرين من هذا الوضع، بحسب ما يفيد 
أعضاء في املفوضية السامية لألمم املتحدة 
ي املهاجرين هو 

ّ
لشؤون الالجئني. وما يعز

حصولهم على بعض تقديمات من السكان 
ــهــم فــي العاصمة 

ّ
ني، فــي حــني أن

َ
فــي املدينت

املهاجرين،  أحد  على  القبض  ُيلقى  وعندما 
ه يتعرض للضرب واإلهــانــة وُيــجــّرد من 

ّ
فإن

املياه  أمواله وُينتزع منه هاتفه وُيرمى في 
وتجري إعادته إلى البوسنة والهرسك.

في السياق، يشتكي عاملون في إطار اللجنة 
الدولية للصليب األحمر في شمال البوسنة 
ــر أّي دعـــم مــن قبل 

ّ
والــهــرســك، مــن عـــدم تــوف

الــســلــطــات لــرعــايــة املــهــاجــريــن، مــع اإلشـــارة 
 االتحاد األوروبي أقّر أخيرًا مساعدة 

ّ
إلى أن

بقيمة 1.5 مليون يورو لصالح هؤالء. وقد 
ذكـــر مــفــوض شـــؤون املــســاعــدات اإلنسانية 
واألزمات في االتحاد األوروبي، كريستوس 
 عدد املهاجرين في ارتفاع 

ّ
ستيليانيدس، أن

ــي الــبــوســنــيــة، واألمـــــر يحتاج  ــ عــلــى األراضــ
 األمـــوال سوف 

ّ
إلــى تــحــّرك ســريــع، مــؤكــدًا أن

الــحــاجــات األســاســيــة من  تــســتــخــدم لتلبية 
مراكز إيواء وطعام ورعاية صحية.

البلقان  داخلية دول  لـــوزراء  وخــالل مؤتمر 
عــقــد فــي ســرايــيــفــو أخـــيـــرًا، طــالــب مــســؤولــو 
أمن البلقان بمزيد من التعاون ملنع حدوث 
أزمة إنسانية. وفي أملانيا، تشير السلطات 
إلــى نحو 10 آالف شخص يطلبون اللجوء 
ــوا مــــن غـــرب  ــ ــ ــيــــرون مـــنـــهـــم أتـ ــثــ شـــهـــريـــًا، وكــ
الــبــلــقــان، مــتــوقــعــة أن تــرتــفــع األعـــــداد خــالل 
ــــه كــان 

ّ
األســـابـــيـــع املــقــبــلــة عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

للحماية بموجب  يقّدموا طلبهم  أن  عليهم 
الــعــبــور التي  اتفاقية دبــلــن فــي إحـــدى دول 

سلكوها، وهي دول آمنة.
فـــــي دول وســـــــط أوروبــــــــا  ــلــــق  الــــقــ ويـــــســـــود 
ــــق الـــجـــديـــد  ــدفـ ــ ــتـ ــ ــا مــــــن جـــــــــــّراء الـ ــهــ ــالــ ــمــ وشــ
للمهاجرين خالل األشهر املاضية، ال سّيما 
سيباستيان  مستشارها  دعــا  التي  النمسا 
 مـــن ألــبــانــيــا وكـــوســـوفـــو إلــى 

ً ّ
كـــورتـــس كـــــال

 فــيــيــنــا الــتــي 
ّ
ــــالق حـــدودهـــمـــا. ويـــبـــدو أن إغـ

تتولى ابتداًء من مطلع يوليو/ تموز املقبل 
الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي، ملتزمة 
لالتحاد  الخارجية  الحدود  بتعزيز حماية 
ــاء فــــي تــصــريــحــات  ــ ــــق مــــا جـ األوروبــــــــــي، وفـ
كورتس بعد لقائه في برلني وزير الداخلية 
عـــلـــن عن 

ُ
ــانـــي هـــورســـت زيـــهـــوفـــر. وقــــد أ األملـ

تــــوّجــــه أملــــانــــي نـــمـــســـاوي إلرســـــــال عــنــاصــر 
ــــدى دول الــعــبــور  ــــى ألـــبـــانـــيـــا، إحــ شـــرطـــة إلـ
الجديدة في البلقان، وذلك بهدف الحّد من 
تــدفــق املــهــاجــريــن إلـــى أراضــيــهــمــا. وتشير 
دول  بعض  تجتذب  ألبانيا   

ّ
أن إلــى  تقارير 

االتـــحـــاد األوروبــــــي لــتــكــون مــركــز اســتــقــبــال 
للمهاجرين خارج االتحاد. 

ولم تقتصر املواجهة مع املهاجرين عند هذا 
أخيرًا  املجرية  الحكومة  عــرض  الحد، فجاء 
ملــونــتــنــيــغــرو، لــدفــع تــكــالــيــف 25 كــيــلــومــتــرًا 
من األســالك الشائكة لبناء سياج حــدودي. 
 مــهــاجــريــن كــثــيــريــن يـــأتـــون كــذلــك 

ّ
ُيـــذكـــر أن

مـــن الــيــونــان ويـــســـافـــرون عــبــر ألــبــانــيــا إلــى 
ومنها  مونتنيغرو،  أو  وصربيا  كوسوفو 
إلــــى الــبــوســنــة والـــهـــرســـك ثــــّم عــبــر كــرواتــيــا 

وسلوفينيا إلى النمسا وإيطاليا وأملانيا.

الرجال والشباب 
ال يملكون عمًال للعيش 

ومساعدة عائالتهم

الحدائق  في  داخــل خيم  يقيمون  سراييفو 
والشوارع وسط املدينة منذ أسابيع.

من جهتها، تتحّدث السلطات في البوسنة 
ــا بــــني 80 و150  والـــهـــرســـك عــــن وصــــــول مــ
أيــار  شخصًا يــومــيــًا مــنــذ منتصف مــايــو/ 
املـــاضـــي، ومــنــهــا يــحــاولــون عــبــور الــحــدود 
لــلــوصــول إلـــى كــرواتــيــا. وهــــؤالء كــانــوا قد 
بــقــوا عــالــقــني لــشــهــور طــويــلــة فـــي صــربــيــا، 
قــبــل أن يــكــتــشــفــوا أخـــيـــرًا طـــرقـــات جــديــدة 
ها املخرج. 

ّ
خطيرة وصعبة اجتذبتهم إذ إن

ويتحّينون الفرصة للوصول إلى سلوفانيا 

ــة عـــضـــو فــي  ــ ــبـــر نـــهـــر كـــولـــبـــا، فـــهـــي دولــ وعـ
االتحاد األوروبي، ومنها يأملون الوصول 

إلى الشمال األوروبي من دون أّي قيود.
وكان وزير األمن البوسني دراغان ميكيتش 
القيام بما يكفي  قد اتهم دول الجوار بعدم 
ملنع دخول املهاجرين غير الشرعيني، مشككًا 
بـــمـــصـــداقـــيـــة تــعــامــلــهــم بــمــهــنــيــة وصــــرامــــة 
فـــي ظـــل تــدفــق عـــدد كــبــيــر مــنــهــم إلـــى بـــالده. 
 املــهــاجــريــن يــحــاولــون االنــتــقــال من 

ّ
ُيــذكــر أن

البوسنة والهرسك إلى كرواتيا عبر املنطقة 
الحدودي،  كورانا  ونهر  الجبلية  الحدودية 

حيث تصعب مــراقــبــة الــحــدود. وفــي حــادث 
مؤسف وقع أخيرًا، فتحت الشرطة الكرواتية 
مهاجرًا،   29 تقل  صغيرة  حافلة  على  الــنــار 
، في بلدة قريبة من حدود 

ً
من بينهم 15 طفال

بني البوسنة والهرسك وكرواتيا، األمر الذي 
ــة طــفــلــني بـــجـــروح طــفــيــفــة.  ــابـ أســـفـــر عـــن إصـ
العبور   محاوالت 

ّ
أن إلــى  املهاجرون  ويلفت 

ــيـــل، فــــي حــــني يــبــقــى  ــلـ تـــكـــون عــــــادة خـــــالل الـ
الدقيقة  املراقبة  بفعل  املوقف  سّيد  الخوف 
لتحركاتهم من خالل طائرات مسّيرة )درون( 
تــتــزّود بها قــوات حــرس الــحــدود الكرواتية. 

على صفحة 
المفوضية السامية 

لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين ـ لبنان على 

فيسبوك، تمنّى 
أحد األشخاص من 
المفوضية »النظر 

في أحوال العراقيين 
المتواجدين في لبنان«، 
الفتًا إلى عدم رغبتهم 

في »البقاء في لبنان 
أو العودة إلى العراق. 
أعتقد أن الهدف من 

تواجد المفوضية 
هو تسهيل لجوئهم 

إلى بلد آخر وليس 
إرغامهم ضمنيًا على 
العودة إلى وطنهم 
الذي يضطهدهم 
فيه داعش«. وقال 

آخر: »أتألم على 
األطفال الذين يعانون، 

لكن األمل بكم كبير 
للتخفيف عنهم«. 

الالجئون الجنوب 
سودانيون في السودان 

يعانون يوميًا. هم 
من أهل البيت والجئين 

في آن، ما يجعلهم 
مستثنين من مساعدات 

المنظمات اإلنسانية، وقد 
خسروا مواطنيتهم أيضًا

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

وليم أيوم ترك السودان في عام 2011، ذاهبًا 
إلــــى وطـــنـــه الــجــديــد جـــنـــوب الــــســــودان، الـــذي 
اختار االنفصال عن الشمال. كان في الثالثني 
مــن عــمــره، وقــد حلم بمستقبل أفــضــل ودولــة 
ــاواة. وبــعــد  ــســ ــن والـــرخـــاء واملــ يــعــّم فــيــهــا األمــ
السودان نتيجة  انهارت دولــة جنوب  عامني، 
ــــرب أهـــلـــيـــة خــلــفــت آالف الــقــتــلــى ومـــاليـــني  حـ
 أن عـــاد إلــى 

ّ
املــشــرديــن، فــمــا كـــان مــن أيـــوم إال

 صفة الجئ هذه املرة 
ً
السودان مجددًا، حامال

بعدما كان مواطنًا فيها.
اليوم، يعيش في معسكر القادسية والجريفات 
وأم دوم في العاصمة الخرطوم، وسط ظروف 
يــصــفــهــا بــــ »الــســيــئــة جــــدًا« بــســبــب افــتــقــارهــا 
إلـــــى أبــــســــط الــــخــــدمــــات اإلنــــســــانــــيــــة، إضـــافـــة 
إلــى نحو 5 آالف الجــئ مــن جــنــوب الــســودان.

ــــه اخــتــار 
ّ
يــقــول أيــــوم لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

الــعــودة إلــى الــســودان ألنــه الــوطــن الــذي عاش 
فــيــه ســـنـــوات طــويــلــة قــبــل االنـــفـــصـــال، ويعلم  
مـــدى طــيــبــة شــعــبــه وكـــرمـــه وإنــســانــّيــتــه. كــان 
ــهـــات، حــكــومــة  ــن ثــــالث جـ ـــع اهــتــمــامــًا مـ

ّ
يـــتـــوق

السودان وحكومة جنوب السودان واملنظمات 
الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي املــجــال اإلنــســانــي. لكن 
ــــدث الـــعـــكـــس، وســـــــاءت أوضـــــــاع الــالجــئــني  حـ

نتيجة اإلهمال. 
 الالجئني الجنوبّيني في معسكرات 

ّ
ويقول إن

في  يعيشون  دوم  وأم  والقادسية  الجريفات 
منازل شيدوها من أغصان األشجار والقش. 
وحني تتساقط األمطار تنهار املنازل. وكثيرًا ما 
يصاب األطفال والنساء وكبار السن باألمراض 

الغذاء واإليواء والدواء. لكن معسكرات أخرى 
فــي الــخــرطــوم، مثل املعسكر الــذي يوجد فيه 
وليم أيوم، فهي غير معترف بها من الحكومة 

السودانية واملنظمات الدولية.
ــرة، تــســعــى الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة  ــتــ مـــنـــذ فــ
إلــــى نــقــل جــمــيــع الــالجــئــني الــجــنــوبــّيــني إلــى 
ــارج الــعــاصــمــة الــخــرطــوم. وســبــق أن أعلن  خـ
مـــفـــوض مــعــتــمــديــة الــالجــئــني فـــي الـــســـودان، 
بــإجــراء مسح  بــدأ  الــجــزولــي، أن العمل  حمد 

إمــا بسبب ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة أو تساقط 
 الرجال والشباب ال يملكون 

ّ
األمطار. ويوضح أن

 
ّ
 للعيش ومساعدة عائالتهم. يضيف أن

ً
عمال

القاطنني في تلك املعسكرات ال يحصلون على 
مات 

ّ
أي دعم، سواء من حكومة السودان أو املنظ

بــطــاقــات لجوء  عــلــى  الــدولــيــة، وال يحصلون 
حتى تتمّكن املنظمات الدولّية من مساعدتهم. 
وينتقد بشدة حكومة بالده التي تتوّرط في 
الحرب وتساهم في تشريدهم. »حني ذهبنا إلى 
سفارتنا في الخرطوم، قال لنا أحد املوظفني: 

ملاذا تبقون في السودان؟«.
مــا مــن إحــصــائــيــات رســمــيــة ونــهــائــيــة ألعـــداد 
الالجئني الجنوبني في الخرطوم. لكن بعض 
ــــف مــنــهــم  ــى وجــــــود 80 ألـ ــ املــــصــــادر تــشــيــر إلـ
مـــوزعـــني عــلــى نــحــو 20 مــعــســكــرًا، مـــن بينها 
مــعــســكــرات أنـــشـــأت تــحــت رعـــايـــة املــفــوضــيــة 
الــســامــيــة لــألمــم املــتــحــدة لـــشـــؤون الــالجــئــني، 
والـــتـــي تـــقـــدم بــالــتــنــســيــق مـــع وكـــــاالت دولــيــة 

لــالجــئــي جـــنـــوب الــــســــودان املـــتـــواجـــديـــن في 
الخرطوم، وكيفية التعامل معهم وتسجيلهم 
إلى  ترحيلهم  إلعـــادة  احتياجاتهم  وتحديد 
خــــارج الــعــاصــمــة، بــعــد صــــدور قــــرار رئــاســي 
لــذلــك. أضـــاف أن  املــواقــع املخصصة  لتحديد 
الجئي الجنوب ينتشرون في الواليات كافة، 
ويشاركون املواطن قوته وخدماته على الرغم 
من قلتها، ما يشّكل تحديًا أساسيًا للحكومة 
أولئك  خصوصًا  معهم،  التعامل  كيفية  فــي 

املوجودين في مناطق مفتوحة.
ــــول عـــوضـــيـــة أجـــــــــوك، وهــــــي صــحــافــيــة  ــقـ ــ وتـ
تتابع شؤون الالجئني الجنوبيني، إن القرار 
الـــذي اتــخــذتــه الــســلــطــات الــســودانــيــة ملعاملة 
أثرًا  له  كــان  املواطنني،  بقية  مثل  الجنوبيني 
الدولية  املنظمات  اعتبرت  إذ  عليهم،  سلبيًا 
ذلـــك مــدعــاة لــعــدم الــتــدخــل عــلــى أســـاس أنهم 

يتمتعون بكافة الحقوق. 
تضيف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »عــلــى العكس 

ــإن الـــالجـــئ الــجــنــوبــي في  مـــن ذلــــك تــمــامــًا، فــ
الـــســـودان يــواجــه مــشــكــالت عـــدة، أهــمــهــا عــدم 
والرعاية  الغذاء  ونقص  بالعمل،  له  السماح 
الصحية، وعدم توفر فرص تعليم ألطفاله«، 
مبّينة أن نسبة التسّرب املدرسي عالية جدًا، 
إذ ال يملك اآلباء املال لتعليم أطفالهم. وترى 
بمسؤولياتها  تقوم  ال  الدولية  املنظمات  أن 

بموجب القانون اإلنساني الدولي. 
ــنـــوب  ــــني مــــــن جـ ــئـ ــ ــــالجـ الـ ــل  ــاكــ ــشــ ــــّد مــ ــــعـ وال تـ
الخرطوم،  في  القاطنني  على  الــســودان حكرًا 
ــرى. فــي واليــة  ــات أخــ فــهــنــاك آخــريــن فــي واليــ
جنوب  مــع  للحدود  املتاخمة  األبــيــض  النيل 
الــســودان، يوجد الــعــدد األكــبــر مــن الالجئني، 
ــل 8  ــ مــنــهــم نــحــو 148 ألـــفـــًا مـــحـــصـــورون داخـ
مـــعـــســـكـــرات. ويــــجــــري الـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــهــيــز 
الـــورل، وتقول  معسكر آخــر فــي منطقة خــور 
السلطات املحلية إن هناك نحو 80 ألف الجئ 

خارج املعسكرات.
ويـــقـــول عــبــد الـــقـــوي حـــامـــد، مـــفـــوض الــعــون 
اإلنــســانــي بــواليــة النيل األبــيــض، لـــ »العربي 
قدموا  الــواليــة  ومواطني  »حكومة  الجديد«: 
ــا فـــي وســعــهــم ملـــســـاعـــدة الـــالجـــئـــني من  كـــل مـ
جنوب السودان، على الرغم من تركهم وطنًا 
كـــانـــوا جـــــزءًا مـــنـــه، وعـــــدم مــعــامــلــة الــجــنــوب 
ملـــواطـــنـــي الــــســــودان بـــاملـــثـــل، بـــل طـــردهـــم من 
ــيـــهـــم الـــزراعـــيـــة«.  الـــجـــنـــوب ومــــصــــادرة أراضـ
ويشير إلى أنهم فتحوا ثالثة معابر حدودية 
لالجئني، وقدموا لهم الغذاء والــدواء قبل أن 

تصل إليهم املنظمات الدولية.
من جهته، يؤّكد مسؤول إسكان الالجئني في 
الوالية محمد نور الدين، لـ »العربي الجديد«، 
أن الــــســــودان يــلــتــزم فـــي تــعــامــلــه مـــع الجــئــي 
جــنــوب الـــســـودان بــكــافــة االتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
الشأن، ويسمح لهم بالعمل. كما أن  في هــذا 
واإليـــواء  والتعليم  والــغــذاء  الصحة  خــدمــات 
لـ  يقول  أنــه  إال  املعسكرات.  فــي  متوفرة  ها 

ّ
كل

»الــعــربــي  الــجــديــد« إن الــخــدمــات املــقــدمــة من 
األمم املتحدة لالجئني ليست كما في السابق، 
الغذاء  العاملية، وشــح  املالية  األزمـــات  بسبب 
على مستوى العالم. ويبنّي أن تلك الخدمات 
ــة. يــضــيــف أن  ــائـ لــت بــنــســبــة 40 فـــي املـ تــضــاء
ــوا فــي حــاجــة إلـــى مــزيــد من  الــالجــئــني مــا زالــ
ــدارس، خــصــوصــًا أن فـــي الــفــصــل الــواحــد  ــ ــ املـ
نــحــو 100 تــلــمــيــذ، كــمــا أنــهــم فـــي حــاجــة إلــى 

املزيد من محطات املياه.

تحقيق

فسبكة

البوسنة والهرسك
طريق هروب جديد للمهاجرين في البلقان

طابور المظلومين في لبنان

عندما تلمح الحزن في عيَني الالجئ الصغير، ال بّد أن تدرك ما 
يعانيه من فقدان للطفولة ومن حرمان

قصة الجئ

البوسنة 
والهرسك

كرواتيا

فويفينا

الجبل 
ا
سود

سراييفو

5.500
مهاجر وصلوا بطرق 

غير قانونية إلى البوسنة 
والهرسك التي باتت 

نقطة محورية للهجرة 
غير الشرعية

مدين حسون
يبيع العلكة في شوارع صيدا

وضعنا أفضل من غيرنا 
لكّن المساعدات المالية 
والغذائية كانت مفيدة 

بيروت ـ عصام سحمراني

الـــالجـــئـــون الـــســـوريـــون فـــي لــبــنــان يــعــيــشــون 
كثيرًا من الظلم الواقع في حقهم. املضايقات 
جهاز  من  أكثر  من  ومتكررة  كثيرة  الرسمية 
وإدارة، والتمييز الشعبي واقع بالرغم من من 
كون اللبنانيني أيضًا مظلومني في كثير من 
ها رغبات سلطوية أن 

ّ
األحيان بدورهم، فكأن

يتناكف املظلومون ويتخاصموا مع بعضهم 
البعض.

قد يكون األمر مبررًا للبعض، بعد أكثر من سبع 
سنوات على اللجوء السوري إلى لبنان، ومع 
أعداد مهولة بالنسبة إلى بلد صغير مثله، لكن 
هم 

ّ
ما ليس مبررًا هو تصوير السوريني على أن

هم ملوك«، أو 
ّ
»يأكلون البلد« أو »يعيشون كأن

يريدون  ال  هم 
ّ
لكن آمنة  ومدنهم  »بلداتهم   

ّ
أن

هم »يتقاضون رواتب شهرية 
ّ
العودة«، وكذلك أن

من األمم املتحدة«... وعلى هذا املنوال.
يكفي أن تشهد مرة واحدة الطابور املمتد أمام 
بوابة مركز املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لــــشــــؤون الـــالجـــئـــني فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت، 
لتختبر بنفسك جزءًا مما يعانيه السوريون. 
هـــنـــا، فـــي مــنــطــقــة وطــــى املــصــيــطــبــة، يــتــوافــد 
التموينية،  بطاقاتهم  عن  للسؤال  الالجئون 

واملـــســـاعـــدات املــقــدمــة لــهــم، وأوراق إقــامــتــهــم، 
وُيــســتــدعــون إلجـــراء املــقــابــالت فــي مــا يتعلق 
بمراجعات عدة. املركز الذي يغطي محافظتي 
بيروت وجبل لبنان، يمضي أمامه الالجئون 
 قبل الدخول إليه نظرًا إلى العدد 

ً
وقتًا طويال

الكبير من املراجعني عــادة، إذ يستقبلهم من 
 أسبوع في ساعات 

ّ
اإلثنني إلى الجمعة من كل

دوام محددة.
أيضًا،  اللبنانيون  يعرفه  الــطــابــور  هــذا  مثل 
للضمان  الوطني  الصندوق  مراكز  في  ســواء 
املــكــان، أو فــي دوائــر  القريبة مــن  االجتماعي، 
 
ّ
ــات. لــكــن ــعـ ــراجـ ــاملـ أخـــــرى تــمــاطــل فـــي الـــبـــّت بـ

ــن الـــنـــظـــرة األولــــى  ــور الـــالجـــئـــني يـــبـــدو مـ ــابـ طـ
ويــبــدو على من  بكثير،  أكــثــر تعاسة وحــزنــًا 
هم فاقدو األمل غالبًا، ومع ذلك 

ّ
يقفون فيه كأن

ينتظرون.
ــــك الـــطـــابـــور  ــئـــة اعــــتــــادت الــــوقــــوف فــــي ذلـ الجـ
 املساعدات 

ّ
»العربي الجديد« إن وغيره، تقول لـ

ها لم 
ّ
الشتائية لم تحصل عليها، فراجعت لكن

 اتــصــااًل جــاءهــا أخــيــرًا يطلب 
ّ
 رّدًا. لــكــن

َّ
تــتــلــق

منها الحضور إلى مقابلة. في املقابلة سئلت 
عــن زوجــهــا وعمله، ولــم تحصل بعدها على 
ــهــا عــنــدمــا اتــصــلــت أخــيــرًا 

ّ
شـــيء مـــجـــددًا. لــكــن

جــاءهــا الـــجـــواب حـــول ســبــب عـــدم حصولها 
ــيـــة ومــــــن بــعــدهــا  ــائـ ــتـ ــدات الـــشـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ عـــلـــى املـ
مــســاعــدات بــطــاقــة الــتــمــويــن الــغــذائــي: »املــلــف 

يخضع للدراسة«.
ـــه حصل على 

ّ
مــن جهته، يــقــول شــاهــد آخــر إن

املــاضــي، وهي  الــعــام  أواخـــر  البطاقة الحمراء 
 

َ
ه لم يتقاض

ّ
البطاقة املوحدة للمساعدات، لكن

مــنــذ تــســلــمــهــا فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
أن  الــعــادة سابقًا  إذ جــرت  أّي مبلغ،  املــاضــي 
ينال حصصًا تموينية، ومبلغًا ماليًا يعادل 
فــــرد في   

ّ
ــل 35 دوالرًا أمــيــركــيــًا شــهــريــًا عـــن كــ

وابنيه  زوجــتــه  مــع  يعيش  ـــه 
ّ
أن علمًا  العائلة، 

شهريًا  دوالرًا   16 إلــى  باإلضافة  الصغيرين، 
 واحد من ولديه أجرة نقلهما من املدرسة 

ّ
لكل

 التسجيل في املدرسة الرسمية 
ّ
وإليها، إذ إن

مجاني بدوره.
 شــيء توقف 

ّ
كــل  

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول 

ه 
ّ
ــــه ال يــعــمــل، لكن

ّ
أن مــن دون أّي ســبــب، عــلــمــًا 

يعيش في بيت باملجان مقابل تأديته خدمة 
الغرفة،  البيت-  فيها  يقع  التي  البناية  بــواب 
ــــوات، بــيــنــمــا تــــــــدّرس زوجـــتـــه  ــنـ ــ مـــنـــذ ســــت سـ
ــًا خــصــوصــيــة. كــذلــك،  ــ بــعــض الــتــالمــيــذ دروسـ

ـــه تلقى قبل ثــالثــة أشــهــر رسالة 
ّ
أن يشير إلــى 

له  تؤكد  املسألة،  بعد مراجعته حــول  نصية، 
السوبرماركت  إلــى  فذهب  عبئت،  بطاقته   

ّ
أن

وكــذلــك إلــى املــصــرف، فلم يكن ذلــك صحيحًا. 
يشير  الشتائية،  بــاملــســاعــدات  يتعلق  مــا  فــي 
ها انخفضت من 700 دوالر عــام 2017 

ّ
أن إلــى 

يــؤكــد  وبــيــنــمــا  ــام.  ــعــ الــ هــــذا  190 دوالرًا  إلــــى 
إلى  يشير  االستشفائية،  الخدمات  استمرار 
 األعمال الطبية: 

ّ
هم غير مخولني بإجراء كل

ّ
أن

»التغطية تشمل الــوالدة واألطفال واألمراض 
املستعصية فقط في غالب األحيان«.

من جهتها، تعترف املتحدثة اإلعالمية باسم 
»الــعــربــي الجديد«  لـــ لــيــزا بــو خــالــد  املفوضية 
بـــعـــدم قـــــدرة املـــســـاعـــدات عــلــى الــــوصــــول إلــى 
إلى  أكثر من نصف من يحتاجونها، مشيرة 
فقرًا من  األكــثــر  عــادة  املفوضية تستهدف   

ّ
أن

العاملي  الغذاء  برنامج   
ّ
أن إلــى  بينهم، والفتة 

الغذائية وليست  هو املسؤول عن املساعدات 
املفوضية. 

 الـــالجـــئ املــســتــفــيــد مـــن الــتــقــديــمــات 
ّ
تـــؤكـــد أن

املــالــيــة ال يــعــود مــســتــحــقــًا لــهــا إذا تــمــكــن من 
. أمــا املــســاعــدات 

ً
إيــجــاد عمل يـــدّر عليه دخـــال

الطبية، فمن خالل شركائها، تغطي املفوضية 
معظم تكاليف االستشارات لجميع الالجئني 
التشخيصية  اإلجــــــراءات  مــن  املــائــة  فــي  و85 
)الحوامل، واألطفال تحت 5  الشرائح  لبعض 
ها تلفت 

ّ
سنوات واملسنني فوق 60 عامًا(. لكن

 مــعــايــيــر الــتــغــطــيــة فـــي املــســتــشــفــيــات 
ّ
إلــــى أن

تــخــضــع لــتــمــويــل مـــحـــدود مــتــاح يــتــرافــق مع 
لبنان والعدد  املرتفعة ملستشفيات  التكاليف 
األولوية  فتعطى  السوريني،  لالجئني  الكبير 

لحاالت إنقاذ الحياة والحاالت الطارئة.
أما عن املساعدات الشتائية فتشير بو خالد 
ها تشمل مبلغًا ماليًا يتراوح بني 225 

ّ
إلى أن

بتكاليف  ملساعدتها  عائلة   
ّ

لكل و375  دوالرًا 
املالبس والوقود والصحة اإلضافية.

الــالجــئــني املسجلني في  فــي مــا يتعلق بــعــدد 
أبـــريـــل/  فـــي  ألـــفـــًا و942  املــفــوضــيــة فــهــو 986 
نيسان 2018، تحصل 33 ألف عائلة من هؤالء 
عــلــى مــســاعــدات مــالــيــة مــن املــفــوضــيــة بــواقــع 
 قسمًا 

ّ
175 دوالرًا شهريًا طــوال العام، كما أن

شتائية،  مساعدة  على  يحصل  العائالت  من 
الصحة والحماية  مــســاعــدات  إلــى  بــاإلضــافــة 
ــارات الــقــانــونــيــة واملـــــــأوى واملـــيـــاه  ــشــ ــتــ واالســ
والصرف الصحي والنظافة والتعليم وغيرها.
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MEDIA

»واتساب« واألخبار الكاذبة... ال رقيب

أجانب في برامج تلفزيونية تونسية... لعبة تجارية؟

لندن ــ العربي الجديد

ــن مـــســـتـــخـــدمـــي مـــواقـــع  ــ ال يــــــــزال الـــكـــثـــيـــر مـ
ــــى  الــــــتــــــواصــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي يـــــلـــــجـــــأون إلـ
لكن  األخــبــار،  »فيسبوك« و«تــويــتــر« ملعرفة 
مناقشتها تتم عبر تطبيقات التراسل، مثل 
»واتـــســـاب«، ألن الــنــاس غــالــبــا مــا يشعرون 
بــأنــهــم أقـــل عــرضــة لــانــتــقــاد عــنــد مناقشة 
التطبيقات. ووجــد  هــذه  األحـــداث عبر مثل 
ــد أجـــــــــراه مـــعـــهـــد »رويـــــتـــــرز«  ــديــ تـــحـــلـــيـــل جــ
فـــي جــامــعــة أكــســفــورد مــنــتــصــف حـــزيـــران/

 املــســتــهــلــكــن فـــي جميع 
ّ
يــونــيــو الــحــالــي أن

ــارًا أقـــــل عــلــى  ــ ــبـ ــ ــرأون أخـ ــ ــقـ ــ أنــــحــــاء الـــعـــالـــم يـ
»فـــيـــســـبـــوك«، ويـــتـــحـــّولـــون بــشــكــل مــتــزايــد، 
إلــى »واتــســاب«  لنشر األخــبــار ومناقشتها، 
الـــذي يــضــم 1.5 مــلــيــار مــســتــخــدم نــشــط في 
ــد املـــســـح الـــذي  ــ جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. ووجـ
أجري على 74 ألف شخص في 37 دولة، أن 
استخدام »فيسبوك«، وهي شبكة التواصل 
ــم، ملــتــابــعــة  ــالــ ــعــ االجـــتـــمـــاعـــي األكــــبــــر فــــي الــ
انخفض تسع نقاط مئوية مقارنة  األخبار 
مع عام 2017 في الواليات املتحدة. وتراجع 
بــعــشــريــن نــقــطــة مــئــويــة بـــن الــشــبــاب األقـــل 
عــمــًرا. وكــشــف املــســح الـــذي أجـــري قبل قيام 
»فــيــســبــوك« بــتــعــديــل وســائــل الــبــحــث اآلمــن 
آخــر األخــبــار »نيوز  لــعــرض  على منصتها 
فيد« في يناير/ كانون الثاني املاضي، عن 
تــحــاول  حــيــث  املــســتــخــدمــن،  أذواق  تقلبات 
صناعة األخبار التعامل مع تأثير اإلنترنت 
والهواتف الذكية، التي غيرت طريقة تناول 
بها  تجني  التي  والطريقة  لألخبار  الــنــاس 
شركات اإلعام املال. كما بّن تقرير األخبار 
الرقمية أن »واتساب« الذي انطلق عام 2009 
واشــتــرتــه »فــيــســبــوك« عــام 2014 مقابل 19 
مليار دوالر، أهم من »تويتر« في ما يتعلق 

بمتابعة األخبار في العديد من الدول.
 ال يمكن التأكد من صحة 

ٌ
»واتساب« منصة

األخــــبــــار فـــيـــهـــا، مــــا يــجــعــلــه بــيــئــة مــريــحــة 
النتشار األخبار الكاذبة والزائفة، ما يزيد 
 

ّ
املخاوف من انتشار الشائعات عليه. ولعل
آخــــر حـــادثـــة مـــن هــــذا الـــنـــوع كـــانـــت أيــضــا 
فــي يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي، عندما ألقت 
شخصا   16 على  القبض  الهندية  الشرطة 
أوسعوا رجلن ضربا في محاولة لقتلهما، 
إثر انتشار شائعة عن خطف األطفال على 
»واتــــســــاب«، لــم تــكــن األولــــى الــتــي تــقــع في 

منوعات
أقمار 
تركيّة

إسطنبول ـ محمد عبد الملك

قــال الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان إن 
بالده تخطط إلطالق 11 قمرًا صناعيًا جديدًا، 
حتى عام 2039 إلى جانب األقمار الصناعية 
خالل  وأطلقتها  حاليًا،  تملكها  التي  العشرة 
السنوات األخيرة املاضية بعد أن كانت تمتلك 
قمرين فقط قبل 15 عامًا. وبحسب مسؤولني 

إطالق  تركيا  تعتزم  التي  املجاالت  فإن  أتــراك 
األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة فــيــهــا تــشــمــل االتــصــاالت 
والرصد واملراقبة، حيث تهدف من خالل تلك 
الجنوبية  أميركا  إلى إدخال مناطق  املشاريع 
ــيـــة، وأوروبــــــــــا، وآســــيــــا، وأفـــريـــقـــيـــا،  ــالـ والـــشـــمـ
عام  بحلول  تغطيتها  نطاق  وأستراليا ضمن 
مــن سكان  املــئــة  فــي   91 أن  يعني  مــا   ،2020
األقمار  عبر  التواصل  من  سيتمكنون  العالم 

الــصــنــاعــيــة الــتــركــيــة. ويــعــد الــقــمــر الــصــنــاعــي 
»تركسات 6A« هو أول قمر صناعي محلي، 
تــجــري عــمــلــيــة تــصــنــيــعــه فـــي مــركــز األقــمــار 
الصناعية الذي يتبع شركة الصناعات الجوية 

والفضائية التركية »توساش«.
ــًا جــــاهــــدة أن تــكــون  ــا أيــــضــ ــيـ وتـــــحـــــاول تـــركـ
الـــكـــوادر واألجـــهـــزة والــتــقــنــيــات والــبــرمــجــيــات 
واألنــظــمــة املــســتــخــدمــة فـــي الــقــمــر الــصــنــاعــي 

ــه األرضــــــيــــــة بــــــقــــــدرات وإمــــكــــانــــات  ــتـ ــطـ ــحـ ومـ
االستغناء  يعني  ال  ذلــك  ولــكــن  بحتة،  محلية 
عـــن الـــخـــبـــراء واملــتــخــصــصــني لــــدى شــركــات 
ــيــــل  ــتــــفــــاصــ ــ ــاء فـــــــي الــــكــــثــــيــــر مـــــــن ال ــ ــــضــ ــفــ ــ ــ ال
ــع.  ــيــ ــمــ ــجــ ــتــ ــ ــــب وال ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ  خـــــــــالل عــــمــــلــــيــــات الـ
ــدة مـــن بني ــ  وتــصــنــف تــركــيــا عــلــى أنـــهـــا واحــ

أقـــمـــاًرا صناعية  تمتلك  الــعــالــم،  فــي  ــة  دولـ  30
خاصة بها.

»واتساب«  عبر  انتشار شائعة  بعد  الهند 
تتعلق باختطاف أطفال.

أخبار كاذبة
بالهند  مــــروًرا  املكسيك،  إلـــى  بريطانيا  مــن 
والعالم العربي، تجتاح األكاذيب والشائعات 
ومــحــادثــات »واتـــســـاب« عــلــى نــحــو مــتــزايــد. 

البريطانية  غــارديــان«  »ذا  صحيفة  ونقلت 
عــن نيك نــيــومــان، أحــد املــشــاركــن فــي إعــداد 
التطبيق »ال يختلف  أن  »رويـــتـــرز«،  دراســـة 
األمر  العادية، لكن ما يجعل  املحادثات  عن 
الــتــي يمكن أن تنتشر  الــســرعــة  مختلفا هــو 
بها هذه األشياء«، »من األسباب التي تجعل 
الــنــاس ينتقلون إلــى هــذه األمــاكــن هــو أنهم 

إذا  الخصوصية.  مــن  مزيد  على  يحصلون 
كنت في نظام استبدادي، يمكنك استخدامه 
للتحدث بــأمــان عــن الــســيــاســة، ولــكــن يمكن 
اســتــخــدامــه أيــضــا كــوســيــلــة شـــريـــرة«. وقــال 
ــيـــة فــي  ــان إن إعــــــــــــدادات الـــخـــصـــوصـ ــيــــومــ نــ
»واتــــســــاب« تــجــعــل مـــن الــصــعــب الــتــأكــد من 
حجم املعلومات املضللة على الخدمة، وهي 

ظاهرة من املحتمل أن تواصل نموها.

إغراء الخصوصية والسرية
يــتــيــح »واتــــــســــــاب« لــلــمــســتــخــدمــن إرســـــال 
الرسائل والروابط والصور ومقاطع الفيديو 
للمستخدمن اآلخرين. وبخاف »فيسبوك« 
ــرام«، ال يــــوجــــد فــي  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ و»تــــويــــتــــر« و»إنـ
»واتساب« خوارزمية لتحديد املحتوى الذي 
قــدرة  تــوجــد  للمستخدمن، وال  يتم عــرضــه 
لــلــشــركــات الــخــارجــيــة عــلــى شـــراء اإلعــانــات 
واملــنــاقــشــات الــتــي تــحــدث داخـــل املجموعات 
الـــخـــاصـــة. ويـــمـــنـــع الــتــشــفــيــر بــــن الــطــرفــن 
الشركة نفسها من التلصص على املحادثات، 
وهــو مــا أثـــار غضب املــســؤولــن الحكومين 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
بريطانيا، التي دعت إلى منحها القدرة على 
مــراقــبــة ســلــوك غير قــانــونــي محتمل. ويــرى 
خبراء أن الناس »ال يــريــدون وضــع أنفسهم 
في املجال العام من خال وضع شيء علني 
على »فيسبوك« و»تويتر«، لكن ال تزال هناك 
حاجة إلى أن يمارس البشر الشائعات«، وهو 
تــطــور طبيعي عبر اإلنــتــرنــت لــعــادات القيل 
والقال، بحيث يقرؤون معلومة حصل عليها 
ــر، الــذي  صــديــق بشكل ســـري مــن صــديــق آخـ

حصل عليها من شخص آخر وهكذا.

رد »واتساب«
من جانبه، قال متحدث باسم »واتساب« إن 
بعض األشخاص استخدموا التطبيق لنشر 
»لــقــد جعلنا من  ــارة:  مــعــلــومــات مضللة ضــ
السهل حظر رقــم هاتف بنقرة واحــدة فقط، 
ونحن نعمل باستمرار على تطوير أدواتنا 
ملنع املحتوى التلقائي، نحن نعمل على منح 
األشخاص مزيدًا من التحكم في املجموعات 
ــدًا في  ــ الـــخـــاصـــة، والــــتــــي تـــظـــل مــــحــــدودة جـ
زيـــادة جهودنا في  الحجم، كما نعمل على 
مــجــال التعليم حــتــى يــعــرف الــنــاس مــيــزات 
السامة لدينا، باإلضافة إلى كيفية التعرف 

على األخبار املزيفة والخدع«.

يصعب التأكد من حجم 
المعلومات المضللة 

على التطبيق

شارك أجانب في برامج 
يومية ومسلسالت 

رمضانية تونسية

تونس ــ محمد معمري

ظــاهــرة جــديــدة بــدأت بالتشكل فــي املشهد 
ــر، أكــدتــهــا  ــهـ اإلعــــامــــي الــتــونــســي مــنــذ أشـ
األعــــمــــال الـــدرامـــيـــة الـــرمـــضـــانـــيـــة، وهــــو ما 
ــل فـــي مــشــاركــة أجـــانـــب فـــي حصص 

ّ
يــتــمــث

واملشاركة  ومحللن،  كمقدمن  تلفزيونية 
فــي األعـــمـــال الــدرامــيــة الــرمــضــانــيــة. ولــكــن، 
هل األمر يتعلق بضرورة فنية وإعامية؟ 
تــجــاريــة تعمل  األمـــر ال يتعدى لعبة  أن  أم 
الخاصة  التلفزيونية  القنوات  خالها  من 

لجلب أكبر عدد من املشاهدين واملعلنن؟
األجـــــــــانـــــــــب الـــــــحـــــــاضـــــــرون فـــــــي الـــــبـــــرامـــــج 
التلفزيونية واألعمال الدرامية من جنسيات 
توظيفهم  وتــّم  وروسية  ويابانية  أميركية 
في حصص وأعمال تلفزيونية، تّم إنتاجها 
التونسي«  »الــحــوار  قناتي  قبل  مــن  وبثها 
أميركي  شــاب   )Joel( فجويل  و«التاسعة«. 
أصبح  تونس، وصاحب مشروع  في  مقيم 
 
ّ
يتكلم اللهجة التونسية بشكل معقول، لكن

استعماله بعض الكلمات التونسية يجعل 
األمـــر مضحكا، وهــو مــا استغله اإلعــامــي 
ومـــالـــك قـــنـــاة »الــــحــــوار الـــتـــونـــســـي« ســامــي 
الفهري في برنامجه »نهار األحد ما يهمك 
في حد« )يوم األحد ال تباِل بأحد(، ليصبح 
جــــوال ضــيــفــا دائـــمـــا فـــي الــبــرنــامــج. جــويــل 
إلى ممثل من خال مشاركته  تحول أيضا 
الذي أنتجته  في مسلسل »تاج الحاضرة« 
ــتـــونـــســـي« خـــال  وبـــثـــتـــه قـــنـــاة »الـــــحـــــوار الـ
 .2018 رمــــضــــان  شـــهـــر  مــــن  األول  الـــنـــصـــف 
األميركي،  بالشاب  تكتِف  لــم  األخــيــرة  هــذه 
بـــل دعـــمـــت صــفــوفــهــا بــأجــنــبــي ثـــــاٍن مقيم 
فـــي تـــونـــس ويـــتـــحـــدث الــلــهــجــة الــتــونــســيــة 
بــصــعــوبــة وبــشــكــل مــضــحــك هـــو الــيــابــانــي 
الــشــاب أصــبــح ضيفا  فــهــذا   .)Yuki( يــوكــي

دائــمــا وفـــردًا مــن املــشــاركــن الرئيسين في 
ــــذي تــبــثــه قــنــاة  ــور جــــديــــة« الــ ــ ــ بـــرنـــامـــج »أمـ
»الحوار التونسي« ويقدمه اإلعامي نوفل 
الورتاني، ليتحول الشاب الياباني املغمور 
إلــى ممثل فــي رمــضــان مــن خــال مشاركته 
فــي الــســلــســلــة الــتــي أنــتــجــتــهــا نــفــس الــقــنــاة 
وهـــي سلسلة كــومــيــديــة بــعــنــوان »إلـــي ليك 

ليك« )ما لك هو لك(.
وفي إطار املنافسة بن القنوات التلفزيونية، 

لــجــأت قــنــاة »الــتــاســعــة« إلـــى نــفــس أســلــوب 
قناة »الحوار التونسي« واستعانت بشابة 
فتاة  وهــي   leiticia ليتيسيا  اسمها  روسية 
التونسية  الــلــهــجــة  تتكلم  روســيــة  بــمــامــح 
بــصــعــوبــة كــبــيــرة. هـــذه الــفــتــاة تــحــولــت إلــى 
»التاسعة«، من خال  قناة  في  فنية  محللة 
ــــي أمـــــن قــــــارة فــي  ــــامـ ــع اإلعـ مـــشـــاركـــتـــهـــا مــ
برنامجه األسبوعي L’emission الذي تبثه 
ــاة، ويــقــتــصــر حـــضـــورهـــا عــلــى بعض  ــنـ ــقـ الـ

الكلمات واستغالها من طرف املمثل طارق 
بعلوش للتغزل بها وبجمالها مع إيحاءات 
الروسية تحولت  ليتيسيا  جنسية حولها. 
ــاة، إذ شـــاركـــت  ــنـ ــقـ ــــى مــمــثــلــة فــــي نـــفـــس الـ إلـ
فــي الــســلــســلــة الــتــي أنــتــجــتــهــا الــقــنــاة لشهر 
رمــضــان بــعــنــوان »ســبــع صــبــايــا« وكـــان لها 
دور مـــحـــدود تـــّم فــيــه الــتــركــيــز عــلــى جــانــب 

الجمال واإلغراء فيها.
ــذه املــشــاركــات لــوجــوه أجــنــبــيــة ال تــاريــخ  هـ
إعـــامـــيـــا أو فــنــيــا لــهــا فـــي بـــرامـــج وأعـــمـــال 
درامــيــة أثـــارت الكثير مــن االســتــغــراب. لكن 
 
ً
محمد السيوطي املــؤدب اعتبر األمــر شكا

ــر بــخــاصــة  ــ ــكـــال االنـــفـــتـــاح عــلــى اآلخـ مـــن أشـ
أن هـــؤالء اخـــتـــاروا الــعــيــش فــي تــونــس رغــم 
االخـــتـــاف الــحــضــاري، مــعــتــبــرًا أن إبــرازهــم 
بهذا الشكل يقدم رسالة إيجابية عن تونس.

رأي لم يشاركه فيه اإلعامي محمد رمزي 
الــذي اعتبر أن مشاركة هؤالء  املنصوري 
األجـــانـــب فــي بــرامــج تــلــفــزيــونــيــة وأعــمــال 
درامـــيـــة لــم تــقــدم أيـــة إضــافــة فنيا وحتى 
مــســألــة إبــــراز صـــورة تــونــس فــهــي مسألة 
الــذي  الجمهور  أن  باعتبار  جـــدًا،  ثانوية 
تــتــوجــه لـــه هــــذه الـــقـــنـــوات هـــو بـــاألســـاس 
ــر قــد  ــ جـــمـــهـــور تـــونـــســـي، مــضــيــفــا أن األمــ
فــهــؤالء من  تــجــاري بحت  يتعلق بجانب 
خـــال مــشــاركــتــهــم واســتــعــمــالــهــم اللهجة 
الــتــونــســيــة بــشــكــل مــضــحــك قــــد تــتــوســع  
ــالــــي قـــاعـــدة  ــتــ ــالــ ــديــــن وبــ ــاهــ قـــــاعـــــدة املــــشــ
توظيف  أن  بخاصة  التجارين؛  املعلنن 
ــؤالء واســتــعــمــالــهــم املـــضـــحـــك الــلــهــجــة  ــ هــ
التونسين  لـــدى  ــرًا  أمـ يــعــززان  التونسية 
وبــالــتــالــي فكل  أن لهجتهم صــعــبــة  وهـــو 
ـــن يــســتــعــمــلــهــا يـــتـــحـــول إلـــــى مـــوضـــوع  مـ
الكلمات  للتندر خاصة عند نطقه بعض 

التونسية التي قد تحمل دالالت جنسية.

يضم واتساب 1.5 مليار مستخدم نشط )فيديريكو بارا/فرانس برس(

)Getty/تيري موناس(
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قضايا

ماجد عزام

ــد  ــهـــ ــشـــ اتـــــــضـــــــحـــــــت صـــــــــــــــــورة املـــ
تركيا،  فــي  الــرئــاســي  االنتخابي 
مــــع انـــتـــهـــاء املـــهـــلـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، 
وعــــــزوف   ،2018 أيــــــــار  ــو/  ــ ــايـ ــ مـ  5 الـــســـبـــت 
الرئيس السابق عبدالله غول عن الترشح، 
مــع تسمية الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان 
مــرشــحــا عـــن حـــزبـــي الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة .. 
والحركة القومية، بينما لم تتفق املعارضة 
على مرشح واحــد، بعد فشل التوافق على 
إنزال  إلى  الرئيسية  غول، فبادرت أحزابها 
مرشحن عنها، وبتنا أمام ثاثة مرشحن 
للمعارضة، وحتى أربعة مع ترشيح حزب 
الشعوب رئيسه السابق صاح دميرطاش 
بالعاقة  تتعلق  قضايا  ذمــة  على  املعتقل 
الباد  وحــدة  وتهديد  إرهابية،  بتنظيمات 

وأمنها القومي.
رئـــيـــس الــــــــوزراء، بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم، وزعــيــم 
ــزب الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة، دولــــــت بــهــشــلــي،  ــ حـ
أيــار، أوراق  قدما رسميا، الجمعة 4 مايو/ 
ــن تــحــالــف  ــيـــس أردوغــــــــــان مـــرشـــحـــا عــ ــرئـ الـ
إلــى حزب  إضــافــة  بينهما،  الجامع  الشعب 
االتــــحــــاد الـــكـــبـــيـــر. وقــــاعــــدة الـــتـــحـــالـــف بــن 
ــزبـــن الـــرئـــيـــســـن قـــومـــيـــة يــمــيــنــيــة، أو  ــحـ الـ
باألحرى بن الوسط واليمن، وثّمة توافق 
كبير بينهما في السنوات األخيرة، منذ ما 
بعد محاولة االنقاب في منتصف يوليو/ 
العامة  الخطوط  على  تحديدًا   ،2016 تموز 
للسياسة الداخلية والخارجية في الداخل. 
وثمة تأييد كبير من حزب الحركة القومية 
للسياسات الحكومية ملواجهة االنقابين، 
وهــو أّيــد حالة إعــان الــطــوارئ وتمديدها، 
ــع الــحــفــاظ  كــلــمــا يـــكـــون ذلـــــك ضـــــروريـــــا، مــ
عـــلـــى الــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة االقـــتـــصـــاديـــة 
وشرائحه.  املجتمع  فئات  لكل  االجتماعية 
أما في الخارج ومنذ سنوات طويلة، فدعم 
الحزب القومي في البرملان اقتراح الحكومة 
لــلــحــدود، دفــاعــا عن  تنفيذ عمليات عــابــرة 
األمن واملصالح القومية، كما أّيد العمليات 
العسكرية في سورية ضد اإلرهابين، على 
اختاف مسمياتهم، وعلى الرغم من تحفظه 
عــلــى بــعــض الــســيــاســات والـــتـــوجـــهـــات، إال 
الخارجية  السياسة  عــام،  يدعم، بشكل  أنــه 
ــغــــرب، املــســتــنــدة  املـــتـــوازنـــة بـــن الـــشـــرق والــ
أساسا إلى املصالح القومية، كما ضرورات 

الجغرافيا السياسية للباد.
مع كتلة تصويتية لحزب العدالة والتنمية، 
ــتــــراوح حــــول الـــــــــ45%، وكــتــلــة تــصــويــتــيــة  تــ
إلـــــى %8،  الـــقـــومـــيـــة بــــحــــدود %7  لــلــحــركــة 
ــوقـــع  وتـ االتــــــحــــــاد،  لــــحــــزب   %3 إلــــــى  و%2 
الــعــادة، على نسبة ال بأس  الــحــصــول، كما 
بــهــا مــن األصــــوات الــكــرديــة فــي إسطنبول، 
تتحدث  الشرقي،  الجنوب  مناطق  في  كما 
لحسم  جدية  احتماالت  عــن  االستطاعات 
ــراع مـــن الــجــولــة  ــتـ الـــرئـــيـــس أردوغــــــــان لـــاقـ
األولــى، بنسبة تقارب 55%، مع صعود أو 

هبوط طفيف.
ستحدث املفاجأة في حال وصول الرئيس 
إلــى حاجز الـــ 60%، أو نزوله إلــى حاجز الـ 
50%، ما يعني، في الحالة األولى، حصوله 
ــلـــة الـــتـــصـــويـــتـــيـــة  ــلــــى أصــــــــــوات مـــــن الـــكـــتـ عــ
لــلــمــعــارضــة. وفــــي الــحــالــة الــثــانــيــة، يعني 
وجـــود تــســّرب أصـــوات إســامــيــة أو قومية 
وتحديدًا  املعارضة،  مرشحي  إلــى  وسطية 

اإلسامي والقومي منهم.
أما املعارضة، ومع عجزها عن التوافق على 
مرشح واحد، ومع الفشل في إقناع الرئيس 
السابق، عبد الله غول، باملنافسة، مرشحا 
توافقيا لها، فقد بادرت أحزابها الرئيسية 
إلى إنــزال عدة مرشحن عنها، حيث رشح 
حـــزب الــســعــادة اإلســامــي زعــيــمــة تــمــل قــرا 
ـــح حـــزب الــخــيــر زعيمته  ـ

ّ
مـــول أوغـــلـــو، ورش

ح حزب الشعب نائبه 
ّ

ميرال أكشينار، ورش
ـــح حزب 

ّ
عــن يـــاالوا مــحــرم إيــنــجــي، كما رش

الـــشـــعـــوب زعـــيـــمـــه املـــعـــتـــقـــل صـــــاح الـــديـــن 
يكون مرشحا جّديا،  لــن  لكنه  دمــيــرطــاش، 
وبدا الترشيح نفسه إعاميا معنويا، ليس 

إال عــلــمــا أنـــه قـــد يــؤثــر ســلــبــا عــلــى املــعــركــة 
االنــتــخــابــيــة، وربـــمـــا يــشــتــت حــتــى أصـــوات 

املعارضة.
البارز  ــح حــزب الشعب نائبه والقيادي 

ّ
رش

فــيــه أحــــد صـــقـــور الــــحــــزب، مـــحـــرم أيــنــجــي. 
وعلى الرغم من فشله في انتخابات رئاسة 
الــحــزب مـــرات، إال أنــه تــم اخــتــيــاره مرشحا 
في االنتخابات الرئاسية، وهو قادر حتما 
على رّص قواعد الحزب حوله، ومنع تسرب 
ولكن سيكون  املنافسن.  إلــى  منه  أصـــواٍت 
من الصعوبة بمكان نيل أصواٍت من البيئة 
الــداعــم  للتحالف  اإلســامــيــة،  أو  الــقــومــيــة، 
للرئيس أردوغــان. وفي أحسن األحــوال، قد 
يــحــصــل أيــنــجــي عــلــى نــســبــة الـــــــ25%، وهــي 
فترة  منذ  الــحــزب  بها  يتمتع  التي  النسبة 
تأكدت  بــل  التركي، واتضحت،  الــشــارع  فــي 
تماما في االنتخابات النيابية التي أجريت 
ــرتـــن فــــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران ونــوفــمــبــر/  مـ
تــشــريــن الــثــانــي فـــي الـــعـــام 2015 ، كــمــا في 

االستفتاء الدستوري العام املاضي.
ح حزب الخير، املنشق عن حزب الحركة 

ّ
ورش

ــرال أكـــشـــيـــنـــار، وهــي  ــيـ الـــقـــومـــيـــة، زعــيــمــتــه مـ
وزيرة سابقة للداخلية، وكانت من مؤسسى 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، قــبــل انــضــمــامــهــا 
لــلــحــزب الـــقـــومـــي، ثـــم انــشــقــاقــهــا عــنــه الــعــام 
املاضي، وتشكيلها الحزب الجديد. وبمجرد 
اإلعان عن االنتخابات املبكرة، أعارها حزب 
الشعب اليساري 15 نائبا، لتكوين كتلة من 
ــح حــســب الـــقـــانـــون، لكنها 

ّ
20 نــائــبــا لــلــتــرش

تحت  تبقى  ال  ولــكــى  مخضرمة،  كسياسية 
رحمة  الحزب اليساري، حصلت كذلك على 
للترشح،  قانونيا  الــازمــة  توقيع  ألــف  مائة 
في حالة االفتقاد للكتلة النيابية. وتعطيها 
االســتــطــاعــات فــي حــــدود 15% صــعــودًا أو 
مــنــوط طبعا بقدرتها على  هــبــوطــا. واألمـــر 
الـــحـــركـــة  األّم،  مــــن حـــزبـــهـــا  أصــــــــوات  جـــــرف 
أو  اليمينين،  املــصــّوتــن  مــن  الــقــومــيــة، كما 
ــادة،  ــعـ ــّوتـــون، فـــي الـ ــذيـــن يـــصـ الــوســطــيــن الـ

لحزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان.

ومنقسمة، هي األخرى. وال شك أن شريحة 
مـــعـــتـــبـــرة مــنــهــا ســـتـــصـــّوت لـــصـــالـــح حـــزب 
الــشــعــوب، رئــاســيــا وبــرملــانــيــا، غــيــر أن ثمة 
الحزب  على  ناقمة  أيضا،  معتبرة  شريحة 
وسياساته، وتفريطه بالثقة التي تم منحه 
املاضية،  التشريعية  االنتخابات  في  إياها 
ــنـــهـــا لـــلـــرئـــيـــس  ــهــــم مـ ــّوت جـــــــزء مــ ــ ــــصـ ــيـ ــ وسـ
أردوغان، وجزء آخر للسعادة، وربما حتى 
ألكـــشـــيـــنـــار نــفــســهــا، بـــعـــدمـــا ارتـــــــدت ثــيــاب 
الوسطية. ولكن من الصعب أن تنحاز، بشكل 
كبير، لحزب الشعب، األتاتوركي، ومرشحه 
اليساري، في ظل مسؤوليته التاريخية عن 
واالقتناع  األكـــراد،  الظلم واإلجــحــاف بحق 
بــعــجــزه عـــن تــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــا، وخــطــابــه 
املسألة  املترّدد والضبابي تجاه  املضطرب 
الكردية، كما عجزه عن القيام بدوره كحزب 

املعارضة الرئيسي في الباد.
كانت املعارضة قد فشلت في التوافق على 
عــبــد الـــلـــه غــــول مــرشــحــا مـــوحـــدا تــوافــقــيــا 
ــتــــمــــدت قـــصـــة تـــرشـــيـــحـــه أســـاســـا  لــــهــــا. واعــ
على نــوع من تقسيم األدوار، حيث استعد 
ــادة اإلســـــامـــــى إلقــــنــــاع غـــول  ــعــ ــســ ــزب الــ ــ حــ
في  كلها،  املعارضة  عــن  توافقيا  ح 

ّ
بالترش

مقابل استعداد حزب الشعب إلقناع نوابه 
وجـــمـــهـــوره بــدعــم غــــول، كــمــا إقـــنـــاع مــيــرال 
أكــشــيــنــار بــســحــب تــرشــحــهــا لــصــالــح غــول، 
الـــذي لــم يــحــدث على الجبهتن، فقد  األمـــر 
عجز كمال كلشدار أوغلو عن إقناع قيادات 
مـــرشـــح إســـامـــي ذي خلفية  بـــدعـــم  حـــزبـــه 
مــحــافــظــة، أو حــتــى  يــمــيــنــيــة وســطــيــة، عن 
حـــزب يـــســـاري. كــمــا فــشــل كــلــيــشــدار أوغــلــو 
ــاع أكـــشـــيـــنـــار بـــســـحـــب تــرشــحــهــا  ــ ــنـ ــ ــي إقـ ــ فـ

ــــح حــــزب الـــســـعـــادة اإلســــامــــي، زعــيــمــه، 
ّ

رش
تــمــل قــــرا مــــول أوغـــلـــو، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
سعى جاهدًا إلى ترشيح الرئيس السابق، 
للمعارضة  توافقيا  مرشحا  غــول،  عبدالله 
ــحــــزب حـــــول الــــ  كـــلـــهـــا. وتـــــــــراوح شــعــبــيــة الــ
لــكــنــه سيسعى جــاهــدًا إلـــى نــيــل جــزء   ،%3
مـــن الــشــريــحــة اإلســـامـــيـــة املــحــافــظــة الــتــي 
تـــصـــّوت عـــــادة لــلــرئــيــس أردوغــــــــان وحـــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، مـــع أن هــــذا قـــد يــكــون 
مستبعدًا، في ظل تحالفه مع حزب الشعب، 
الهدف  أنــه سيمثل  إال  اليساري،  العلماني 
ــم لــلــحــزب فـــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة.  األهــ
وقـــّدم املــرشــح الــرئــاســي الــســابــق والرئيس 
ــابـــق لـــحـــزب الـــشـــعـــوب، صـــــاح الـــديـــن  الـــسـ
دميرطاش،  ترشيحه من الناحية املعنوية 
اإلعامية، وبالتاكيد السياسية، وتراجعت 
لعدم  نفسه،  الــحــزب  شعبية  كما  شعبيته، 
تـــمـــايـــزه عـــن حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 
التركي والــســوري. ومــن الصعب  بجناحيه 
الكتلة  الـــ %10،  تــصــور حــدوثــه، حتى على 
التصويتية للحزب، وربما حتى أقل من ذلك.
مشتتة،  الــكــرديــة  التصويتية  الكتلة  تــبــدو 

لــصــالــح غــــول، كــونــهــا أصــــرت عــلــى وجـــود 
ــمـــن فــيــهــم  ــة، بـ ــارضـ ــعـ ــمـ ــلـ عــــــدة مـــرشـــحـــن لـ
غــول  نفسه، عن »السعادة«، على أن تلتف 
املعارضة كلها حول من ينجح في الوصول 
إلى الــدورة الثانية، علما أن أكشينار تبدو 
الــقــادرة على جرف  بأنها وحــدهــا  مقتنعة 
ــثـــاث،  أصـــــــوات مــــن الـــكـــتـــل الــتــصــويــتــيــة الـ

اليمينية الوسطية، وحتى اليسارية.
مــن جهته، منفتحا على جهود  غـــول،  كــان 
حــزبــي الــســعــادة والــشــعــب مــن حيث املــبــدأ، 
أصر  لكنه  نفسها،  الترشح  فكرة  على  كما 
على نيل تأييد املعارضة، باعتباره مرشحا 
وطنيا جامعا لها. األهم أنه سعى إلى نيل 
دعـــم رفـــاقـــه الــســابــقــن مـــن مــؤســســي حــزب 
العدالة والتنمية  وقياداته. والتقى، في هذا 
رئيس  الــحــزب،  أحــد مؤسسي  الخصوص، 
مجلس الــنــواب الــســابــق، بــولــنــت أريــنــتــش، 
الذي يتمتع باحترام كبير، حزبيا ووطنيا، 
كــمــا الــتــقــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـابـــق أحــد 
مفكري منظري الحزب، أحمد داود أوغلو، 
املــوقــف والــرســالــة نفسيهما.  وســمــع منهم 
رفــض دعــم ترشيحه، وااللــتــزام بتوجهات 
الحزب وسياساته، ومرشحه لانتخابات، 

أي الرئيس رجب طيب أردوغان.
ــم  ــداعــ ــدو تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب الــ ــبــ وبـــيـــنـــمـــا يــ
ألردوغان قائما على أسس فكرية سياسية 
ــبــــة، يــــبــــدو تــــحــــالــــف األمــــــــة املــــعــــارض  ــلــ صــ
انــتــخــابــيــا فــقــط، وثــمــة تــبــايــنــات سياسية 
وفــكــريــة واســـعـــة بــيــنــهــم. وتــحــالــف الــيــمــن 
الــرغــبــة فى  الــيــســار تجمعه فعليا  الــوســط 
إسقاط الرئيس أردوغان، ومنعه من الفوز، 
واملـــضـــي فـــي تــقــويــة ســلــطــاتــه، أو تــكــريــس 
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي وتــقــويــتــه عــلــى حــســاب 
النظام  أن معارضة  البرملاني، علما  النظام 
الـــرئـــاســـي تــبــدو أيــضــا مــعــارضــة لشخص 

أردوغان، أكثر منها للنظام نفسه.
ســيــســعــى حــلــف الــشــعــب طــبــعــا إلــــى حسم 
االنــتــخــابــات الرئاسية مــن الــجــولــة األولـــى، 
وهو يبدو مطمئنا إلى االستطاعات، كما 
لــعــدم امــتــاك أي مــن املــرشــحــن الــكــاريــزمــا 
والقدرات الازمة ملنافسة الرئيس أردوغان، 
االهتمام  مــن  نفسها  بــالــدرجــة  التركيز  مــع 
عــلــى االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــهــمــة أيــضــا، 
حتى في النظام الرئاسي، لتمرير القوانن 
واملراسيم الازمة، كما ملنع نقض املعارضة 

قوانن الرئيس ومراسيمه.
ــة، مـــن جــهــتــهــا وبــكــل  ــارضـ ــعـ وســتــســعــى املـ
ــــى مـــنـــع الـــرئـــيـــس أردوغـــــــــان مــن  قـــوتـــهـــا، إلـ
الــفــوز فــي االنــتــخــابــات مــن الــــدورة األولـــى، 
وذلــــك بمنعه مــن الــحــصــول عــلــى أكــثــر من 
إلــى دورة ثانية،  بــالــتــالــي،  لــانــتــقــال،   %50
الــذي  املــعــارضــة  تتكتل فيها حـــول مــرشــح 
ســيــحــوز عــلــى أعـــلـــى نــســبــة مـــن األصـــــوات 
لكنه  مــطــروح،  الرئيس. وهــذا احتمال  بعد 
نظري فقط، ألن االستطاعات تتحدث عن 
ــدًا لــفــوز الــرئــيــس الــحــالــي  احــتــمــال قـــوي جـ
من الدورة األولى، وبأكثر من 50%. وحتى 
ثــانــيــة، فسيكون  إلـــى دورة  الــذهــاب  تــم  إذا 
فئات سياسية  بمكان حشد  الصعوبة  من 
واجــتــمــاعــيــة مختلفة خــلــف مــرشــح واحـــد 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، بــمــعــنــى أن اإلســــامــــيــــن لــن 
يصوتوا ملرشح اليسار، والعكس صحيح. 
ولذلك، ستعّول املعارضة أكثر على تحقيق 

الفوز في االنتخابات النيابية.
)كاتب وباحث فلسطيني( 

المشهد االنتخابي الرئاسي في تركيا
تحالف الشعب الداعم ألردوغان يقوم على أسس 

فكرية سياسية صلبة

تـــبـــدو الــكــتــلــة الــتــصــويــتــيــة الـــكـــرديـــة مــشــتــتــة، 
قـــبـــل. وال شـــك أن  أكـــثـــر مـــن ذي  ومــنــقــســمــة 
شــريــحــة واســـعـــة ومــعــتــبــرة مــنــهــا ســتــصــّوت 
لــصــالــح حـــزب الــشــعــوب، رئــاســيــًا وبــرملــانــيــًا، 
غير أّن ثمة شريحة معتبرة أيضًا، ناقمة على 
الحزب وسياساته، بسبب تفريطه بالثقة التي 
التشريعية  االنــتــخــابــات  فــي  إيــاهــا  مــنــحــه  تـــّم 
للرئيس  منها  مهم  املاضية، وسيصّوت جزء 
رجـــب طــيــب أردوغـــــان، وجـــزء آخـــر لــلــســعــادة، 
ارتدت  بعدما  نفسها،  ألكشينار  حتى  وربما 
تنحاز،  أن  الصعب  من  ولكن  الوسطية.  ثياب 
ــاتـــوركـــي،  بــشــكــل كــبــيــر، لـــحـــزب الــشــعــب، األتـ
 مــســؤولــيــتــه 

ّ
ــاري، فــــي ظـــــل ــيــــســ ــ ــه ال ــحـ ومـــرشـ

األكراد،   
ّ

الظلم واإلجحاف بحق التاريخية عن 
واالقــــتــــنــــاع بـــعـــجـــزه عــــن تــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــا، 
تجاه  والضبابي  واملترّدد  املضطرب  وخطابه 
بدوره،  القيام  الكردية، كما عجزه عن  املسألة 

أي حزب املعارضة الرئيسي في البالد.

الكتلة الكردية

ستحدث المفاجأة في 
حال وصول الرئيس 

أردوغان إلى حاجز الـ%60، 
أو نزوله إلى حاجز الـ %50

تسعى المعارضة التركية إلى منع الرئيس رجب طيب أردوغان من الفوز في االنتخابات من الدورة األولى، والحيلولة دون
الحصول على أكثر من 50% لالنتقال إلى دورة ثانية، تتكتل فيها حول مرشح المعارضة الذي سيحوز على أعلى نسبة من 

األصوات بعد الرئيس. الكاتب ماجد عزام، يناقش في مقاله هذا االنتخابات الرئاسية التركية ونتائجها المحتملة

أردوغان يلقي خطابا خالل تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول 2018/6/17 )فرانس برس( 

أنصار لحزب الشعوب الديمقراطية يرفعون أعالًما وصورًا لزعيم الحزب المعتقل دميرطاش في 
)Getty( 2018/5/4 إسطنبول

رّشح حزب الشعب نائبه محرم أينجي. وعلى 
الحزب  رئاسة  انتخابات  في  فشله  من  الرغم 
حتمًا  قادر  وهو  مرشحًا،  اختياره  تم  مرات، 
على رّص قواعد الحزب حوله، ومنع تسرب 
أحسن  وفي  المنافسين.  إلى  منه  ــواٍت  أص
األحوال، قد يحصل أينجي على نسبة الـ%25، 
وهي النسبة التي يتمتع بها الحزب منذ فترة 

في الشارع التركي.

مرشح حزب الشعب

األربعاء 20  يونيو/ حزيران 2018 م  6  شوال 1439 هـ  ¶  العدد 1388  السنة الرابعة20
Wednesday 20 June 2018



التراجيديات عن نهايات مختلفة حتى القرن 
الــتــاســع عــشــر، حــن اخــتــار هــنــريــك أبــســن أن 
يكون صوت صفعة الباب الذي يمثل تخلي 
 
ً
»نـــورا« عــن بيتها وأطفالها خاتمة الــزوجــة 
أول  بذلك  ولتكون  الــدمــيــة«،  »بيت  ملسرحية 
مــســرحــيــة درامــــيــــة تــنــتــهــي مــــن دون مــــوت، 
ولتفتح صفعة بــاب أبسن األفــق أمــام كتاب 
جديدة؛  نهايات  ليبتكروا  الواقعية  الــدرامــا 
فــتــعــددت الــنــهــايــات الــتــراجــيــديــة فــي الــدرامــا 

ــايـــات املـــأســـاويـــة  ــهـ ــنـ الـــحـــديـــثـــة وتـــنـــوعـــت الـ
لألبطال حتى وصلت إلى ذروة االبتكار مع 
األميركي تنسي وليامز، الذي أنهى مسرحية 
ــة تــســمــى الــــرغــــبــــة« بــطــريــقــة مــبــتــكــرة  ــربــ »عــ
انتهت  الدرامية، حيث  األعمال  مسار  غيرت 
املأساة بالزج ببطلة املسرحية »بانش« في 
مشفى املجانن وهي بكامل عقلها؛ وبعدها 
التراجيدية  الــدرامــي  البطل  نهاية  أصبحت 
تــتــنــوع مـــا بـــن املـــــوت والـــفـــقـــدان والــجــنــون 

عمر بقبوق

مـــع انــقــضــاء املـــوســـم الــرمــضــانــي 
ــتــــار عـــلـــى غــالــبــيــة  وإســــــــــدال الــــســ
املسلسات السورية، بات واضحا 
أن معظم هذه األعمال تميل نحو التراجيديا 
الشعب  الــتــي يعيشها  املــأســاة  الســتــعــراض 
الكثيف  بالحضور  ذلــك  وانعكس  الــســوري، 
هو  ليكون  السورية،  املسلسات  في  للموت 
الــثــيــمــة املــشــتــركــة بـــن جــمــيــع األعـــمـــال الــتــي 
عــرضــت فــي رمــضــان هـــذه الــســنــة. لــكــن كيف 
انـــتـــهـــت املــــأســــاة الـــســـوريـــة فــــي املــســلــســات 
بها  اختتم  التي  الطريقة  الدرامية؟ وما هي 

صناع هذه األعمال مسلساتهم؟
النهاية األكثر  لقرون طويلة، بقي املوت هو 
شيوعا في األعمال الدرامية التراجيدية، كما 
السعيدة؛  للنهايات  يستخدم   الــــزواج  كــان 
فــمــســرحــيــات شــكــســبــيــر الــتــراجــيــديــة كــانــت 
دائما تنتهي وجثث أبطال املسرحية تفترش 
أرضية املسرح، وفي املسرح اإلغريقي كانت 
تنتهي الــتــراجــيــديــا بــدخــول جــثــث األبــطــال 
محملة إلى خشبة املسرح، حيث يتم نعيها 
ــم يــبــحــث كــتــاب  بــكــلــمــات تــلــيــق بـــوداعـــهـــا؛ ولـ

طالبت أوساط في الساحة 
األردنية تقديم اعتذار 

رسمي لألردن

تتنوع نهاية البطل 
بين الموت والجنون 

واالعتقال والرحيل

قررت اعتزال الفن 
والتمثيل عام 1969 وغادرت 

إلى روسيا مع زوجها 
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ــا. وبـــالـــنـــســـبـــة لــصــنــاع  ــيــــرهــ واالعــــتــــقــــال وغــ
الدراما السورية، فهم أيضا ابتكروا النهايات 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم. وهـــــذا مـــا نـــــراه واضـــحـــا في 
السنة،  التي عرضت هــذه  املسلسات  بعض 

والتي بدت نهاياتها غريبة، منها:

روزنا
تــتــمــحــور أحــــــداث املــســلــســل حــــول شخصية 
»رزان«، التي أداها الوجه الجديد هبة زهرة، 

وينتهي املسلسل بموتها، وذلك ليس باألمر 
الغريب؛ ولكن اللقطة التي تنتهي بها أحداث 
املسلسل تعتبر أغـــرب مــا فــي الــعــرض، حيث 
نشاهد حقيبة رزان تصعد وحيدة على الدرج 
الــكــهــربــائــي بــعــد أن مـــاتـــت، ويـــرافـــق الــلــقــطــة 
صوت القاتل املأجور وهو يعلمنا بأنه أنجز 
»رزان«  قتل  يتم  أن  غريبا  ليس  نعم،  مهمته. 
من دون أن نرى املشهد، ففي املسرح اليوناني 
كان القتل دائما يتم بعيدًا عن أنظار الجمهور، 
ولكن التركيز على تلك الحقيبة يبدو أمرًا غير 
منطقي؛ من املمكن تفسير اللقطة بفهم خاص 
لــلــمــأســاة، وهــو مــأســاة خــلــود األشــيــاء وفناء 
كــانــت تحمله »رزان«  الــــذي  فــالــشــيء  الــبــشــر، 
بيدها استمر بالصعود في حن أنها ماتت. 
وذلـــك يــتــوافــق مــع فــكــر املــســلــســل، الـــذي يؤكد 
على أن الحياة ال تــزال تنبض فــي حلب رغم 
الــدمــار الـــذي حــل بــهــا، وأن املــديــنــة ستعيش 

حتى لو قتل أهلها وشردوا!

وردة شامية
تقوم  القتل،  جــرائــم  مــن  طويلة  سلسلة  بعد 
بمساعدة  و»شــامــيــة«  »وردة«  األخــتــان  بــهــا 
زوجـــيـــهـــمـــا، تــنــكــشــف الــحــقــيــقــة فـــي الــحــلــقــة 
األختن،  العتقال  الشرطة  وتسعى  األخيرة، 
ــلـــهـــرب. ويــــاقــــي أبـــطـــال  الـــلـــتـــن تـــســـارعـــان لـ
عِط 

ُ
ت لــم  فمن  مختلفن،  مصيرين  املسلسل 

النجاة  من  تتمكن  اإلنسانية  للعواطف  بــااًل 
ــر إلـــــى حـــبـــل املــشــنــقــة  ــَجــ ــ

ُ
والـــــهـــــرب، بــيــنــمــا ت

»شامية« التي تضعف أمام عاطفة األمومة، 
وتــتــراجــع عــن الــهــرب فــي الــلــحــظــة األخــيــرة؛ 
ــذه الــنــهــايــة عــبــرة غــريــبــة، فتؤكد  لــتــعــطــي هـ
التخلي عن  القاتل يتوجب عليه  أن  النهاية 

مشاعره اإلنسانية إذا ما أراد الحياة!

الواق واق
رغـــــم أن املـــســـلـــســـل يـــصـــنـــف ضـــمـــن األعــــمــــال 
الكوميدية، إال أن النهاية التي اختارها صناع 
تراجيدية  نهاية  هــي  املسلسل  لبطل  العمل 
ــاز. حـــيـــث يــنــتــهــي املـــســـلـــســـل بــرحــيــل  ــيـ ــتـ ــامـ بـ
الزبد«، فيهجر  جميع من سكن جزيرة »درة 
»الشعب« القائد الدكتاتور »عرفان الرقعي«، 
ويتركونه وحيدًا في مملكته الخاوية، ويبقى 
على الجزيرة دون أمل بالنجاة. وفي اللقطة 
األخـــيـــرة يــجــلــس »عـــرفـــان الــرقــعــي« بالخطأ 
عــلــى لــغــم، فــيــحــولــه إلــــى شــخــص عـــاجـــز، أي 

حركة منه ستؤدي إلى املوت. 

تانغو
حبكة »تانغو« البوليسية، وتمركز األحداث 
حـــول دائــــرة الــجــريــمــة وكــشــف هــويــة الــقــاتــل، 
جــعــا الــجــمــهــور يــتــوقــع الــنــهــايــة ويـــحـــاول 
القاتل  فــاكــتــشــاف هــويــة  مــبــكــرًا،  بــهــا  التنبؤ 
ومعاقبته هي النهاية املنطقية التي لم يشذ 
عنها املسلسل. ورغم ذلك، فإن صناع العمل 
لم يكتفوا بحدود النهاية البوليسية للقصة، 
ألفتها؛  رغــم  غريبة  بلقطة  املسلسل  وأنــهــوا 
فــاملــســلــســل يــنــتــهــي بــلــقــطــة تـــصـــور »عـــامـــر« 
)باسل خياط( وهو مستلق في غرفة العناية 
، وتــمــر 

ً
ــت طـــويـــا املـــشـــددة بــعــد غــيــبــوبــة دامــ

الــثــوانــي بــبــطء وصــمــت حــتــى يــفــتــح عينيه 
ــع تــلــك الــنــظــرة.  فـــجـــأة ويــنــتــهــي املــســلــســل مـ
املسلسل  أحـــداث  اختتمت  التي  اللقطة  هــذه 
قـــد تــــدل عــلــى أحــــد أمـــريـــن، وهـــمـــا: أن يــكــون 
يسبق  لــم  جــديــدة  نهاية  ابتكر  قــد  املسلسل 
تتويج  وهــي  التراجيديا،  في  استخدمت  أن 
املــأســاة بــاالســتــيــقــاظ، وكـــأن املــصــيــر األســـوأ 
لــإنــســان هــو الـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة؛ فتعكس 
ــذه الـــفـــكـــرة مـــســـار الــنــهــايــات الــتــراجــيــديــة  هــ
الثاني  االحتمال  وأمــا  رعبا.  تقل  ال  بصورة 
فهو مجرد أسلوب إخراجي إلعام الجمهور 
ــزءًا ثانيا  بـــأن لـــألحـــداث تــتــمــة وأن هــنــاك جــ

سيتم التحضير له.

كريستين أبيض

ــا رمـــضـــان 2018، نــهــايــة  ــ انــتــهــى مـــوســـم درامــ
الدراما  اع 

ّ
صن ألبــرز  العام  بالضعف  اتسمت 

العربية، قلة مــن األعــمــال القــت رواًجــــا كبيرًا، 
اختلف التصنيف باختاف جنسية املسلسل، 
وانـــقـــســـم الــجــمــهــور بـــن مـــؤيـــد أو مــتــابــع أو 

مشجع لألعمال وفق أهوائه.
في لبنان، ال تقدم ُيذكر، ال يــزال الوضع على 
ما هو عليه، ويفتقد ملخرجي درامــا ينقذون 
بالحرفية  أن تتحلى  الــواجــب  الصناعة.  هــذه 
الـــعـــالـــيـــة، وأن تـــصـــبـــح مــــع الــــوقــــت صــنــاعــة 
تــنــافــس الــجــنــســيــات األخــــــرى الـــتـــي تــتــحــدى 
املحطات  وعــلــى  املنتج  على  وتــفــرض  نفسها 
الــتــلــفــزيــونــيــة نــفــســهــا، وتــشــتــريــهــا الــقــنــوات 
قــيــود، وال حــتــى تساهل  مــن دون شــــروط أو 
للمنتجن  املستحقات  كامل  تدفع  بــل  مـــادي، 
ــا، إطــــالــــة عــلــى  ــنـ ــد. هـ ــيـ املــتــســلــحــن بــعــمــل جـ
املسلسات اللبنانية التي عرضت في رمضان.

الحقيقي: في ماحظة سابقة، جرى  الحب   ¶
وبعد  الحقيقي«،  »الحب  أن مسلسل  تسجيل 
ــن حــالــة  عـــــرض الـــحـــلـــقـــات األولـــــــــى، يـــعـــانـــي مــ

اعتذار رسمي لألردن بعد املشهد الذي مس 
األردنين جميعا، ووضع الشهيد الكساسبة 
فــي مــكــاٍن ال تــجــوز املــقــارنــة فــيــه، مناشدين 
املشهد،  بتوضيح  املصرين  الفنانن  نقابة 
الــازمــة بحق  القانونية  واتــخــاذ اإلجــــراءات 

املعنين باملوضوع.
ونــــفــــى مــــصــــدر مــــقــــرب مـــــن عـــائـــلـــة الـــطـــيـــار 
الكساسبة، في حديث إلى »العربي الجديد«، 
ــال إن  ــ نـــيـــة الـــعـــائـــلـــة مـــقـــاضـــاة املـــســـلـــســـل، وقــ
الكساسبة،  البطل  أنصف  العربي  الجمهور 
وأن رفــــع قــضــيــة قـــد يـــرفـــع أســـهـــم املــســلــســل 
والفنانة التي استغلت البطل الكساسبة في 

ترويح مسلسلها.
وكانت عائلة الطيار األردني قد أقامت دعوى 
»غرابيب  مسلسل  ضــد  عامن  قبل  قضائية 
 ،»mbc« الــــــذي عـــــرض عـــلـــى شـــاشـــة ســــــود« 
ــار الــــــذي كـــــان يــقــصــف  ــيـ بــســبــب مــشــهــد الـــطـ
تنظيم داعش، فيتم إسقاط طائرته وإحراقه، 
ــي،  ــ ــ واعـــتـــبـــر املـــشـــهـــد مــســيــئــا لــلــطــيــار األردنـ
لوقف  بالتدخل  األردنــيــة  الحكومة  وطالبوا 

عرض املسلسل.
ــدالـــرازق  ــبـ ونـــفـــت الــفــنــانــة املـــصـــريـــة غـــــادة عـ
تقليدها واقعة مقتل الطيار معاذ الكساسبة، 
على يد تنظيم »داعش« اإلرهابي، في مشهد 
مسلسل  فــي  ابنتها  مغتصب  مــن  انتقامها 

عّمان ـ محمد الطراونة

تــســبــبــت نــهــايــة مــســلــســل »ضــــد مــجــهــول«  
ــادة عـــبـــدالـــرازق بــجــدل  لــلــفــنــانــة املــصــريــة غــ
كــبــيــر فـــي األردن، بــعــد أن اســتــعــان مــخــرج 
العمل، طارق رفعت، بمشهد يشابه مشهد 
ــــش اإلرهـــــابـــــي، لــلــطــيــار  ــدام تــنــظــيــم داعــ ــ ــ إعـ
وطالب  الكساسبة.  معاذ  النقيب  األردنـــي، 
فــي  االجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــواصــــل  الــ مــــواقــــع  رواد 
املــســلــســل، طـــارق  مـــخـــرج  تــحــمــيــل  األردن  
رفـــعـــت، وكــاتــبــه، أيــمــن ســـامـــة، املــســؤولــيــة 
الكاملة عن هــذا األمــر، وليس بطلته، غادة 
الــــرازق، وحــدهــا، حيث تظهر األخيرة  عبد 
فـــي نــهــايــة املــســلــســل، وهــــي تـــقـــوم بـــإحـــراق 
مغتصب ابنتها وقاتلها، كما أحرق داعش 
الطيار الكساسبة في فبراير/ شباط 2015، 
واتهمت باإلساءة له، وأنها ساوت، في هذه 
النهاية، بن شهيد ومجرم اغتصب قاصرًا 

وقتلها من دون رحمة.
عائلة  االجتماعي  التواصل  نشطاء  وطالب 
الطيار األردنــي بمقاضاة غــادة عبد الــرازق، 
اإلعـــدام  اقــتــبــاس طريقة  آخـــرون  اعتبر  فيما 
فـــي املــســلــســل بـــهـــذه الــطــريــقــة إفـــاســـا فنيا 
لـــدى املـــخـــرج، ومــحــاولــة إثــــارة الـــجـــدل، كــون 
ــع، حيث 

ّ
املــســلــســل لــم يــحــقــق الــنــجــاح املــتــوق

تــنــتــقــم مـــن مــغــتــصــب ابــنــتــهــا وقــاتــلــهــا على 
طريقة »داعــش«، فتختطف ندى التي تؤدي 
القاتل حــمــدي، وتقتاده  الـــرازق  دورهـــا عبد 
البرتقالية  ة 

ّ
البز الصحراء، وهو يرتدي  إلى 

الــتــي تشبه الــتــي ظهر بها الــطــيــار األردنـــي، 
فتضعه في قفص وتحرقه، بطريقة مشابهة 

للتي أعدم بها »داعش« الطيار الكساسبة.
وطالبت أوساط في الساحة األردنية تقديم 

ــان بــإمــكــان فـــريـــق اإلنـــتـــاج تــداركــهــا  ضــعــف كــ
لجهة املمثلن الذين ال ُيدركون معنى أن تنقل 
بحرفية الـــدور املــطــلــوب، والــواضــح أن مخرج 
لــم يبذل جهدًا إضافيا في  الحقيقي«  »الــحــب 
تــحــريــك أو دفــــع املـــمـــثـــل  لــانــصــهــار بـــالـــدور 
الــذي  الــنــجــاح  فــخ  فــي  بطريقة مقنعة، فسقط 
حصده املسلسل جماهيريا، وهو ما يقوي من 
ثقة املنتج على قاعدة اإلحصاء التي تتبناها 
شروطا  يفرض  ويجعله  اللبنانية،  املحطات 
ــذا اإلنـــتـــاج ألنــه  عــلــى املــحــطــة فــي مــشــاركــتــه هـ
عالية.  جماهيرية  بمتابعة  يحظى  ببساطة 
الواضح أن ضعف املسلسل والسيناريو وحتى 
اإلخراج لم يقف عقبة أمام بعض املواهب التي 
اخــتــبــرهــا املــتــابــعــون لــوجــوه جــديــدة جسدت 
األدوار بمهنية عالية؛ أندريه ناكوزي، ونيكوال 
مــعــوض، كــانــت تجربتهما فــي الــعــمــل جــيــدة، 
وكــــذلــــك بــطــلــة املــســلــســل بــامــيــا الــكــيــك الــتــي 
تفوقت على السيناريو الضعيف واملماطلة في 
األحداث )60 حلقة(، وكانت جيدة في تجربتها 

األولى كبطولة لبنانية مطلقة.
الــغــرام: تفاءل املتابعون بأن  كل الحب كل   ¶
القصة التي كتبها الراحل مروان العبد، »كل 
ــرام«، ســتــتــحــول إلــــى مسلسل  ــغــ الــحــب كـــل الــ
يــلــيــق بــمــســتــوى الــحــكــايــة. الـــعـــودة إلـــى زمــن 
االنتداب الفرنسي، لم تكن على قدر التوقعات، 
وشهدت القصة مزيدًا من املغالطات في سرد 
انتقادات  وواجــهــت  التاريخية،  الحقبة  تلك 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  الذعـــــة عــلــى مـــواقـــع الـ
لكنها تفوقت بنسبة املتابعة، هذا النقيض، 
يضعنا أمام أسئلة باتت مكررة، ومنها ملاذا 
»سيناريست«  أو  بمخرج  املنتج  يستعن  ال 
مهني إلنقاذ القصة التاريخية التي لم يكملها 
الكاتب مروان العبد بسبب رحيله؟ فأمسكها 

ــواة وقـــلـــلـــوا مــــن شــأنــهــا درامــــيــــا. ــهــ بــعــض الــ
ــرة: مـــحـــاولـــة تــعــتــبــر األضـــعـــف  ــ ــيـ ــ ¶ مـــــوت أمـ
ــيــــرة« رغــم  درامــــًيــــا كـــانـــت ملــســلــســل »مـــــوت أمــ
بــعــض األســـمـــاء املــشــهــود لــهــا بــاملــهــنــيــة، مثل 
ـــذي على  ــم يــكــن املــســلــســل الــ ــبـــس.  لـ ــن لـ ــارمـ كـ

قـــدر اآلمــــال املــتــوقــعــة، وحــقــق نسبة مشاهدة 
اللبنانية   املسلسات  بباقة  قياسا  متوسطة 
فــي رمـــضـــان. اعــتــمــد الــكــاتــب طــونــي شمعون 
على مقتل امرأة نافذة في رسم خيوط القصة، 
وقـــيـــل إن األحــــــداث مــشــابــهــة لــحــيــاة األمـــيـــرة 

املغنية  نفته  مــا  ديــانــا؛  الــراحــلــة  البريطانية 
)الــبــطــلــة( شـــيـــراز، فـــي وقــــت لـــم تــنــتــه حــكــايــة 
»مــــوت أمـــيـــرة« فـــي رمـــضـــان، ويـــقـــال إن جـــزءًا 
عـــد ملــوســم الــخــريــف متابعة ألحــداث 

ُ
جــديــدًا أ

الجزء األول أصبح جاهزًا.

»ضد مجهول«. وصرحت بأن »الجرائم التي 
وبشعة  كثيرة  الشكل  بــهــذا  داعـــش  ارتكبها 
ووجــود  الكساسبة،  معاذ  على  تقتصر  ولــم 
ــــر جــــاء مـــن قــبــيــل الــصــدفــة«.  تــشــابــه فـــي األمـ
ابنتي  الــحــرق ملغتصب  وأضـــافـــت: »اخــتــرت 
يموت  املغتصب  وأرى  غليلي،  أشــفــي  حتى 
ا، فقد حرق قلبي على ابنتي، وكان يجب 

ً
حرق

أن يشرب من نفس الكأس«.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، تـــحـــدث أيـــمـــن ســامــة 
: »بأمانة شديدة، لم تكن 

ً
مؤلف العمل قائا

حادثة مقتل الطيار األردني على يد داعش 
في ذهني في أثناء كتابة املسلسل، وكانت 
ــائـــل االنـــتـــقـــام مـــن املــغــتــصــب مــتــعــددة،  وسـ
ا، 

ً
لكن غــادة عــبــدالــرازق اخــتــارت القتل حرق

األم، وترى  إنها تضع نفسها مكان  وقالت 
أنــه مــن اإلنــصــاف أن تشاهد األم مغتصب 
ا«. وأضاف سامة: 

ً
ابنتها، وهو يموت حرق

»ارتــكــب داعـــش جــرائــم كثيرة بــهــذا الشكل، 
ولــم تقتصر على الطيار األردنـــي، فالهدف 
من املسلسل تحريك أعضاء مجلس النواب 
ــد قــــــــرار قـــيـــد الـــقـــضـــايـــا ضــد  ــ ــلــــوقــــوف ضـ لــ
الضحايا  التصرف يدفع  مجهول، ألن هذا 
إلى االنتقام وأخذ الحق بعيًدا عن القانون«.

ــم  ــرائـ ــى ســلــســلــة الـــجـ ــ ــا إلــ ، إن عــــدنــ
ً

وفـــــعـــــا
واإلعدامات التي ارتكبها داعش، سنرى أنه 
فــي كــل فترة كــان يتبنى طريقة فــي طريقة 
تنفيذه ألحكام اإلعدام، والحرق كان أحدها. 
ومن جهة أخرى، قد يبالغ البعض باعتبار 
الكساسبة  بــن  مــقــارنــة  أو  املــشــهــد إســــاءة 
 بن 

ً
غتصب؛ إذ ال وجــه للمقارنة أصــا

ُ
وامل

الحالتن. كذلك، فإن اقتباس املخرج ملشهد 
واقعي مألوف لدى املشاهدين وتنفيذه في 

عمل درامي، قد ُيحسب له فنيا.

الدراما اللبنانية... المقياس الجماهيري يُبعد عن الحرفيةاألردنيون غاضبون... هل من دعوى »ضد مجهول«؟
راهن منتجو ومخرجو 

المسلسالت اللبنانية لهذا 
العام على تحقيق نسب 

مشاهدة عالية، إال أن 
المستوى الفني لم يكن 

عند حسن الظن

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

عـــن 80 عـــامـــا، رحـــلـــت، صــبــاح أمــــس، عـــن عــاملــنــا 
الفنانة املعتزلة املصرية آمال فريد، بعد غيبوبة 
مرت بها. كان وجهها ينّم عن ِرقة قلما ُوجدت في 
هذا الزمن الذي تعتمد فيه الكثيرات من الفنانات 
من  واحــدة  تعد  ولكنها  التجميل،  على عمليات 
الذي  الجميل  الفن  إلــى زمــن  املنتميات  الفنانات 
ــانــــي«. ُدفـــنـــت فــريــد  ــ كـــان جــمــالــهــن كــمــا يــقــال »رّب
بصمت من دون مراسم جنائزية، فكان رحيلها 
كذلك  إنها  حتى  حياتها،  تفاصيل  يشبه  هادئا 

أوصت أال يقام لها عزاء.
تــعــود بـــدايـــات الــفــنــانــة الــراحــلــة فــنــيــا إلـــى املــرحــلــة 
الــثــانــويــة، حيث كــانــت فــي رحــلــة مــدرســيــة، وبينما 
ــا فــيــلــم »جــعــلــونــي  ــهـ ــائـ ــدقـ كـــانـــت تـــشـــاهـــد مــــع أصـ
الفنان فريد شوقي،  مجرما«، صرخت ملشهد وفاة 
وباملصادفة كان مخرج الفيلم عاطف سالم موجودًا 
أنــهــا ستكون بطلة  إليها  فــأشــار  الــعــرض،  فــي دار 
سينمائية بسبب قوة انفعالها وإحساسها بالفن.

»بابا  برنامج  خــال  مــن  الحقيقية  بدايتها  كانت 
شارو«، وكانت ال تحلم أن تكون في يوم من األيام 
فــنــانــة؛ بــل كــانــت كــل أحــامــهــا تنحصر فــي إنــهــاء 
دراستها وكانت دوما من األوائل، والتحقت بكلية 

اآلداب قسم الجغرافيا.
ــرة تــقــف فــيــهــا الــفــنــانــة الــراحــلــة أمــام  كــانــت أول مـ
الــكــامــيــرا مـــن خـــال فــيــلــم »مـــوعـــد مـــع الــســعــادة«، 

أمــام  العمل  أجــر 200 جنيه، وكــان  وحصلت على 
في  دروس  على  ثم حصلت  فاتن حمامة،  الفنانة 
الفنان عبد  لــدى  األلــفــاظ  العربية ومــخــارج  اللغة 

الوارث عسر.
ساعدها املخرجون في بدايتها أن تقرأ السيناريو 
التي تريدها معتمدة  بالطريقة  والحوار، وتقوله 
ع، حتى إنها صرحت 

ّ
على طبيعتها وعدم التصن

فــي حــوار لها بأنها لــم تضع يوما مــا ســواء أمــام 
ا من مساحيق التجميل. الكاميرا أو بعيدًا عنها أّيً
خال  من  لها  الثانية  السينمائية  التجربة  كانت 
فيلم »ليالي الحب« مع املخرج حلمي رفلة والفنان 
عبد الحليم حــافــظ الـــذي كــان دائــمــا مــا يرشحها 
فيلم  في  التجربة  فأعادت معه  أفامه،  في  للعمل 
الفنانة كانت على عاقة  إن  الــيــوم«، وقيل  »بنات 
حـــب مـــع حــلــيــم، ولــكــنــهــا نــفــت ذلــــك فـــي لـــقـــاء لــهــا، 
ــاع األفـــام كــانــوا يطلقون الشائعة 

ّ
مــؤكــدة أن صــن

للترويج ألعمالهم. رفضت فريد نصيحة الكثيرين 
بــااللــتــحــاق بــمــعــهــد الــتــمــثــيــل، مـــؤكـــدة أنــهــا كــانــت 

عـــادي بعيدا عن  تــريــد استكمال دراســتــهــا بشكل 
في  تقريبا  الــراحــلــة  الفنانة  االخــتــصــاص.شــاركــت 
كل أفام الفنان إسماعيل ياسن، كونه كان يشعر 
بــارتــيــاح شــديــد مــعــهــا، فــقــدمــت مــعــه »إســمــاعــيــل 
ياسن في جنينة الحيوانات« و»إسماعيل ياسن 

في الطيران« و»امسك حرامي« وغيرها.
ومن أهم أفامها في السينما املصرية هو »بداية 
ــايــــة« عــــن روايــــــــة لــــألديــــب نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ،  ــهــ ونــ
وحصل العمل على العديد من الجوائز، وكان هذا 
فريد؛  قلب  في  مكانة خاصة  له  بالتحديد  الفيلم 
ألنه استطاع رْصد املجتمع املصري أثناء ثورة 52 
بكافة تفاصيله، وشــارك في بطولة الفيلم كل من 

عمر الشريف وأمينة رزق وسناء جميل.
الفنانة يوما ما فيلما من أجــل الوجود  لم تدخل 
ــذا اســـتـــطـــاعـــت أن تــصــنــع  ــ ــار فـــحـــســـب، لـ ــتــــشــ واالنــ

تاريخا، وتقريبا يتذكر الجمهور كافة أفامها.
ووســـــط نـــجـــاح فـــريـــد الــكــبــيــر ســيــنــمــائــيــا، قـــررت 
اعتزال الفن عام 1969، كونها تعبت من متطلبات 
تقدم  لــن  أنها  قناعتها  وكــانــت  وتضحياته،  الفن 
للفن أكثر مما قدمت، فتزوجت بناء على نصيحة 
والــدتــهــا، ولــم يشترط زوجــهــا أن تبتعد عــن الفن 
لكنه كـــان قــرارهــا الــشــخــصــي، وبــســبــب مــحــاوالت 
الــقــرار، سافرت  بعض املنتجن إثــنــاءهــا عــن هــذا 
إلـــى روســـيـــا مـــع زوجـــهـــا وتــفــرغــت لـــه ولـــم تنجب 
ابـــن شقيقها بمثابة  فــقــط  تــعــتــبــر  أبـــنـــاء، وكـــانـــت 

ابنها، وبدأت فريد حياتها بعيدًا عن عالم الفن.

ماذا حدث في الحلقة األخيرة؟

)LBCI( »من مسلسل »كل الحب كل الغرام

مع صالح 
ذو الفقار 
)فيسبوك(

يجد البعض أن العمل يساوي بين القاتل والكساسبة )فيسبوك(

نهاية تراجيدية لمسلسل »الواق واق« )فيسبوك(

األمر،  تبّدل  الوقت،  التراجيدية قديمًا. مع  األعمال  األكثر حضورًا في  الختام  الموت هو  كان 
وأصبح المخرجون يبحثون عن نهايات أكثر غموضًا وإثارة للفضول

نهايات غريبة

آمال فريد... رحيل هادئ

فنون وكوكتيل
دراما

غياب

رصدجدل

عادًة ما ينتج صناع الدراما 
السورية مسلسالت مكونة 
من 30 حلقة لعرضها في 

رمضان، الستثمار ساعات 
الفراغ الطويلة، ويفضلون 

إنهاء المسلسالت عند 
الحلقة 30 ليضمنوا متابعة 

الجمهور لألعمال حتى 
الحلقة األخيرة قبل أن 

ينخرطوا بأجواء العيد. 
لكن العديد من المخرجين 
لم يتقيدوا بتلك القاعدة 

هذه السنة؛ حيث أن 
ثمانية مسلسالت من أصل 
22 تجاوز عدد حلقاتها 
الثالثين، وال يزال عرضها 

مستمرًا.

ال يزال العرض 
مستمرًا
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يخرجها  حني  »املنبعثة«  بـ قهوتها  ويسمي 
الــقــهــوة فتفوح  ــة  آلـ مــن كفنها ويــضــعــهــا فــي 
رائـــحـــة الــقــهــوة الــكــريــولــو الــتــي لـــم تــمــر على 
كغيره  أليخاندرو  ــه  تــوجَّ تلك.  آلته  قبل  آالت 
 أن يعرف 

ً
البلدة لدونيا إلينا آمــا من أهالي 

 بخواكني، لكنه كان آخر الزائرين؛ 
ّ

منها ما حل
ع أن يكون بيتها ممتلئًا بالناس في 

ّ
فقد توق

مــنــاســبــات كــهــذه حــيــث الــخــبــر الــيــقــني يحوم 
الصغير.  القهوة في مطبخها  حــول شــواالت 
يــده بالخمسني بيسو طالبًا  ألــيــخــانــدرو  مــد 

منها أوقية قهوة. 
سأحضرها اآلن لكن عليك أن تعلم أال أخبار 

لدي. خواكني يرفض الحديث.  
ــن حـــديـــثـــهـــا.  ــ ــًا مـ ــنـــدهـــشـ كــــــان ألــــيــــخــــانــــدرو مـ
فــالــجــرائــم عــنــدهــم نــــادرة الــحــدوث ال تتعدى 
املشاجرات القليلة، أما البوليس فهو موجود 
أو  مــدرســة  فــي  نظافة  عاملة  كثيرة؛  بأشكال 
مدير مكتبة أو رجل دين أو نادلة في حانة.. 
الــذي ربط  لــم يظهر بعد ذلــك الشخص  كيف 
ســاقــي خــواكــني بسكة الــقــطــار الـــذي سيسير 
قــادرًا على  أن يكون  عليهما ويقطعهما دون 
سماع صرخات خواكني، آخر أشكال تنفيسه 
عــن وجــعــه. هـــمَّ ألــيــخــانــدرو بــالــخــروج، كانت 
فقد  القهوة،  أنــه ال يحتاج  إلينا تعلم  دونــيــا 
اشترى منها أوقيتني باألمس، وهكذا أحّبت 
أن تعّوضه عــن خسارته كغيره مــن األهــالــي، 

وتطّوعت بالتخمني. 
فنجاني  لنا  ألــيــخــانــدرو، سأصنع  يــا  اجلس 
قهوة. أنا أثق بك أكثر من اآلخرين. تبّسم لها 
واهتمامه  بفضوله  لها  واعترف  أليخاندرو، 
بأن تقتص العدالة من الفاعل. حّدثها أنه وفي 
باتريسيو،  الطبيب  التقى  بيتها،  إلى  طريقه 
وكان من بني املسعفني، ومن أخبره أن الشرطة 
تواجدت معهم في املكان وأن دافيد، الشرطي 
املـــســـؤول، لــم يــتــوقــف عــن ســـؤال خــواكــني: من 
فعل هذا بك؟ رغم أن املسكني كان فاقد الوعي. 

ح. قالتها إلينا بلهجة حاسمة. - لن يصرِّ
- ِلَم؟

- لم أرغب بالحديث عن هذا أمام الجميع، لكن 
-الله وحده يعلم- أن هذا انتقام. 

.… -
- يقولون إنه كان على عاقة مع كارمن زوجة 
غييرمو، وإن األخير من فعل به ذلك، وإنه قّرر 
الصمت كي ال يفتح عليه نيران زوجته، ماريا.
ــارمـــن وغــيــيــرمــو لــيــســا زوجـــــني كما  - لــكــن كـ

أنهما منفصان منذ سنتني.
ل. - نعم، بسبب خواكني.. انتقام مؤجَّ

.… -
- هذا ليس كل شيء، قال ميغيل، إن املسؤول 
عن قطع ساقيه هو خواكني نفسه، وقد ربط 
الخمر ألن  تأثير  الحديد تحت  نفسه بسكة 
فــكــرة االنــتــحــار تــحــت عــجــات الــقــطــار كانت 
تــــراوده وهـــو فــي عــقــلــه، لــكــن الــســكــر الشديد 
ــه يــقــتــل ســاقــيــه فقط  أنــ ــدرك  ــ يـ ــال دون أن  حــ
بينما سيظل عقله وذاكرته على قيد الحياة 
يستذكران دومًا كيف تحّولت هاتان الساقان 

خال عدة دقائق لسكة قطار لحمّية.
.… -

- الله وحده يعلم، لكن أندريا تقول إن ميغيل 
بــولــيــس ســـري وإنــنــي يــجــب أن أشـــّك فــي ما 
أنــا؟ قالت غارسييا إنه  يقول، مــاذا يهمني 
ال بد أن شفيعة خواكني غاضبة منه. لطاملا 
كــان يعلق صــورتــهــا على جـــدار منزله لكنه 

اســتــغــنــى عــنــهــا مـــؤخـــرًا ألن مـــديـــر املــصــنــع 
الــــذي يــعــمــل ِبـــه مــلــحــد وقـــد ســخــر مــنــه حني 
رأى الــصــورة )لــوت شفتيها حــني قالت ذلك 
أن  الله وحــده يعلم  ورفعت نظرها للسماء( 

هذا عقاب إلهي.

الخلفي  بالشارع  منزله  في  يعيش خواكني 
ملنزل والديه، مع زوجته وولديه الصغيرين. 
الــوعــي، وِفي  حني نقلوه للمشفى كــان فاقد 
األيــــام الــتــالــيــة كـــان املــقــدم دافــيــد شــبــه مقيم 
عــنــده، بــالــكــاد يــغــادر املــكــان حــني يــلــح عليه 
ــــراف. طــلــب املــقــدم  ــــصـ ــبــــاء بـــوجـــوب االنـ األطــ
دافـــيـــد رؤيـــــة ســـاقـــي خــــواكــــني، نــــزع الـــحـــذاء 

غدير أبو سنينة

ــر ســـــرًا مـــحـــفـــوظـــًا فــــي مــفــاصــل  ــ ــ ســيــبــقــى األمـ
صناعية أوصلت بركبتي خواكني.

وفـــد الـــنـــاس فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــادثــة إلــى 
منزل دونيا إلينا، العجوز التي تقطع عشرة 
الــقــهــوة من  لــشــراء حــبــوب  كيلومترات يوميًا 
لتبيعها  ريميذيو،  ببلدتها  املحيطة  املـــزارع 
عرف دونيا 

ُ
لألهالي بخمسني بيسو كوبيا. ت

إلــيــنــا بــســيــدة الــقــهــوة وأحــيــانــًا بــالــحــانــوتــي، 
أكياس بيضاء  القهوة في  ألنها تمأل كميات 
غــيــر شــفــافــة خــوفــًا مـــن افــتــضــاح أمـــرهـــا لــدى 
ــال الـــخـــاصـــة.  ــ ــمـ ــ ــلـــطـــات، الـــتـــي تــمــنــع األعـ الـــسـ
السلطات، رغم  ذلــك، بمن فيهم  الجميع يعلم 
أن أفـــرادهـــا يــشــتــرون مــن دونــيــا إلــيــنــا خــارج 
أوقــات العمل، لكن ادعــاء الخوف من السلطة 
بالنسبة للسلطة يبقى أمرًا مطلوبًا في كوبا 

أو الجزيرة، كما يحلو ألبنائها تسميتها. 
»صاحبة الجثث الحية«،  بها أليخاندرو بـ

ّ
يلق

ليلى بن صالح

كثيرًا ما أخفى تخّصص الباحثة الفرنسية 
سوسيولوجيا  في   )1955( هاينيش  نتالي 
ــان لنجاح  ــــرى، وربـــمـــا كـ الــفــن انــشــغــاالت أخـ
»النخبة  مثل  التخّصص  هــذا  ضمن  أعــمــال 
الــفــنــيــة«، و»بـــراديـــغـــم الــفــن املــعــاصــر«، و»مــا 
يفعله الفن بعلم االجتماع« دوٌر في تهميش 
بقية منشوراتها، ومن بينها كتاب »حاالت 
املـــــرأة: الــهــويــة املــؤنــثــة فــي الــتــخــيــيــل األدبـــي 
الــغــربــي« الـــذي صـــدر مــؤخــرًا عــن مــنــشــورات 
»غاليمار«، وهو في الحقيقة عودة إلى عمل 
قــديــم صــــدر فـــي 1997، مـــع تــوســيــع مـــاّدتـــه، 
فــبــعــد أن الـــتـــقـــطـــت أبــــــرز مـــامـــح املــــــــرأة مــن 
بــعــض الـــروايـــات املــشــهــورة هــا هــي تتقصى 
فـــي 150 روايــــــة مـــن مختلف  الــــصــــورة  ــذه  هــ
آداب أوروبـــا وعــلــى مــدى قــرنــني ونــصــف من 
و2018، حدثت   1997 بــني  الــروائــي.  التأليف 

الهوية  فــي  هاينيش  بحسب  كــثــيــرة  أشــيــاء 
ــّوالت  ــيـــس املـــقـــصـــود هـــنـــا تـــحـ ــثــــويــــة، ولـ األنــ
داخل النصوص، فتلك مجّرد انعكاس لتغّير 
ل املرأة لنفسها والصورة التي 

ّ
عميق في تمث

تنتجها وتفرضها في محيطها، وخصوصًا 
مع تراكم »مــدّونــة  نسوية« نظرية كثيرًا ما 
تــتــجــّســد فـــي مــنــظــمــات ومـــشـــاريـــع إعــامــيــة 
ــك. إذن فـــإن هـــذه الـــعـــودة إنــمــا هي  وغــيــر ذلــ

مراجعة ضرورية.
يــنــطــلــق الــعــمــل مـــن تــصــنــيــف إحــصــائــي عن 
الــــروايــــات،  فـــي  املـــــرأة  لــعــبــتــهــا  الـــتـــي  األدوار 
منها املكّرسة مثل األم، والعشيقة، والزوجة 
الــزمــن تظهر على الائحة  بــمــرور  الــخــائــنــة. 
أدوار جديدة، ال تترّدد في كثير من األعمال 
ذات  املـــرأة  مثل  مهمة،  فــئــات  تشّكل  ولكنها 
املسار املهني الخاص في مجاالت أكاديمية 
أو ريــاضــيــة أو ســيــاســيــة، واملـــــرأة املــتــحــّررة 
جــنــســيــًا. تــــرى هــايــنــيــش هـــنـــا، أن الــتــخــيــيــل 
ي ساهم فــي جعل 

ّ
الــروائــي هــو أكثر نــوع فن

هذه النماذج متداولة في املجتمعات.
على  تعليقاتها  من  هاينيش  تنتقل  بحذر، 
الروايات إلى استنتاجاتها، حيث تشير إلى 

من فعل بك هذا يا خواكـين؟

تعود نتالي هاينيش 
إلى دراسة أصدرتها مند 

قرابة عقدين لترسم 
مالمح تحّوالت في 

صورة المرأة في األدب 
ومن ورائها صورها 

في الحياة العامة

حاالت المرأة من شارلوت برونتي إلى نصوص قريبة

نتجرّأ ونحلّق تحت أغطية الليل

مثل جزء من جدار بيت في ريميذيو

تعتبر المؤلفة أن صورة 
المرأة صنعتها خيارات 

من خارج األدب أساسًا

سنينة  أبو  غدير  كتابة  نضع  حين 
نماذج  من  كنموذج  ــصــورة(  )ال
تأثّرت  عربية  لكتابات  متعددة 
أميركا  السرد في  بتقنيات وعوالم 
إلى  ننتبه  ال  أن  يمكن  هل  الالتينية، 
هذا  كان  فإذا  أساسية؟  فروقات 
العربية  الكتابات  معظم  في  التأثر 
فإنه  أسلوبية،  استعارات  عن  عبارة 
عرب  وكتّاب  سنينة  أبو  مع  يبدو 
آخرين في المهجر األميركوالتيني 
من  كتابة  إلــى  أقــرب  أصبح  وقــد 
ــاخ، مــتــجــّذرة  ــن ــم ــذا ال داخـــل هـ
وتستطيع التقاط ما هو أبعد من 

الغرائبية.

أبعد من الغرائبية

2425
ثقافة

قصة

كتاب

قصائد

فعاليات

وعلى  داخــلــه  العامة  اســم  تفقد  صه،  وتفحَّ
الــنــعــل، نــمــرة الـــحـــذاء، 43. أعــــاده إلـــى كيس 
جمع فيه األدلــة ولــم يكن 

ُ
الباستيك الــذي ت

من دليل على الجريمة سوى ساقي خواكني 
يـــــــه. أســــــــرع لـــخـــواكـــني  ــتــــورتــــني وحـــــــذاء ــبــ املــ
هل  الــحــذاء؟  على  حصلت  كيف  مستجوبًا: 
أحضرته من إسبانيا؟ هل أرسله لك أحدهم؟ 

هل اشتريته مهّربًا…

ــــرت عــلــى ملكة   األهـــالـــي أن الــصــدمــة أثـ
ّ
ــن ظــ

الــنــطــق لــــدى خـــواكـــني، فــبــعــد تــلــك الــصــرخــة 
أعــلــى من  نــاظــر املحطة بأنها  الــتــي وصفها 
صــــوت الـــقـــطـــار، لـــم ُيــســمــع لــخــواكــني صــوت 

أن الـــ 150 روايـــة، وهــو عــدد ضخم بالنسبة 
لـــعـــّيـــنـــات دراســـــــة أدبــــيــــة، هــــو فــــي الــحــقــيــقــة 
ــن تـــقـــديـــم قــــــراءات  عـــــدد ضــئــيــل ال يـــمـــّكـــن مــ
موّسعة وجــازمــة حــول املــســارات التاريخية 
ــة، وهـــــي هـــنـــا تــســتــعــيــد خــلــفــيــتــهــا  ــ ــيــ ــ واألدبــ
مــنــهــا حني  كــمــا تستفيد  الــســوســيــولــوجــيــة 
عــلــى  األدب  خــــــــارج  مـــــن  مــــــؤثــــــرات  تــــــــدرس 
الروايات مثل الخيارات ذات الخلفية املادية 
والتي تخضع  للناشرين،  اإليديولوجية  أو 
للثقافة السائدة وعادة ما تكون محّركاتها 
أبــعــد مـــا تــكــون عـــن األدب مــثــل الــســائــد في 
وسائل اإلعام والتوّجهات السياسية لبلد 
ــــم أنـــهـــا تقع  ــر. هــــذه الــعــنــاصــر ورغـ ــ دون آخـ
تمامًا خــارج النصوص فإن أثرها قد يكون 
أكــبــر مــن أي تأثير أدبـــي أو نــظــري قـــادم من 
ــــات الـــنـــســـويـــة، فـــصـــورة املــــــرأة الــتــي  ــــدراسـ الـ
أنتجها األدب الروسي خال القرن العشرين 
تختلف تمامًا عــن صــورة املـــرأة فــي الــروايــة 

األميركية خال نفس الفترة.
 أبرز إضافة تقّدمها هاينيش وهي تقرأ 

ّ
لعل

مسار تحّوالت صورة املرأة على مدى زمني 
طــويــل، هــو اقــتــراحــهــا ملــفــهــوم »عــقــدة الـــدور 
الثانوي«، حيث ترى أن هناك وعيًا مزدوجًا 
بــذلــك؛ األول يقع فــي الــحــيــاة الــعــامــة )مجال 
ــانـــي يــقــع في  ــثـ ــمــــاع(، والـ ــتــ بــحــث عـــالـــم االجــ
الــنــصــوص )مــجــال اشــتــغــال املــؤلــفــني(، وهي 
بــذلــك تشير إلـــى خــصــوصــيــة فــي دراســتــهــا، 
فــــي كــــل مــــســــتــــوى، بــحــكــم  ــًا  ــا قــــدمــ ــهـ لـ إذ إن 
تخّصصها من جهة و من أخرى كونها قارئة 

شغوفة باألدب، كما يؤّكد عملها الضخم.

خال الشهر األول من وقوع الحادثة، وحني 
ــــوى كـــلـــمـــات قــلــيــلــة  نـــطـــق لــــم تـــصـــدر عـــنـــه سـ
يــرّددهــا عند الحاجة. كــان أنينه همهمة، لم 
ــم يــبــُد عــلــى وجــهــه غير  ــم يــصــرخ ولـ يــبــك ولـ
التجهم. وخال عام، كان خواكني قادرًا على 
املشي بتمايٍل سببه أطرافه الصناعية. اتخذ 
فيه  يبيع  دكــانــًا  الصغير  بيته  مــن صــالــون 
الحلوى التي يصنعها بنفسه. لم يعد يجرؤ 
أحــــد عــلــى ســـؤالـــه »مــــن فــعــل هــــذا بــــك«، فهو 
بالكاد يتحّدث، حتى املقّدم دافيد أغلق ملف 
بــأطــراف خواكني   

ّ
أن ما حــل القضية بتأكيد 

ال عاقة له باألمن القومي، وبأمر نافذ منه، 
الفاعل، صار  عــن  الــنــاس يتساءلون  لــم يعد 

مــنــظــر خـــواكـــني مــألــوفــًا وهــــو يــســيــر وحــيــدًا 
األزرق  الجينز  ببنطاله  الــبــلــدة  شــــوارع  فــي 
ــأنــــه جـــزء  الـــعـــريـــض وقــمــيــصــه األخــــضــــر وكــ

مقتطع من جدار بيت في ريميذيو.  
تــبــيــع دونــيــا إلــيــنــا اآلن مــابــس مــهــّربــة إلــى 
جــانــب الــقــهــوة ألهــالــي الــبــلــدة. هــمــســت مــرة 
ألليخاندرو أن الوحيدين اللذين يكثران من 
شراء البناطيل الرجالية القصيرة هما دافيد 
وغييرمو. تأّملها أليخاندرو وهي تلفظ تلك 
الكلمات بحذر ووّجــه نظراته لألسفل، نحو 

ساقيه، وتمتم: وأنا.
)كاتبة ومترجمة فلسطينية أردنية مقيمة في 
نيكاراغوا(

تجاوز عقدة الدور الثانوي

ما ال تقوله أي كلمة

الدولي  المهرجان  من  الخامسة  الــدورة  فعاليات  الجمعة  غٍد  بعد  تنطلق 
للشعر في سيدي بوسعيد )الصورة( بالقرب من تونس العاصمة، وتتواصل لثالثة 
أيام بمشاركة 25 شاعرًا من 15 بلدًا. من بين المشاركين؛ صالح فائق من العراق، 
ومحمد بن طلحة من المغرب وإيفون لمان من فرنسا، وجوزيه باولو سانتوس 

من البرتغال.

في  المشربية«  »غاليري  في  يُفتتح  الــذي  المعرض  عنوان  المفّضلة  أشيائي 
القاهرة مساء 24 الشهر من الجاري ويتواصل حتى 19 من الشهر المقبل. يتضّمن 
الزجاج والورق والخشب كجزء من  المهمل من  أعماًال إلعادة تدوير  المعرض 
تصميم المدينة العصرية. من بين الفنانات المشاركات: كاملة بسيوني )الصورة( 

ورانيا عاطف ومليكة حسن.

بيكاسو والرقص عنوان معرض افتتح في »دار األوبرا الوطنية« بباريس في الثالث 
المقبل.  سبتمبر  أيلول/  من  عشر  السادس  حتى  ويستمر  الجاري  الشهر  من  عشر 
الباليه عبر مجموعة من  يستكشف المعرض الدور الذي لعبه بيكاسو في تاريخ 
الزوايا«  الراقصين حينها مثل »موكب« و»القبعة ثالثية  التي تأثر بها كبار  األعمال 

و»ميركور«، كما يقّدم وثائق تتناول عالقته بالفنون األدائية.

المدينة«  )الصورة( على خشبة مسرح »مترو  سامي حّواط  اللبناني  الفنان  يقّدم 
الجاري حفًال موسيقيًا. يرافقه  العاشرة من مساء 26 من الشهر  بيروت عند  في 
)قانون(، وفؤاد بو كامل  بيطار  )أكورديون(، ووفاء  المنى  بو  سماح  كّل من 
أغاني ذات مضامين  أساسًا  )إيقاع(. يؤدي حّواط  )كونترباص(، وأحمد الخطيب 

سياسية واجتماعية.

ميرييا كاالفي

ذئاب
»ذئٌب ال يبدو كذئٍب يدخل منزاًل، 

تك تك... 
يلتهم الجّدة، 

أو يلقيها خارج املنزل
خارج منزلها، 

الجدة املسكينة«. 
- كنتم ترّددون على مسامعي:

ال تخافي
إنها مجّرد قصة.

ال شيء من هذا يحدث
مجرد قصٍة ال أكثر.. 

ولكنني لم أصدقكم أبدًا. 

واآلن أســمــع األخــبــار فــتــؤّكــد أنــنــي على 
صواب.

■ ■ ■
يقين

أن تعرف تأويل ما يقوله
مسبٌح مهجوٌر في فصل الشتاء

ذات  فة 
ّ
متوق فيريس  تقوله عجلة  ما  أو 

يوم إثنني
بدون حلوى الخطمي وال أضواء النيون، 
أو ما تقوله خيمة ذاك السيرك الذي أزيل
- كــفــى مــن األلــعــاب الــبــهــلــوانــيــة والحيل 

والسحر. 

أن تتفّهم وتقبل أنها أيضًا: 
 من البهجة،

ٌ
 خالية

ٌ
أياٌم مضجرة

مشهٌد غيُر مألوف ينذر،
يفرض حضوره بشكل دوري. 

أن تعرفه هــو فــي الــوقــت ذاتـــه، أن تكون 
متيقنًا بأن جسدك لن يكون -ال يمكن أن 
الــتــي هو  الليالي الحفلة  يــكــون- فــي كــل 

عليها في هذه اللحظة! 

■ ■ ■
إصرار

 إلى املصباح، 
َ

ما الذي يجذب البعوض
اقــتــرابــه ويلتهمه  عــنــد  يــنــفــجــر  كـــان  إذا 

الظل؟ 
ــــذي يـــحـــّرك الــنــحــل ويــدفــعــه  ــا الــقــلــق الـ مـ

ليلسع
إذا كانت تلك اللسعة تسّبب موته في ما 

بعد؟ 

وألننا ال نستطيع اإلجابة، نصّر. 
ألننا ال نريد أن نفّكر في األمر، نتجّرأ 

ق تحت أغطية الليل، هكذا.
ّ
ونحل

■ ■ ■
شاعريّة

أن تأكل كمن ال يأكل االسم: 
ليس حّبة الفراولة الوقحة تقريبًا 

فوق بياض السيراميك،
 الصامت للشتاء

ّ
وإنما الظل

الذي يستقبل في الصمت دوّي االنفجار
ال يبقى هناك في انتظار الثمرة.

من فرط ما نحن قريبان جدًا من األرض، 
لن نسقط من جديد.

أن تحّب يعني أن تسقط.

■ ■ ■
سارت كل األمور على ما يرام

تعيد الطريق املؤّدي إلى منزل والديها. 
يستغرق عشرين دقيقة فقط في الحافلة 

وربع قرن أو أكثر 

في املصعد
ــدة: ال تـــَدعـــوا  ــديــ حــيــث تـــقـــرأ وملــــــــّراٍت عــ

األطفال
يسافرون بمفردهم 

بدون »ال«
ــــي الــــســــنــــوات الـــتـــي  ســـتـــفـــّكـــر حـــيـــنـــهـــا فـ

غّيرتها
 للنصيحة. 

ً
حتى أصبحت مستقبلة

نصائح  القائمة  إلــى  ستضيف  عندها 
أخرى، 

ت أن تجدها منذ زمن. 
ّ
مثل تلك التي تمن

ــرام«،  ــــور عــلــى مـــا يــ ــارت كـــل األمـ »إذا ســ
فّكرت، 

»فتيان اليوم هم من سيحذفون النفي«. 
الــفــتــيــات، مــثــل طــفــلــة الــطــابــق الــســابــع، 

والتي تذّكرها بطفولتها،
 حاضرًا بوضع عامة 

ّ
سيجعلن غيابهن

دائمة بمفتاح
فوق حروف »األلف«. 

 األمــور 
ّ

 أبــوابــًا. إذا ســـارت كــل
َ
سيفتحن

.
ّ
على ما يرام، سيسافرن بمفردهن

)ترجمة عن اإلسبانية: إبراهيم اليعيشي(

أن تأكل ما ال تقوله أي كلمة
وهكذا، بالفم املآلن، أن تكتب.

■ ■ ■
مسارات

كنت تقولني لي إن املرء دائمًا ما يعشق 
بشكل مشابه ولكن بطريقة مختلفة. 

واآلن بيني وبني القهوة نحاول أن نحزر 
أن  أم  كــان متشابهًا  مــا  هــل جنى علينا 

االختاف كان هو الجاني. 
ومثل عامة على الطريق، تقودني املرارة 

إليِك 
وأنِت في املطبِخ تذيبني بامللعقة السكر 

الذي لن يوقظني من جديد. 

ال ُيستنتج من إيماءتِك أّي جواب، 
وإنما فقط إشارة عن الخسارة. 

انظري: 
كتفّي  عــظــام  لتصبح  لــي جناحان  ليس 

من جديد كما كانت
إذا أنت لم تنظري إليها. 

وأنت التي ال تملكني الحماس للتحليق.
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»الزاوية«، إيميليو بيتوروتي )األرجنتين(، زيت على قماش

كتاالنية  Mireia Calafell شاعرة 
فــي   1980 ــام  ــ عــ ولـــــــدت  ــة  ــيـ ــانـ ــبـ إسـ
ــيــــث تــعــمــل  ــة، حــ ــونــ ــ ــل ــرشــ ــنــــة بــ مــــديــ
كاالفي  ميرييا  تكتب  اليوم.  وتقيم 
بــالــلــغــتــن الــكــتــاالنــيــة واإلســبــانــيــة. 
نشرت عدة مجموعات شعرية من 
 ،)2006( الجسد«  »شاعرية  بينها: 

َرز« )2010(.
ُ
و»غ

بطاقة

عمل للفنان اإلكوادوري أوسفالدو غواياسمين

الشاعرة



سينما

محمد هاشم عبد السالم

قبل 10 أعوام، فاز املخرج الروسي 
 )1962( دفـــورتـــســـفـــوي  ســـيـــرغـــي 
بــــجــــائــــزة تــــظــــاهــــرة »نــــظــــرة مــــا«، 
فــي الـــدورة الــــ61 )14 ـ 25 مــايــو/ أيــار 2008( 
« الـــســـيـــنـــمـــائـــّي، عــــن فــيــلــمــه 

ّ
ملـــهـــرجـــان »كــــــــان

الــروائــي األول »تــولــبــان«. مع فيلمه الروائي 
شارك في املسابقة الرسمية 

ُ
الثاني »أيكا«، امل

 )2018 أيــــــار  ــايــــو/  مــ  19 ـ   8( الــــــــ71  لــــلــــدورة 
إْسلياموفا  ســامــال  فــازت  نفسه،  للمهرجان 
واستحقاق،  بــجــدارة  ممثلة،  أفضل  بجائزة 
عن تأديتها دور الفتاة الكازاخستانية أيكا.

ِمن بداية »أيكا« إلى نهايته، يصعب تصديق 
أن األحــــداث تـــدور فــي روســيــا، وتــحــديــًدا في 
بأيكا  حيطة 

ُ
امل فالبيئة  الــــ21.  الــقــرن  موسكو 

وبــالــشــخــصــيــات الــقــلــيــلــة األخـــــرى، وظــروفــهــا 
املعيشية القاسية، تستدعي األجواء البائسة 
اب الروس الكبار، والشخصيات 

َّ
في أعمال الكت

صراعاتها  وتجسيد  ابتكروها،  التي  األدبية 

ــع الـــوجـــود بشكٍل  مـــع الــحــيــاة واملــجــتــمــع، ومـ
ــر بعنوان روايــة  ــذكِّ

ُ
عــام. ذلــك أن ظــروف أيكا ت

»الـــحـــضـــيـــض« ملــكــســيــم غــــوركــــي وأجـــوائـــهـــا. 
عليه  فينطبق  الفيلم  شخصيات  تكوين  أمــا 
ـــون وُمـــهـــانـــون« لــفــيــودور 

ّ
عــنــوان روايــــة »ُمـــذل

ــتــــاف مـــوضـــوع  دوســـتـــويـــفـــســـكـــي. ورغــــــم اخــ
الفيلم، إال أن أيكا تجسيد  الــروايــة عن حبكة 
 واملهانة في أوضح ُصورهما داخل 

ّ
ل

ُ
حي للذ

املجتمع الروسي املعاصر. في 100 دقيقة هي 
دفورتسفوي  يتوانى سيرغي  ال  الفيلم،  مــّدة 
التي تتعّرض  عن تقديم املآسي تلو األخــرى 
ــبـــدو فــــي الـــبـــدايـــة  ــا تـ ــهـ لـــهـــا أيــــكــــا. صــحــيــح أنـ
نموذًجا ألٍم بالغة اإلجرام وُمنعدمة املشاعر، 
ساعات  بعد  املستشفى  فــي  وليدها  تترك   

ْ
إذ

ــرب بـــعـــد رفــضــهــا  ــهــ قــلــيــلــة عـــلـــى والدتـــــــــه، وتــ
إرضاعه؛ لكن، مع تطّور األحــداث، تظهر أيكا 

ُمجّرد ضحية، كرضيعها الذي تركته.
ـــا إلــــى روســـيـــا. 

ً
ــهـــاجـــرة جـــــاءت حـــديـــث هـــي ُمـ

ــازة  ــا، لــكــن إجــ اســتــطــاعــت تــرتــيــب أوضـــاعـــهـ
عــمــلــهــا انــتــهــت مــّدتــهــا، فــبــات عــلــيــهــا العمل 
ـــتـــاٍت ال تــحــصــل عــلــيــه غــالــًبــا. 

ُ
ا، ُمــقــابــل ف ســـــّرً

التي  العصابة  طاردها 
ُ
وت الــديــون،  احقها 

ُ
ت

ُمــضــطــّرة للسكن في  إلــى روســيــا.  أوصلتها 
 شيء 

ّ
س فيه الــعــشــرات، حيث كــل ـــزل يــتــكــدَّ

ُ
ن

باستثناء  الجميع،  وُمشاع بني  ُمشترك  فيه 
ــجــاهــد فــي البحث عــن عمل يتيح 

ُ
فــراشــهــا. ت

 
ّ
لها تسديد ديونها. باإلضافة إلى ذلــك، فإن
حــالــتــهــا الــجــســديــة والــصــحــيــة غــيــر سليمة 
جـــّراء الــــوالدة، فهي ال تـــزال تــنــزف بعد أيــام 
صدرها  ــهــا 

ُ
وُيــؤمِل املستشفى،  مغادرتها  مــن 
لتوّرمه جراء تراكم الحليب فيه.

عاكسها الظروف بشكل يبدو كأنه 
ُ
إنسانة ت

 كــثــيــرون عنها 
ّ

ــف. يــنــفــض ــَعــسِّ
َ
ــد وُمــت ــَعــمَّ

َ
ُمــت

الجميع،  بــل ألن  فــيــهــا،  لــعــيــوب شخصية  ال 
ون 

ّ
يئن نسحق، 

ُ
امل العصري  املجتمع  في هذا 

مـــثـــلـــهـــا. طـــحـــنـــتـــهـــم الــــــظــــــروف واألوضـــــــــــاع 

د سيرغي  االقتصادية، وأماتت قلوبهم. تعمَّ
دفــورتــســفــوي، بــمــهــارة وحـــّس فــنــي صــائــب، 
ــواء قـــارســـة الـــبـــرودة  ــ تــصــويــر الــفــيــلــم فـــي أجـ
بـــصـــورة ال تـــوصـــف. ولـــهـــذا أكــثــر مـــن داللـــة، 
فالثلج الذي يهطل من دون توقف منذ بداية 
الــفــيــلــم يـــعـــوق الــبــشــر األصــــحــــاء عـــن الــســيــر 
الــطــبــيــعــي، ويــزيــد مــن قــســوتــهــم وغاظتهم 
وعزلتهم. عملت أيكا فترة من الوقت في إزالة 
واعتالها  الصقيع  لكن  الــشــوارع.  الثلج عن 
الــجــســدي حــــاال مــًعــا دون قــيــامــهــا بــالــعــمــل، 
ــــردت. اســتــعــانــت بــالــثــلــج، الــــذي تجمعه 

ُ
فــــط

من الــشــوارع، كي تضعه بني ساقيها بهدف 
إيقاف النزيف، لكن من دون فائدة.

بعد نوبة نزيف حاّد، تدخل مرحاض إحدى 

ــشــِفــق عليها 
ُ
الـــعـــيـــادات الــبــيــطــريــة. هـــنـــاك، ت

عــامــلــة تــنــظــيــفــات، لــكــن شفقتها مــتــأتــيــة من 
اكتشاف أيكا أن العاملة تجلب ابنها سًرا إلى 
خفيه بني أدوات التنظيف. تطلب 

ُ
العيادة، وت

مــنــهــا أيـــكـــا، كــمــا طــلــبــت مـــن غـــيـــرهـــا، بعض 
 

ّ
خبرها العاملة أنه بإمكانها أن تحل

ُ
املال، فت

محلها لبضعة أيام حتى تعود من إجازتها 
الــطــارئــة، بــذلــك تــحــصــل عــلــى مـــال مــضــمــون. 
ــــرض، تـــقـــوم أيـــكـــا بــأعــمــال الــتــنــظــيــف  ــم املــ رغــ
ــة، وتــطــلــب مـــن الــطــبــيــب  ــفـ ــيـ لــلــحــيــوانــات األلـ
ال  بأنه  وُيخبرها  ينهرها  لكنه  املـــال،  بعض 

ا، ويأمرها بمواصلة العمل.
ً
يعرفها بتات

البيطرية  العيادة  بتفصيلة  ق 
ّ
املتعل الخيط 

بـــالـــغ الـــقـــوة فـــي ســـيـــاق حــبــكــة الــفــيــلــم. ففي 
ـــا آخــــــر مــن 

ً
ــد أيــــكــــا صـــنـــف ــاهــ ــــشــ

ُ
ــادة، ت ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ

الــبــشــر يــعــيــشــون حـــيـــاة ُمـــغـــايـــرة، ويــنــصــّب 
ـــه عــلــى حــيــوانــاتــهــم األلــيــفــة. 

ّ
اهــتــمــامــهــم كـــل

ر  ــه طــويــلــة ُيـــصـــوِّ ــّدتـ ــا مــشــهــد مـ ـ
ً

هـــنـــاك أيـــض

ــع ِجـــرائـــهـــا مـــن جــهــة نــظــر أيــكــا،  ــرِضـ ـ
ُ
 ت

ً
كــلــبــة

ــروك قـــبـــل أيــــام  ــتــ ــتـــي تـــتـــذّكـــر رضــيــعــهــا املــ الـ
نابٍع  غير  ر  ذكُّ

َ
الت لكن  املستشفى.  في  قليلة 

ــا مــنــذ  ــرارهــ ــقــ مــــن اإلحـــــســـــاس بــــاألمــــومــــة، فــ
ـــضـــح أن 

ّ
ــا، يـــت ــ

ً
ــق ــنـــه. الحــ ـــي عـ

ّ
ــة الـــتـــخـــل ــدايـ ــبـ الـ

الــرضــيــع ســيــكــون »طـــوق نــجــاة أخــيــرا« لها 
إليها،  التهريب  عصابة  أفـــراد  وصـــول  بعد 
وقتلها.  أعضائها  بسرقة  يهّددونها  الذين 
قّرر بيعهم الرضيع تسديًدا لديونها، بعد 

ُ
ت

اعترافها لهم باغتصابها أثناء رحلتها إلى 
روسيا، وأنه ال رغبة لديها في االحتفاظ به.

ــا«، يــظــهــر مــدى  ــكـ »أيـ ـــ مـــع الـــدقـــائـــق األولـــــى لـ
مــأســاويــتــه الــفــادحــة، الــتــي تــقــّربــه ـ مــن دون 
جـــدل ـ مــن املــيــلــودرامــيــة. لــكــن هـــذه األخــيــرة 
رة. فالفيلم 

ِّ
غير فّجٍة وغير ممجوجة أو ُمنف

نموذٌج معاصر، ونادٌر سينمائًيا في كيفية 
الطراز. هذا عائٌد  صناعة ميلودراما رفعية 
إلـــى أســبــاب عــديــدة: الــســيــنــاريــو الــبــارع في 
ــم الــتــفــاصــيــل والــشــخــصــيــة وظـــروفـــهـــا  ــ رسـ
ـــجـــتـــمـــع؛ والـــكـــشـــف عــن 

ُ
الـــقـــاهـــرة وقــــســــوة امل

تدريجي،  بشكٍل  ها 
ّ
كل املأساوية  التفاصيل 

وفي الوقت املناسب؛

من »أيكا« لسيرغي دفورتسفوي )الملف الصحافي للفيلم(
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إدانة كاملة للفساد 
والرشوة والجريمة  

المنّظمة في روسيا اليوم

تبّدالت داخلية وخارجية 
دفعت سينمائيين مصريين 

إلى العمل التلفزيوني

محمد جابر

في ثمانينيات القرن الـ20 وتسعينياته، كما 
في األعوام األولى من األلفية الجديدة، كانت 
عن  مختلفة  السينمائية  األفـــام  جماليات 
تلك الخاصة بالدراما التلفزيونية في مصر. 
« املــســلــســات الــكــاتــَب، بــاعــتــمــاٍد 

ُ
كـــان »بـــطـــل

شبه كامل على الحوار والشخصيات، ومن 
دون طــمــوحــات بــصــريــة كــبــيــرة. لـــذلـــك، كــان 
هناك فصل شبه تام بني مخرجي السينما 
الـــذيـــن ال يـــحـــّبـــون املـــســـلـــســـات، وأشــهــرهــم 
رّواد موجة الواقعية الجديدة، كمحمد خان 
وعاطف الطيب وداوود عبد السيد وخيري 
الــتــلــفــزيــون، كإسماعيل  بـــشـــارة، ومــخــرجــي 
ومجدي  الحميد  عبد  وجــمــال  الحافظ  عبد 
أبــــو عــمــيــرة وغـــيـــرهـــم، مــمــن تــنــدر أعــمــالــهــم 

السينمائية.
ــر هــــذا الــوضــع  فـــي األعـــــــوام األخــــيــــرة، تــغــيَّ

تــمــاًمــا ألســبــاب عـــديـــدة، أولــهــا أن صناعة 
ــًرا 

ّ
ــه تــغــّيــرت مــؤخ

ّ
املسلسات فــي الــعــالــم كــل

، وتحديًدا مع أعماٍل مشهورة كـ
ّ

على األقــل
Breaking Bad، الذي بدأ عرضه عام 2008، 
»خــــام 35 مـــــم« ولــيــس  ر أســــاًســــا بـــــ وُصــــــــوِّ
»ديــجــتــال«، لــيــؤّكــد على تــضــاؤل املسافة  بـــ
بـــني الــســيــنــمــا والـــتـــلـــفـــزيـــون، قــبــل أن يــنــال 
إلى درجة  فنًيا استثنائًيا،  شهرة وتقديًرا 
أن البعض اعتبره »فيلًما سينمائًيا عظيًما 
 ،Game Of Thrones يمتد على 50 ساعة«؛ أو

الـــذي بـــدأ عـــرض مــوســمــه األول عـــام 2010، 
مايني   10 ا، 

ً
أحيان بلغت،  إنتاجية  بتكلفة 

ــــدة، وبــقــدر  ــــواحـ الـ لــلــحــلــقــة  دوالر أمـــيـــركـــي 
كــبــيــر مــن الــضــخــامــة واملــلــحــمــيــة لــم يعتده 

ا. 
ً
التلفزيون سابق

باإلضافة إلى ذلك، فإن مخرجني محسوبني 
على السينما، أمثال ديفيد فينشر ومارتن 
ــيـــزي واألخـــــويـــــن واتـــشـــوفـــســـكـــي،  ســـكـــورسـ
ـــقـــوا مـــســـلـــســـات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة نــاجــحــة 

ّ
حـــق

للغاية.
في الوقت نفسه تقريًبا، اندلعت »ثــورة 25 
يناير« املصرية )2011(، فارتأى املنتجون، 
 التغييرات االقتصادية والسياسية، 

ّ
في ظل

نظًرا  السينمائي،  باإلنتاج  املخاطرة  عــدم 
إلــــى انـــشـــغـــال الـــنـــاس بــــاألوضــــاع الــعــامــة، 
املعروضة  األفــام  ملعظم  التجاري  والفشل 
حـــيـــنـــهـــا. هـــــذا ســـبـــب ثــــــاٍن لـــتـــغـــّيـــر الـــوضـــع 
املحلي، حيث انخفض معدل صناعة األفام 
ــا الــبــحــث عــن بــديــل،  بـــشـــّدة، وبــــات ضـــرورًيـ
 املناسب لاستثمار 

َ
التلفزيون املكان فكان 

اقتصادًيا،  أضمن  أصبح   
ْ
إذ املــالــي،  الفني 

ــنــــوات مــصــريــة  ــى قــ ــ ــبــــاع إلـ ــ ألن املــســلــســل ُي
 الــنــظــر عـــن نسبة 

ّ
وعــربــيــة عـــديـــدة، بـــغـــض

مشاهدته. هكذا يضمن املنتج، منذ البداية، 
استعادة أمواله، وكذلك القناة التلفزيونية 
ه يعني 

ّ
التي تعتمد على اإلعانات. هذا كل

أن إنتاج الدراما التلفزيونية ال يتوقف.
نتيجة لذلك، شهدت األعوام التالية للثورة 
هجرة جماعية للمخرجني من السينما إلى 
ل عام 2013 أقوى مامحها، 

َّ
التلفزيون، ومث

ق 3 مخرجني سينمائيني مسلسات 
ّ
 حق

ْ
إذ

تّم تقديرها جًدا، فنًيا وجماهيرًيا: »موجة 
حــارة« ملحمد ياسني و»بــدون ذكــر أسماء« 
لتامر محسن و»ذات« لكاملة أبو ذكري. بعد 
للمخرجني  تلفزيونية  أعــمــال  تــوالــت  ذلـــك، 
ــا قــادمــني مــن السينما، 

ً
ـــ3، وآلخــريــن أيــض الـ

مكاٍن  إلــى  التلفزيونية  الــدرامــا  تحّولت   
ْ
إذ

ُيعطي للمخرج »مساحة أكبر من الحرية«، 
 كـــمـــا قــــــال مـــحـــســـن بـــعـــد عــــــرض مــســلــســلــه 

»هذا املساء«. 

التلفزيون طوق نجاة أخير للسينمائيين المصريين؟

يُمعن المخرج 
الكازاختساني الروسي 

سيرغي دفورتسفوي، 
في جديده »أيكا«، في 

البؤس اليومي لمهاجرة 
تعاني األمرّين في 

موسكو، جرّاء الفقر 
والظلم ومطاردة رجال 

العصابات لها

أخبار
قت املخرجة اإليرلندية نورا تومي 

ّ
◆ حق

 إياه 
ً
جديدها السينمائي »املعيل«، مقتبسة

من رواية لألطفال بالعنوان نفسه، أصدرتها 
صاحبتها ديبورا إليس عام 2000، بعد أن 

جمعت حكاياتها أثناء زياراتها املتكّررة 
ملخيمات الالجئني األفغان في باكستان، 

الهاربني من حكم طالبان. لكن الفيلم، املشغول 
بتقنية التحريك، يكتفي بسرد حكاية فتاة 

صغيرة نشأت في الفقر والظلم والقسوة، قبل 
أن تحاول النجاة من مصيرها املخيف.

اٌد وباحثون إن هناك 183 فيلًما 
ّ
◆ قال نق

رجالًيا وعائلًيا عاًما من أصل 229 فيلًما 
ها في األعوام الـ3 الفائتة، 

ّ
نتجت كل

ُ
عربًيا أ

 سينمائًيا يدور حول املرأة أو 
ً
مقابل 46 عمال

حول مجموعة من النساء: »ليست املسألة أن 
قضايا املرأة غائبة، بل إنها غير قادرة على 

غلبة املشهد. 
لكن، هذا ال يعني أن »الجنس البشري« 

ضروري لجعل أفالم املرأة أكثر أو أفضل 
من أفالم الرجل، في حني أن على الفيلم الذي 

ل فيه امرأة أن يتعامل مع خصوصياتها 
ّ
تمث

ومالمحها األنثوية، بحيث أن الدور الذي تؤّديه 
ال ُيمكن للرجل أن يؤّديه«.

 
◆ ذكرت معلومات صحافية أن املمثلة 

األميركية جينيفر أنيستون تبدأ قريًبا مغامرة 
سينمائية جديدة لها، عبر مشاركتها في 

نتجه املنّصة األميركية »نتفليكس«، 
ُ
مشروع ت

بعنوان »السيدة األولى«، وهو ـ 
بحسب الوصف الرسمي له ـ »كوميديا 

سياسية«، تؤّدي فيه دور رئيسة أميركا: 
»عندما تدخل بيفرلي وكيسي نيكولسن 

)الشخصيتان األساسيتان في الفيلم( البيت 
نان من إثبات مقولة أن وراء 

ّ
األبيض، ستتمك

كل امرأة عظيمة... امرأة«، كما جاء في بيان 
املنّصة.

ل املصري أحمد حلمي في فيلم جديد 
ّ
◆ يمث

بعنوان »الجان اتهان«، كتابة عبد الرحيم 
كمال وإنتاج وليد صبري، علًما أن خالد 

مرعي ـ الذي كان سُيخرج املشروع قبل 
استبداله بأحمد نادر جالل ـ يشارك فيه 

بصفته اإلنتاجية. وُيفترض بحلمي وفريق 
املمثلني أن ُيصّور مشاهد عديدة من هذا 

الفيلم »الكوميدي الساخر« في اليونان ودول 
أوروبية عديدة، وذلك ابتداًء من األسابيع 

القليلة املقبلة، علًما أن ال معلومات عن 
مضمون الحكاية، في حني أن الثالثي حلمي 

فة 
ّ
وكمال وجالل يلتقون في جلسات مكث

الختيار املمثلة األولى.

نشيد 
ميلودرامي

»أيكا« لسيرغي دفورتسفوي

من »الجماعة 2« لشريف البنداري )فيسبوك(

الحقيقي واألصــيــل في  الــواقــع والــجــانــب  ُيثير اهتمامي هــو  مــا 
للتعبير.  والصادق  السليم  باملعنى  الحقيقيون«  »الناس  الناس. 
عندما أقول »ناس الشوارع« فال أقصد بذلك أي ازدراء أو إيحاء 
ســلــبــّي. إنــهــم هــــؤالء الــذيــن أصــادفــهــم أثــنــاء عـــبـــوري. أكــثــر ما 
ُيعجبني في مسألة عالقتي بالناس الذين أصّورهم، يكمن في 

أن هؤالء الناس أنفسهم لطفاء للغاية. 
فرنسوا داميان

في مهرجان »كاّن« أعاني كفاية. وجودي هناك يجعلني أعمل 
أكثر من وظيفتي في االستديو أثناء تقديم برنامجي مباشرة 
الهستيريا، ويستحيل  ــرة  أقــع فــي دائـ ــاّن«،  الــهــواء. فــي »كــ على 
علّي املشي في الشارع من دون لقاء عشرات األشخاص الذين 
ُيعاملونني كأني نجم. املأزق اآلخر هو تقليص عدد األسئلة، ألن 

، وهو مكتٍف بالترويج لعمله. 
ٌ

وقت الضيف قليل
أنطوان دو كون

يــتــنــاول الفرنسي بــونــوا جــاكــو فــي »إيــفــا« )إنــتــاج بلجيكي ـ 
هم بسرقة 

ّ
يال( الكاتب، املت

ّ
فرنسي( يوميات برتران )غاسبار أول

مسرحية من أحد زبائنه. ذات يوم، يلتقي إيفا )إيزابيل أوبير(، 
فتاة ليل غامضة جًدا، في »شاليه« تملكه صديقة له، ُيقيم فيه 
 العثور على »الوحي« لكتابة عمل جديد. لكنه يقع سريًعا 

ً
محاوال

في فّخ الهوس القاتل بإيفا، وبعاملها وغموضها وسحرها.

م  في 234 دقيقة هي مّدة فيلمه الجديد »موسم الشيطان«، ُيقدِّ
الف ديــاز بعض أحــوال بلده عــام 1979، في ذروة  الفيليبيني 
برئاسة  حينها،  الحاكم  للنظام  والسياسي  العسكري  التشّدد 
العرفية. لكن مــزارعــني عديدين  أعلن األحــكــام  الــذي  مــاركــوس، 
يرفضون هذا القمع والتشّدد، فينتفضون على القرار ويحاولون 

االنقالب عليه.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

أعلن فريق روما اإليطالي لكرة القدم اليوم تجديد 
عقد مدربه اوزيبيبو دي فرانشيسكو حتى 

موسم 2019-2020. وقال النادي عبر موقعه على 
االنترنت »يسعدنا إعان تمديد عقد أوزيبيو 

دي فرانشيسكو حتى نهاية موسم 2020-2019«. 
وقال »أنا سعيد للغاية بمواصلة هذه التجربة 

مع روما وجماهيرنا. الثقة التي استشعرتها من 
جانب الرئيس واملسؤولني تمألني فخرًا وأتمنى 

أن أكون على قدرها في موسم آخر«.

بدأ العب التنس اإلسباني، رافاييل نادال، 
التدرب على العشب الطبيعي ملاعب بطولة 

مايوركا املفتوحة، استعدادًا لخوض غمار بطولة 
»ويمبلدون« الكبرى، التي ستقام في الفترة بني 

2 إلى 15 يوليو/تموز. وخال ساعة ونصف 
الساعة، تدرب نادال على العشب مع مدربه، 
كارلوس مويا، أمام العشرات من املشجعني 

وتحت األمطار الغزيرة. وسيعقد نادال مؤتمرًا 
صحافيًا السبت املقبل للحديث عن استعداداته.

أعلن فريق أشبيلية اإلسباني أن الفريق سيواجه 
فريق بنفيكا البرتغالي في 21 يوليو/ تموز 

املقبل ثم أرسنال اإلنكليزي في الرابع من 
أغسطس/آب ضمن بطولة كأس األبطال الدولية 

الودية التي يشارك فيها 18 فريقًا في ثاثة مقرات 
في ثاث قارات مختلفة. ويبدأ الفريق اإلسباني 

استعداداته للموسم املقبل بتلك املباراتني 
الوديتني وذلك بعد انتهاء فترة اإلعداد التي 

سيقضيها في مدينة بينيدروم.

روما يمدد عقد 
مدربه دي فرانشيسكو 

حتى 2020

نادال يستعد 
لويمبلدون على مالعب 

مايوركا العشبية

أشبيلية يواجه 
بنفيكا وأرسنال تحضيرًا 

للموسم المقبل

يخوض المنتخب 
المغربي، اليوم، 
مواجهته الثانية 
في بطولة 
كأس العالم، 
وهذه المرة 
ضد المنتخب 
البرتغالي 
القوي بقيادة 
كريستيانو 
رونالدو، حيُث ال 
بديل عن تحقيق 
الفوز أو النقطة 
على أقل تقدير. 
في وقت ال 
يمكن لمنتخب 
»برازيل أوروبا« 
أن يفقد النقاط 
في هذا اللقاء، 
ألن األمر سُيعقد 
مهمة تأهله 
إلى الدور الثاني.

)Getty/الفرصة األخيرة لبن عطية وزمالئه )ماتيو كيامبيلي

البرتغال و»أسود األطلس«
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رياض الترك

ــام  ــ ــــس املـــــــبـــــــاراة أمــ ــونـ ــ ــرت تـ ــ ــسـ ــ خـ
املــنــتــخــب اإلنـــكـــلـــيـــزي فــــي الـــوقـــت 
الــقــاتــل بــهــدف مــن الـــهـــداف هــاري 
كني بعد صمود دام 88 دقيقة. تونس قاتلت 
مـــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى الــنــقــطــة كــأقــل تــقــديــر 
لكنها فشلت في النهاية بسبب الدفاع املبالغ 
فيه والــذي سمح للخصم بالسيطرة بالطول 
ــن الــكــرة  ــرم الــتــونــســيــني مـ ــعــــرض، مــمــا حــ والــ
تمامًا وكأن إنكلترا كانت تلعب لوحدها في 

هذه املباراة.

روح قتالية ودفاع صلب
ال يــمــكــن إغـــفـــال أن املــنــتــخــب الــتــونــســي قــدم 

تونس تسقط بالرهبة
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رياضة

A

غــــاب نــجــم املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم 
نــيــمــار عـــن الــتــمــاريــن الــجــمــاعــيــة فـــي مدينة 
ــبــــاراة الــتــي تـــعـــادل فيها  ســوتــشــي، غــــداة املــ
 )1  -  1( منتخب سويسرا  مع  »السيليساو« 
فـــي مــســتــهــل مـــشـــواره فـــي مــونــديــال روســيــا 
العائد  العالم  فــي  أغلى العــب  2018. وعــانــى 
مؤخرًا من إصابة أبعدته عن املالعب لثالثة 
ــــددت مــشــاركــتــه فـــي كـــأس الــعــالــم،  أشــهــر وهـ
ــاء الــكــثــيــرة الــتــي ارتــكــبــهــا بحقه  ــطـ مـــن األخـ
الــســويــســريــون فـــي املـــواجـــهـــة االولـــــى ضمن 

منافسات املجموعة الخامسة األحد.
لكنه  اللقاء  بعد  بدنيًا  منزعجًا  نيمار  وبــدا 
ــلــــي فــــي املــنــطــقــة  ــبــــرازيــ طــــمــــأن الـــجـــمـــهـــور الــ
املختلطة »أن ال شيء خطيرًا، ال شيء يدعو 
لــلــقــلــق«. وبـــعـــد الـــعـــودة إلــــى مــقــر املــنــتــخــب، 
اكتفى نيمار يوم اإلثنني بالبقاء في الفندق 
حيث تلقى العالج التأهيلي إلى جانب تياغو 
سليفا وباولينيو، بحسب ما كشف االتحاد 
الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم. وعشية املــبــاراة ضد 
ســويــســرا، كــشــف مـــدرب املنتخب الــبــرازيــلــي 
 %100 بنسبة  »ليس جاهزا  نيمار  أن  تيتي 
ذكر أن نيمار تعرض  بيد أن بإمكانه اللعب«. يُّ
لكسر في مشط قدمه اليمنى في 26 شباط/

فبراير املاضي في مباراة فريقه باريس سان 
جيرمان مع مرسيليا في الــدوري الفرنسي، 
وخضع على أثره لعملية جراحية وغاب عما 
البرازيل  الفريق. وتتحضر  تبقى من موسم 
ملــبــاراتــهــا الــثــانــيــة فـــي املــجــمــوعــة الــخــامــســة 
حيث تلتقي مع كوستاريكا الجمعة في سان 
بطرسبورغ، قبل أن تختتم الدور األول ضد 

صربيا في 27 من الشهر الحالي.
)فرانس برس(

ــز  اســتــحــق الـــالعـــب الــبــلــجــيــكــي درايــ
ميرتينز لقب نجم اليوم املونديالي، 
ــك بــســبــب الـــهـــدف الــعــاملــي الـــذي  وذلــ
سجله في مرمى بنما واألداء الرائع 
ــة مــن  ــقـ ــيـ ــه طـــــــوال 90 دقـ الـــــــذي قــــدمــ
املــبــاراة وســاهــم فــي تــفــوق منتخبه 

البلجيكي بثالثة أهداف نظيفة. 
وكـــــان مــيــرتــيــنــز مـــن أفـــضـــل نــجــوم 
ــاراة  ــبــ املـــنـــتـــخـــب الــبــلــجــيــكــي فــــي املــ
امللعب،  أرض  على  تحركاته  بسبب 
وتــــمــــريــــراتــــه الـــجـــمـــيـــلـــة وتــســجــيــلــه 
الهدف بعدما  الــرائــع. وجــاء  الهدف 
ارتدت كرة من دفاع بنما لُيتابعها 
بتسديدة  »الــطــائــر«  عــلــى  ميرتينز 
ــن داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــــجــــزاء  ــ قــــويــــة مـ
خــــدعــــت حـــــــارس املــــرمــــى وســقــطــت 
ــة مــــن مــكــان  ــاكـــسـ ــعـ ــة املـ ــ ــزاويــ ــ فــــي الــ

التسديدة. 
الخامس  الــيــوم  نــجــم  هــو  ميرتينز 
لــه  ــيـــكـــون  2018 وسـ مـــونـــديـــال  مــــن 
شــــأن كــبــيــر فــــي الـــبـــطـــولـــة الــعــاملــيــة 
خــــــــالل املــــــبــــــاريــــــات الـــــقـــــادمـــــة ألنــــه 
ــبــــي بــطــولــة  ـــل العــ ــن أفــــضـ ــ واحـــــــد مـ
ـــ21 من  كـــأس الــعــالــم فــي الــنــســخــة الــ
املـــنـــافـــســـات، ومــــن يـــــدري قـــد يــصــل 
مــــع مــنــتــخــب »الـــشـــيـــاطـــني الــحــمــر« 
ــة وحـــمـــل  ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ  إلــــــــى املــــــــبــــــــاراة الــ

الكأس الذهبية.

مـــبـــاراة بــطــولــيــة ورجــولــيــة طــــوال 90 دقيقة 
مـــن الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة فــقــط، وذلــــك ألنــــه لم 
ُيــهــاجــم كــثــيــرًا ولــــم يـــخـــرج مـــن مــنــطــقــتــه في 
معظم فترات اللقاء، وهذا األمر صّعب مهمة 
املنتخب اإلنكليزي في هز الشباك واختراق 
الـــدفـــاع الــتــونــســي. وُيــحــســب لــلــمــدرب نبيل 
معلول أنــه نجح فــي إغـــالق كــل املــنــافــذ أمــام 

منتخب إنكلترا على مدار شوطني.
ــيــــزت املــنــتــخــب  ــتــــي مــ ــن أبـــــــرز الـــصـــفـــات الــ ــ ومــ
الــجــزاء  مــن منطقة  الــعــالــي  الضغط  التونسي 
وصـــوال إلــى منتصف امللعب فــقــط، محاصرة 
الالعبني اإلنكليزي واللعب واحدا لواحد دون 
االكتراث للحصول على الكرة، إذ إن األهم هو 
الــجــزاء  عــن منطقة  اإلنكليز  املهاجمني  إبــعــاد 
وحرمانهم من التحرك بحرية واستالم الكرة 
بطريقة جيدة، وهو األمر الذي نجح الالعبون 
في تطبيقه طــوال 90 دقيقة باستثناء الهدف 
الــقــاتــل الــــذي هـــز الــشــبــاك. وربـــمـــا يــجــب إلــقــاء 
الــتــحــيــة عــلــى منتخب تــونــس بــســبــب الــدفــاع 
»االســتــبــســالــي« الـــذي صنعه وجــعــل الخصم 
ذكر، 

ُ
يتبادل الكرة يمينًا ويسارًا بدون حلول ت

خصوصًا في الشوط األول الذي شهد ضغطا 
كبيرا من املنتخب اإلنكليزي طــوال 45 دقيقة 
دون أن يــنــجــح فـــي تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن هــدف 
بسبب قتال الحارس التونسي ودفاعه الصلب.

خوف مبالغ فيه
شارك في بطوالت كأس 

ُ
املنتخبات العربية ت

الــعــالــم مـــن أجــــل مــحــاولــة تــســجــيــل مــفــاجــأة 
لــكــن مـــا فعله  ُمـــشـــرفـــًا،  أداًء  كــبــيــرة وتــقــديــم 
مــنــتــخــب تـــونـــس فـــي املــــبــــاراة أمـــــام إنــكــلــتــرا 
املنتخب  فيه،  وُمبالغًا  كبير  فيه خــوف  كــان 
بــدأ وكــأنــه خائفًا ولــم يجرؤ على  التونسي 
الخروج من منطقة جزائه ومهاجمة الخصم 
هاجمه 

ُ
واكتفى بالتفرج على إنكلترا وهي ت

من كل مكان دون تحريك ساكن.
نعم كــان هــنــاك خــوف كبير وغــيــر ُمــبــرر، ما 
يــنــقــُص املــنــتــخــب الــتــونــســي كـــان الــقــلــيــل من 
الجرأة لضرب الخصم ومهاجمته مهما كانت 
النتائج، فــأنــت تلعب فــي املــونــديــال مــرة كل 
 في السنوات 

ً
أربع سنوات وإن تأهلت أصال

لذلك  دائــمــًا،  الــقــادمــة، فهذه تجربة ال تتكرر 
كـــان عــلــى املــــدرب نبيل مــعــلــول الـــخـــروج من 
الخصم بحجم  كــان  لــو   حتى 

ً
قليال منطقته 

املنتخب اإلنكليزي، فبدون مخاطرة ال يمكن 
أن تصنع املعجزات واإلنجازات.

وفــــي الــنــهــايــة مـــن يـــخـــاف وال يــتــجــرأ يــدفــع 
الــثــمــن غــالــيــا. صحيح أن تــونــس قــاتــلــت من 

أجــــل الــحــفــاظ عــلــى نــقــطــة ثــمــيــنــة وصــحــيــح 
أنــهــا صــمــدت لــــ 88 دقــيــقــة، لــكــن لــيــس بــهــذه 
سلم خصمك امللعب تمامًا وتتفرج 

ُ
الطريقة ت

عــلــيــه كــيــف يــصــول ويـــجـــول. كــيــف يخترقك 
مــن األطـــــراف، كــيــف ُيـــزعـــزع الــعــمــق الــدفــاعــي 
الخاص بك. نعم سنلقي التحية لتونس على 
البطولي والــرجــولــي لكن هناك لوما  أدائــهــا 
كبيرا على عــدم الــخــروج مــن عــبــاءة الخوف 
ــأن الــعــرب يــدخــلــون املــونــديــال  والــتــجــرؤ وكــ
الدفاع فقط ومحاولة خطف نقطة.  من أجل 
إنــكــلــتــرا اســتــحــقــت الـــفـــوز ألنـــهـــا قـــدمـــت كل 
شــيء طـــوال 90 دقــيــقــة، وتــونــس لــم تستحق 
كــانــت عــدوة  الــخــســارة لكنها سقطت ألنــهــا 

نفسها من البداية حتى النهاية.

كأس العالم  روسيا 2018

سقطت تونس ليس 
ألنها كانت ضعيفة، بل 
ألنها لم تتجرأ وُتهاجم 

خصمها وسلمته 
الملعب لمدة 90 دقيقة 
دون أن ُتظهر ردة فعل

)Getty/المنتخب التونسي سجل هدفا للعرب )إيان ماكنيكول

)Getty/(احتفال هيستيري إلنكلترا )روبي باراتGetty/الحارس التونسي ُمعز حسن تعرض إلصابة )مارك رالستون

هاري كين 
حسم 

المواجهة 
برأسية 
قاتلة 

)نيكوالس 
أسفوري/

)Getty

)Getty/العبو تونس قاتلوا في المباراة )ميخاييل تيريشنكو

لم يقدم 
النجم أداًء 
جيدًا في 
اللقاء 
)مايكل 
)Getty/ريغان

)Getty/نيمار تعرض لخشونة كبيرة في المباراة )غوغان غلشي

◄ ظهر مدافع املنتخب اإلسباني 
داني كارباخال خالل فيديو نشره 
في  يتدرب  وهــو  الوطني  املنتخب 
الصالة الرياضية على أمل العودة 
املقبلة  الفريق  مــبــاراة  فــي  مــجــددًا 
أمــام املنتخب اإليــرانــي، وذلــك بعد 
إصابته  منذ  يومًا   23 ملــدة  غياب 
فــي نــهــائــي دوري األبـــطـــال. ومنذ 

إصابته على ملعب )األوليمبيكو( 
ظل  كييف،  األوكرانية  بالعاصمة 
الـــالعـــب يــعــمــل عــلــى الــتــعــافــي من 
اإلصابة بدون كلل حتى حدث ما 
النهاية. وغــاب كارباخال  أراد في 
عن اللقاء املاضي لـ«ال روخا« أمام 
ــبــرتــغــال لـــعـــدم اكــتــمــال شــفــائــه،  ال
وأصبح الالعب متاحًا حاليًا أمام 
للمشاركة  هييرو  فرناندو  مدربه 

في مواجهة إيران املقبلة.

◄ لقى شاب روسي مصرعه إثر 
في  الــســادس  الطابق  سقوطه من 
أرجنتيني  مشجع  على  موسكو 
الساق ويرغب  تعرض لكسر في 
ــــى بــــالده فـــي أقـــرب  فـــي الـــعـــودة إل
وقت، وفقًا ملا ذكرته مصادر من 
للوكالة  الــالتــيــنــي  الــبــلــد  قنصلية 

اإلسبانية. 
ــاد مــارتــن ديــيــســيــر القنصل  وأفــ
األرجــنــتــيــنــي لــــدى مــوســكــو بــأن 
ــادة  ــلــــى إعـــــ ــمـــل عــ ــعـ »الـــــســـــفـــــارة تـ
املشجع إلى البالد بناء على رغبته 
في العودة في أقرب وقت ممكن«. 
ويــعــانــي املــشــجــع )42 عــامــًا( من 
كسر في الساق وال يزال محتجزًا 
فـــــي املـــســـتـــشـــفـــى حــــيــــث يــنــتــظــر 
ــًا لــلــمــصــدر  ــقـ ــوم، وفـ ــيــ ــ خــــروجــــه ال
بينما  الحادث  الدبلوماسي. ووقع 
ــانــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن مــشــجــعــي  كــ
»راقصي التانغو« عائدة إلى مقر 
بعد حضورهم  ــزل 

ُ
ن فــي  إقامتها 

ــبـــاراة ذلـــك الـــيـــوم أمــــام آيــســلــنــدا  مـ
بدور مجموعات مونديال روسيا 

.2018

◄ تــعــرضــت الـــطـــائـــرة الـــتـــي تقل 
ــعـــودي إلــى  العـــبـــي املــنــتــخــب الـــسـ
ــتـــعـــال الـــنـــيـــران فــــي مــحــركــهــا  اشـ
أثــــنــــاء رحـــلـــتـــهـــا الـــــى روســــتــــوف، 
قــبــل أن تــحــط بــســالم فــي املــديــنــة 
مباراة  تستضيف  التي  الروسية 

ــر« واألوروغـــــــــــــــواي فــي  ــ ــــضــ »األخــ
الجولة الثانية من منافسات كأس 
الــعــالــم 2018، بــحــســب مــا أفـــادت 
الحساب  ونشر  مصادر رسمية. 
»تويتر«  عبر  للمنتخب  الرسمي 
تــغــريــدة جـــاء فيها »يـــود االتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم أن ُيطمئن 
أفــراد  كــافــة  الجميع، على ســالمــة 
عطل  بعد  الــوطــنــي  املنتخب  بعثة 
فــنــي بــســيــط فـــي أحــــد مــحــركــات 
الطائرة التي هبطت قبل دقائق في 
مطار روستوف أون دونو، ويتجه 
اآلن أفــراد البعثة بسالم إلــى مقر 

إقامتهم«.

◆ تغطية مونديالية

◆ لقطات من المالعب
نجم اليوم

خسارة من إنكلترا في الوقت القاتل

أصداء
مونديالية

درايز ميرتينز نيمار يغيب عن تدريبات البرازيل الجماعية

تونس سجلت 
أول هدف للعرب في 

مونديال 2018
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القاهرة ــ العربي الجديد

هــل بــدأ مــشــروع »ســعــودة الكرة 
املــصــريــة«؟ ســــؤال يــطــرح نفسه 
بقوة على رجل الشارع املصري 
فى الساعات األخيرة بعد الصفقة الخيالية 
والكبرى التى أبرمها تركي أل الشيخ رئيس 
الــســعــوديــة داعمًا  الــعــامــة  الــريــاضــة  الهيئة 
راعي  الرياضية  السعودية  »صلة«  لشركة 
لــنــادي األسيوطي سبورت  الــنــادي األهــلــي 
أحد أكبر األندية الخاصة في مصر مؤخرًا.
وبـــدأ الخطر يــهــدد الــكــرة املــصــريــة مــن بدء 
املستقبل  في  األنــديــة  سيناريو خصخصة 
ودخولها  الجماهيرية  األنــديــة  خصوصا 
ــاراتــــي فى  حــيــز الــتــمــلــك الـــســـعـــودي أو اإلمــ
املستقبل، بصورة تنهي سيطرة الجمعيات 
تقدم  اجتماعية  أندية  بوصفها  العمومية 
 .

ً
نشاطا رياضيا في الوقت نفسه مستقبال

ودق نــاقــوس الــخــطــر عــلــى الــكــرة املــصــريــة 
بقوة في ظل ثالث كوارث ظهرت مالمحها 
ســريــعــا بــعــد إكـــمـــال إجـــــــراءات صــفــقــة بيع 
ــــورت وأثــــــــــارت املــــخــــاوف  ــبـ ــ األســــيــــوطــــي سـ
مـــن بــــدء مـــشـــروع تــدمــيــري ملـــالمـــح الــهــويــة 

الرياضية املصرية.
وأول نـــاقـــوس خــطــر يــــدق الـــكـــرة املــصــريــة 
ــذى أنــطــلــقــت  ــ ــة، والــ ــديــ ــو بــيــع األنــ حــالــيــًا هـ
األسيوطي سبورت  بيع  شرارته من خالل 
إلى شركة سعودية مدعومة بقوة من تركي 
آلـ شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في 
الــســعــوديــة ورئــيــس االتــحــاد الــعــربــي لكرة 
الــقــدم والــــذي يــحــاول الــســيــطــرة مــنــذ فترة 
على الكرة املصرية بشكل كامل وتحويلها 
إلــى دوري ســعــودي جــديــد، وهــو مــا أطلق 
»ســعــودة  بقصيرة  ليست  فــتــرة  منذ  عليه 

»سعودة« الكرة المصرية

3031

رياضة

اختلطت التسميات على مشجعني للمنتخب 
الــســويــســري لــكــرة الــقــدم قــدمــوا إلـــى روســيــا 
الـــعـــالـــم 2018،  ــأس  ــ ملـــــــــؤازرة بــــالدهــــم فــــي كــ
وحـــجـــزوا فــنــدقــًا يــبــعــد 1281 كــيــلــومــتــرًا عن 
استضافت  التي  روســـتـــوف-اون-دون  مدينة 
األحـــد مــبــاراة فريقهم مــع الــبــرازيــل. وذكــرت 
ــة أن مــجــمــوعــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ وســـــائـــــل اإلعــــــــــالم 
عجزت  عندما  بالشرطة  اتصلت  املشجعني 

عــن إيــجــاد الفندق رغــم وصولها إلــى شــارع 
يحمل نفس اسم الشارع املفترض أن يتواجد 
لــلــشــرطــة أن املشجعني  الــفــنــدق. وتـــبـــنّي  فــيــه 
فيليكي وليس  فندقًا في روســتــوف  حجزوا 
روســتــوف-أون-دون، واملدينة التي يقع فيها 
الفندق تبعد 1281 كيلومترًا عن املكان الذي 

حلوا فيه لتشجيع املنتخب.
)العربي الجديد(

الكرة املصرية«. وحملت عملية شراء نادي 
أولها  كبيرة  مفارقات  سبورت  األسيوطي 
إلــى 500 مليون جنيه حاز  السعر  وصــول 
عــلــيــهــا رجـــل األعـــمـــال مــحــمــود األســيــوطــي 
مـــالـــك الـــنـــادي نــظــيــر الــتــخــلــي عـــن الــشــعــار 

املقابل  فــى  واالســـم والــكــيــان فقط واحتفظ 
باملنتجع السياحي اململوك له، وفور إكمال 
ات الــصــفــقــة تــم تغيير اســـم الــنــادي  إجـــــراء
إلى األهرام، في محاولة لخداع الرأي العام 
فخ  من  للهروب  مصرية  مسميات  بإطالق 

اتــهــامــات »الـــســـعـــودة«. وفـــي الــوقــت نفسه 
ــــل شــــراء  يـــجـــري الـــتـــفـــاوض حـــالـــيـــا مــــن أجـ
نـــاد آخـــر مــمــلــوك لــرجــل أعــمــال وهـــو نــادي 
الجونة اململوك لعائلة ساويرس، وعرضت 
إدارة صلة الرياضية، وتركي آل شيخ 600 

ــر بــخــالف  مــلــيــون جــنــيــه لــشــرائــه، هـــو اآلخــ
مــفــاوضــات تــجــري لــشــراء نـــاد ثــالــث يلعب 
فــي دورى الــدرجــة الثانية، أي 3 أنــديــة في 

وقت واحد.
ــراء األنـــديـــة الــخــاصــة  ــ ويـــتـــردد بـــقـــوة أن شـ

آل شيخ  تركي  مــن جانب  أول محاولة  هــو 
يــده فيما  الــكــرة املصرية وإطـــالق  لسعودة 
والجماهيرية  الشعبية  األندية  لشراء  بعد 
ــلـــي  ــيـ ــاعـ ــمـ مـــثـــل األهـــــلـــــي والـــــزمـــــالـــــك واإلسـ
واملــــــصــــــري واإلتـــــــحـــــــاد الــــســــكــــنــــدري عــنــد 
تأسيسها لشركات مساهمة وطرح األسهم 

فى البورصة بنسب تصل إلى %49.
ــدأ يــخــيــف الــجــمــاهــيــر املــصــريــة  ــا بــ ــو مـ وهــ
من وضــع تركي آلـــ شيخ يديه على األندية 
السيطرة  مــحــاوالت  فشلت  أن  بعد  الكبرى 
والهيمنة على األهلي وإدارته عبر محمود 
الــنــادى »دوبــلــيــر للشيخ«  الخطيب رئــيــس 
ــذي نــشــب بـــني الــطــرفــني في  إثـــر الـــخـــالف الــ

وقت سابق ووصل إلى ساحات القضاء.
وال تــتــوقــف املـــخـــاوف عــنــد هــــذا الـــحـــد، بل 
بدأت الكارثة تالحق الكرة املصرية وتهدد 
األنــديــة بــالــتــفــريــغ الــتــام ملــواهــبــهــا، فــي ظل 
املــيــزانــيــة املــالــيــة الــضــخــمــة الــتــى رصــدتــهــا 
الفريق  صفوف  لتدعيم  السعودية  اإلدارة 
وبــــــدأت عــبــر الــتــوقــيــع مـــع حـــســـام الـــبـــدري 
مديرا  للعمل  لألهلي  السابق  الفنى  املدير 
فنيا لألهرام أو األسيوطي سبورت مقابل 
12 مـــلـــيـــون جــنــيــه ســـنـــويـــا لــيــصــبــح أغــلــى 
مدرب في تاريخ الكرة املصرية، ويرفع من 
ســوق رواتـــب املــدربــني بــصــورة قــد ال تملك 

األندية في املستقبل الوفاء بها.
وبـــــدأت مــالمــحــهــا تــظــهــر بـــقـــوة فـــى األيــــام 
األخـــيـــرة، حــيــث طــلــب حــســام حــســن املــديــر 
الــفــنــى لــلــمــصــري رفـــع راتــبــه الــشــهــري إلــى 
800 ألــف جنيه بــدال مــن 550 ألــفــًا، وكــذلــك 
طلب محمد عمر املدير الفني لالتحاد رفع 
راتبه إلى 400 ألف بدال من 120 ألف جنيه 
شــهــريــا، وطـــلـــب عــلــي مـــاهـــر املـــديـــر الــفــنــي 
لــســمــوحــة رفـــع راتــبــه إلـــى 250 ألـــف جنيه 
بدال من 200 ألف جنيه، في رد فعل سريع 
ــــدربـــــني عـــلـــى رفـــــع تــســعــيــرة  ــن جـــانـــب املـ مــ

رواتب املدربني املصريني.
وتـــدق كــارثــة ثالثة فــى الــكــرة املــصــريــة في 
الــســاعــات األخـــيـــرة مـــن خـــالل رفـــع أســعــار 
انــتــقــاالت الــالعــبــني بــشــكــل مــجــنــون وغــيــر 
مــســبــوق فــي الــتــاريــخ، فــاألســيــوطــي رصــد 
200 مـــلـــيـــون جــنــيــه لــلــتــعــاقــد مــــع العــبــني 
فريق  لبناء  املقبلة  القليلة  األيــام  في  جــدد 
أحالم جديد قادر على كسر هيمنة األهلي 

والزمالك على لقب بطل الدوري املصري.
وتحاول إدارة األسيوطي سبورت شراء 3 
العــبــني مــن األهــلــى حــالــيــا هــم مــيــدو جابر 
وباسم علي وأكرم توفيق مقابل 20 مليون 
جنيه، والطريف أن الثالثي لم يكن يشارك 

كثيرا في املوسم املاضي.

كأس العالم  روسيا 2018

هل بدأت خصخصة 
األندية المصرية وبيعها 
لرجال األعمال؟ فقصة 

شراء تركي أل الشيخ 
لفريق األسيوطي أثارت 

جدًال كبيرًا

)Getty/اقتحام الرياضة المصرية )دان موالن

)Getty/هل تتجه الكرة المصرية إلى الخصخصة؟ )راين بيرس

هل يؤثر 
ذلك على 

األندية؟ 
)فرانس 

)Getty/بيرس

)Getty( تركي أل الشيخ اشترى ناديا مصريا

)Getty/الفندق يبعد عن الملعب 1281 كيلومترًا )ماثيو أشتون

)Getty/الشرطة الروسية ساعدت الجماهير على اكتشاف الخطأ )هكتور فيفاس

)Getty/(الجماهير السويسرية لم تعرف وجهتها )ساندرا مونتانيزGetty/لحقت الجماهير بالمباراة )خالد دسوقي )Getty/جماهير سويسرية أخطأت الفندق )خالد دسوقي

◄ أعـــلـــن نـــــادي أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
ــانـــي تــمــديــد عـــقـــود العــبــيــه  ــبـ اإلسـ
ــوان غـــريـــزمـــان  ــطــ الــفــرنــســيــيــن أنــ
ولـــوكـــاس هــرنــانــدز والــتــعــاقــد مع 
العـــــب مـــونـــاكـــو تــــومــــاس لـــيـــمـــار. 
وكشف النادي أن مديره التنفيذي 
مــيــغــل أنـــخـــل خـــيـــل حـــصـــل عــلــى 
ــــي فــــــي مــعــســكــر  ــــالثـ ــثـ ــ ــع الـ ــيــ ــوقــ تــ
ــارك في  املــنــتــخــب الــفــرنــســي املـــشـ
ــال روســـــيـــــا بــالــتــنــســيــق  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ
ــاد الـــفـــرنـــســـي ومـــــدرب  ــ ــــحـ ــع االتـ مــ

ــامـــب. ومـــدد  ــديــــوك ديـــديـــه ديـــشـ ــ ال
انضم  الــذي  عــامــًا(  غريزمان )26 
للروخيبالنكوس في 2014 قادمًا 
ريــــال ســـوســـيـــداد وأصـــبـــح الــنــجــم 
أتلتيكو  مــع  عــقــده  لــلــفــريــق،  األول 

حتى 30 يونيو/حزيران 2023.

ــنـــغ  ــيـ ــبـــورتـ نـــــــــادي سـ تــــعــــاقــــد   ◄
سينيسا  الــصــربــي  مــع  البرتغالي 
ــلـــوفـــيـــتـــش، العـــــــب رومـــــا  مـــيـــهـــالـــيـ
ــه.  ــ الــــــســــــابــــــق، مـــــــدربـــــــًا جـــــــديـــــــدًا لـ
ــــى أن  ــار الـــنـــادي فـــي بـــيـــان إل ــ وأشــ
تــدريــب  سيتولى  ميهاليلوفيتش 
الــفــريــق ملـــدة ثــالثــة مـــواســـم، خلفا 
لــلــبــرتــغــالــي جـــورجـــي جــيــســوس، 
الــهــالل السعودي  إلــى  انتقل  الــذي 
بعد ثالثة مواسم في سبورتينغ. 
ــبـــق ملــيــهــالــيــلــوفــيــتــش تـــدريـــب  وسـ
ــة  ــديــ ــك أنــ ــ ــ ــذل ــ ــتـــخـــب بـــــــــالده وكــ ــنـ مـ
وفيورنتينا  ميالن  بينها  إيطالية 
أقاله  الــذي  وتورينو،  وسامبدوريا 

منتصف املوسم املنصرم.

◄ عاد السويسري روجيه فيدرير 
إلــــى احـــتـــالل صــــــدارة الــتــصــنــيــف 
املحترفن  التنس  لالعبي  الــعــاملــي 
ألقابه  أول  تسجيله  بعد  الــصــادر 
ــلــقــب  فــــي بـــطـــولـــة شـــتـــوتـــغـــارت وال
الــــ98 خــالل مسيرته االحــتــرافــيــة. 
ويمكن أن يعود اإلسباني رفاييل 
نــادال، الــذي قــرر االستراحة حتى 
بــطــولــة »ويــمــبــلــدون«، إلـــى صـــدارة 
الــتــصــنــيــف ألن فــيــدريــر يــجــب أن 
يــفــوز إذا رغـــب فــي الـــوصـــول إلــى 
التصنيف  رأس  على  »ويمبلدون« 
ألن الــفــارق بــن االثــنــن فقط 150 

نقطة.

◄ اعتبر قائد املنتخب البلجيكي 
لــكــرة الـــقـــدم وصـــانـــع ألــعــابــه إديـــن 
هازار أن الفوز الكبير الذي حققه 
ــه عــلــى بــنــمــا  فـــي مستهل  ــاقـ ورفـ
ــــي مـــونـــديـــال  ــم فـ ــ ــــالدهـ ــوار بـ ــ ــــشـ مـ
روسيا 2018، رسالة للمنتخبات. 
وقال هازارد »سعداء رغم أن هناك 

أشـــيـــاء يــجــب تــحــســيــنــهــا. قــدمــت 
بنما كل شيء خالل الشوط األول، 
وكــــانــــوا مـــرهـــقـــن بـــعـــض الـــشـــيء 
فــي الــشــوط الــثــانــي«. وتــابــع هــازار 
ــانـــت الــنــتــيــجــة صــفــر- »عـــنـــدمـــا كـ
باملواجهات  يفوزون  كانوا  صفر، 
حضورنا  سجلنا  لكننا  الــفــرديــة، 

في الشوط الثاني«.

◆ تحقيق مونديالي

◆ معرض مونديالي

بيع نادي األسيوطي... بداية خصخصة؟

بعيدًا عن
المونديال

مشجعون سويسريون يخطئون الفندق 

مخاوف من غزو 
السعوديين لكرة القدم 

المصرية

أبرز مباريات اليوم

12:00

18:00
15:00

البرتغال

األوروغواي

إيران
المغرب

السعودية

إسبانيا
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للدنماركيين، الذين يؤمنون بأنهم »أحفاد رجال الفايكنغ«، قصة مع علم بالدهم، األحمر الذي يقطعه صليب أبيض من يساره، 
تمتح من األسطورة والمقدس

راية الدنمارك
قصة علم وطني »هبط من السماء«

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

لــكــل شــعــب »أســــطــــورتــــه« مـــع علم 
مـــعـــظـــم  أن  ــا  ــ ــــوصــ ــــصــ وخــ بـــــــلـــــــده، 
الــــشــــعــــوب تـــتـــنـــاقـــل قـــصـــة عــلــمــهــا 
الوطني، إال الدنماركيني، حيث لعلم بالدهم 
ــــرى، أو قـــل مــعــجــزة حــدثــت خـــارج  قــصــة أخـ
بلدهم الحالي. فـ 15 يونيو من كل سنة هو 
الــســاريــات، بأحجامها  الــعــلــم«، حيث  »يـــوم 
ــلـــون األحـــمـــر والــصــلــيــب  املــخــتــلــفــة تــنــشــر الـ
األبيض في كل مكان، وإن كانت الساريات، 
طيلة العام، في الحدائق املنزلية واملناسبات 
كلها، ال تتخلى عن هذا العلم الذي ال يفارق 
الدنماركيني كثيرا، فيصبح رمزا يجمعهم، 
ــارج حـــدود بــلــدهــم الــحــالــي الــذي  داخـــل وخــ
ــان يــومــا يسيطر عــلــى مــســاحــات واســعــة  كـ
شـــمـــاال. روايــــــة الـــدنـــمـــاركـــيـــني، فـــي املــخــيــلــة 
الــشــعــبــيــة املـــتـــوارثـــة، جــيــال بــعــد جـــيـــل، مع 
ــرو«  ــبــ عــلــمــهــم هـــــذا، واملـــســـمـــى مــحــلــيــا »دانــ
شمالية  بلغة  الــحــمــراء،  الدنماركيني  )رايـــة 
قديمة( أشبه بأسطورة تبدأ في عام 1219، 
بأن  الدنماركيون  يؤمن  علمهم،  ومــن شكل 
تبنت  والشمالية  االسكندنافية  الـــدول  كــل 

علمهم، بالصليب، وإن بألوان أخرى.
»فــالــديــمــار الــثــانــي« أو »املــنــصــور« )1170-

1241(، امللك املنحدر من أبيه امللك، فالديمار 
الفاتح، الذي توسع تاجه ليصل إلى منطقة 
واســكــنــدنــافــيــا،  البلطيق  ودول  هــامــبــورغ، 
واصـــــل، بــعــد انــتــقــال الـــتـــاج إلـــيـــه مـــن أخــيــه 
أبيه  امللك كنود، معارك  عــام 1202،  املتوفى 
الــفــاتــح فــالــديــمــار، أو » فــالــديــمــارالــعــظــيــم« 
يعرف  ال  الــذي  فالديمار،  وألن  يسمى.  كما 
الـــهـــزائـــم، فــقــد خــيــره »الـــبـــابـــا«، الــــذي كــانــت 
مــهــمــتــه أيـــضـــا فـــي الـــقـــرنـــني الــــحــــادي عشر 
ــال حـــمـــالت صــلــيــبــيــة،  ــ ــ ــثـــانـــي عـــشـــر إرسـ والـ
أن رأى منه  إلــى فلسطني، بعد  )إفــرنــجــيــة(، 
حــمــاســة »فـــتـــوحـــات مــســيــحــيــة كـــبـــرى« في 
إمــا في  للمشاركة  نفسه  أن يجهز  محيطه، 
الشمال ضد  أو بحمالت في  الحمالت،  تلك 
»الـــكـــفـــار والـــوثـــنـــيـــني«. كـــانـــت املــســيــحــيــة لم 
تــصــل بــعــد إلـــى الــجــمــيــع فـــي تــلــك املــنــاطــق، 
فــاخــتــار فــالــديــمــار حملته نــحــو إســتــونــيــا، 
بــعــد أن ســيــطــر عــلــى مــســاحــات واســعــة من 
يونيو/حزيران   15 وفــي  البروسيني،  أرض 

1219 تبدأ األسطورة.

هدية سماوية
ما ترويه األســطــورة، وهــي التي يؤمن بها 
الـــدنـــمـــارك، ويتجهز  بــعــد 800 ســنــة شــعــب 
لالحتفال بمئويتها الثامنة في العام القادم، 
أنه وبينما كان فالديمار يخوض حربه في 
لــيــنــدســيــا، بــالــقــرب مـــن تــالــني الــحــالــيــة في 
إستونيا، هبط من السماء »دانبرو«، العلم 
كهدية  وصليبه،  بألوانه  املميز  الدنماركي 

من الرب في الحرب ضد الوثنيني.
بتفاخر يـــروي الــدنــمــاركــيــون قــصــة »رايـــة« 
هبطت من السماء فصارت أقدم علم  مستمر 
الــعــالــم. ففي عــصــور كانت  حتى يومنا فــي 
فــيــهــا الــكــنــيــســة تــهــيــمــن عــلــى حــيــاة الــبــشــر، 
ــال مـــلـــوك الـــدنـــمـــارك، وخــصــوصــا  ــ حــكــم رجـ
ــــذي لـــم يــكــن قد  فـــالـــديـــمـــار، بـــاســـم الـــديـــن، الـ
قـــرون طــويــلــة عــلــى تبني املسيحية في  مــر 
ــال الــكــنــيــســة،  ــأحـــاط نــفــســه بـــرجـ بــــالدهــــم، فـ
الذين أصروا على راية »هبطت من السماء« 
فأصبحت رمزا لحكم ملكي، قبل أن تتحول 
مــن رايــة تخص القصر إلــى علم ورمــز ألمة 

هوامش

يمثل علم الدنمارك رمزية قومية وأسطورية )العربي الجديد(

الحربي،  اندفاعها  بني  يومنا،  يربط، حتى 
باملشاركة في حروب الغرب بأغلبها، وأصل 

رواية »الفتوحات«.
فــي الــتــاريــخ الــدنــمــاركــي، املــكــتــوب واملـــروي، 
قــديــمــا وحــديــثــا، وعــــدا عــن أن دول الــجــوار 
والسويد  والنرويج  أيسلندا  في  الشمالية، 
الحقا،  الدنماركيني«  »رايــة  تبنت  وفنلندا، 
فإن لهذا العلم رمزيته التي تشير إلى شعب 
الدنمارك، وبقوا متمسكني به ولو كانوا قد 
خسروا حروبا مع جارتهم الجنوبية، أملانيا 
الحقا، لتصير مناطق شمال هامبورغ إلى 
يزال  فما  »أملانية«،  غوتالند  جنوب جزيرة 
فــي هولستني، يتوارثون  الــحــدود«  »ســكــان 
تدل  فــي مناسبات  ويــرفــعــونــه  العلم  روايـــة 

على األصل.

رمزية وطنية
املائة  قبل ســنــوات، في 2012، اعتبر 92 في 
ــاد أصـــحـــاب  ــ ــفـ ــ ــــن دنــــمــــاركــــيــــي الـــــيـــــوم، أحـ مـ
األســـطـــورة حـــول الــعــلــم، أنـــه يــمــثــل »رمــزيــة 
اإليجابي«، ويرفض هؤالء  باملعنى  وطنية 
أن يربط برمزية »قومية متعصبة«. فهؤالء 
ــم رأوه مـــوحـــدا  لــعــلــم بــــالدهــ فــــي نــظــرتــهــم 
ويربطهم جميعا، عابرا للحدود السياسية 
والقيمية والثقافية واللغوية. ما يعنيه هذا 
إلــى أقليات دنماركية  أنــك إن ذهبت  الرابط 
في كندا وأميركا وإسبانيا ومناطق أقصى 
ــانــــي، وبـــعـــض مــنــاطــق أقــصــى  الـــشـــمـــال األملــ
جـــنـــوب الـــســـويـــد، وجــــزيــــرة بـــورنـــهـــولـــم، قد 
تــجــد »مــعــيــقــات لــغــويــة« وثــقــافــيــة فــي فكرة 

االنــتــمــاء »الــقــومــي« لــلــدنــمــارك، لــكــن مسألة 
الــعــلــم بــلــونــني يــمــيــزانــه، األحــمــر والصليب 
األبيض، تربط هؤالء بتاريخ األجداد. وفي 
االستطالع املشار إليه، والذي قام به معهد 
»ايبينوين« ملصلحة »جمعية الحدود«، رأى 
88 فــي املــائــة مــن جيل الشباب بــني 18 و34 
سنة أنهم يؤيدون فكرة رمزية العلم كجامع 
وطني، فيما الرقم يتخطى ذلك إلى 96 في 

املائة بني من هم فوق 56 سنة.
فــــــي زمــــــــن تــــعــــالــــي الــــصــــيــــحــــات الـــقـــومـــيـــة 
املتعصبة، في أوروبا وغيرها، ثمة قلق لدى 
البعض مــن أن تساهم األســطــورة فــي خلق 
في صفوف  التطرف، وخصوصا  من  مزيد 
يــرى قداسة  فــي حــزب  املتشددين  القوميني 
ــمـــاركـــي الــــذي  لــلــعــلــم، كـــحـــزب الـــشـــعـــب الـــدنـ
العلم  باستخدام  التسعينيات  فــي  تــأســس 
املهاجرين،  بوجه  عدوانية  وبطريقة  كرمز 
والــــــذي تـــرأســـت مــؤســســتــه الــيــمــيــنــيــة، بيا 
كيرسغوورد، البرملان الدنماركي في 2015، 
فــــراحــــت فــــي جــلــســة افــتــتــاحــيــة تـــرفـــعـــه فــي 
من  الكثير  استدعى  ضخم  بحجم  البرملان 

الجدل قبل عام ونصف العام.

مخاوف
آرهــوس،  في جامعة  األنثروبولوجيا  عاملة 
تهدئة مخاوف  إلــى  ذهــبــت  فليكن،  لــيــزيــان 
البعض حول ما يفهم من رمزية العلم، وأنه 
اليوم ال يشكل قضية دينية وفتوحات، وال 
أن  تــرى  رمــزيــة قومية متعصبة. هــي  حتى 
إلى  األغلبية  لــدى  يــرمــز  الــدنــمــاركــي  »العلم 

إيــجــابــيــة املــشــتــركــات بــني ســكــان الــدنــمــارك 
العدوانية،  تقوية  أو  أحد  وليس الستبعاد 
العلم في كل مكان، معلقًا على  نــرى  فنحن 
شجرة امليالد وفي بيوت الحدائق الصيفية، 
ويرفع في روض األطفال ككناية عن وجود 
احتفال بعيد ميالد أحدهم، بمن فيهم أطفال 
مــن أصــول مــهــاجــرة«. مــن جهة أخـــرى، يرى 
املؤرخ الدنماركي، وصاحب كتاب »دانبرو، 
ــنـــيـــة ومـــســـيـــحـــيـــة«،  تــــاريــــخ عــــن رمــــزيــــة وطـ
هانس كريستيان بييرغ، أن »التحلق حول 
فوق  اعــتــالء موقعه  فــي  ينجح  العلم جعله 
املؤرخ  وهذا  والعرقية«.  الحزبية  الخالفات 
ينتقد استخدام العلم كرمز قومي متعصب، 
كــمــا يــفــعــل حــــزب الــشــعــب، بــاعــتــبــاره »عــلــم 

الجميع وليس حزبا سياسيا«.
والباحثة  األنثروبولوجيا،  لعاملة  بالنسبة 
في »الرموز القومية«، فليكن، فإن »فترة ما 
الثانية، حيث  العاملية  )الحرب  الحرب  بعد 
ــتــــالل الـــنـــازي  وقـــعـــت الـــدنـــمـــارك تــحــت االحــ
مــن 1940 إلــى 1945( كــان العلم رمــزا قويا، 
ومنذ الثمانينيات انتشر بني مشجعي كرة 
القدم، لكن ليس بطريقة متعصبة كما يفعل 
املشجعون اإلنكليز، ومن يحضر من خارج 
العلم  النتشار  بتعجب  سيصاب  الدنمارك 
ــه يــرمــز إلـــى تعصب  بــهــذه الــكــثــافــة، ظــنــا أنـ
أنه  ذلــك  لكنه سيكتشف بعد  قومي مزعج، 
أبدا ال يجب فهم انتشار العلم بكثافة بهذه 
استعالئية  إلــى  إشـــارة  ليس  فهو  السلبية، 
التي  الجمعية  إلــى  إشــارة  وال عدوانية، بل 

تشمل اآلخرين أيضا«.

 اعتمد علم الدنمارك 
في عام 1625، 

وهو أقدم علم في 
أوروبا والعالم ما زال 
مستخدمًا حتى اآلن.

■ ■ ■
 في 2012، اعتبر 
92 في املائة من 

الدنماركيني، أحفاد 
أصحاب األسطورة 
حول العلم، أنه يمثل 

»رمزية وطنية باملعنى 
اإليجابي«.

■ ■ ■
يرى باحثون أن التحلق 
حول العلم جعله ينجح 
في اعتالء موقعه فوق 

الخالفات الحزبية 
والعرقية

باختصار

سما حسن

صرح موظف متقاعد في وزارة السياحة املصرية بأن 
بالده شهدت ازدهارا سياحيا ملحوظا في الفترة التي 
يا  حلوة  وكلمتني،  حلوة  كلمة   « أغنية  فيها  انتشرت 
بلدي«، على الرغم من أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك 
اإلمكانات التي تساعد على الجذب السياحي في مصر 
ــار الــفــرعــونــيــة، لــكــن ذلـــك لــم يمنع أن تكون  ســـوى اآلثــ
مصر قبلة السياح، ألن هذه األغنية بالذات كانت ترّدد 
من فوق عربات الحنطور، وداخل سيارات األجرة، ومن 

املقاهي، وتمر على ألسنة تالميذ املدارس أيضا.
قد أصيب إصابة خطرة  أن شابا فلسطينيا  وأذكــر 
في بطنه في أثناء األحــداث أخيرا في غزة، وصودف 
أن تــوفــي أحـــد الــشــبــاب قــبــلــه بـــأيـــام، بــســبــب إصــابــتــه 
املواقع  رواد  بني  التعليقات  فكانت  نفسه،  املكان  في 
العامة:  الحياة  في  الناس  وبــني  االجتماعي،  التواصل 
سوف يموت مثل رفيقه، وقد مات فعال، ألن الجميع 
ربط بني اإلصابة وشخٍص مات بسببها سابقا، وقلة 

من توقعوا له النجاة.
فــي ســيــرة املمثل الــراحــل أنـــور وجـــدي، يــذكــر أنــه قد 

ــارب ســرطــان ومــلــيــون جــنــيــه، وقـــد كــان  دعـــا قــائــال: يـ
، والحديث عن النصف األول 

ً
املليون جنيه وقتها ثروة

الفقر  وتحمل  كثيرا  تعب  وقــد  العشرين.  الــقــرن  مــن 
الثروة، لكنه  واشتهر بالبخل، حتى حصل على هذه 
إنه قد  لم يتمتع بها حيث أصيب بالسرطان. ويقال 
عـــرض عــلــى طبيبه نــصــف ثــروتــه، إذا مــا شــفــاه من 
البناية  لكنه مــات، ووضــع تابوته فــي مدخل  املـــرض، 
مــراســم دفنه في  عــن  أقــاربــه  يمتلكها، وانشغل  التي 

توزيع ثروته.
الراحل، إسماعيل ياسني، وبعد  أما املمثل الكوميدي 
ى »مونولوغا«، يقول فيه معتقدا أنه 

ّ
أن عال نجمه، غن

يمجد الفقر، وينبذ حسنات املال »يا رب أفقرني كمان 
وكمان«، والنتيجة أنه عاد إلى الفقر بعد الغنى، ومات 

فقيرا مدعما.
نعرف  وال  بها،  نتلفظ  التي  الكلمة  أثــر  كثيرا  نجهل 
أنــه رّب كلمٍة قد تــودي بنا إلــى الــهــالك، وأن حصائد 
ألسنتنا تجّر علينا الويل والهالك. وننسى أن الكلمة 
تـــعـــادل الــصــدقــة. وال نــأخــذ مـــا نــقــولــه مــحــمــل الــجــد، 
الــكــلــمــات ال تــحــمــل طــاقــة تــؤثــر علينا  مــعــتــقــديــن أن 
املثال، واألمثلة السابقة تتبع ما  وحولنا. على سبيل 

اإلعـــالم عــن ذكــر اإلحصائيات  ســأذكــره، ال يتوقف 
التي تنذر بخراب قادم على البالد العربية، وأن البطالة 
ضاربة جذورها بني الشباب، وال فكاك من الفقر وقلة 
فــرص الــعــمــل، وأن التعليم فــي انــهــيــار، والــصــحــة في 
تهالك. ولذلك، عاما بعد عام، نجد تراجعا في أوضاع 
بالدنا، فالشباب يزداد إقباله على السفر، والخدمات 
املــقــدمــة مــن تعليم وصــحــة تــــزداد ســــوءا، واملــرضــى 
الذين يموتون في املستشفيات الحكومية في ازدياد، 

والتالميذ الذين يتسّربون من املدرس يتكاثرون.
إيجابية،  طاقة  تحمل  بكلمٍة  إعالمية  وسيلة  تــأت  لم 
مثل إن ما يحدث في بالدنا العربية مرحلة ال تذكر 

في تاريخ األمة العربية، وإن الخير موجود في أرضنا 
ــاال مــنــا، وإن  وأوطـــانـــنـــا، وإن الـــغـــرب لــيــس أحــســن حـ
أيديهم  الذين تخرج على  املعلمني  معلمينا هم خيرة 
العلماء والعباقرة، وإن األرض تحتاج ملن يزرعها من 
أيدي الشباب، وإنها أرض األجداد واآلباء، وإن التمسك 

فيها رسالة وواجب وطني، والرحيل عنها كارثة.
األمـــم، واالستبشار  الــحــلــوة هــي صــالح حــال  الكلمة 
أنــفــســنــا، أو بيننا وبــني  ــواء  بيننا وبـــني  بــالــخــيــر، ســ
بعض، ال يجلب إال الخير، واإلصرار أن املصيبة قادمة 
بلد  بكل   

ّ
الخراب سيحل أن  على  والتأكيد  بها،  يأتي 

عربي على الترتيب، حسبما تذكر التنبؤات، سيعّجل 
بالخراب، والدعاء بالشر في جهالٍة منا أن ذلك يعبر 
الشر،  إلــى  الحب ال يسوق إال  أو  الشديدة  الرغبة  عن 
غرار  على  بينهم،  فيما  العرب  يتداولها  عبارات  مثل 
»يخرب بيتك«، و»تقبرني«. وقد زار الرسول صلى الله 
عليه وسلم صحابيا مريضا، فقال له: ال بأس طهور 
الــلــه، فــرد الصحابي: بــل هــي حمى تلقيني في  بــإذن 
القبر، فرد النبي بقوله: إذن هي كذلك، فمات الصحابي 
، مثل 

َ
بالفعل بعد أيام، فرّب كلمة تأتي بما ظنناه بعيدا

أن تذكر غائبا ثم تراه أمامك فجأة.

كلمة حلوة وكلمتين

وأخيرًا

نجهل كثيرا أثر الكلمة التي 
نتلفظ بها، وال نعرف أنه رّب 

كلمة قد تودي بنا إلى الهالك
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ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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