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أونروا تشكو العجز المالي وارتياح إسرائيلي للضغوط األميركية

غيتوات للمهاجرين في الدنمارك
قضايا الهجرة، سواء تلك المتعلقة بالمهاجرين الجدد أو بأولئك الذين استقرّوا قبل 

زمن في الدنمارك، ما زالت تثير جداًال. ويُطرح اليوم موضوع »الغيتوات«. ]18ـ19[

يتحدث قائد المنتخب االثنين  26  مارس/ آذار   2018 م  9  رجب 1439 هـ  □  العدد 1302  السنة الرابعة
اليمني، عالء الصاصي، 

عن تطور الكرة في 
بالده رغم الحروب 

والدمار.
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في العدد

رام اهلل ــ العربي الجديد

ــتــــحــــدة ضـــغـــوطـــهـــا عــلــى  تـــصـــّعـــد الــــــواليــــــات املــ
ــقــرن«  الــفــلــســطــيــنــيــن قــبــيــل طــرحــهــا »صــفــقــة ال
ــتــســويــة الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي اإلســـرائـــيـــلـــي،  ل
الفلسطينية من  للسلطة  تــحــذيــرًا  يــبــدو  مــا  فــي 
مــغــبــة رفــضــهــا لــهــذه الــصــفــقــة، وبــعــد تقليص 
واشنطن دعمها لوكالة غوث وتشغيل الالجئن 
الفلسطينين »أونروا«، األمر الذي وضع األخيرة 
ــة مــالــيــة، أقـــر الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد  فــي أزمـ
تـــرامـــب قــانــونــا يــحــجــب املـــســـاعـــدات املــالــيــة عن 

بدفع  اســتــمــرت  حــال  فــي  الفلسطينية،  السلطة 
مخصصات أهالي املعتقلن والشهداء، وهو ما 
القى ترحيبا إسرائيليا. وأعلنت وكالة »أونروا« 
أنها ال تزال في عجز مالي، على الرغم من جمع 
الذي  رومــا  مليون دوالر من مؤتمر  نحو 100 
املتحدث  الــحــالــي. وقـــال  الــشــهــر  ُعــقــد منتصف 
»الـــعـــربـــي  بـــاســـم الـــوكـــالـــة ســـامـــي مــشــعــشــع، لــــ
 
ً
الجديد«، إن ما تم جمعه في املؤتمر يعتبر قليال

جدًا، وإن الوكالة بحاجة إلى املزيد من الدعم من 
أجل تغطية العجز املالي وضمان استمرار تقديم 
على  اآلن  تعمل  الوكالة  أن  إلــى  ولفت  خدماتها. 

خطة مكثفة وضعتها لألسابيع الثمانية املقبلة 
بغرض جمع التبرعات من املزيد من الدول التي 
لــم تــقــّدم حــتــى اآلن دعــمــهــا. وأوضــــح مشعشع 
من  للوكالة  دعمها  املتحدة  الواليات  تقليص  أن 
365 مليون دوالر إلى 65 مليون دوالر، تسّبب 
في عجز مالي كبير مقداره 149 مليون دوالر، 
محذرًا من صيف ساخن هذا العام في األراضي 
الفلسطينية في حال لم ُيسد العجز املالي، ومن 

توقف العديد من الخدمات التي تقدمها.
في غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامن نتنياهو بتمرير واشنطن قانونا يعلق 

درج 
ُ
وأ للفلسطينين.  املالية  املــســاعــدات  بعض 

ترامب  عليه  ــع 
ّ
وق لإلنفاق  مــشــروع  فــي  القانون 

ــيـــرًا، ويــنــص عــلــى حــجــب املـــســـاعـــدات املــالــيــة  أخـ
إلــى  تــصــل  قــد  الــتــي  الفلسطينية،  الــســلــطــة  عــن 
بــدفــع  اســـتـــمـــرت  ــال  فـــي حــ مــلــيــون دوالر   300
مخصصات أهالي املعتقلن والشهداء. ووصف 
تغير  الــتــي  القوية  »اإلشـــارة  بــــ الــقــانــون  نتنياهو 
املقابل،  في  املتحدة«.  الــواليــات  قبل  القواعد من 
دان املتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبــو رديــنــة، الــقــانــون، وقـــال إنــه »ال يسمح 

بخلق أجواء تفضي إلى السالم«.

Monday 26 March 2018
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مصير دوما رهن المفاوضات
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فوضى

وائل قنديل

يطالبك السيد مكرم محمد أحمد، 
حاكمدار اإلعالم الحكومي املصري، 

باملشاركة في االنتخابات، كيدًا 
باملراسلني األجانب. صرخة مكرم، 
أو لوثته، تأتي في سياق هستيريا 

وطنية مصطنعة ضد العالم 
الخارجي، الوغد، الذي يناصب مصر 
العداء، ويتآمر عليها.. هذه اللوثة التي 

لم تتحمل وجود مراسلة صحيفة 
»التايمز« البريطانية، بيل ترو، 

وأجبرتها على الرحيل بعد اعتقالها 
لنحو 7 ساعات وتخييرها بني 

مغادرة مصر أو مواجهة محاكمة 
عسكرية. في السياق أيضًا، يقطع 

اإلعالمي معتز بالله عبد الفتاح، 
أستاذ العلوم السياسية، شوطًا أبعد 
حني يقول إن ما تسمى االنتخابات 

الرئاسية في مصر، هي منافسة 
محتدمة بني اثنني من مرشحي 

الداخل، هما عبد الفتاح السيسي، 
وشخص اسمه موسى مصطفى 

موسى، من جانب، وعشرة منافسني 
متربصني في الخارج، يتقدمهم 

رئيس تركيا وأمير قطر، ثم جماعة 
اإلخوان وإيران وإسرائيل وأميركا 

وداعش والغرب كله والذين يتحدثون 
عن الثورة والحقوق والحريات.

ما يلفت النظر هنا أن األستاذ مكرم، 
عدو الصحافة الخارجية واملراسلني 
األجانب، هو صاحب الرقم القياسي 

في استقبال وفود الصحافة 
الصهيونية، بمكتبه بالقاهرة، عندما 

كان نقيبًا للصحافيني ورئيسًا 
لتحرير مجلة »املصور«. وفي ذلك 
يروي الكاتب الراحل شفيق أحمد 
علي، في سلسلة حلقات عن أهل 
التطبيع، أنه بعد أربع سنوات من 

القرار الذي صدر من الجمعية 
العمومية لنقابة الصحافيني 

املصريني عام 1980 بحظر التطبيع 
مع »اإلسرائيليني« نشرت مجلة 

»أكتوبر« في يوم األحد 1984/4/29 
خبرًا دامغًا، قالت فيه إن مكرم محمد 

أحمد وكان وقتها رئيسًا لتحرير 
مجلة املصور )استقبل هذا األسبوع 
في مكتبه، عددًا من »اإلسرائيليني« 

أعضاء حركة السالم اآلن 
»اإلسرائيلية«، وهم: يورام بن بورات، 
وجانيت أميغاد، وموسى بن آرتس، 

ودادا بن شتريت(. وقالت مجلة 
أكتوبر في نفس الخبر، إن شمعون 

شامير الذي كان وقتها رئيسًا لوكر 
التجسس، املسمى باملركز األكاديمي 
»اإلسرائيلي« في القاهرة )قد حضر 

اللقاء، وأثنى عليه(. ويضيف أن 
السيد النقيب القدوة استقبل في 

مكتبه بمجلة املصور 12 صحافيًا 
»إسرائيليًا«، ال »إسرائيليًا« واحدًا ولم 
 
ً
تحقق معه النقابة حتى اآلن... فضال

عن أن سفارة العدو الصهيوني 
في القاهرة تضعه منذ عام 1984 

في )قائمة( املتصهينني املصريني، 
الذين تسميهم السفارة، في أوراقها 

الرسمية ويظهر فيها اسم كل من 
مكرم محمد أحمد، وأنيس منصور، 

وصالح منتصر، وحسني سراج.
أما املعتز بالله عبده، والذي هبط من 

أميركا، رأسًا، على الثورة املصرية 
في 2011 باعتباره مصريًا أميركيًا، 

فإنه في غمرة التطبيل ملشهد 
االنتخابات الركيك، وضع واشنطن 
في قائمة املنافسني األوغاد الذين 

يتربصون بمصر، لكنه فاته أنه هو 
ر بحصول 

ّ
شخصيًا كان أول من بش

قاهرة عبد الفتاح السيسي على 
دعم واشنطن الكامل، بعد زيارة 

السيسي الشهيرة للواليات املتحدة 
وتصريحه العجيب بأن ترامب 

سيجده رهن إشارته وقتما أراد. 
يعلم املعتز بالله عبده أنه يكذب 

ويدلس على الناس، ويوقن أن كل 
الوقائع على األرض تدل أن السيسي 

موجود في السلطة ألن واشنطن 
وتل أبيب أرادتا ذلك، ويدرك جيدًا أن 

حكومات الغرب قررت التضحية بكل 
تراثها من قيم الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان والحريات، إسنادًا لعبد 
الفتاح السيسي الذي يقدم نفسه 

لهم باعتباره »بودي غارد« املنطقة 
منخفض التكاليف الذي يحميها من 
مخاطر إرهاب، هو صانعه وصديقه 
وشريكه، إن لم يكن هو اإلرهاب ذاته.

هم يعلمون كل ذلك، لكنها الرغبة 
الطائشة في ابتزاز الجماهير 

وإرهابها بشبح الخطر الخارجي، 
كي تذهب للمشاركة في ملهاة 
القرن، التي يسمونها انتخابات.

السيسي 
ضد العالم

مرور
الكرام

معلومات عن تقّدم 
المفاوضات بين »جيش 

اإلسالم« وروسيا

المتحدث باسم 
»فيلق الرحمن«: ُطعنا 

في الظهر

دعوة لاللتزام باألطر 
الزمنية الدستورية في 

تداول السلطة

للحديث تتمة...

دوما 
رهينة المفاوضات

بات مصير مدينة دوما في الغوطة الشرقية مرهونًا بنتيجة المفاوضات التي يجريها 
البقاء في المدينة، في  »جيش اإلسالم« مع روسيا، وسط إصرار هذا الفصيل على 
موازاة تواصل تهجير األهالي ومقاتلي المعارضة الذي رفضوا »مصالحة« النظام 

في مناطق متفرقة من الغوطة

أمين العاصي

مــع تــواصــل تهجير ســكــان وأهــالــي 
ــة لــــدمــــشــــق إلــــى  ــيــ الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــ
الـــشـــمـــال الــــســــوري، وبـــــدء عــمــلــيــات 
نــقــل الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن مــقــاتــلــي املــعــارضــة 
البقاء  على  الرحيل  لت 

ّ
فض التي  والعائالت 

ــا  ــيـ ــة مــــا يــســمــيــه الـــنـــظـــام وروسـ ــمـ تـــحـــت رحـ
»اتـــفـــاقـــات مــصــالــحــة« تــفــتــقــر ألي ضــمــانــات 
بأن يلتزم بها النظام وروسيا، يبقى مصير 
»جيش  لـ تــزال خاضعة  التي ال  مدينة دومــا 
اإلســـــــــــالم« مــــرهــــونــــا بـــنـــتـــيـــجـــة مــــفــــاوضــــات 
تمسك  مع موسكو، وســط  الفصيل  يجريها 
»جــيــش اإلســــالم« بالبقاء فــي دومـــا، رافضا 
الــخــروج إلـــى الــشــمــال الـــســـوري. فيما تشير 
ــذا الفصيل  املــعــطــيــات إلـــى إمـــكـــان تــوصــل هـ
ــفـــاق لــلــبــقــاء فـــي املـــديـــنـــة، مـــع تــحــّولــه  إلــــى اتـ
بعودة  وقبوله  شعبية«  حماية  »قـــوات  إلــى 

مؤسسات النظام الخدمية إلى املدينة.

اتفاق مرّجح
ــات بــــن فــصــيــل »جــيــش  ــاوضــ ــفــ وال تــــــزال املــ
اإلســــالم« وروســيــا غير واضــحــة املــعــالــم، في 
ــرار مــن هــذا الفصيل على الــبــقــاء في  ظــل إصـ
مدينة دوما معقله البارز، إذ قال قائده عصام 
بويضاني في تسجيل صوتي ُبث السبت إن 
فصيله »ثابت« ولن يخرج، معتبرًا أن وجود 
مــقــاتــلــيــه بـــالـــقـــرب مـــن دمـــشـــق نــصــر لــلــثــورة 

السورية وأنه يجب الحفاظ على هذه القوة.
وتــرجــح أغلب املــصــادر أن تــؤدي املفاوضات 
إلــــى اتـــفـــاق بـــن »جـــيـــش اإلســــــالم« والــجــانــب 
الـــروســـي تــتــحــول بــمــوجــبــه مــديــنــة دومـــا إلــى 
منطقة »مصالحة« شبيهة بمدينة معضمية 
الشام في غوطة دمشق الغربية، بحيث تعود 
واإلداريــــة،  الخدمية  النظام  مؤسسات  إليها 
»قــوات  ــــالم« كـــ مــع بــقــاء مــقــاتــلــي »جــيــش اإلسـ
ــوات الــنــظــام إلــى  ــول قــ حــمــايــة«، مـــن دون دخــ
املدينة. وفي هذا السياق، أكد املرصد السوري 
لحقوق اإلنسان أمس األحد استمرار خروج 
املدنين من مدينة دوما التي يسيطر عليها 
فصيل »جيش اإلسالم«، في القسم الشمالي 
من الغوطة، إلى مناطق سيطرة النظام عبر 
مخيم الوافدين، بالتزامن مع مفاوضات بن 
هذا الفصيل وروسيا، في محاولة للتوصل 
إلى اتفاق نهائي حول مستقبل املدينة التي 

تضم عشرات آالف املدنين.
ــل املــــرصــــد عــــن »مــــصــــادر مـــوثـــوقـــة« أن  ــقـ ونـ
املــفــاوضــات »وصــلــت إلـــى مــراحــل مــتــقــّدمــة«، 
إلــى أن االتــفــاق يتضمن مـــواد تنص  مشيرًا 

»على مغادرة الرافضن لالتفاق مدينة دوما 
القلمون  إلــى  ونقلهم  ومقاتلن  مدنين  مــن 
الشرقي، ودخول الشرطة العسكرية الروسية 
إلى مدينة دومــا وتثبيت مقرات ونقاط لها 
داخل  االتــفــاق  على  املوافقن  وبقاء  داخلها، 
ــة، عــلــى أن تـــعـــود الــــدوائــــر الــرســمــيــة  ــنـ املـــديـ
الــتــابــعــة لــلــنــظــام إلــــى الــعــمــل داخـــــل مــديــنــة 

دوما«، وفق املرصد.
ــى أنـــه  ــ وكــــــان املــــرصــــد قــــد أشــــــار الـــســـبـــت إلـ
مـــن املــتــوقــع عــقــد »أكـــبـــر صــفــقــة بـــن جيش 
اإلســــالم والــنــظــام، عــبــر إفــــراج الــجــيــش عن 
فــي سجن  لــديــه  آالف املختطفن واألســــرى 
)التوبة(، ومعتقالته األخرى، مقابل إخراج 
الــجــرحــى والـــحـــاالت املرضية  الــنــظــام آالف 
ونقلهم لتلقي العالج ضمن اتفاق بضمانة 
روسية«. وأشارت قاعدة حميميم الروسية 
فـــي الــســاحــل الـــســـوري إلـــى أنـــه تـــم بالفعل 
»الـــقـــضـــاء« عــلــى تــنــظــيــم »جــبــهــة الــنــصــرة« 
في الغوطة الشرقية، مشيرة إلى أن القوات 
الــروســيــة فــي ســوريــة حــاولــت إنــهــاء وجــود 
»التنظيم باألساليب السلمية دون جدوى«، 

وفق القاعدة.
الرسمي  التلفزيون  وفي السياق نفسه، ذكر 
الرئيسية  النقطة  أن  للنظام  التابع  السوري 
فـــي الـــخـــالف حــــول مــصــيــر عــنــاصــر »جــيــش 
القائمة، تتمثل  املــفــاوضــات  اإلســــالم« خــالل 
في الوجهة التي يجب أن يخرج إليها هؤالء 
»تــســويــة أوضــاعــهــم«  فـــي حـــال لـــم يــقــبــلــوا بـــ
وأرادوا الخروج من دوما. كذلك نقلت وكالة 
»ســبــوتــنــيــك« الــروســيــة عـــن »مـــصـــدر أمــنــي« 
تـــابـــع لــلــنــظــام الــــســــوري قـــولـــه إن »الــحــســم 
العسكري للجيش السوري في دوما قد ُحّيَد 
بــشــكــل كــبــيــر نـــظـــرًا لـــوجـــود مــخــطــوفــن بيد 
جيش اإلســـالم«، مشيرًا إلــى أن »املفاوضات 
بن جيش اإلسالم والجانب الروسي تخضع 
الــتــقــنــيــة وهـــي شاقة  لكثير مــن االعـــتـــبـــارات 

ومضنية وحساسة جدًا«.

اتهامات متبادلة
فــي مــــوازاة ذلـــك، بـــدأت أطـــراف فــي املعارضة 
تتبادل االتهامات حيال ما جرى في الغوطة 
الشرقية، فيما أشار رئيس الدائرة اإلعالمية 
في االئتالف الوطني السوري أحمد رمضان، 
في تغريدة له على »تويتر«، إلى أن االئتالف 
»لـــم ُيــصــدر أي تــصــريــح، أو بــيــان« بتحميل 
فصيلي »جيش اإلسالم« أو »فيلق الرحمن« 

مسؤولية ما حدث في الغوطة.
ــم »فــيــلــق  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــــن املــ ــــي املــــقــــابــــل، شـ فـ

ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــوان، فـ ــ ــلــ ــ الــــرحــــمــــن« وائــــــــل عــ
تــلــفــزيــونــيــة، هـــجـــومـــا عـــلـــى فــصــيــل »جــيــش 
 إيـــــاه مــســؤولــيــة ســقــوط 

ً
اإلســــــــالم«، مـــحـــّمـــال

ــلـــدات كــامــلــة فـــي الـــغـــوطـــة »بــشــكــل مــفــاجــئ  بـ
مــن دون مــعــارك حــقــيــقــيــة« خـــالل 12 ســاعــة، 
وبيت  وأوتــايــا،  واملحمدية،  النشابية،  منها 
ــم، والـــشـــيـــفـــونـــيـــة، مــضــيــفــا: »هــــــذا األمــــر  ــايــ نــ
القطاعات  بقية  في  كامل  بتضعضع  تسّبب 
العسكرية«، وهو ما أدى إلى تقسيم الغوطة 
إلى ثالثة أقسام. وأشار علوان إلى أن الجانب 
ــة فـــصـــائـــل  ــاوضــ ــفــ ــــرض مــــبــــدأ مــ ــ الــــــروســــــي فـ
املعارضة السورية في الغوطة كل على حدة، 
رافضا التفاوض مع وفد موحد من الفصائل 
ــل هــيــئــة الـــتـــفـــاوض  ــ

ّ
ــة، كـــمـــا رفـــــض تــــدخ ــافــ كــ

ــة. وأوضــــــح  ــ ــــوريـ ــــسـ ــلـــمـــعـــارضـــة الـ الـــتـــابـــعـــة لـ
عـــلـــوان أن »جـــيـــش اإلســــــالم« طــــرح »تــســويــة 
إلى  مشيرًا  الشرقية،  الغوطة  تخص  كاملة« 
أن اإلجــابــة الــروســيــة ستكون الــيــوم اإلثــنــن، 
واصفا قيادة فصيل »جيش اإلســالم« بأنها 
ــرًا بــصــمــود  ــ ــذّك ــاء وغـــيـــر مـــســـؤولـــة«، مــ ــنــ »رعــ
مقاتلي »فيلق الرحمن« في حي جوبر وعن 
ــعــن من 

ُ
الــرحــمــن ط أن »فيلق  تــرمــا، ومضيفا 

ظــهــره« مــن الــجــبــهــات الــتــي مــن املــفــتــرض أن 
يرابط فيها فصيل »جيش اإلسالم«.

تهجير متواصل ومسارات عدة
فــي غــضــون ذلـــك، تــتــواصــل عمليات تهجير 
ســكــان وأهــالــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وتــوزعــت 
الــعــائــالت فــي جــهــات عـــدة، إذ اتــجــه بعضها 
ل 

ّ
فيما فض للنظام،  تابعة  إيـــواء  مــراكــز  إلــى 

البعض البقاء في الغوطة، واتجهت عائالت 
أخرى إلى الشمال الغربي السوري. وأشارت 

وكــالــة »ســانــا« الــتــابــعــة للنظام أمـــس األحــد 
ــدء عــمــلــيــة خــــروج الــدفــعــة الــثــانــيــة من  إلـــى بـ
مقاتلي املعارضة الذين كانوا في حي جوبر 
الدمشقي، وبلدات عربن وعن ترما وزملكا، 
ــب، مــشــيــرة إلـــى أن 9 حــافــالت كانت  إلـــى إدلــ
ســتــنــقــل 503 أشـــخـــاص مـــن الـــغـــوطـــة أمـــس. 
وأشار املرصد السوري لحقوق اإلنسان إلى 

أنــه خــرج حتى السبت نحو 132 ألــف مدني 
عبر املعابر إلى مناطق سيطرة قوات النظام 
في الغوطة الشرقية، بينما بقي ما ال يقل عن 
37 ألف مدني في بلدات كفربطنا وعن ترما 

وسقبا التي سيطرت عليها قوات النظام.
الــروســيــة،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  مــن جهتها، 
أمــــس، أن خــــروج املــدنــيــن مــن مـــدن وبــلــدات 
 من خالل 

ً
الغوطة الشرقية ال يزال متواصال

»املعابر اإلنسانية«. وقالت الوزارة في بيان 
إن أكثر من 1700 مدني غادروا السبت مدينة 
دوما عبر املمر اإلنساني في مخيم الوافدين، 
ــــف شــخــص  ــثـــر مــــن 23 ألـ ــــى أن أكـ مـــشـــيـــرة إلـ
غادروا مناطق في الغوطة الشرقية عبر هذا 
املعبر فقط منذ نهاية فبراير/ شباط املاضي. 
ــدت الــــــوزارة أن عـــدد الـــذيـــن خـــرجـــوا من  ــ وأكـ
اإلنسانية  الهدنة  بدء  منذ  الشرقية  الغوطة 
مـــن جــمــيــع املـــمـــرات حــتــى اآلن بــلــغ 106182 
شخصا، مشيرة إلى خروج 988 من مقاتلي 
املعارضة السبت من بلدة عربن ونقلوا إلى 

محافظة إدلب في الشمال السوري.
إلى ذلك، وصلت صباح أمس األحــد، الدفعة 
األولـــــــى مــــن ُمـــهـــّجـــري الـــقـــطـــاع األوســـــــط فــي 
ــــى قــلــعــة املـــضـــيـــق فــي  الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، إلـ
ر دام ساعات. وأشارت 

ّ
ريف حماة، بعد تأخ

 
ّ
أن إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مــصــادر مطلعة 

»ســبــع عــشــرة حــافــلــة تــضــّم نــحــو ألـــف مدني 
ومقاتل من الفيلق، خرجت من مدينة عربن 
فــي قلب الــغــوطــة، إلــى منطقة حــرســتــا، على 
ــدولــــي قــــرب مــبــنــى املـــــوارد  ــراد الــ ــتــ ــوســ األوتــ
املائية عند مدخل دمشق الشمالي ووصلت 
إلى الشمال السوري«. وأوضحت املصادر أن 
»ســبــب عـــدم مــغــادرة الــحــافــالت مــنــذ السبت 
نقلهم  ليتم  العدد  اكتمال  انتظار  إلــى  يعود 
 »الدفعة األولى تضم 

ّ
بعدها«، مشيرة إلى أن

ســتــة آالف شــخــص، بــن مقاتلن ومــدنــيــن، 
لوا 

ّ
النظام، وفض املصالحة مع  ممن رفضوا 

الخروج إلى شمال سورية«.
ويــشــمــل االتــفــاق خـــروج املــدنــيــن واملقاتلن 
عوا 

ّ
ليتوز النظام،  مع  للمصالحة  الرافضن 

ــــب. ويــنــّص  عــلــى قـــرى وبـــلـــدات مــحــافــظــة إدلـ
االتـــفـــاق عــلــى وقـــف إطــــالق الـــنـــار فـــي بــلــدات 
وهي  الشرقية،  الغوطة  في  األوســط  القطاع 
ة، وعربن، وعن ترما، ووادي عن ترما، 

ّ
حز

وحـــي جــوبــر الــدمــشــقــي، وهـــي املــنــاطــق التي 
ع 

ّ
كان يسيطر عليها »فيلق الرحمن« الذي وق

»العربي  االتفاق. وأوضحت مصادر مطلعة لـ
ــهـــجـــري الــــغــــوطــــة الــشــرقــيــة  ــد« أن مـ ــديــ ــجــ الــ
يــنــزلــون مـــن »بـــاصـــات الـــنـــظـــام« فـــي منطقة 
قلعة املضيق شمال غربي حماة، ليصعدوا 
فــي »بــاصــات تــابــعــة لــلــمــعــارضــة« حــيــث يتم 
الغربي،  إلــى مخيمات في ريــف حلب  نقلهم 
وفــي ريــف إدلــب »إقــامــة مؤقتة« منها مخيم 
ميزناز، وساعد، مشيرة إلى أن القادمن من 
الغوطة لهم بعد ذلك حرية البقاء في املخيم، 
أو التحرك في مناطق املعارضة في الشمال 

والشمال الغربي.
وأكــدت املصادر أن عائالت من الغوطة من 
املتوقع أن تنتقل إلى مناطق »درع الفرات« 
فـــي شــمــال شــرقــي حــلــب، كــمــا لـــم تستبعد 
إلـــى منطقة عــفــريــن، مضيفة:  نــقــل عــائــالت 
يستوعب  أن  يمكن  كبيرة  منطقة  »عفرين 
ريــفــهــا بــعــض مــهــجــري الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
ولــــكــــن لـــيـــس عـــلـــى حــــســــاب أهـــــل عـــفـــريـــن«. 
ويرّجح محللون ومتابعون للشأن السوري 
أن ينضم مقاتلو »فيلق الرحمن« الخارجن 
مــن الــغــوطــة إلــى قـــوات املــعــارضــة السورية 
الــتــي تــوجــد وتــنــشــط حــالــيــا ضــمــن مناطق 

»درع الفرات« و»غصن الزيتون«.

وليد التليلي

على امتداد األسبوع املاضي، شهد 
البرملان التونسي حلقات من التشنج 
والفوضى وصلت إلى حد التشابك 

باأليدي بني نواب الشعب. صورة قد 
تبدو غريبة تونسيًا رغم أن البعض 
يعتبرها مسألة طبيعية تحدث في 
برملانات كثيرة في الدول املتقدمة. 
غير أن ما لفت االنتباه هو بعض 

العبارات التي خرجت عن كل إطار 
أخالقي في التعامل السياسي 
والهبوط بالخطاب إلى درجات 

إسفاف واضحة، ولعلها ستزيد 
من اتساع الهوة بني عموم الناس 

واألحزاب والسياسيني.
وبقطع النظر عما انتاب النواب من 
حاالت توتر شديدة، فإن مضامني 

الخالف هي األهم، وتحمل أكثر من 
رسالة واستنتاج سياسي قد تكون 
له انعكاسات على مستقبل املشهد 

في تونس، وتؤشر على حلقات 
أخرى من الخالف قد تكون أشد 

عنفًا في املعارك املقبلة.
وكانت جلسة السبت املاضي 
بالخصوص مثيرة للقراءة، إذ 

غيرت املشهد البرملاني بالكامل، 
وتحولت كتلة حركة النهضة إلى 
كتلة معارضة إلى جانب الجبهة 

الشعبية اليسارية في مواجهة 
أحزاب نداء تونس ومشتقاته وآفاق 
تونس والوطني الحر وبقية مكونات 

االئتالف، بسبب الخالف حول 
التمديد من عدمه لهيئة الحقيقة 

والكرامة.
هذا الخالف أثبت أن القطيعة بني 

الحزبني، النهضة والنداء، ال رجعة 
فيها وهي تتأكد اليوم وستتأكد 

في املستقبل مع تغيير طريقة 
االقتراع داخل البرملان بسبب املحكمة 
الدستورية، وخارجه مع تغيير النظام 

االنتخابي، وستتبني بوضوح مع 
تشكيل الحكومة الجديدة أو إدخال 

تعديالت على الحكومة الحالية. 
وستبدأ في تونس مرحلة سياسية 

جديدة ُيعاد فيها توزيع األوراق، 
لكن املشكلة بالنسبة إلى التونسيني 
أن كل هذا يأتي مرة واحدة وبشكل 
متزامن وسُيطلب منهم أن يتفهموا 
ويتفاعلوا إيجابيًا مع هذه الفوضى 
السياسية الكبيرة التي تتغير فيها 

املعطيات بسرعة وكأنها عاصفة أو 
زلزال. وإذا ما أضفنا عليها غالء 

الرغيف وبطالة الشباب وتكديسهم 
في املقاهي، فإن الفوضى قد تعصف 

بالجميع. 
لكن طاملا أن األمور تبقى سلمية 

فسيتحمل التونسيون، وهم الذين 
اعتادوا على تقلب أهواء زعمائهم، 

وكل ذلك من أجل حريتهم، ثمرة 
ثورتهم.

ارتفاع في اإلعدامات: األهداف السياسية حاضرةميثاق شرف لالنتخابات العراقية: مبررات وتشكيك

الغوطة 
الشرقية تواصل 

توديع أهلها

الحدث

بغداد ـ محمد علي، سالم الجاف

ــــي رابـــــــع وثـــيـــقـــة شــــــرف تـــطـــرحـــهـــا الـــقـــوى  فـ
ولغاية   2003 عــام  منذ  العراقية  السياسية 
ــارع الـــعـــراقـــي بـــحـــذر الـــى  ــشــ اآلن، يــتــطــلــع الــ
الوثيقة الجديدة التي تعاهدت عليها الكتل 
الرئيسية في البالد، برعاية من األمم املتحدة، 
الــدعــائــيــة  واملــتــعــلــقــة فــي مجملها بــالــحــمــلــة 

لالنتخابات وما بعد إعالن نتائجها.
ووقع الوثيقة، التي تتضمن 24 بندًا، والتي 
مـــن املـــقـــرر إعــالنــهــا فـــي األســـبـــوع األول من 
الــشــهــر املــقــبــل )قــبــيــل بـــدء الــحــمــلــة الــدعــائــيــة 
رســمــيــا(، مــمــثــلــون عــن كــتــل ســيــاســيــة سنية 
وشيعية وكردية ومدنية أبرزها الكتل التي 
يـــرأســـهـــا نـــــوري املـــالـــكـــي وســلــيــم الــجــبــوري 
وفــــــؤاد مــعــصــوم وعـــمـــار الــحــكــيــم ومــقــتــدى 
الصدر وهادي العامري وصالح املطلك وإياد 

عالوي وهمام حمودي وجمال الكربولي.
ــــرز بـــنـــود الــوثــيــقــة إدانـــــة أي خــطــاب  ومــــن أبـ
مــن مكونات  أيــا  عــرقــي يستهدف  أو  طائفي 
الــشــعــب الــعــراقــي، ومــحــاســبــة أي جــهــة تقوم 
والتأكيد  أشكاله  بكل  العنف  ورفــض  بــذلــك، 
عــلــى املـــرشـــحـــن بــالــتــصــرف كـــرجـــال دولــــة، 
واحــتــرام املتنافسن فــي االنــتــخــابــات وعــدم 
تــوظــيــف الـــنـــزعـــة الــطــائــفــيــة أو الــعــرقــيــة أو 

اإلثنية، في البرامج االنتخابية.
كــمــا تتضمن الــوثــيــقــة تــأكــيــد اإليـــمـــان بحق 
ــتــــورط بــعــمــلــيــات تـــزويـــر أو  الـــفـــوز وعـــــدم الــ
الــوســائــل  عــبــر  تــرويــجــهــا  أو  تشجيع عليها 
املــخــتــلــفــة واحـــــتـــــرام صـــــوت الـــنـــاخـــب كــحــق 
مــقــدس وعــــدم إهــمــالــه أو الــســطــو عــلــيــه من 
خـــــالل الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى املــــراقــــبــــن والـــعـــامـــلـــن 
فــي مــراكــز االنــتــخــابــات، وتــحــريــم االحــتــراب 
والــلــجــوء لــلــعــنــف الــســيــاســي. ويـــضـــاف إلــى 
ــك مــنــع الــتــهــديــد املـــبـــاشـــر أو املــبــطــن بن  ذلــ
املتنافسن في االنتخابات، وااللتزام بحرية 

بغداد ـ سالم الجاف

ــذت 
ّ
فــي غــضــون األشــهــر األربـــعـــة املــاضــيــة، نــف

الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة 83 حـــكـــم إعــــــــدام بــحــق 
بـــاإلرهـــاب، وفقا  مــواطــنــن عــراقــيــن متهمن 
الــعــدل  لــبــيــانــات رســمــيــة صـــــدرت عـــن وزارة 
ذت أحكام اإلعدام شنقا حتى 

ّ
العراقية التي نف

ــــوت فـــي ســجــن الــنــاصــريــة، جــنــوب الــبــالد،  املـ
الــتــي نطقت بها  ــدام  بينما بلغت أحــكــام اإلعــ
املــحــاكــم فـــي الـــبـــالد بــتــهــم اإلرهـــــاب أو جــرائــم 
جــنــائــيــة فـــي الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا نــحــو 200 حــكــم، 
تمّكن بعض املــدانــن مــن الــحــصــول على حق 
توقعات  وســط  بــالــقــرار،  والطعن  االستئناف 
ــرى تـــتـــزامـــن مع  ــ بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إعـــــــدام أخــ
الــحــمــلــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، لــكــســب أصـــــــوات ذوي 
مراقبن  أن  إال  اإلرهــابــيــة.  العمليات  ضحايا 
ذ بهم حكم اإلعدام 

ّ
حذروا من أن الكثير مّمن نف

ــتـــرافـــات مــنــهــم تحت  ــذ، انــتــزعــت اعـ
ّ
أو ســيــنــف

التعذيب ولم يحظوا بمحاكمة عادلة ونزيهة.
اإلنــســان«،  وقــال رئيس »مركز بغداد لحقوق 
مــهــنــد الـــعـــيـــســـاوي، إن »الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
رفعت من وتيرة تنفيذ أحكام اإلعدام أو اإلدانة 
 أجواء تفتقر إلى الشفافية ويغلب 

ّ
بها، في ظل

العيساوي،  االنــتــقــام«. وأوضـــح  عليها طــابــع 
تنفيذ  إيقاف  »يجب  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ
اإلعـــدام، ألنها تصدر عن محاكمات  عمليات 
مــوجــزة، وبعضها جــائــر، مــا أدى إلــى إزهــاق 

أرواح عدد من األبرياء«.
اإلعــدام  أحكام  »أغلب  فــإن  للعيساوي،  ووفقا 
التي  املعتقلن  اعترافات  إلى  استنادًا  تصدر 
إفــادة  إلــى  اســتــنــادًا  أو  التعذيب  تنتزع تحت 
مـــخـــبـــر ســـــــري. ولـــــأســـــف، تـــســـتـــخـــدم بــعــض 
أحــزاب السلطة في العراق حمالت اإلعدامات 
اآلن من أجل الحصول على مكاسب انتخابية 
بسبب الشحن الطائفي في الشارع العراقي«. 
وزيــر  حــضــور  ونستنكر  »نستغرب  ــاف  وأضـ

اســـتـــخـــدام وســـائـــل الـــضـــغـــط، كــالــتــهــديــد أو 
التحريض أو شراء الذمم أو إجبار الناخبن 
ملصلحة  التصويت  على  الــدولــة  موظفي  أو 
مــعــيــنــة، واحـــتـــرام املــشــاعــر واملـــقـــدســـات لكل 
ــــان والــطــوائــف، وعـــدم اســتــخــدام الــديــن  األديـ
أو الـــرمـــوز الــديــنــيــة لــلــدعــايــة االنــتــخــابــيــة أو 
التوظيف السياسي، وااللتزام بمبدأ التداول 

السلمي للسلطة واملمارسة الديمقراطية.
تدعو  االنــتــخــابــات،  بنتائج  يتعلق  مــا  وفــي 
الوثيقة إلى القبول بنتائج االنتخابات بعد 
العليا  املفوضية  مــن جانب  إقــرارهــا رسميا 
االتــحــاديــة  واملحكمة  لالنتخابات  املستقلة 
الدستورية  الزمنية  العليا، وااللتزام باألطر 
في تــداول السلطة، واالنــخــراط بشكل فوري 
فــــي اإلعــــــــداد لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
واستنادًا  الدستورية،  لأطر  وفقا  الجديدة 

إلى نتائج االنتخابات.
الوطنية،  الــقــوى  الــقــيــادي فــي تحالف  وقـــال 
الــنــائــب رعـــد الــدهــلــكــي، وهـــو أحـــد املــوقــعــن 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــــي حــــديــــث مـ ــة، فـ ــقــ ــيــ عـــلـــى الــــوثــ
الـــجـــديـــد«، إن »مـــيـــثـــاق الـــشـــرف االنــتــخــابــي 
ســيــتــم اإلعــــالن عــنــه بــشــكــل رســمــي قــبــل بــدء 
الــحــمــالت االنــتــخــابــيــة فــي الــعــاشــر مــن شهر 
إبــريــل/ نــيــســان املــقــبــل«. ولــفــت إلـــى أن األمــم 
املــتــحــدة أشـــرفـــت عــلــى كــتــابــتــهــا ورعــايــتــهــا 
وجعلت من نفسها الضامن لتطبيق امليثاق 
خــالل فترة االنتخابات إضــافــة إلــى االلــتــزام 
األخـــالقـــي بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة للتطبيق 
االنتخابات«.  ونــزاهــة  شفافية  ضمان  بغية 
واعـــتـــبـــر أن الــتــوقــيــع عــلــى الــوثــيــقــة مــســألــة 

أخالقية ووطنية.
بدوره، قال مستشار في مكتب رئيس الوزراء 
ــيـــدر الــــعــــبــــادي، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  حـ
الجديد«، إن الوثيقة املطروحة ليست رفاهية 
أو موضوعاً تكميليا بل ضرورة ملحة. ولفت 
إلى أن »الحملة االنتخابية للسياسين عادت 

ــدام ضـــد اإلرهــابــيــن  ــ ونــحــن مـــع عــمــلــيــات اإلعــ
أن  عــلــى  الـــنـــاس،  بقتل  املــتــورطــن  الحقيقين 
تــكــون هــنــاك محاكمة عــادلــة ودفـــاع عـــادل عن 
أي متهم، وال تكون االتهامات جاهزة وتنتزع 
تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب وتــــؤخــــذ األغـــلـــبـــيـــة بــجــريــرة 
املــجــرمــن«، مضيفا »لــذلــك نطلب مــن القضاء 
ــي فـــي اتـــخـــاذ أي قــــرار مـــا لـــم تــكــن هناك 

ّ
الــتــأن

 
ّ

دالئـــل واضــحــة، وأيــضــا على وزارة الــعــدل أال
ر كل اإلجراءات 

ّ
تنفذ أحكام اإلعدام إال بعد توف

القانونية لكي تكون هذه اإلجراءات صحيحة«. 
وعّبر شنكالي عن تخّوفه من أن يكون هناك 
ــعـــدمـــون،  ــــن يـ ــذيـ ــ ــم لـــبـــعـــض األشـــــخـــــاص الـ ــلـ ظـ
 »من سيعّوضهم، وهل ينفع تعويض 

ً
متسائال

عائالتهم شيء، إذا تم إعدام الضحية؟«.
ــقــــوى  ــالـــف »الــ ــال الـــنـــائـــب عــــن تـــحـ ــ بـــــــــدوره، قــ
»الـــعـــربـــي  ــيــــة«، أحـــمـــد املـــشـــهـــدانـــي، لــــ الــــعــــراقــ
صيغة  هــي  الحقيقية  »املشكلة  إن  الــجــديــد«، 
أو طــريــقــة الــتــحــقــيــق االبـــتـــدائـــي، عــنــدمــا يتم 

الــصــحــافــة وحــقــوق اإلنــســان والــديــمــقــراطــيــة 
ــــاواة بـــن الــجــمــيــع  ــــسـ ــيــــادة الـــقـــانـــون واملـ وســ
أمــــام الـــقـــانـــون، واحــــتــــرام مــؤســســات الــدولــة 
واملشاعر واملقدسات، وعدم استخدام موارد 
الئتالف  للترويج  املالية  أو  البشرية  الــدولــة 
أو قائمة أو مرشح، خصوصا أن الكثير من 
عليا  ووظــائــف  مــراكــز  يشغلون  املتنافسن 
في الدولة. كما تتبنى الوثيقة تحييد امللف 
األمني باعتباره ملف دولة وعدم استخدامه 
ألغراض انتخابية، واالبتعاد عن املداهمات 
واالعتقاالت ألغراض سياسية أو انتخابية، 
ــا عـــلـــى مــــن تـــتـــوافـــر فــيــهــم أدلــــة  ــارهـ ــتـــصـ واقـ

جرمية وبأوامر قضائية. 
ــاع عــن  ــنـ ــتـ ــة االمـ ــيـ ــافـ ــــن بــــن الـــبـــنـــود اإلضـ ومـ

العدل لحمالت اإلعــدام وحماسته لها، بينما 
لـــم يــــزر أي ســجــن مـــن ســجــون وزارتــــــه لــيــرى 
ويسمع قصصا فظيعة عن انتهاكات بشعة، 

خصوصا في سجني الناصرية والتاجي«.
من جانبه، قال النائب عن التحالف الكردستاني 
»العربي الجديد«، إن »ارتفاع  ماجد شنكالي، لـ
وتيرة عمليات اإلعدام في العراق يأتي بسبب 
وجود ضغوط كبيرة على وزارة العدل لتطبيق 
أحكام اإلعدام بحق املدانن باإلرهاب«، مضيفا 
التي  الكبيرة  اإلرهابية  العمليات  أنه »بسبب 
العراقين، فإن هناك أهالي  أزهقت بها أرواح 
ــدام، لكن  اإلعـ أيضا يطالبون بتنفيذ عقوبات 
 تــخــضــع لــلــمــطــالــبــات 

ّ
يــجــب عــلــى الــــــــوزارة أال

العاطفية أو الضغوط السياسية وأن تمارس 
ق من اإلجــراءات 

ّ
عملها وفقا للشروط، وتتحق

والــــدالئــــل كــافــة قــبــل تــنــفــيــذ عــقــوبــة اإلعــــــدام«. 
 »الــعــراق يعتبر مــن أكثر 

ّ
وأوضـــح شنكالي أن

العالم،  فــي  ذ عمليات اإلعـــدام 
ّ
التي تنف الـــدول 

مـــرة أخـــرى لــلــطــرق عــلــى املــوضــوع الطائفي 
املناطق  فــي  خصوصا  بالبالد،  والعنصري 
املــخــتــلــطــة مــثــل بــغــداد والــبــصــرة وبــعــقــوبــة، 
ــــن وشـــيـــوخ  ــال ديـ ــ وهــــنــــاك مــــن اســـتـــخـــدم رجــ
بحملتهم وضمن شعارات جميعها  عشائر 
بالنهاية تعني انتخب ابن طائفتك حتى لو 
كـــان فــاســدًا وال تنتخب اآلخـــر ولـــو سيعمر 
ل 

ّ
الــذي فض للمستشار نفسه،  البلد«. ووفقا 

عدم الكشف عن اسمه، فإن ذلك انسحب إلى 
اســتــخــدام جــزئــيــات داخـــل الــطــائــفــة الــواحــدة 
»مثل هذا صوفي وذلك سلفي وهذا إخواني 
وذلـــــك عـــلـــمـــانـــي«. وأوضــــــح أن هــــذا الــوضــع 
»يــعــكــس مـــدى الــتــنــافــس«. كــمــا لــفــت إلـــى أن 
»تــقــاريــر قـــوات األمـــن تشير إلــى أن الخطاب 
الذي يجري في مناطق مسؤولياتهم من قبل 

السياسين خطير للغاية وفيه تحريض«.
وفــي السياق نفسه، أوضــح قــيــادي بــارز في 
تــحــالــف الــنــصــر الـــذي يــتــزعــمــه الــعــبــادي في 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
أهــمــيــة الــوثــيــقــة تــكــمــن بــعــد إعــــالن الــنــتــائــج 
االنــتــخــابــيــة والــتــمــســك بــبــنــد احـــتـــرام نتائج 
ــداول الــســلــمــي لــلــســلــطــة  ــ ــتــ ــ االنـــتـــخـــابـــات والــ
أنه  إلــى  ولفت  الحكومة.  بتشكيل  واإلســـراع 
ستكون  االنتخابية  بالحملة  يتعلق  مــا  فــي 
ــــروق كــبــيــرة وتــهــديــد لـــأمـــن الــعــام  هـــنـــاك خـ
ميثاق  توقيع  تكون عملية  ولن  للمواطنن، 

الشرف ذات أثر كبير عليها.
من جهته، قال النائب عن التحالف الوطني 
الــرســول، إن »امليثاق ال  الحاكم، صــادق عبد 
املــرشــح ضميره ميت«.  كــان  إذا  يعني شيئا 
وأضاف في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»الــوثــيــقــة األســاســيــة يــجــب أن تــكــون الــوطــن 
إذا كان املرشح مؤمنا بحق الناس أن ترتاح 
ــا إذا كــان  وتــعــيــش بـــســـالم فـــهـــذه وثــيــقــة، أمــ
ألــف وثيقة  تردعه  فلن  الفوز واملنصب  همه 

وميثاق« وفقا لقوله.

اعتقال املواطنن. ففي بعض األحيان، تجري 
مع  والتحقيق  عشوائية،  أو  كيدية  اعتقاالت 
املعتقلن يتم بانتزاع االعترافات إما باإلكراه 
الــســري. واملشكلة  قــســرًا، أو مــن خــالل املخبر 
ــات  ــرافـ ــتـ الــحــقــيــقــيــة عـــنـــدمـــا يـــتـــم تــثــبــيــت االعـ
املتهم على ضوئها  وإدانــة  للقاضي  ورفعها 

من دون تثّبت«.
ووفــقــا ملــصــادر حكومية عــراقــيــة، فــإن عــددًا 
كــبــيــرًا مـــن الـــذيـــن تــــّم تــنــفــيــذ حــكــم اإلعـــــدام 
بحقهم العام املاضي تبّينت براءتهم في ما 
بعد. وفــي هــذا الــســيــاق، أوضــح موظف في 
وزارة الــعــدل أن »مــا ال يقل عــن 20 شخصا 
مــمــن تــم إعــدامــهــم الــعــام املـــاضـــي، تــبــّن من 
ليسوا  أنهم  الشرطة  تحقيقات  سير  خــالل 
ــأي عــمــلــيــات قـــتـــل، وبــعــضــهــم  ــ ــتـــورطـــن بـ مـ
مـــتـــورط بــأفــعــال ال تــســتــوجــب اإلعـــــــدام، بل 
ــوات، وفــــقــــا لـــلـــقـــانـــون  ــ ــنــ ــ الـــســـجـــن بـــضـــع ســ
 »أحــدهــم أعـــدم بسبب 

ّ
الــعــراقــي«، مــؤكــدًا أن

اعترافه بقتل أحد املواطنن، ليتبّن في ما 
بعد أن هــذا املــواطــن القتيل هو حــّي ويقيم 
في السويد، بينما تّم انتزاع االعترافات من 
الــضــحــيــة تــحــت الــتــعــذيــب فــي مــركــز شرطة 
الجادرية في بغداد، ليتم إعدامه بناًء على 
املوظف  بها«. وتابع  أدلــى  التي  االعترافات 
»فـــي الـــوقـــت نــفــســه، هــنــاك إرهـــابـــيـــون كــبــار 

يفلتون من اإلعدام والسجن«.
إلـــى ذلــــك، أشــــار عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي عن 
ــزام بــغــداد، عــبــد الــكــريــم الــجــبــوري،  مــنــاطــق حـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى »وصــول  فــي حــديــث لـــ
حـــاالت لــهــم لضحايا أخـــذت اعــتــرافــات منهم 
تحت اإلكراه، ولديهم تقارير طبية تؤّكد ذلك«، 
أنـــه »تــمــت إحــالــة قسم مــن القضايا  موضحا 
ملنظمات حقوق اإلنسان، ونحن نأمل خيرًا من 
القضاء العراقي في إعادة محاكمة من أدينوا 
بــاإلعــدام على ضــوء االعــتــرافــات  بالسجن أو 

باإلكراه، قبل تنفيذ األحكام تلك«.

أهداف  ستحقق  بالده  إن  ــان،  أردوغ طيب  رجب  التركي،  الرئيس  قال 
رفعت  تل  مدينة  على  السيطرة  خالل  من  الزيتون«  »غصن  عملية 
شمالي سورية خالل وقت قصير أيضًا. وفي كلمة له أمس األحد، دعا 
السيطرة في منطقة منبج من  إلى تسلّم  المتحدة  الواليات  أردوغان 
أنه  مؤكدًا  الحقيقيين«،  أصحابها  إلى  »وتسليمها  الكردية  الوحدات 
تركيا ستضطر  اإلرهابي من منبج، فإن  التنظيم  إخراج  »في حال عدم 

لتحقيق ذلك بالتعاون مع سكان المنطقة«.

أردوغان: سنسيطر على تل رفعت

صفقة 
»داعش« 
والنظام

سلّم تنظيم »داعش«، ليل 
السبت، النظام السوري 

جثث قتاله الذين سقطوا 
خالل االشتباكات بين 

الطرفين على أطراف حي 
القدم في دمشق. وقال 

مصدر ميداني لـ«العربي 
الجديد«، إن »قوات 
األمن التابعة للنظام 

ضربت طوقًا في محيط 
منطقة البورسعيد في 
حي القدم، حيث دخلت 
سيارات من الهالل األحمر 
السوري لتسلّم الجثث«. 

وأضافت المصادر أنه لم 
يتم معرفة المقابل الذي 

حصل عليه التنظيم، 
وسط حديث عن إطالق 

معتقالت طالب بهنَّ 
التنظيم.

مهّجرون من الغوطة 
في قلعة المضيق )زين 

الرفاعي/فرانس برس(

خاص قضية

)Getty/بعض الموقوفين تثبت براءتهم الحقًا )جون مور
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سياسة

  شرق
      غرب
تميم وبوتين يبحثان

ملفات سورية واليمن 
وفلسطين

أعلن السفير القطري لدى موسكو، 
فهد بن محمد العطية، أمس األحد، 
الـــــروســـــي، فــاديــمــيــر  الـــرئـــيـــس  أن 
بـــوتـــن، وأمـــيـــر قــطــر، الــشــيــخ تميم 
)الــــــــصــــــــورة(،  ثـــــانـــــي  آل  بــــــن حــــمــــد 
ســـيـــبـــحـــثـــان، الـــــيـــــوم اإلثــــــنــــــن، فــي 
موسكو، ملفات إقليمية، من بينها 
ــة والـــيـــمـــن وفــلــســطــن. وقـــال  ســـوريـ
الــعــطــيــة إن الـــزعـــيـــمـــن ســيــبــحــثــان 
أيـــضـــا تــطــويــر الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
فــي مــجــاالت االقــتــصــاد والــســيــاحــة 
ــاون الـــعـــســـكـــري،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والــــطــــاقــــة والـ
الثقافي  العام  فعاليات  إلى  إضافة 

»قطر روسيا 2018«. 
)العربي الجديد(

قطر تستدعي 
السفير اإلريتري

استدعت وزارة الخارجية القطرية، 
ــري  ــ ــتـ ــ ــيـــر اإلريـ ــفـ أمــــــس األحـــــــــد، الـــسـ
فـــي  الـــدوحـــة، عــلــي إبــراهــيــم أحــمــد، 
وســلــمــتــه مـــذكـــرة احــتــجــاج رسمية 
شــــديــــدة الـــلـــهـــجـــة، تــضــمــنــت رفـــض 
ــة قــطــر، ملـــا تضمنه  واســتــنــكــار دولــ
التصريح الصحافي لوزارة اإلعام 
بجمهورية إريتريا الصادر بتاريخ 
ــارس/ آذار الــحــالــي »مــن الــزج  22 مـ
التهديدات  قطر ضمن  دولـــة  بــاســم 
العسكرية التي قد تشهدها منطقة 
ــــي«. وكـــــــان مــصــدر  ــقـ ــ ــريـ ــ الــــقــــرن األفـ
قـــطـــري مــــســــؤول، أكــــد فـــي تــصــريــح 
»قنا«  القطرية  األنباء  وكالة  نقلته 
أن ما جاء في هذا التصريح ما هو 
ــاءات عارية  إال محض مــزاعــم وادعــ

عن الصحة.
 )العربي الجديد( 

انعقاد االجتماع الرابع 
للحوار القطري البريطاني 
ــي الـــــــدوحـــــــة، أمـــــــس األحـــــــد،  ــ ــد فــ ــقــ عــ
االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع الــــــــــــرابــــــــــــع لــــــلــــــحــــــوار 
البريطاني-  القطري-  االستراتيجي 
ــة. وتــــــرأس الـــجـــانـــب الــقــطــري  ــراكــ شــ
ــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة  وزيـــــر الــــدولــ
ســـلـــطـــان بــــن ســـعـــد املـــريـــخـــي، فــيــمــا 
تـــــرأس الـــجـــانـــب الــبــريــطــانــي، وزيـــر 
ــــرق األوســــــط  ــشـ ــ ــــؤون الـ ــــشـ الـــــدولـــــة لـ
ــا، ألــيــســتــر بـــيـــرت.  ــيـ ــقـ ــال أفـــريـ ــمــ وشــ
ويـــمـــثـــل الـــــحـــــوار االســـتـــراتـــيـــجـــي - 
شراكة، إحدى آليات تطوير العاقات 

الثنائية بن قطر وبريطانيا.
)قنا(

مناورة عسكرية 
لـ»القسام«: إطالق 

علني للصواريخ 

أجــــرى عــنــاصــر »كــتــائــب الــقــســام«، 
الذراع العسكرية لحركة »حماس«، 
مناورة أطلق عليها اسم »الصمود 
والــتــحــدي«، أمـــس األحــــد، تضمنت 
الرئيسة  املفترقات  على  انتشارهم 
في  العسكرية  واملـــواقـــع  والـــشـــوارع 
»القسام« صاروخن  وأطلقت  غــزة. 
ــنـــه بـــاتـــجـــاه  مــــن طـــــــراز لــــم يـــعـــلـــن عـ
البحر، في إطار التدريب والتجهيز 
واخــتــبــار قــــدرات الــصــواريــخ، وهــي 
الــتــي يطلق فيها هــذا  املـــرة األولــــى 

الصاروخ بشكل علني.
)العربي الجديد(

إصابات في مواجهات 
بين طالب بورين واالحتالل 

انـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات، أمــــس األحــــد، 
ــة بـــوريـــن جــنــوب  بـــن طــلــبــة مـــدرسـ
مــديــنــة نـــابـــلـــس، وقــــــوات االحـــتـــال 
الــتــي حــاولــت اقــتــحــام املـــدرســـة، ما 
تسبب في إصابة طالب بالرصاص 
املعدني املغلف باملطاط في الرأس، 
ــر بـــاالخـــتـــنـــاق. وتــســعــى  ــ وعــــــدد آخـ
قوات االحتال لوضع سياج شائك 
على أراضي مدرسة بورين، لفصل 
ــــن الـــــشـــــارع االلـــتـــفـــافـــي  األخـــــيـــــرة عـ
املــــحــــاذي لـــلـــمـــدرســـة، بـــدعـــوى منع 
ــــول إلـــــى الـــبـــرج  ــــوصـ ــن الـ الـــطـــلـــبـــة مــ

العسكري املقام في تلك املنطقة.
)العربي الجديد(

اختيار 20 ألف شاب 
متطوع لتوجيه الناخبين 

في اللجان

بعض الموظفين 
مجبرون على النزول خوفًا 

من تعرضهم لالعتقال

كذبة االنتخابات
الرئاسية

القاهرة ـ العربي الجديد

لـــم يــوفــر الــنــظــام املـــصـــري، على 
مدى األسابيع املاضية، وسيلة إال 
واستخدمها لضمان أكبر حشد 
التي تنطلق في  الرئاسية،  في االنتخابات 
الداخل اليوم اإلثنن وتمتد لثاثة أيام، في 
ب وصم االنتخابات املحسومة 

ّ
محاولة لتجن

نــتــائــجــهــا ســلــفــا لــصــالــح الــرئــيــس الــحــالــي 
السيسي بالصورية، وإلضفاء  الفتاح  عبد 
بعض الشرعية عليها. لكن النظام، أكثر من 
أي طرف آخــر، يــدرك صعوبة هذا األمــر في 
لانتخابات  الكبير  الشعبي  االزدراء  ظــل 
»املـــســـرحـــيـــة«، بــعــدمــا  الــتــي يــصــفــهــا كــثــر بــــ
أمــعــن الــنــظــام فــي إقــصــاء جميع املرشحن 
املــحــتــمــلــن املــنــافــســن لــلــســيــســي، وحــّولــهــم 
إما إلى معتقلن على غرار سامي عنان، أو 
حّيدهم بعدما قّيد حركتهم وساومهم على 
غرار أحمد شفيق، واكتفى بالسماح ملوسى 
الــذي نال  مصطفى موسى بالترشح وهــو 

لقب »منافس السيسي ومؤيده«.
ــأزق إضـــفـــاء أي  ــ كــمــا يــعــي الــنــظــام حــجــم مـ
شرعية حقيقية على هذه االنتخابات عقب 
إعـــــان أبـــــرز املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، بينها 
»هيومن رايتس ووتش« و»املنظمة العاملية 
الدولية  و»الــفــدرالــيــة  الــتــعــذيــب«،  ملناهضة 

هاجس المشاركة
يبدأ  املعطيات،  لــهــذه  الــنــظــام  إدراك  ونتيجة 
االقــتــراع فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املصرية 
اليوم وسط إلحاح حكومي وسلطوي لزيادة 
نسبة املشاركة في ظل هاجس دائم لدى رئيس 
الجمهورية عبدالفتاح السيسي على تحطيم 
األرقــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة. وتــــســــود خــشــيــة كــبــيــرة 
لــدى النظام مــن تــكــرار حالة الــامــبــاالة تجاه 
باقتراع  ضعفا  انعكست  والتي  االنتخابات، 
املــصــريــن بــالــخــارج، فــي الــداخــل أيــضــا، وهو 
ما استدعى نفيرًا إعاميا مكثفا من الوسائل 
املــوالــيــة لــلــنــظــام لــشــحــذ مــشــاركــة املــواطــنــن، 
متبوعا بتسهيات حكومية، وحمات ابتزاز 
عــلــى املــوظــفــن، وضــغــوط عــلــى الــعــامــلــن في 
املـــصـــالـــح الـــخـــاصـــة لــلــمــشــاركــة والــتــصــويــت 

للسيسي بلغت حد التهديد باالعتقال.
بافتات  املصرية  الــشــوارع  تزدحم  وبينما 
تنوعت  والــتــي  التصميم  مــوحــدة  الــتــأيــيــد 
أسباب انتشارها بن اإليعاز التنظيمي من 
لكبار  كامل،  عباس  السيسي،  مكتب  مدير 
املحلية  السلطات  األعمال، وضغوط  رجــال 
عــلــى أصـــحـــاب املـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، ورغــبــة 
اآلالف مـــن أصـــحـــاب املــصــالــح فـــي الــظــهــور 
وتقديم أنفسهم للسلطة كمعاونن أوفياء، 
يـــرى املـــواطـــنـــون الــبــســطــاء أنــفــســهــم خـــارج 
األضـــواء. فــاألصــوات التي يسعى السيسي 
ستتطابق  ربــمــا  مختلفة  بسبل  لتأمينها 
مع السبل التي حصل بها على نحو مليون 
توكيل شعبي في مرحلة ما قبل فتح باب 
الــتــرشــح، ال تــعــّبــر فــي الـــواقـــع عــن االزدراء 
ترقى  التي ال  االنتخابية  للعملية  الشعبي 

حتى إلى مرتبة استفتاءات ما قبل 2005.
هــــذا الــتــجــاهــل يــمــكــن رصــــده بــســهــولــة في 
املحافظات،  أكبر  وبــدرجــة  القاهرة  شــوارع 
خــصــوصــا الــصــعــيــد، فــالــنــتــيــجــة مــعــروفــة 

لحقوق اإلنسان«، صراحة في شهر فبراير/
الرئاسية  االنــتــخــابــات  أن  املــاضــي،  شــبــاط 
ــــت  ــرة وال نـــزيـــهـــة بـــعـــدمـــا »داســ ــ لـــيـــســـت حــ
الحكومة على أبسط متطلبات االنتخابات 
الــحــرة والــنــزيــهــة«، مــطــالــبــة »حــلــفــاء مصر 
بإعان موقفهم والتنديد بهذه االنتخابات 
ــــدل االســــتــــمــــرار فــــي الــــدعــــم غــيــر  الـــهـــزلـــيـــة بـ
املشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية 
ــود«، فــــي ظــــل امـــتـــاء  ــ ــقـ ــ فــــي الــــبــــاد مـــنـــذ عـ
السجون باملعارضن السياسين وتكريس 
النظام سياسة تكميم األفواه وإشهار تهمة 

»اإلرهاب« بحق كل من يختلف معه.

)املؤيد  منافسه  على  السيسي  بفوز  سلفا 
لـــــــه( مــــوســــى مـــصـــطـــفـــى مـــــوســـــى، بــنــســبــة 
قــيــاســيــة قـــد تــفــوق انــتــخــابــات 2014 الــتــي 
حصل فيها على 23 مليون صــوت بنسبة 
ــة تــقــريــبــا، ال ســيــمــا أن األيــــام  ــائـ 97 فـــي املـ
املــاضــيــة شــهــدت اســتــدعــاء مــديــريــات األمــن 
وفـــروع األجــهــزة الــســيــاديــة فــي املحافظات 
نواب األكثرية النيابية »دعم مصر« والُعمد 
وشـــيـــوخ الــقــبــائــل املـــتـــعـــاونـــن مـــع الــنــظــام 
لهم  تعليمات صارمة  توجيه  وتم  الحاكم، 
بــحــشــد املــواطــنــن بـــأي وســيــلــة للتصويت 
فــــي االنــــتــــخــــابــــات لــــرفــــع نـــســـبـــة املـــشـــاركـــة، 
التي يرغب السيسي في أن تتعدى 50 في 
املـــائـــة لــتــصــبــح الــنــســبــة األعـــلـــى فـــي تــاريــخ 

االنتخابات املصرية.

طرق متعددة للحشد
»العربي  لـ قالت  وحكومية  نيابية  مصادر 
إن الحشد للتصويت سيبدأ منذ  الجديد« 
الساعات األولــى ليوم االقــتــراع األول، ومن 
الثالث  الــيــوم  فــي  تـــزداد وتيرته  أن  املتوقع 
بــعــدمــا ســتــظــهــر مــــؤشــــرات املـــشـــاركـــة على 

ــــرق الــحــشــد  ــا طـ ــ مـــســـتـــوى الـــجـــمـــهـــوريـــة. أمـ
وع بن دفع مقابل مالي للصوت، أو 

ّ
فستتن

على  واإلعــانــات  الغذائية  الوجبات  تــوزيــع 
املواطنن في املناطق األكثر فقرًا، والتي هي 

في الوقت نفسه األكبر بكثافة التصويت.
ــا بــالــنــســبــة لــــرجــــال األعــــمــــال املــشــاهــيــر  ــ أمـ
مالكي املصانع واملشاريع العماقة، فسيتم 
ــــن مـــوظـــفـــيـــهـــم ونــقــلــهــم  تـــقـــســـيـــم الـــعـــمـــل بـ
لــلــجــان، خــصــوصــا فــي املــنــاطــق الصناعية 
تقع مصانع  )حــيــث  رمــضــان  مــن  كالعاشر 
ــيـــن لــلــنــظــام محمد  ــال املـــوالـ ــمــ رجـــلـــي األعــ
فــريــد خــمــيــس ومــحــمــد أبـــو الــعــيــنــن( وفــي 
الحديد  السادات )حيث يقع مصنع  مدينة 
أحمد عز  األعــمــال  الخاص برجل  والصلب 
الذي تصالح مع الدولة أخيرًا( واألمر نفسه 
ــائــــل اإلعـــــام  ســـيـــحـــدث عـــلـــى مـــســـتـــوى وســ
 عن 

ً
مـــن صــحــف وقـــنـــوات فــضــائــيــة، فــضــا

ــل موظفوها 
ّ
املــصــالــح الــحــكــومــيــة الــتــي مــث

نسبة معتبرة مــن املــشــاركــة اإلجــبــاريــة في 
االنتخابات الرئاسية السابقة.

لحملة  املــركــزيــة  اإلدارة  أن  املـــصـــادر  وأكــــدت 
الــســيــســي بـــرئـــاســـة عـــبـــاس كـــامـــل ومــعــاونــة 

ــة، أنهت  ــ جــهــازي املــخــابــرات والــرقــابــة اإلداريـ
على مستوى  متطوع  شــاب  ألــف   20 اختيار 
ــمـــون ألحـــــــــزاب األكـــثـــريـــة  ــتـ ــنـ الـــجـــمـــهـــوريـــة يـ
الــنــيــابــيــة، وبــعــضــهــم تــربــطــه صــــات قــرابــة 
بــالــنــواب املـــوالـــن لــلــســيــســي، لــيــتــولــوا مهمة 
سير  ومتابعة  اللجان  فــي  الناخبن  توجيه 

ــــؤالء  الـــعـــمـــلـــيـــة االنــــتــــخــــابــــيــــة، وســــيــــعــــاون هـ
مــجــمــوعــات محلية فــي كــل قــريــة ومــديــنــة تم 
اختيار عناصرها بعناية بترشيحات النواب 
املحلين وبعد إجازتهم من األجهزة األمنية.

من جهة أخرى، علمت »العربي الجديد« من 
مصادر في مؤسسات حكومية عدة، بوجود 

تحذيرات شديدة من املــدراء واملسؤولن في 
االنتخابات  للتصويت في  النزول  حال عدم 
الـــرئـــاســـيـــة. وقـــالـــت املــــصــــادر، إن مـــحـــاوالت 
الحشد لم تتوقف على املطالبات والتأكيدات، 
بـــل وصـــلـــت إلــــى حـــد الـــتـــهـــديـــدات املــبــاشــرة 
والــصــريــحــة، إذ أقــــدم عــــدد مـــن املــــــدراء على 
تهديد العاملن بأنه في حالة عدم التصويت 
ســيــتــم إبــــــاغ األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة بـــأنـــهـــم مــن 

املنتمن لجماعة »اإلخوان املسلمن«.
وأضافت املصادر أن بعض املوظفن مجبرون 
ــا مــن  عـــلـــى الــــنــــزول عـــلـــى غـــيـــر رغــبــتــهــم خـــوفـ
تــعــرضــهــم لـــاعـــتـــقـــال، ولـــيـــس مـــجـــرد تــوقــيــع 
جــــــــزاءات إداريــــــــة أو مـــنـــع حــــوافــــز أو تــأخــيــر 
ــــدوا  ــــؤالء املــــــــدراء أكـ تـــرقـــيـــات. وتـــابـــعـــت أن هــ
الــحــصــول عــلــى إذن بساعتن خــال  ضــــرورة 
أحــــد أيـــــام االنـــتـــخـــابـــات الـــثـــاثـــة، لــلــتــصــويــت 
والعودة مرة أخرى للعمل، بالتنسيق مع كل 
العاملن، للتأكد من وجود الحبر الفسفوري 

في أيدي العاملن، بما يعني أنهم صّوتوا.
ــذه الــــخــــروقــــات، لــــم تـــلـــتـــزم كــل  ــ ــانـــب هـ ــــى جـ إلـ
وسائل اإلعــام املصرية أمــس بفترة الصمت 
والتي  قــانــونــا،  عليها  املنصوص  االنتخابي 

نـــّبـــهـــت الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات إلـــى 
ضرورة احترامها، إذ تصّدرت صور السيسي 
وتــصــريــحــاتــه اإلعــامــيــة أمـــس كــل الــصــحــف، 
والــقــنــوات  اإللكترونية  املــواقــع  اســتــمــرت  كما 
الـــفـــضـــائـــيـــة واإلذاعـــــــــــات فــــي عـــــرض األغـــانـــي 
الشاشات  وكذلك  اإلعانية،  واملــواد  الدعائية 
الــعــمــاقــة الــتــي أقــامــتــهــا مــحــافــظــات الــقــاهــرة 
ــة إلذاعــــــــة خـــطـــابـــات  ــنــــدريــ ــكــ ــيــــزة واإلســ والــــجــ
الــســيــســي واألغــــانــــي الــحــمــاســيــة عــلــى مـــدار 

الساعة.
على املستوى امليداني، بدأ الجيش منذ صباح 
أمـــــس االنـــتـــشـــار عـــلـــى مـــســـتـــوى املــحــافــظــات 
 في عناصر الشرطة العسكرية والقوات 

ً
ممثا

 عــن طلعات 
ً
الــخــاصــة لــتــأمــن الــلــجــان، فــضــا

أي عمليات  لــحــدوث  مــوســعــة تحسبا  جــويــة 
إرهابية، خصوصا بعد عملية التفجير التي 
ضربت محيط فندق للجيش في اإلسكندرية 
تستهدف موكب  وكــانــت  األول  أمـــس  صــبــاح 
مدير أمن اإلسكندرية، األمر الذي يثقل كاهل 
الجيش بمزيد من عمليات التمشيط وتشديد 

التأمن.
لانتخابات  الوطنية  الهيئة  اشتغلت  بينما 
الــســاعــات األخــيــرة بتعديل مــقــار اللجان  فــي 
بــســبــب ضــعــف الــتــنــســيــق مـــع وزارة الــتــربــيــة 
والتعليم، إذ تبّن أن بعض اللجان كان مقررًا 
إقامتها في مدارس تحت التطوير، فتم نقلها 
إلى مدارس أخرى. كما تفاقمت في الساعات 
املشاركة  القضاة عن  اعــتــذار  األخــيــرة مشكلة 
البتعاد  أو  أمنية،  بمخاوف  تتعلق  ألســبــاب 
اللجان املكلفن بها عن مقار إقامتهم وعملهم، 
إذ أبلغ العشرات من القضاة في مجلس الدولة 
والقضاء العادي إدارات املحاكم باالعتذار عن 

اإلشراف بسبب سوء التوزيع.
الهيئة  توصلت  املشكلة،  لحل  مــحــاولــة  وفــي 
الوطنية إلى اتفاق مع هيئتي النيابة اإلدارية 
وقــضــايــا الـــدولـــة لـــزيـــادة عـــدد املــشــرفــن على 
الـــلـــجـــان مــــن أعـــضـــائـــهـــمـــا لـــتـــعـــويـــض نــقــص 
ــرام اتـــفـــاق للتأمن  ــ الــقــضــاة، وذلــــك مــقــابــل إبـ
على حياة كل عضو بالهيئتن بنحو مليون 
كــل عضو 10 آالف  عــن تقاضي   

ً
جنيه، فضا

الثاثة، وضعف هذا  أيــام االقــتــراع  جنيه في 
املبلغ بالنسبة للمشرفن على االنتخابات في 

شمال وجنوب سيناء.
ــا ملـــصـــدر قـــضـــائـــي، اســتــطــاعــت الــهــيــئــة  ــقـ ووفـ
بـــحـــلـــول ظـــهـــر أمــــــس األحــــــــد تــــأمــــن مـــشـــرف 
أســاســي وآخــــر احــتــيــاطــي لــكــل لــجــنــة فــرعــيــة، 
بــاإلضــافــة إلــى أربــعــة موظفن مساعدين في 
املتوسط سيتقاضى كل منهم مكافأة تتراوح 
وألـــف جنيه حــســب دوره في  بــن 500 جنيه 
إليها،  ينتمي  الــتــي  ــوزارة  الــ اللجنة، وحــســب 
ســـواء كــانــت التعليم أو الــعــدل أو الــزراعــة أو 

الصحة.
ولم يؤد انشغال السيسي ونظامه بالتظاهر 
ــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة مــحــســومــة، إلــى  ــإجـ بـ
تـــزايـــد اهــتــمــام الــعــالــم بــهــا، إذ لـــم تــتــقــّدم أي 
منظمة دولــيــة شــهــيــرة ملــراقــبــة االنــتــخــابــات، 
ليس فقط بسبب انعدام املنافسة، ولكن أيضا 
بسبب الشروط املجحفة واإلجـــراءات األمنية 
املنظمات  ممثلي  بحق  خذت 

ُ
ات التي  املشددة 

ــاونــــن مـــعـــهـــم فــي  ــعــ ــتــ الــــدولــــيــــة الــــكــــبــــرى واملــ
انتخابات الرئاسة املاضية واستفتاء دستور 
2014. فكانت النتيجة تقّدم 4 منظمات دولية 
فــقــط، كلها بــا سجل مــعــروف وهـــي: جمعية 
مــتــطــوعــون بــا حــــدود، واملــنــظــمــة املسكونية 
في جنيف، ومنظمة املرصد اآلشوري، ومركز 
الــدولــي. واألمـــر نفسه ينطبق على  بــروكــســل 
التي  واألفريقية  العربية  اإلقليمية  املنظمات 
لــن تــتــواجــد هــذا الــعــام، مقابل تــواجــد مكثف 

عامي 2012 و2014.

غير  ــخــصــام  ال ــة  ــال ح أن  ــدو  ــب ي
المصرية  الــدولــة  بين  المعلنة 
انعكست  الــغــربــي،  واالهــتــمــام 
اإلعالمية  المتابعة  على  أيضًا 
الرئاسية،  لالنتخابات  األجنبية 
ــدر إعـــالمـــي  ــصـ ــب مـ ــس ــح ــب ف
تسلم  لم  القاهرة  في  ــي  أوروب
ــات الــتــابــعــة  ــالم ــع ــت هــيــئــة االس
إال  المتابعة  تــصــاريــح  للرئاسة 
المعروفين  الصحف  لمراسلي 
ــة من  ــي ــاب ــج اإلي ــمــواقــفــهــم  ب
الرغم  على  السيسي،  عبدالفتاح 
يزيد  مــا  تلقت  الهيئة  أن  مــن 
غربية  صحف  من  طلبًا   50 على 
لمتابعة االنتخابات. كما تم منح 
معظمها  لقنوات  التصاريح 
مـــحـــدودة الــتــأثــيــر ولــكــنــهــا ال 
للسيسي  نقديًا  خطابًا  تتبنى 
ــا  كــتــلــفــزيــونــات الــصــيــن وروســي

واليابان وكوريا.

تغطية إعالمية 
منحازة

المباالة شعبية وتجاهل 
غربي وانتقاد حقوقي

تسليم مظاريف االنتخابات إلى القضاة أمس )العربي الجديد(

األحد،  أمس  المصري،  النواب  مجلس  في  التشريعية  اللجنة  رفضت 
صادق،  نبيل  المستشار  العام،  النائب  من  المقدم  عشر  الحادي  الطلب 
الحصانة  برفع  اإلذن  طلب  بشأن 
منصور  مرتضى  البرلماني  عــن 
قضايا  من  العديد  في  )الصورة(، 
المالي  والفساد  والقذف  السب 
بحجة  بــهــا،  الــمــتــورط  واإلداري 
وتوافر  الشروط،  استيفاء  »عدم 
المقدمة  البالغات  في  الكيدية 
ضده«. ويعمد البرلمان إلى رفض 
الحصانة  رفـــع  طــلــبــات  جميع 

المقدمة بحق عشرات النواب.

منصور ينجو من رفع الحصانة

اليوم  المصرية،  الرئاسية  االنتخابات  تنطلق 
اإلثنين، بنتيجة محسومة ستوصل عبدالفتاح 
السيسي لوالية ثانية، بعدما عمد إلى إقصاء 

كل منافس جدي له وقيّد حركة أي معارض 
هو  وحيد  صوري  منافس  على  وأبقى  له، 
موسى مصطفى موسى المعروف بتأييده 

هدفًا  النظام  يضع  النتيجة،  حسم  ومع  له. 
ومحاولة  المشاركة  نسبة  زيادة  هو  له،  آخر 
إضفاء شرعية حقيقية على االنتخابات، وسط 

خشية من حالة الالمباالة الشعبية، األمر الذي 
جهودها  كل  لتوظيف  النظام  أجهزة  دفع 

للحشد بما في ذلك تهديد الموظفين
الغالف

هوس بنسب التصويت 
وتهديدات للموظفين

هاجس 
الحشد 

لالنتخابات 
يسيطر 

على 
النظام 
)فتحي 

بلعيد/
فرانس 

برس(
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اآلراء السياسية ممنوعة في جامعات إسرائيل: الهدف إسكات داعمي المقاطعة
حيفا ـ العربي الجديد

ــد،  فـــي تــطــور الفــــت، تـــم الــكــشــف، أمـــس األحـ
ــة مـــجـــلـــس الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  ــادقــ ــن مــــصــ ــ عـ
اإلســـرائـــيـــلـــي، عــلــى مــيــثــاق لــقــواعــد ســلــوك 
الجامعات  فــي  املحاضرين  تسلب  جــديــدة، 
ــيـــات، حــــق الــتــعــبــيــر عــــن آرائــــهــــم فــي  ــلـ ــكـ والـ
الــســيــاســيــة، وتــعــرض منتهكيها  الــقــضــايــا 
لــلــعــقــوبــة، فــيــمــا تــعــكــس تــصــريــحــات وزيـــر 
حزب  زعيم  اإلسرائيلي،  والتعليم  التربية 
»البيت اليهودي«، نفتالي بينيت، بوضوح 
امليثاق هم  الرئيسي من هذا  أن املستهدف 

داعمو أنشطة مقاطعة االحتال.
وتـــأتـــي مــصــادقــة مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
على هذه الخطوات التي صاغها ووضعها 
الـــذي ســاهــم من  كاشير،  آســا  البروفيسور 
ــــع مـــيـــثـــاق ســـلـــوكـــيـــات جــيــش  قـــبـــل فــــي وضـ
ــر الــتــربــيــة  ــتـــال، اســتــجــابــة لــطــلــب وزيــ االحـ
ــلــــي، ولـــــم تــــردعــــه كــل  ــيــ ــرائــ والـــتـــعـــلـــيـــم اإلســ
االنـــتـــقـــادات الــتــي حــامــت حـــول املــيــثــاق، إذ 
سيتم فرض إدراج قواعد السلوك الجديدة، 
ــدة من  ــ ضــمــن الــدســتــور الـــخـــاص بــكــل واحـ

الجامعات اإلسرائيلية، لتكون ملزمة لها.
ــار هـــذا املــيــثــاق ضــجــة كبيرة  وســبــق أن أثــ
البند  اعتماده رسميا، ال سيما بشأن  قبل 
املحاضرين ال يمكنهم   

ّ
أن إلــى  الــذي يشير 

إبداء آراء سياسية أمام الطاب، إال اذا كان 
األمر ضروريا ملحتوى الدروس، في بعض 
ــــذي يــنــكــر فــيــه  ــــي الــــوقــــت الــ ــاقـــات. وفـ ــيـ الـــسـ
بينيت أن القواعد تأتي من دوافع سياسية، 
يــرى مــعــارضــوه أنــه يسعى بــذلــك إلسكات 

والحد  فكرًا سياسيا يساريا،  من يحملون 
من تأثيرهم، بل واستهدافهم أيضا.

ــه تــقــرر، قبل  ـ
ّ
وذكــــرت مــصــادر إســرائــيــلــيــة أن

أيام في اللجنة املنبثقة عن مجلس التعليم 
العالي في إسرائيل، إلزام جميع املؤسسات 
األكاديمية اإلسرائيلية، صياغة ميثاق ملزم 
كاشير.  وضعها  التي  القواعد  على  يعتمد 
وأحد البنود املثيرة للجدل التي يتوجب أن 
يشملها الــدســتــور الــخــاص فــي كــل جامعة، 
أنه ُيحظر على املحاضر، »إساءة« استغال 
»يملي  بــحــيــث  ــه،  لـ املــتــاح  التعليمي  املــنــبــر 
بشكل منهجي وغير مقبول« موقفا سياسيا 
ال عاقة له بمجال تعليم الدورة في سياقها 

الواسع. كذلك، يتوجب أن تشمل القواعد في 
كل جامعة، بنودًا أخرى، تضيفها إلى لوائح 
القانون التأديبي فيها، وتتوعد من خالها 
من ينتهكها بالعقاب، وتشمل عدم التمييز 
بن الطاب واملحاضرين بسبب توجهاتهم 
في  املشاركة  وحظر  السياسية،  ومواقفهم 
مقاطعة أكاديمية ضد إسرائيل أو املشاركة 
في نشاطات قد تؤدي إلى مقاطعة من هذا 

النوع.
 
ّ
ــال بــيــنــيــت، مـــحـــاواًل تــبــريــر مــوقــفــه، إن ــ وقـ
»علينا الحفاظ على عالم التعليم األكاديمي 
نظيفا من السياسة واملصالح السياسية«، 
أكاديمية مطلقة نعم. طرح  مضيفا »حرية 

بينيت يسعى إلسكات من يحملون فكرًا سياسيًا يساريًا )عبير سلطان/فرانس برس(

ــدات ســيــاســيــة والــــدعــــوة إلــى  ــنـ وتــعــزيــز أجـ
اإلدانـــات  مــن  ال. نحن عمليا نحد  املقاطعة 
على  نحافظ  بحيث  التعبير،  ونعزز حرية 
من  خاليا  إسرائيل  في  األكاديمي  النقاش 
السياسة والتمييز. عند بوابات املؤسسات 

األكاديمية، نترك السياسة خارجا«. 
ــبــــل قــــواعــــد الـــســـلـــوك الــــجــــديــــدة، ســجــل  وقــ
ــداء  ــ ــتـ ــ ــــي حـــــــــاالت اعـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ االحــــــتــــــال اإلسـ
وتــضــيــيــق عــلــى أســـاتـــذة جــامــعــيــن بسبب 
مــــواقــــفــــهــــم الــــســــيــــاســــيــــة، بـــيـــنـــهـــم زئـــيـــف 
ــلــــوم الــســيــاســيــة  ــعــ ــاذ الــ ــ ــتـ ــ ــنـــهـــل، أسـ ــتـــريـ شـ
فـــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة ســابــقــا، واملــخــتــص 
لتفجير  تــعــرض  إذ  الــفــاشــيــة،  بــالــحــركــات 
بيته في سبتمبر/أيلول 2008، ما أدى إلى 
إصابته في رجله. واضطر املحاضر إيان 
جامعة  منه  سحبت  بعدما  للهجرة،  بابي 
حيفا قــبــل نــحــو عــقــديــن مــن الــزمــن شــهــادة 
ــتــــوراه، بــســبــب مـــواقـــفـــه مـــن الــتــطــهــيــر  ــدكــ الــ
الـــعـــرقـــي فـــي فــلــســطــن. كــمــا تــمــت مــاحــقــة 
ــلـــومـــو ســــانــــد، مــــؤلــــف كــتــاب  املــــحــــاضــــر شـ
»اختراع الشعب اليهودي«، الذي دّرس في 
مــعــاهــد أكــاديــمــيــة، منها جــامــعــة تــل أبــيــب، 
ووصف مرارًا بأنه »رجل اليسار املتطرف«.

الـــســـلـــوك  قــــواعــــد  ــول  ــ حــ اآلراء  ــقـــســـمـــت  وانـ
الـــجـــديـــدة بـــن مــؤيــد ومــــعــــارض، حــتــى في 
على  الغلبة  كــانــت  وإن  نفسها،  الجامعات 
ما يبدو للمعارضن. ونقلت وسائل إعام 
إســرائــيــلــيــة عــن املــحــاضــر فــي قــســم الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة تــل أبــيــب، الــدكــتــور 
طال ساديه، قوله إن »املؤسسات األكاديمية 
عن  بعيدة  املستطاع،  بقدر  تبقى  أن  يجب 

الــســيــاســة. الــجــامــعــة هـــي مــؤســســة وطنية 
تـــعـــتـــاش عـــلـــى أمــــــــوال الـــجـــمـــهـــور ولــيــســت 
ملكا خاصا، ولذلك فأنا شخصيا ال أطرح 

مواقفي السياسية في الصف«.
ــم الــــعــــلــــوم  ــ ــسـ ــ أمـــــــــا الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور فـــــــي قـ
الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة تــل أبــيــب، البيرتو 
ال  عــام  بشكل  إنــه  فقال  سباكتتوروبسكي، 
يؤيد وضع قواعد سلوكية، وإن »الجامعات 
ال تــحــتــاج إلـــى قــواعــد ســلــوك بــرأيــي. يجب 
عــلــى الــعــامــلــن فــي املــؤســســات األكــاديــمــيــة 
قــواعــد السلوك قد  أن يقولوا مــا يــشــاؤون. 
تــطــاول أمـــورًا أخـــرى، وهـــذا يحد مــن حرية 
الــتــعــبــيــر. هـــذه خــطــوة ســيــئــة وال تــقــدم أي 
ــد. ســـيـــكـــون عـــلـــى املـــحـــاضـــريـــن  ــيــ شــــــيء جــ
التفكير مرتن قبل صياغة ما يريدون قوله. 
املؤسسات األكاديمية يجب أن تكون مكانا 
نــعــّبــر مــن خــالــه عــن أفــكــارنــا. فــي اللحظة 
التي ستطبق فيها هــذه الــقــواعــد، فــإن ذلك 

سيمس بحرية املؤسسات االكاديمية«.
من جانبه، عّبر املختص بالسياسة وأنظمة 
ــــن غـــــوريـــــون«، جـــال  الـــحـــكـــم فــــي جـــامـــعـــة »بـ
أريئيلي، عن أسفه ليس على امليثاق الجديد 
فــقــط، وإنـــمـــا عــلــى مـــن وضـــع تــلــك الــقــواعــد 
أدوات  يستخدمون  أشــخــاص  »فهم  أيــضــا، 
الــدولــة من أجــل إسكات أشخاص آخرين«.  
وأضــــــاف »عـــلـــى املـــســـتـــوى الــشــخــصــي، أنــا 
حــزيــن عــلــى مـــن وضـــع هـــذه الـــقـــواعـــد، ألنــه 
ليست لديه أية ثقة بالصهيونية. من يتمتع 
بالثقة بالنفس، ال يخشى مصطلحات مثل 
النكبة واالحــتــال، ولكن يمكنه مواجهتها 

من بن اآلراء«.

خاص

مصر: تعليمات أمنية بالتكتم على تهديدات »داعش«
القاهرة ـ العربي الجديد

علمت »العربي الجديد«، من مصادر خاصة، 
اإلعــام  وسائل  لكل  أمنية  تعليمات  بوجود 
ــن تــفــجــيــر  ــ ــي الــــحــــديــــث عـ ــ ــــع فـ ــدم الــــتــــوسُّ ــعــ بــ
اإلســكــنــدريــة، الــذي استهدف مدير األمــن في 
املــحــافــظــة، الـــلـــواء مــصــطــفــى الــنــمــر، أول من 

أمس.
وقالت املصادر إن التعليمات جاءت مباشرة 
مــع الحديث عــن فشل العملية اإلرهــابــيــة في 
اإلســـكـــنـــدريـــة، مـــع ضـــــرورة الــتــأكــيــد عــلــى أن 
هذا الحادث لن يؤثر على مسار االنتخابات 
الرئاسية التي تنطلق اليوم االثنن. وأضافت 
أن وســائــل اإلعــــام أفــــردت مــســاحــات واســعــة 
بناء على هذه التعليمات، للترويج أن الهدف 
مــن هــذا التفجير هــو تخويف املــواطــنــن من 
املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات. وتابعت أن هناك 
تخوفا شديدًا من تأثيرات الحادث اإلرهابي 
الناخبن  على مشهد االنتخابات، وتخويف 
ــد مـــن أزمـــــة الــنــظــام 

ّ
مـــن املـــشـــاركـــة، بــمــا يــعــق

الــحــالــي، الـــذي يسعى بــكــل قـــوة إلـــى تحسن 
الصورة والحشد.

وكــشــفــت مـــصـــادر أمــنــيــة عـــن رصــــد األجــهــزة 
تفجير  عمليات  السيادية  والجهات  األمنية 
االنتخابية،  العملية  أثــنــاء  أو  قــبــل  متوقعة 
املــصــادر، في  الكشف عنها. وقــالــت  مــن دون 
تفجير موكب  حــادث  إن  تصريحات خاصة، 
مــديــر أمــــن اإلســكــنــدريــة كــــان مــتــوقــعــا، ليس 
ــن، ولــكــن في  الســتــهــداف شخصي ملــديــر األمــ
إطـــار اعـــتـــداءات إرهــابــيــة مــتــوقــعــة. وأضــافــت 
350 ألف عنصر أمن سيؤّمنون االنتخابات )فتحي بلعيد/فرانس برس(أن الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة، تـــحـــديـــدًا جـــهـــاز األمـــن 

تقرير

الوطني، أعطت تعليمات لكل وسائل اإلعام 
»داعــش«  تنظيم  التعامل مع تهديدات  بعدم 
فــي مــصــر بــالــقــيــام بعمليات إرهــابــيــة خــال 
فترة االنتخابات. وتابعت أن تنظيم »داعش« 
ــد بــــاعــــتــــداءات إرهـــابـــيـــة خـــــال الــفــتــرة  ــوّعــ تــ
الــتــهــديــدات، ورصدتها  هــذه  ونــشــر  الحالية، 
أجــهــزة جــمــع املــعــلــومــات، ولــكــن تــم التعامل 
التقدير  أن  إلــى  وأشـــارت  باستخفاف.  معها 
األمــنــي كــان أن هــذه التهديدات هــي فقط من 
أجل إثــارة الخوف في نفوس املواطنن، بما 
يؤثر على الحشد في االنتخابات، وبالتالي 
فإن القرار هو بتحجيم نشر هذه التهديدات 
فـــي وســـائـــل اإلعـــــام وتــجــاهــلــهــا تــمــامــا. من 

اإلسامية  الحركات  فــي  باحث  ر 
ّ
حــذ جانبه، 

ــــاف بـــتـــهـــديـــدات  ــفـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــاون واالسـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـ
خال  عمليات  بتنفيذ  املسلحة،  التنظيمات 
»الــعــربــي  أيــــام الــتــصــويــت. وقــــال الـــبـــاحـــث، لـــ
الجديد«، إن تعامل األجهزة األمنية املتعالي 
ــــوع  ــــن األحـــــيـــــان يـــــــؤدي إلــــــى وقـ ــــي كـــثـــيـــر مـ فـ
 
ً
إرهابية وسقوط ضحايا، متسائا عمليات 
ــزة األمـــنـــيـــة مــــن تــفــجــيــر  ــ ــهـ ــ ــن كــــانــــت األجـ ــ ــ »أيـ
للتعامل مع  لــم تتدخل  وملـــاذا  اإلســكــنــدريــة؟ 
الخايا التي نفذته؟«. وأضاف أنه ليس معنى 
أن  الوقت  العمليات املسلحة فترة من  توقف 
الــتــنــظــيــمــات املــســلــحــة اخــتــفــت وانــتــهــت، وأن 
تلك  للقضاء على  األمــن حقق ضــربــات قوية 

املـــجـــمـــوعـــات، ولـــكـــن عــلــى الـــعـــكـــس، فــــإن تلك 
الــجــمــاعــات تــنــتــظــر أوقـــاتـــا مــنــاســبــة لتنفيذ 

عملياتها.
وفي سياق االستعدادات النهائية النتخابات 
مت 

ّ
الرئاسة، التي تنطلق اليوم اإلثنن، تسل

املقدر عددها  املقرات االنتخابية  قوات األمن 
بــنــحــو 11 ألـــف مــقــر. ومــنــذ مــســاء الخميس 
املاضي، بدأت االستعدادات األمنية الستقبال 
ــبـــن. وبـــحـــســـب مــــصــــادر أمـــنـــيـــة، فـــإن  ــاخـ ــنـ الـ
كـــل دائـــــرة قــســم شـــرطـــة مــســؤولــة عـــن تــأمــن 
مــحــيــط الــلــجــان، مــع الــقــيــام بـــدوريـــات أمنية 
والتعامل مع  االنتخابية،  املقرات  في محيط 
كــل الــحــاالت الــطــارئــة، بــاإلضــافــة إلــى تكثيف 
الوجود األمني في محيط املقرات االنتخابية 
الرئيسية. وقــالــت املــصــادر إن قــوات الجيش 
املحافظات،  كل  في  تمركز  نقطة  في  ستكون 
وتــحــديــدًا فــي الــقــاهــرة الــكــبــرى، للتعامل مع 
أي طــارئ يحدث خــال أيــام االقــتــراع الثاثة. 
وأضافت أن ثمة حالة استنفار شديدة داخل 
فرق املتفجرات، للتعامل مع أي أجسام غريبة 
في محيط اللجان االنتخابية، وسط تأكيدات 
بعدم وجــود أي ســيــارات فــي محيط اللجان 
ــنـــاك تــعــلــيــمــات  االنـــتـــخـــابـــيـــة. وتـــابـــعـــت أن هـ
أفــراد  إلــى  األمنية  القيادات  شديدة وجهتها 
مــع أي شخص  للتعامل  الشرطة والــضــبــاط، 
ــود أجــهــزة  ــ ــدم وجـ يــشــتــبــه فـــيـــه، نـــظـــرًا إلــــى عــ
ــل املـــقـــرات  ــ لــكــشــف املـــعـــادن واملـــتـــفـــجـــرات داخـ
الشديد  التركيز  يستدعي  بما  االنــتــخــابــيــة، 
واليقظة. وبحسب بعض التقديرات فإن نحو 
350 ألـــف عــنــصــر أمـــن يــشــاركــون فـــي عملية 

تأمن االنتخابات الرئاسية.

مصر
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سياسة

D D

  شرق
      غرب

إيران تحتجز قاربًا إماراتيًا
نــقــل مـــوقـــع وكـــالـــة أنـــبـــاء »فـــــارس« 
ــة، أمـــــس األحـــــــد، عــــن خــفــر  ــيــ ــرانــ اإليــ
ــاء لـــنـــغـــه فــي  ــنــ ــيــ ــــي مــ الـــــســـــواحـــــل فــ
إيـــران،  هــرمــزغــان جنوبي  محافظة 
إماراتيًا  قاربًا  أوقفت  السلطات   

ّ
أن

ــرب. وأشـــــار  ــهــ عـــلـــى مــتــنــه وقــــــود مــ
املوقع إلى أن 250 ألف ليتر من زيت 
الــغــاز كــانــت عــلــى مــن الـــقـــارب، كما 
كان على متنه أربعة أفراد يحملون 
الــجــنــســيــة الــهــنــديــة، ألـــقـــي الــقــبــض 
عــلــيــهــم وســلــمــهــم خـــفـــر الـــســـواحـــل 

للسلطات املعنية في إيران.
)العربي الجديد(

جونسون ينفي 
مخالفة قواعد اإلنفاق 

في بريكست

نــفــى وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، 
بوريس جونسون )الصورة(، أمس 
لقواعد  بمخالفته  اتهامات  األحـــد، 
االنتخابية  الحملة  خــال  التمويل 
بــريــكــســت،  ــــول  حـ  2016 الســـتـــفـــتـــاء 
مــعــتــبــرًا أنــهــا »مــثــيــرة لــلــســخــريــة«. 
وكـــان مــصــدر ســرب لــوســائــل إعــام 
قــادت  التي  الرئيسية  املجموعة  أن 
ــلــــة ملـــصـــلـــحـــة الـــــــخـــــــروج مــن  ــمــ الــــحــ
ــاد األوروبــــــــــي »فـــــــوت لــيــف«  ــ ــحـ ــ االتـ
أموااًل  )صوتوا لانسحاب( حولت 
إلـــى مــجــمــوعــة أصــغــر تــربــطــهــا بها 
ــاوز الــســقــف  ــجــ ــات لــتــجــنــب تــ ــاقــ عــ

القانوني للنفقات. 
)فرانس برس(

ألمانيا: الشرطة توقف 
كارليس بيغديمونت

أوقفت الشرطة األملانية، أمس األحد، 
رئـــيـــس إقــلــيــم كــتــالــونــيــا الــســابــق، 
عبوره  لــدى  بيغديمونت،  كارليس 
الـــحـــدود فــي ســيــارة مــن الــدنــمــارك. 
وقــــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــــشــــرطــــة 
األملـــانـــيـــة إن بــيــغــديــمــونــت »أوقــــف 
من قبل شرطة الطريق السريع في 
)مــقــاطــعــة( شــلــزفــيــك هــولــشــتــايــن«، 
بــنــاء على  تــم  الــتــوقــيــف  أن  مضيفًا 
ــادرة  ــ ــة صـ ــ ــيـ ــ مــــذكــــرة اعـــتـــقـــال أوروبـ
بيغديمونت  توقيف  وجــاء  بحقه«. 
ــن إصـــــــدار املــحــكــمــة  بـــعـــد يـــومـــن مــ
ــرًا بــالــقــبــض  ــ اإلســـبـــانـــيـــة الــعــلــيــا أمــ
بتهمة  كتالونيًا  انفصاليًا   13 على 

»العصيان«.
)فرانس برس(

روسيا تنفي اتهامات 
بريطانيا بشأن سكريبال

اعــتــبــر املــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن، 
ديمتري بيسكوف )الصورة(، أمس 
البريطانية  االتــهــامــات  أن  األحــــد، 
عــن تسميم  بــأن موسكو مسؤولة 
السابق،  املــزدوج  الروسي  العميل 
ســـيـــرغـــي ســـكـــريـــبـــال، »تــــرقــــى إلـــى 
ــال  ــ ــيــــب قــــطــــاع الــــــطــــــرق«. وقـ ــالــ أســ
بــيــســكــوف، ملــحــطــة »إن تـــي فـــي«، 
»نعلن أن هذا أمر غير مسبوق. أن 
تصل الشؤون الدولية إلى حد ما 
قطاع  بأساليب  يوصف  أن  يمكن 
ــو الــســبــب فـــي ذلـــك؟  ــا هـ الــــطــــرق. مـ
هـــل هـــي املـــشـــكـــات الـــداخـــلـــيـــة في 
بريطانيا  مــشــكــات  أم  بــريــطــانــيــا 
أمــر  أم  الــتــعــاون مــع حلفائها،  فــي 

آخر؟ يبدو أن هذا ليس شأننا«.
)رويترز(

... وتتبرأ من مساعدة 
حركة »طالبان« األفغانية

ــــت روســــــــيــــــــا، أمـــــــــس األحـــــــــد،  ــــضــ رفــ
ــا قــــائــــد  ــ ــهــ ــ ــات أدلـــــــــــــى بــ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ تــ
قــــــــــــوات حـــــلـــــف شــــــمــــــال األطــــلــــســــي 
ــرال جـــون  ــنــ ــجــ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، الــ
نيكلسون، عن دعم موسكو لحركة 
ــبــــان« األفـــغـــانـــيـــة وتـــزويـــدهـــا  ــالــ »طــ
ــارة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ بـــــاألســـــلـــــحـــــة. وذكـــــــــــــرت الـ
الــروســيــة فــي كـــابـــول، فــي بــيــان، إن 
الــتــصــريــحــات »ثـــرثـــرة فـــارغـــة« في 
تكرار لنفي املسؤولن الروس لألمر. 
وأضافت »مــرة أخــرى نؤكد أن مثل 
هذه التصريحات ال أساس لها على 
ــــاق، ونــنــاشــد املــســؤولــن عــدم  اإلطـ

ترديد الترهات«.
)رويترز(

بات من الواضح أن العديد من دول االتحاد 
ــد مــن  ــزيــ األوروبـــــــــــــي، تـــتـــجـــه نـــحـــو فــــــرض مــ
الـــخـــطـــوات »الــعــقــابــيــة« بــحــق روســـيـــا، على 
خلفية قضية تسميم العميل املزدوج السابق 
سيرغي سكريبال وابنته في إنكلترا. وعلى 
الرغم من أن يوم الجمعة املاضي شهد نقاش 
قــادة أوروبــيــن ألزمــات عديدة في بروكسل، 
ــع الــحــلــيــف  ومـــنـــهـــا »الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة« مــ
األميركي، إال أن املوقف األوروبي من روسيا 
ظل األولوية، وسط مساومات وأخذ ورد بن 
دولـــه حــول الــخــطــوات املقبلة تــجــاه روســيــا، 
ي أغلبية القادة للموقف البريطاني.

ّ
بعد تبن

وعلى الرغم من جهود دول أوروبية عديدة، 
وخـــصـــوصـــًا الـــتـــي تــشــعــر بــأنــهــا مــســتــهــدفــة 
»إرســال  باتجاه  للدفع  الكرملن،  بسياسات 
رســــالــــة جـــمـــاعـــيـــة واضــــحــــة ملـــوســـكـــو، بــأنــه 
ــارة«، كما  ــقــ لـــن ُيــســمــح بــزعــزعــة اســـتـــقـــرار الــ
ــوزراء الــدنــمــاركــي الرس لوكا  ــ ذكـــر رئــيــس الـ
راسموسن الجمعة في بروكسل، إال أن دواًل 
أخـــرى ال تـــزال مـــتـــرددة. فــفــي جــانــب »الــقــوى 
والكرملن،  موسكو  من  القريبة  السياسية« 
وشــخــصــيــات مـــن أحــــــزاب الــيــمــن املــتــشــدد، 
وبعض قادة في شرق أوروبا، يبدو أن خطة 
إحراجهم في اإلعام والسياسة والشارع، قد 
نجحت للدفع بتأييد مواقف حكوماتهم، في 
دول الشمال األوروبي على األقل، وخصوصًا 
املــطــالــب بمعاقبة  الــتــحــشــيــد اإلعـــامـــي  مـــع 
الكيميائي،  بالغاز  الهجوم  »على  الكرملن 
ــــة غـــربـــيـــة«، وفــــق مـــا يـــقـــول ســيــاســي  فـــي دولـ
يــســاري فــي كــوبــنــهــاغــن، مــواكــب للنقاشات 

األوروبية.
وعلمت »العربي الجديد« أن عددًا من الدول 
األوروبــــــيــــــة الـــشـــمـــالـــيـــة، شــــهــــدت بــمــشــاركــة 
ممثلي كتل برملانية من »أصدقاء موسكو«، 
الدفاع والخارجية  للجان  اجتماعات طارئة 

طهران ـ فرح الزمان شوقي

 على مسألة دعم املجتمع 
ً
راهنت إيران طويا

الدولي التفاقها النووي بما يحبط مساعي 
الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، الــرامــيــة 
لــلــضــغــط عــلــيــهــا نـــوويـــًا ولــكــبــح بــرنــامــجــهــا 
بــدأت،  لكنها  اإلقليمي،  ودورهـــا  الصاروخي 
ــور باتت  فــي الــوقــت الـــراهـــن، تشعر بـــأن األمــ
تــتــجــه نــحــو مـــســـار أكـــثـــر تــعــقــيــدًا وصـــرامـــة. 
الهامة  فتغيرات اإلدارة األميركية واملناصب 
الــتــي مــنــحــت ألشــخــاص مــعــروفــن بعدائهم 
إليران، جعلت شكل اإلدارة األميركية الحالية 
إيران  إزاء  تبدو وكأنها األكثر عــداًء وتشددًا 

منذ عقود.
ــرارات غير  ــ ــ ــذي يــتــخــذ قـ ــ ويــجــلــس تــــرامــــب، الـ
ــة، عــلــى رأس الــهــرم  مــتــوقــعــة وغـــيـــر مــــدروســ
الــــذي حـــاولـــت إيـــــران أن تــتــعــامــل مــعــه طيلة 
ــة. ولــعــبــت عــلــى هــــذا الــوتــر  ــيـ األشـــهـــر املـــاضـ
أمـــام املــجــتــمــع الـــدولـــي الـــذي فــاجــأتــه قـــرارات 
اإليرانية، لكنها  الــدائــرة  ترامب، حتى خــارج 
أصبحت تشعر اليوم أن تحالفاته مع أطراف 
ــتـــي مــنــحــهــا إلـــى  فــــي اإلقـــلـــيـــم، واملـــنـــاصـــب الـ
لها  الكثير  تعني  قــد  املــــراس،  وجـــوه صعبة 
فــي املــســتــقــبــل. وشــّكــل تــعــيــن جـــون بــولــتــون 
لدى  جديًا  هاجسًا  القومي  لألمن  مستشارًا 
والــذي  لها،  القدماء  املعادين  فهو من  إيـــران، 
قـــــّدم ســابــقــًا ســيــنــاريــو لـــخـــروج أمـــيـــركـــا من 
االتــفــاق الــنــووي الــذي رفضه بــشــدة، واقترح 
الدخول في محادثات سرية بن أميركا وكل 
مــن فــرنــســا وأملــانــيــا وإســرائــيــل والــســعــوديــة 
إليــجــاد مخرج مــن االتــفــاق، داعــيــًا إلــى إقناع 
الــكــل بــتــهــديــدات طــهــران والــحــشــد للحصول 
عــلــى دعـــم دولــــي يــؤيــد خــــروج واشــنــطــن من 
ــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي،  ــ ـــق وزيـ

ّ
ــفــــاق. وعـــل االتــ

محمد جواد ظريف، سابقًا على هذه املطالب 
بالقول إنها لن تتسبب إال بمزيد من العزلة 

»إلزالة أي غموض في املوقف، وتسليح قادة 
الدول بمواقف على طاولة البحث في التدابير 
العقابية«. لكن على جانب »املصالح«، برزت 
مواقف مترددة إيطالية وقبرصية ويونانية 
وبلغارية، وتشكيك مجري وتشيكي، بسبب 

عاقات حكومات هذه الدول مع روسيا.
ــلــــجــــدل األوروبـــــــــــــي فــي  مـــــصـــــادر مـــتـــابـــعـــة لــ
بروكسل، قالت لـ«العربي الجديد«، إن األمور 
في مصلحة  ليس  طريق،  مفترق  »على  اآلن 
أحـــد«. لكن يبدو أن األوروبــيــن تــاقــوا على 
فكرة »استدعاء سفير االتحاد األوروبي ملدة 
الرسالة  أن  يعني  مــا  األولــــى،  للمرة  شــهــر«، 
واضـــحـــة، بــــأن »أوروبـــــــا ســـائـــرة فـــي تــدابــيــر 
معاقبة الكرملن أكثر من املاضي«. هذا األمر 
أكده رئيس املفوضية األوروبية، جان كلود 
يــونــكــر، بــالــتــزامــن مــع حــســم رئــيــس االتــحــاد 
األوروبــي، دونالد توسك، أن خطوات أخرى 
فــي الطريق »مــن قبل عــدد مــن الــــدول«، وهو 
ما يشير إلى صعوبة اتخاذ موقف »من الكل 

األوروبي«.
تــبــرز فـــي الــنــقــاشــات الــقــائــمــة، عــلــى صعيد 
ــرارات  وطــنــي فـــي الــلــجــان املــخــتــصــة بــدعــم قــ
الحكومات، قضية »إبعاد دبلوماسين روس 
االتـــحـــاد«، كأولوية  مــن عــواصــم بعض دول 
»تضامنية من جهة، وإلظهار موقف موّجه 
للكرملن بالتحديد«. ويبدو بالفعل أن دول 
أوروبا التقليدية القيادية، كفرنسا وأملانيا، 
ــو »تـــنـــســـيـــق قـــــــــوي«. فـــالـــرئـــيـــس  ــة نـــحـ ــ ــبـ ــ ذاهـ
ــــرون، قـــالـــهـــا فــي  ــاكـ ــ الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مـ
ميركل،  أنجيا  األملانية  املستشارة  حضور 
ــذا الـــهـــجـــوم )تــســمــيــم  ــ بــأنــهــمــا يـــعـــتـــبـــران »هــ
ــيـــادة  ــــن وسـ ســـكـــربـــيـــال( تـــحـــديـــًا خـــطـــيـــرًا ألمـ
ردًا منسقًا من  األمــر  أوروبـــا. وعليه يتطلب 

االتحاد األوروبي ودوله«.
ــا رشـــح مــن لـــقـــاءات بــروكــســل، يــشــي بــأن  ومـ
القادة األوروبين يدركون األوضاع الداخلية 
التي تعاني من  لــلــدول األعــضــاء، خصوصًا 
فاديمير  الروسي  الرئيس  استثمار  نتائج 
بــوتــن فــي بــنــاء شــبــكــات مــصــالــح وعــاقــات 
مــع قــوى سياسية محلية فيها، إضــافــة إلى 
لكن  البلطيق.  دول  فــي  روســيــة  أقليات  والء 
فـــي املـــقـــابـــل، يـــبـــدو أن الـــســـويـــد والـــدنـــمـــارك 
ذاهبتان نحو تصعيد مختلف، فلم يستبعد 
ــادة الــبــلــديــن »اتـــخـــاذ إجـــــــراءات صـــارمـــة«.  ــ قـ
فــرئــيــس الــــــــوزراء الـــدنـــمـــاركـــي أكــــد أن بــلــده 
ذاهب »نحو تدابير واضحة، ومن الجيد أن 
وعما  لبريطانيا«.  داعــم  موقف  هناك  يكون 

لــلــواليــات املــتــحــدة، وعــلــى بــولــتــون أن يقتنع 
بالسبب الذي دفع باده للتفاوض مع إيران 
حول امللف النووي بعد سنوات من االمتناع 
عن ذلــك، وبعد أن أصبحت بحاجة لاتفاق، 
بحسب وصفه. وبولتون هو صاحب الوجه 
الـــــذي تــعــتــبــره إيــــــران داعـــمـــًا قـــويـــًا لــجــمــاعــة 
وامللقبة  للنظام،  املعارضة  خلق«  »مجاهدي 
الـــداخـــل بتنظيم »املــنــافــقــن« واملــصــنــفــة  فـــي 

كجماعة إرهابية.
 ومنذ تعيينه في منصبه األخير، نشرت كافة 
املواقع اإليرانية صورًا لبولتون في مؤتمرات 
لهذه الجماعة، التي وعد أعضاءها، في أحد 
خــطــابــاتــه، بــالــقــضــاء عــلــى الــنــظــام اإليـــرانـــي 

بحلول العام 2019.
ــــذي تــســلــم مــنــصــب  ــا جــيــمــس مـــاتـــيـــس، الــ ــ أمـ
ــر الـــدفـــاع األمـــيـــركـــي، مـــعـــروف هـــو اآلخـــر  وزيــ
بــعــدائــه وكــراهــيــتــه لــطــهــران و«حـــــزب الـــلـــه«، 
بيروت  تفجيرات  يحمل ضغينة  الــذي  وهــو 
املارينز في  مــن  إلــى مقتل عناصر  أدت  التي 
العام 1983. أما الوجه الثالث املقلق بالنسبة 
إليــــران فــهــو وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــديــد، مايك 
بــومــبــيــو، الـــذي حــل مــكــان ريــكــس تيلرسون، 
وكــــان هـــذا األخــيــر مــمــن ســاهــمــوا، بــشــكــل أو 
بآخر، باستمرار العمل باالتفاق النووي رغم 
معارضة ترامب. ورأى بومبيو، وهو رئيس 

وفــــي خــلــفــيــة الــحــديــث عـــن الــتــصــعــيــد يــبــدو 
الــعــالــم فــي روسيا  أيــضــًا أن »مقاطعة كــأس 

)دبلوماسيًا( من ضمن مروحة الخيارات«.
عمليًا، لـــدى االتــحــاد األوروبـــــي، عــلــى الــرغــم 
ــائــــل عـــديـــدة  ـــظ بـــعـــض الــــــــدول، وســ

ّ
مــــن تـــحـــف

ملواجهة موسكو. وفي مسألة استدعاء سفير 
االتــحــاد األوروبــــي، يبدو أن الـــدول األعضاء 
اتــفــقــت عــلــى الـــخـــطـــوة الــدبــلــومــاســيــة. وفــي 
واضحًا  موسكو  قلق  يبدو  الــراهــنــة،  الحالة 
إذ إن »اســـتـــدعـــاء  الــــخــــطــــوات،  تـــصـــاعـــد  مــــن 
لــلــتــشــاور«، يعني  ــــي  سفير االتــحــاد األوروبـ
العاقة تتجه نحو  أن  أمــور كثيرة،  بــن  مــن 
تبدو  اآلن، ال  كــانــت حــتــى  وإن  الــحــضــيــض، 
»قــطــع عــاقــات دبــلــومــاســيــة«. ومـــا سيحدد 
الــدول األعضاء في  العاقة هو ما ستتخذه 
شأن الدبلوماسين في موسكو وفي دولها.

ومن بن اإلجراءات التي يقدم عليها االتحاد 
األوروبــي في العادة، حظر الساح، إذ يمنع 

 
ً
أها ليست  »واشنطن  أن  اإليرانية،  »إيسنا« 

لالتزام  وال  للتفاوض  وال  للحوار  وال  للثقة 
باملعاهدات الدولية«. ودعا مسؤولي الجهاز 
الــدبــلــومــاســي اإليـــرانـــي، واملــقــصــود بــه وزارة 
الخارجية التي تولت ملف الحوار مع الغرب، 
إلـــى االقــتــنــاع بــأنــه ال أمـــل مـــن تــغــّيــر املــوقــف 
األميركي، وبأن الرضوخ أو املسايرة لن تؤدي 

إال للمزيد من التمادي األميركي.
ــذا املــســاعــد  ــفـــق مـــع نـــقـــوي فـــي مــوقــفــه هــ واتـ
األول ومــســتــشــار رئــيــس الــبــرملــان لــلــشــؤون 
الـــدولـــيـــة، حــســن أمـــيـــر عــبــد الــلــهــيــان، الـــذي 
دعـــا إلـــى تــقــديــم »مــنــطــق الـــقـــوة« عــلــى »قـــوة 
املـــنـــطـــق« فـــي الــتــعــامــل مـــع الــبــيــت األبـــيـــض، 
املناصب  التي طاولت  التغييرات  أن  معتبرًا 
األمــيــركــيــة تــعــنــي أن لـــدى واشــنــطــن تكتيكا 
يــقــوم عــلــى رفـــع مــســتــوى الــنــهــج األمــنــي في 
ــا إلـــى االســتــمــرار  الــتــعــامــل مـــع طـــهـــران. ودعــ
بتطوير املنظومة العسكرية الدفاعية، وإلى 
استمرار املوقف اإليراني من قضايا اإلقليم، 
اء. وقبل ذلك، أكد 

ّ
الذي وصفه بالفاعل والبن

عاء  البرملانية،  القومي  األمــن  لجنة  رئيس 
الدين بروجردي، أن واشنطن صّعدت مسار 
سلوكها، وقررت اتخاذ سياسات أكثر تشددًا 
العاقات مع  إلــى تعزيز  نحو طهران، داعيًا 
الشرق بداًل عن الغرب. ورأى أن كل القرارات 
السعودية  مجاراة  تؤكد  األخيرة  األميركية 
االتفاق  ضد  تقفان  اللتان  وهما  وإسرائيل، 

النووي ودور إيران في املنطقة.
ــران بخطر  ــ ــذي تــشــعــر فــيــه إيــ ــ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
الــتــصــعــيــد ضـــدهـــا، والــــــذي ســيــتــرجــم غــالــبــًا 
بفرض عقوبات جديدة عليها، وربما سينهي 
عمر اتفاقها النووي، أيدت بريطانيا الخطوات 
أعلنت  فرنسا  أن  كما  طــهــران،  إزاء  األميركية 
الصاروخي  إيـــران  لبرنامج  رفضها  صــراحــة 
ــا اإلقــلــيــمــي عــدة  وأبــــدت تحفظها عــلــى دورهــ
مـــرات. وبــوجــود حــديــث عــن مــفــاوضــات تــدور 
أوروبين تتعلق بهذه  بن واشنطن وحلفاء 
يــبــدو أن طـــهـــران ســتــبــقــى متمسكة  املـــلـــفـــات، 
الــنــفــس األخــيــر، ولـــن تتحمل  باتفاقها حــتــى 
ــه أمــــام املــجــتــمــع الـــدولـــي. كما 

ّ
مــســؤولــيــة فــض

يشعر الداخل اإليراني أن الباد باتت تواجه 
مــثــلــثــًا، يشكله تــرامــب ومــعــه رئــيــس الــــوزراء 
العهد  وولــي  نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلي، 
الـــســـعـــودي، مــحــمــد بـــن ســلــمــان، وهــــو مـــا قد 
يــعــّرض االتــفــاق الــنــووي لعراقيل أصعب من 
تــلــك الــتــي مـــّر بــهــا ســابــقــًا، مــا سيجعل إيـــران 

تراهن أكثر على الحلفاء كروسيا والصن.

يــمــكــن اتــــخــــاذه مـــن مــــواقــــف، أكـــــدت مــصــادر 
ـــ«الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  فــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن لــ
»لــدى كوبنهاغن ورقــة قوية جــدًا، فــي نــواٍح 
اقتصادية ومصالح مباشرة تمس موسكو 
في مشروع نوردستريم2 الذي ال يبدو أنها 
ســتــمــرره فـــي مــيــاهــهــا بــالــبــلــطــيــق«. كــمــا أن 
األوروبـــي،  الشمال  دول  دبلوماسيي  بعض 
ال يستبعدون أن تشهد األيــام املقبلة موجة 
طــرد دبلوماسين روس من عــدد من الــدول، 
تصاعدية.  وبــخــطــوات  منسقًا  األمـــر  لــيــبــدو 

االســتــخــبــارات املــركــزيــة الــســابــق، صــراحــة أن 
الــصــاروخــيــة تشكل تهديدًا  ــران  إيــ مــنــظــومــة 
إلســرائــيــل، وأن طــهــران تــدعــم الــحــوثــيــن في 
اليمن ومجموعات شيعية في العراق، وكلها 

مساع تحتاج كبحًا.
تقرأ طهران كل هذه التغييرات من باب محاولة 
وإقليميًا وصاروخيًا،  نوويًا  الضغط عليها، 
وتـــعـــتـــبـــر أن مــــا يــــحــــدث مـــــجـــــاراة لــلــرغــبــات 
املتحدث  علق  وقــد  واإلسرائيلية.  السعودية 
ــيـــاســـات  بــــاســــم لـــجـــنـــة األمـــــــن الــــقــــومــــي والـــسـ
هذه  على  حسيني،  نقوي  حسن  الخارجية، 
التطورات بالقول، أمس األحد، إن التغييرات 
بولتون  جــون  وتعين  األميركية،  اإلدارة  فــي 
مــســتــشــارًا لــألمــن الــقــومــي، يــعــنــي اســتــهــدافــًا 
لــطــهــران بــشــكــل مــبــاشــر، واصـــفـــًا الــتــغــيــيــرات 
ــإيـــران. ورأى  بــالــهــادفــة، إذ تــرمــي لــإطــاحــة بـ
ــة  ــالـ ــات نــقــلــتــهــا وكـ ــريـــحـ ــــي تـــصـ حـــســـيـــنـــي، فـ

تــصــديــره، أو أنــــواع مــحــددة مــنــه، إلـــى دولــة 
معينة. كما يمكن لاتحاد حظر السفر، وهو 
إمكانية وضــع أسماء  االتــحــاد  إجـــراء يمنح 
عــلــى الئـــحـــة املــمــنــوعــن مـــن دخـــــول أراضــــي 
ــه. ويــمــكــن أيــضــًا أن يــســري الــحــظــر على  دولــ
أشخاص من دول االتحاد بمنع سفرهم إلى 

خارج بادهم.
األصـــول،  تجميد  االتـــحـــاد  يستطيع  كــذلــك 
إجــــــــراء يــمــكــن أن يـــؤلـــم الـــطـــبـــقـــة املــحــيــطــة 
بــبــوتــن، وبــالــشــركــات الــروســيــة. وتحضر 
العقوبات االقتصادية كإجراء إضافي أمام 
لــه أن يــســتــهــدف شــركــات  ــاد، فيمكن  االتـــحـ
ــــددة أو قــــطــــاعــــات بـــأكـــمـــلـــهـــا. ويــمــكــن  ــــحـ مـ
تحظر  أن  األوروبـــيـــة  العقابية  لـــإجـــراءات 
استيراد وتصدير بعض السلع واالستثمار 
املتبادل، ووقف كل الخدمات لقطاعات تلك 

الدول املستهدفة.
ناصر...

الحرب الباردة 
بنسختها الجديدة

لتقرير حلف شمال األطلسي السنوي، في 15 
التقرير ليغطي  مــارس/آذار الحالي، وتوسع 
الفترة املمتدة منذ 2014، أي منذ توتر العاقة 
ل الروسي في 

ّ
التدخ مع موسكو بعد تبعات 

الغربي  الخطاب  نبرة  مــع تصاعد  أوكــرانــيــا، 
تجاه موسكو بعد محاولة اغتيال سكريبال. 
ففي سلم أولويات حلف األطلسي في عاقته 
مــع روســيــا، تــأتــي أيــضــًا الــحــرب السيبرانية 
ــــاح وســـبـــاق  ــــسـ وفـــــقـــــدان الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ

التسلح.
فــي ديباجته،  الحلف  تأكيد  مــن  الــرغــم  وعلى 
ــل  ــد، ونـــواصـ ــلـ ــه »ال يــشــكــل تـــهـــديـــدًا ألي بـ ــ أنـ
السعي إلقــامــة عــاقــة بــنــاءة مــع روســيــا، وما 
زلــنــا مــلــتــزمــن بــالــحــوار والــحــد مــن املــخــاطــر 
وزيــــادة الــشــفــافــيــة«، إال أنـــه فــي الــوقــت نفسه 
ــلـــي، وتــنــســيــق  ــداخـ يـــؤكـــد ضــــــرورة الــــحــــوار الـ
املــواقــف الــرادعــة لــروســيــا، »وتــوســيــع الــدفــاع، 
جنبًا إلى جنب مع الحوار الهادف«. لكن، حن 
حضر  الــســنــوي،  تقريره  ستولتنبرغ،  عــرض 
شبح تحديات روسيا، على جبهات عدة، في 

كل ثنايا ذلك العرض.
تــزامــنــًا، يــذكــر مــصــدر تــشــريــعــي فــي الــبــرملــان 
بشكل  يتابع  الجديد«،  لـ«العربي  الدنماركي 
لصيق العمل العسكري الدفاعي، أن ما يقلق 
دول الحلف األطلسي هو أن »روسيا تحاول 
منذ سنوات خلق انقسامات بن دول الحلف 
لتقويض تماسكه في كل خطوة تقدم عليها«.
ومـــن خـــال الــتــقــريــر الــســنــوي لــلــحــلــف، يمكن 
اكــتــشــاف أن الــقــلــق الــغــربــي مــن روســيــا ليس 
على  الروسية  الــحــرب  »فمنذ  الحاضر،  وليد 
جورجيا في عام 2008 بدأ الغرب جديًا يفكر 
بتحديات روسيا بوتن«. على مستويات عدة 
يرى خبراء عسكريون وسياسيون، وبعضهم 
شمال  فــي  ليبرالية  حكومات  مستشاري  مــن 

ناصر السهلي

عــلــى الــرغــم مــن أن رئــيــســة الــــوزراء 
وساسة  مـــاي،  تــيــريــزا  البريطانية 
أوروبـــــــــــــيـــــــــــــن آخـــــــــــريـــــــــــن، وحـــــتـــــى 
األمــــن الـــعـــام لــحــلــف شــمــال األطــلــســي، ينس 
ستولتنبرغ، يؤكدون، في خطبهم على األقل، 
أن ال رغبة في حرب بــاردة أخــرى مع روسيا، 
فإن تطورات السنوات األخيرة تؤكد ما يقوله 
متخصصون ومتابعون من »أننا وسط حرب 
الـــظـــروف«. بل  ــاردة، تسخن وتــبــرد بحسب  بــ
إن وزيــر الــدفــاع الــدنــمــاركــي، كــاوس هيورت 
فــريــدريــكــســن، وصــف األمـــر فــي مقالة مطولة 
العام  فــي  كــان عليه  بــأنــه »أخــطــر بكثير مما 
1989، لجهة مصادر ووسائل الخطر وغياب 
تــوقــع الــخــطــوات الـــروســـيـــة«. يــبــدو أيــضــًا أن 
»قـــرع طــبــول الــحــرب الـــبـــاردة« لــم يــعــد هــو ما 
يجري في حلقات السياسة والتحليل، وعند 
اع القرار، بل بدأ التعامل مع هذه الحرب 

ّ
صن

بوتن  فاديمير  الروسي  فالرئيس  املندلعة، 
»ال يــفــهــم لــغــة الــــحــــوار إن لـــم تــكــن مــســنــودة 

بالقوة«، بحسب فريدريكسن.
العميل  تسميم  محاولة  أن  يبدو  الظاهر  في 
سكريبال  سيرغي  السابق  املـــزدوج  الــروســي 
في بريطانيا، ليست سوى القشة التي أثقلت 
. ويــبــدو مــن تــبــادل 

ً
الــعــاقــات املــتــوتــرة أصــــا

الــخــطــاب املــتــشــدد بـــن املــعــســكــريــن، إن صح 
املعالم  التعبير، وجود معسكر غربي واضح 
واالصــطــفــافــات، وغــيــاب معسكر روســــي في 
املقابل، وتأرجح مواقف بعض العواصم حول 
الــعــالــم، يــبــدو كــأنــه اســتــعــادة أخــطــر لــدرجــات 
حرارة تلك الحرب الباردة، املندلعة منذ نهاية 

الحرب العاملية الثانية وحتى العام 1992.
لم تكن مصادفة أن يتزامن نشر ستولتنبرغ 

ــد الـــتـــدخـــات الـــروســـيـــة في  ــزايـ أوروبــــــــا، أن تـ
الجبل األســود ومولدوفا، وضم شبه جزيرة 
القرم، والتدخات املزعومة في حروب قرصنة 
إلكترونية، ومحاوالت التأثير على انتخابات 
الغرب، وبث أخبار مزيفة وإشاعات، رصدتها 
ــيــــة، وطـــاولـــت حتى  أكــثــر مـــن مــؤســســة أوروبــ
ســيــاســات الــلــجــوء فــي أوروبـــــا، مــع التحليق 
الــعــســكــري فــــوق مــنــاطــق غـــربـــيـــة، وتــحــركــات 
ودول  البلطيق  منطقة  فــي  املستفزة  روســيــا 
الشمال، وخصوصًا االستمرار في نشر مزيد 

من الصواريخ والتحشيد العسكري في جيب 
كــالــنــيــنــغــراد، كلها عــوامــل فــاقــمــت مــن القلق، 
بوتن  طــمــوحــات  مــن  للحد  املــســاعــي  وزادت 

الستعادة »مجد« االتحاد السوفييتي.
اآلن مع كل ما حمله العام 2017 من مقدمات 
اســــتــــعــــادة ســـبـــاق الـــتـــســـلـــح، يـــبـــدو أن حــلــف 
األطلسي املندفع برفع موازنات دوله الدفاعية 
مــن عسكره وساحه  املــزيــد  ونــشــر  والتسلح 
فـــي حـــدائـــق روســـيـــا الــخــلــفــيــة، يـــقـــرأ بــجــديــة 
خــطــورة ســعــي مــوســكــو لــزعــزعــة االســتــقــرار، 

ــك عــلــى الـــواقـــع االقــتــصــادي  وانـــعـــكـــاســـات ذلــ
والسياسي واالجتماعي األوروبــي، مع تمدد 
الــكــرمــلــن فــي أكــثــر منطقة حــيــويــة عبر  أذرع 
مــع مستويات  للشبهة  مــثــيــرة  عــاقــات  بــنــاء 
ــــرب لـــهـــا، كــمــا في  ســيــاســيــة تــــرى مــوســكــو أقـ
حال معسكر اليمن املتشدد املعادي لاتحاد 

األوروبي.
الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لــحــلــف شـــمـــال األطــلــســي، 
وبحسب ما يلحظ متابعون، ذهب الستعادة 
التهديد الروسي القائم منذ سنوات عن قصد. 

التي تتحدث عن  النقاط األساسية  ومــن بن 
خطوات الحلف في مواجهة هذا التهديد، ركز 
الــقــوات عــام 2017 في دول  التقرير على نشر 
البلطيق وبولندا »ملواجهة التهديد العدواني 
لروسيا«، وعلى أن تهديد الحرب السيبرانية 
ــدة مــن  ــديــ ــغــــرب »أمـــــــام حــقــبــة جــ يــعــنــي أن الــ

مواجهته لروسيا«.
ــديــــث الـــعـــســـكـــري  ــحــ ــتــ ــار والــ ــ ــــشـ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــة االنـ
املــوازنــات الدفاعية،  لحلف األطلسي، وزيــادة 
ــام 2014، وتــوســيــع رقــعــة  ــرار قــمــتــه عــ ــ مــنــذ قـ

»التعاون« مع دول ليست أعضاء في الحلف، 
وحتى من خارج الجغرافية األوروبية، تشير 
ـــ29 فـــي الـــحـــلـــف، لــيــســت في  ــ ــ ــدول ال ــ ــى أن الــ إلــ
أرادت  الذي  الجديد،  وارد االستسام للظرف 
روسيا تطبيعه، بالحديث مــرارًا وتــكــرارًا عن 
»أكبر قوتن عامليتن«، أي روسيا والواليات 
ــة.  املــتــحــدة، لتتمكن مـــن االســـتـــفـــراد بــكــل دولـ
ــا تـــظـــهـــره عــمــلــيــة  فـــــاألوروبـــــيـــــون، بــحــســب مــ
التخلي  وارد  فــي  ليسوا  لــنــدن،  مــع  التضامن 
عــن تــقــاربــهــم الــعــســكــري، حــتــى مــع بريطانيا 

املــنــســحــبــة مـــن نـــاديـــهـــم. وتـــلـــك أيـــضـــًا رســالــة 
واضــحــة لــروســيــا، بـــأن »مــخــطــط الــلــعــب على 
االستفراد وشق صف األوروبين لن ينجح«. 
واألمــنــيــون  والــلــيــبــرالــيــون،  املحافظون  يلعب 
األوروبـــــيـــــون أيـــضـــًا، لــعــبــة داخـــلـــيـــة يصفها 
ــــن والــــدفــــاع في  مـــصـــدر مــطــلــع فـــي لـــجـــان األمـ
الشمال األوروبــي لـ«العربي الجديد« بفرصة 
»حــشــر حــلــفــاء روســيــا فــي األحــــزاب املتطرفة 
واملــتــســاهــلــة مـــع مــوســكــو فـــي الــــزاويــــة، وذلـــك 
بتعرية مواقفهم أمام الشارع«. هذا األمر يبدو 

جليًا في السويد والدنمارك، مع توقعات بأن 
تتمدد عملية »اإلحــــراج« هــذه، فــي ظــل تزايد 
الــتــوتــر وإظــهــار تهديد روســيــا، إلــى دول في 
شــرق أوروبـــا، تحت عنوان »رص الصفوف«. 
والتعبير األخير هو أيضًا ما ورد على لسان 

ستولتنبرغ، خال عرض التقرير السنوي.
في الكواليس، تبدو األمور »أخطر مما يرشح 
لــوســائــل اإلعـــــــام«. فــوفــقــًا ألكـــثـــر مـــن مــصــدر 
األوروبية  القارة  منطقة شمال  تشهد  غربي، 
ــدًا فـــي الــتــحــركــات  ــزايــ مــنــذ الـــعـــام املــــاضــــي، تــ
الجو  بساح  مدعومة  األميركية،  العسكرية 
ــدد مــــن دول حـــلـــف األطـــلـــســـي،  ــ ــ ــنــــدي، وعـ ــكــ الــ
البلطيق  بــحــر  أجــــواء دول  تــفــارق  و«بــالــكــاد 

واملنطقة القطبية«.
اآلن، وبحسب ما يتسرب، فإن استخدام تعبير 
»الـــهـــجـــوم الــكــيــمــيــائــي فـــي بــريــطــانــيــا« ليس 
مجرد وصف بسيط في العاقة مع موسكو، 
كما يقول عضو مقرر في لجان دفاع وأمن في 
الــجــديــد«،  لـــ«الــعــربــي  إسكندنافي  بلد  بــرملــان 
مضيفًا أن »تأكيدات ستولتنبرغ في مؤتمره 
الصحافي ال تعني أنه لم يتم )بعد الهجوم( 
يؤكد  فــهــو  للحلف،  العسكرية  ــة  اآللـ تنشيط 
فـــي املــقــابــل أن الــحــلــف ســيــكــون جـــاهـــزًا لــلــرد 
ــًا يــخــفــي  ــك أيـــضـ ــ االحــــتــــرافــــي املـــتـــنـــاســـب، وذلــ

الكثير في أجواء التسخن«.
ستولتنبرغ لم يخِف رسالته لروسيا بالقول 
»عـــّبـــرنـــا عـــن دعــمــنــا الــســيــاســي لــبــريــطــانــيــا، 
وعرضت الدول األعضاء مساعدتها العملية«، 
ثم أضاف عن الحشود العسكرية في الجبهة 
الـــشـــرقـــيـــة أنــــهــــا »لـــتـــوجـــيـــه رســــالــــة واضـــحـــة 
مــفــادهــا أنــنــا مــســتــعــدون«. كـــام األمـــن الــعــام 
إليه املصدر  لحلف األطلسي يؤكد ما يذهب 
»التوّجه  بأن  الجديد«،  لـ«العربي  الدنماركي 
فـــي دول الــحــلــف هـــو أن يــكــون الــــرد مــوحــدًا، 
ال  استراتيجيتها  بـــأن  ملــوســكــو  الــقــول  بغية 
الحلف إظهار  الوقت نفسه يريد  تعمل، وفي 

أن تعزيز قوته العسكرية لها أثر رادع«.

)Getty/الموقف من روسيا األولوية لدى االتحاد األوروبي )جاك تايلور

من عرض عسكري في طهران، سبتمبر 2017 )فاطمة بهرامي/األناضول(

)Getty/يريد الحلف أن يُظهر أنه جاهز للرد )شون غالوب

لم يعد الحديث في الكثير من األجواء األوروبية عن حرب باردة آتية مع روسيا، بل عن كيفية 
التعامل مع هذه الحرب القائمة، ليأتي التقرير السنوي لحلف شمال األطلسي فيكشف عمق 
األزمة. يتحدث التقرير صراحة عن تعزيز قوته العسكرية كرادع ألي تحرك روسي، وعن ضرورة 

الحوار الداخلي وتنسيق المواقف الرادعة لروسيا، التي تحاول خلق انقسامات بين دول الحلف 
لتقويض تماسكه. وعلى سلم أولويات حلف شمال األطلسي في عالقته مع روسيا، تأتي 

أيضًا الحرب السيبرانية وسباق التسلح
قضية

تقرير »األطلسي« يكشف عمق األزمة مع روسيا

توّجه في دول 
الحلف ألن يكون الرد 

على روسيا موحدًا

تحاول روسيا خلق 
انقسامات بين دول الحلف 

لتقويض تماسكه

إجراءات عديدة متاحة 
لالتحاد منها حظر السفر 

وتجميد األصول

يبدو أن طهران ستبقى 
متمسكة باتفاقها حتى 

النفس األخير

يسعى االتحاد األوروبي 
لتوجيه رسالة إلى روسيا، 

بأن أوروبا سائرة في تدابير 
لمعاقبة الكرملين أكثر 

من الماضي، لكن يبقى 
اتخاذ موقف »من الكل 

األوروبي« صعبًا

قرأت إيران كل التغييرات 
في اإلدارة األميركية على 

أنها من باب محاولة 
الضغط عليها، وأن ما 
يحدث مجاراة للرغبات 
السعودية واإلسرائيلية

األمة«  »حالة  حول  )الصورة(،  بوتين  فالديمير  الروسي،  الرئيس  خطاب 
بداية مارس/آذار الحالي، والذي تحدث فيه عن قوة الصواريخ الروسية 
بروباغندا  نشر  مع  تزامنًا  النووية، 
أميركا،  تدمير  على  القدرة  حول 
األوروبية،  الــدول  احتالل  وسرعة 
فقط  تقلق  تعد  لــم  مــؤشــرات 
فالشارع  األطلسي.  حلف  ــادة  ق
التوجس  من  بكثير  يشعر  الغربي، 
تجاه خطاب موسكو، حتى قبل 
السام  بالغاز  بالهجوم  االتهامات 
المزدوج  الــروســي  العميل  على 

السابق سيرغي سكريبال.

قلق غربي من خطاب بوتين

رصد تقرير
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حسابات التحالف تدفع إلدامتها

لماذا تستمر حرب اليمن؟
صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

بــعــد ثــــاث ســـنـــوات عــلــى تــدشــن 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــف الــــــعــــــربــــــي بـ ــالــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
السعودية عملياته العسكرية في 
اليمنين  لــم يكن واردًا فــي تــصــورات  الــيــمــن، 
مختلف  مــن  واملعنين  الــقــادة  تصريحات  أو 
األطـــــراف، أن تــمــتــد الــحــرب عــامــا بــعــد اآلخـــر، 
الــيــوم: هل  الــذي يبرز  غير أن الــســؤال الكبير 
غـــرق الــتــحــالــف فــي الــيــمــن وفــشــل فــي تحقيق 
النصر، أم أن استمرار الحرب بات هدفا بحد 
ذاتــه وأمــرًا يحقق مصالح أطــراف إقليمية أو 
دولية على حساب الباد، التي مزقتها الحرب 
وأضعفت تأثير قواها الداخلية إلى حد كبيٍر؟

قبل عـــاٍم مــن الــيــوم وحــتــى قبل عــامــن، كان 
مــع حلول  بــالــتــزامــن  الــســؤال نفسه منطقيا 
26 مــارس/آذار، لكن الفارق اليوم أن السؤال 
اتسعت دائــرتــه خــال مــا يــقــارب الــعــام على 
األقـــــل، فــبــيــنــمــا كــــان املـــســـؤولـــون الــيــمــنــيــون 
دوليا،  بها  املعترف  الشرعية  الحكومة  فــي 
ــــون إلـــــــى ســـــــرد املــــــــبــــــــررات، أفـــضـــت  ــارعـ ــ ــــسـ يـ
الــتــطــورات إلــى مرحلة تقود إلــى إجــابــات ال 
تقبل الــجــدل، عــنــدمــا يــخــرج مــســؤول يمني 
كــان مــن بــن يمنين مــعــدوديــن بــالــقــرب من 
غرف القرار، ليطرح اليوم السؤال ذاته. فيما 
تــؤدي اإلجــابــة إلــى أن  التحالف، الــذي قــّدم 
نفسه منقذًا وداعما للحكومة الشرعية قبل 
ثاث سنوات، بات في معركة معها، كنتيجة 
اليمنية  الحكومة  أن  احتماالت:  ثاثة  ألحد 
فشلت، أو أن التحالف فشل، أو أنه استغلها 
»الشرعية«،  إلعــادة  تــؤدي  ال  أجندة  لتنفيذ 
ــه«  ــلـ ــة »أنـــــصـــــار الـ ــاعـ ــمـ ــة جـ ــمـ ــزيـ ــتـــى هـ أو حـ

)الحوثين(.

السالح وإيران
خــال ساعة تقريبا من بــدء »عاصفة الحزم« 
قبل ثاث سنوات، كان من املستحيل تقريبا، 
تطير  للتحالف   

ً
طــائــرة الــحــوثــيــون  يــهــدد  أن 

فــي الــجــو، بعد أن سيطر على كــامــل األجـــواء 
واملياه اليمنية ودمر املواقع التقليدية للدفاع 
ــه بــعــد ســـنـــوات مـــن الــقــصــف  الـــجـــوي. غــيــر أنــ
مــرة،  ألول  التحالف  يعترف  املــكــثــف،  الــجــوي 
بـــامـــتـــاك الــحــوثــيــن صــــواريــــخ دفـــــاع جـــوي، 
بــعــد اســتــهــداف إحـــدى املــقــاتــات، وهـــو مثال 
على املسار الذي اتخذته الحرب. فعلى الرغم 
مــن الــدمــار الــواســع الـــذي طـــاول الــبــاد، دولــة 
واقــتــصــادًا ومــؤســســات، وخــلــق منها املــأســاة 
اإلنــســانــيــة األســــوأ فــي الــعــالــم، إال أن الــحــرب 

والساح وحدهما ينتعشان في كل األحوال.
ومنذ شهور غير قليلة، بات معتادًا أن ُيصدر 
التحالف، عقب كل صــاروخ باليستي ينطلق 
باتجاه السعودية أو عملية نوعية في جبهات 
الــعــديــد مــن املحافظات،  الــحــرب املــمــتــدة على 
إيــران  تتهم  متشابهة،  فــقــرات  يتضمن  بيانا 
بخرق القرار الدولي 2216 والصادر في 2015، 
من خــال تهريب أسلحة وقــدرات نوعية إلى 
الحوثين، وهو واحد من املبررات التي يواجه 

بها التحالف تساؤاًل: ملاذا تستمر الحرب؟
في  بالعقوبات  الخاص  الخبراء  فريق  تقرير 
ما يتعلق باليمن، ومثله تصريحات أميركية 
مــتــواتــرة، دعــمــت االتــهــامــات املــوّجــهــة إليـــران 
بتزويد الحوثين بأسلحة خال فترة الحرب، 
ــهـــور صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة  خـــصـــوصـــا مــــع ظـ
خال العام 2017 بمدى أطول، لم يكن معروفا 
بوجوده ضمن مخزون الجيش اليمني الذي 
»أنصار  جماعة  أمــا  الحوثيون.  عليه  سيطر 
الـــصـــواريـــخ خضعت  فــقــالــت إن هــــذه  ــلــــه«،  الــ
التحالف  يصر  بينما  يمنية،  بــأيــٍد  للتطوير 
على أنــهــا دعــم إيــرانــي، وتــحــديــدًا الــصــواريــخ 
التي استهدفت مطار الرياض وقصر اليمامة 
ومــديــنــة ينبع فــي الــنــصــف األخــيــر مــن الــعــام 
املــاضــي. ومــع ذلـــك، فــإنــه مــن غير املنطقي أن 
تكون إيران وحدها السبب في امتداد الحرب 
لــســنــوات وهـــي تــخــتــرق كــافــة إجـــــراءات األمــم 
املتحدة والتحالف الرقابية برًا وجوًا وبحرًا. 

فلماذا تستمر الحرب إذًا؟

المناطق المحررة
كــانــت األشــهــر األولــــى لــلــحــرب، وتــحــديــدًا في 
النصف األخير للعام 2015، هي املرحلة التي 
لت 

ّ
حدثت خالها تحّوالت عسكرية بارزة، تمث

بــإجــبــار الــحــوثــيــن عــلــى االنـــدحـــار أو إنــهــاء 
الجنوبية.  واملــحــافــظــات  عــدن  فــي  سيطرتهم 
ــي الـــعـــام 2016 تــوّجــهــت جــهــود الــتــحــالــف  وفـ
بـــواجـــهـــة قــــيــــادة إمــــاراتــــيــــة فــــي املـــحـــافـــظـــات 
وإنشاء  »القاعدة«،  تنظيم  الجنوبية ملحاربة 
قوات مناطقية موالية لها، وتحديدًا »الحزام 
ــــي« والحـــــقـــــا »الـــنـــخـــبـــة الـــحـــضـــرمـــيـــة«  ــنــ ــ األمــ
الحرب  استمرار  ومع  الشبوانية«.  و»النخبة 
الــطــاحــنــة الــتــي تــســتــنــزف مــخــتــلــف األطــــراف 
بــأعــداد كبيرة وبــوتــيــرة ال تــهــدأ حتى تعود، 
ــة الــســتــار عن  ــإزاحـ  بـ

ً
كــــان الـــعـــام 2017 كــفــيــا

ــة، الـــتـــي تــســاعــد فـــي فهم  الــكــثــيــر مـــن األجــــوبــ
مسار التطورات في اليمن.

فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2017، وعــقــب تــوتــر أمني 
في مطار عدن الدولي، غادر الرئيس اليمني 
يصفها  التي  املدينة  هــادي  منصور  عبدربه 
»الـــعـــاصـــمـــة املـــؤقـــتـــة«، بــعــد أن كــــان بــقــاؤه  بــــ
ــل، والـــســـبـــب هـــو اشــتــبــاك  ــ مــــحــــدودًا فـــي األصــ
بــن قــــوات مــوالــيــة للشرعية وأخــــرى مــوالــيــة 
ألبوظبي. أما في مايو/أيار، فقد شهد اليمن، 

لت بوالدة 
ّ
تحّوالت مفصلية خال الحرب، تمث

انــقــاب مــدعــوم مــن الــتــحــالــف فــي »العاصمة 
املؤقتة« نفسها.

بدأت األزمة بإطاحة الرئيس اليمني بحليف 
أبــوظــبــي مــحــافــظ عــــدن، عـــيـــدروس الــزبــيــدي، 
ــا يـــقـــرب من  فـــي 27 أبـــريـــل/نـــيـــســـان، وبـــعـــد مـ
أســبــوع، كــانــت عـــدن عــلــى مــوعــد مــع تصعيد 
ــلـــس االنــتــقــالــي  ــا ُيـــســـمـــى »املـــجـ وتـــأســـيـــس مــ
الجنوبي«، كهيئة سياسية انفصالية، قّدمت 
نــفــســهــا كــســلــطــة تــأســيــســيــة لــجــنــوب الــيــمــن، 
التحّول  الــذي ينادي املجلس بانفصاله. هذا 
ــواؤه نسبيا  ــتــ ــرى احــ ــا جــ ــان مـ ــرعـ الــكــبــيــر، سـ
مــن قــبــل الــتــحــالــف، بــوضــع خــطــوط لتصعيد 
االنــفــصــالــيــن، بــمــا يبقي »الــشــرعــيــة« كغطاء 

له في اليمن.
ّ

يحتاجه التحالف لتدخ
ومنذ ما يقارب العشرة أشهر، كشفت األحداث 
تلو األخرى، عن ممارسات التحالف، بتحويل 
املناطق اليمنية التي ُيطلق عليها »محافظات 
محررة«، إلى مناطق »محتلة«، يرجع قرارها 
الــحــكــومــة  مـــنـــهـــا  ــرد  ــ ــطـ ــ ـ

ُ
وت ــبــــي،  ألبــــوظــ األول 

الــشــرعــيــة، لــيــبــدو وكـــأن الــتــحــالــف وضـــع يــده 
على املناطق االستراتيجية في اليمن، بما في 
التي يشرف من خالها  ذلك الجزر واملناطق 
اليمن على باب املندب، ليجعل منها مناطق 
خاضعة له وليس للحكومة الشرعية كما تم 

االدعاء.

مراحل صراع الحكومة ـ التحالف
ــانـــت عــــامــــات االســـتـــفـــهـــام الــتــي  ــبــــدء كـ فــــي الــ
أبوظبي  أو  التحالف  حــول تصرفات  ــوضــع 

ُ
ت

ــه الــتــحــديــد، تـــصـــدر مـــن مــعــارضــن  عــلــى وجــ
الحكومي  الــجــانــب  يــلــتــزم  فيما  لسياستها، 
الصمت أو يضطر إلى نفي وجود أي خافات، 
اليمنية  للحكومة  الــضــعــيــف  لــلــمــوقــف  نــظــرًا 
واعتمادها على دعم التحالف إلى حد كبير. 
ومــــع ذلــــك، فــقــد تـــعـــّدت املـــمـــارســـات حــدودهــا 
اليمنيون على  العام 2018، ليصحو  بــدء  مع 
مواجهات عنيفة تقترب من القصر الرئاسي 
ــــارات  ــــإمـ ــــي عـــــــدن، بـــــن الـــــقـــــوات املــــوالــــيــــة لـ فـ
وبـــن الــحــمــايــة الــرئــاســيــة الــتــابــعــة للشرعية، 
ــان عليه  بــمــابــســات ال تــبــتــعــد كــثــيــرًا عــمــا كــ
الحال في صنعاء قبل أكثر من ثاث سنوات، 
عـــنـــدمـــا ســيــطــر الـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى الــعــاصــمــة 
الــراحــل علي  للرئيس  املــوالــن  مــع  بالتحالف 

عبدالله صالح.
عقب أحداث يناير/كانون الثاني املاضي، بدا 
األمـــر أكــثــر وضــوحــا لــلــوصــول إلــى اإلجــابــات 
تفكيك  أو  اليمنية،  بــاألزمــة  املتعلقة  الكبيرة 
ــدت الــحــكــومــة أن  ــل، إذ أكــ ــ خــيــوطــهــا عــلــى األقـ
ــرار األول فـــي عــــدن ألبـــوظـــبـــي. وفــــي وقـــٍت  ــقـ الـ
الحــق، خــرج وزيــر النقل في الحكومة صالح 
أن  كيف  الكاميرات  أمــام  ليتحدث  الجبواني، 

الــجــنــوب الــيــمــنــي تــحــول إلـــى ســاحــة للعنف 
وانــتــشــار الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة، وكــيــف أن 
اإلمــــــــــارات والـــــقـــــوات الــــتــــي أســـســـتـــهـــا، تــمــنــع 

الحكومة من أداء مهامها.
وفــي السياق ذاتــه تتابعت األحـــداث، لتكشف 
عـــن آراء أخــــرى فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، على 
مستوى رفيع، تضع عامات استفهام كبيرة 
حول ممارسات التحالف وتتهمه باالنحراف، 
ومن ذلك نائب رئيس الحكومة، وزير الخدمة 
الــذي  املــدنــيــة املستقيل، عــبــدالــعــزيــز جــبــاري، 
أعـــلـــن فـــي مـــــــــارس/آذار الـــحـــالـــي، أن الــرئــيــس 
كما  الــبــاد.  إلـــى  الــعــودة  اليمني ال يستطيع 
مع  احــتــرام«  »عدم  بـ بالتعامل  التحالف  اتهم 
اليمن، وأكد الحاجة إلى مراجعة العاقة بن 
ودية  وعاقة  كشراكة  التحالف،  ودول  اليمن 
ولـــيـــس تــابــعــا ومــتــبــوعــا. عــلــى أن اتــهــامــاتــه 
ــي أطـــلـــقـــهـــا مــن  ــتــ وتـــلـــمـــيـــحـــاتـــه الـــخـــطـــيـــرة الــ
الرياض، لم تستثن السعودية، باإلشارة إلى 
ترحيل الرياض للمغتربن اليمنين، كقضية 

خطيرة وذات أولوية بالنسبة لليمنين.
على ضــوء مــا ســبــق، لــم تعد اإلجــابــات حول 
ــر ثـــالـــث فــي  ــوزيــ ــرب أســــــــــرارًا، فــ ــحــ ــل الــ ــواصــ تــ
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، وهـــو صـــاح الــصــيــادي، 
عن  استقالته  فــي  حرفيا  ويتحدث  يستقيل، 
ــات عــاصــفــة  ــايـ »انــــحــــراف بــوصــلــة أهـــــداف وغـ
الــحــزم وإعـــــادة األمــــل مــن قــبــل بــعــض أطـــراف 
مهددًا  أصبح  اليمن  وأن  الــعــربــي«،  التحالف 
بــــالــــتــــشــــرذم إلــــــى كــــانــــتــــونــــات »تـــتـــحـــكـــم بــهــا 
مليشيات مسلحة مدعومة بكل ما يلزم ماديا 
وعــســكــريــا فــي مــقــابــل تقليص وأحــيــانــا منع 
الدعم عن املؤسسات األمنية والعسكرية التي 
يشير  كما  الــشــرعــيــة«.  الــدولــة  تتبع مؤسسة 
إلــى »عرقلة أعمال  في نص االستقالة نفسه، 
الحكومة وجهودها الحثيثة في إعادة تطبيع 
الـــحـــيـــاة فـــي املـــنـــاطـــق املــــحــــررة، وصــــــواًل إلــى 
اليمنية  )العمالة  اليمنين  املغتربن  ترحيل 
التي تعيشها  األزمــة  السعودية(، في ظل  في 

الباد.
بالترافق مع ذلك، تكشف التطورات عن رسالة 
حــكــومــيــة إلـــى مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي، تذهب 
إلـــى مــا ذهـــب إلــيــه تــقــريــر فــريــق الــخــبــراء، من 
ــقـــوات الــتــي أنــشــأتــهــا اإلمــــــارات ال تتبع  أن الـ
تضع  وأنــهــا  ومؤسساتها  اليمنية  الشرعية 
العوائق في طريقها، ليبدو أن األسئلة حول 
استمرار الحرب، لم تعد لغزًا كبيرًا، فاإلجابات 
انتقلت من التحليات والتعليقات السياسية 
إلى وثائق رسمية يمنية، تشير إلى التحالف، 
في  الحوثين  مــن  »منقذ«  مــن  تحول  وكأنما 

2015 إلى »محتل« مع مطلع العام 2018.

من المسؤول؟
كل هذه امللفات تقود إلى السؤال مجددًا: هل 
الحرب عسكريا في  التحالف عن حسم  عجز 
اليمن أو إيقافها خال ثاث سنوات، بسبب 
الدعم اإليراني وقوة الحوثين بالوقوف أمام 
اآللية العسكرية للعديد من الدول وبتأييد من 
أغلب القوى اليمنية التي تقف على الضد من 
الحرب  على  أبقى  التحالف،  أن  أم  الجماعة؟ 
املوالية  األطــراف بما فيها  تستنزف مختلف 
للشرعية شمااًل، ألهــداف مختلفة، من بينها 
الحاجة للوصول إلى خارطة مختلفة لليمن 
يتسنى  الــقــوى، حتى  معها مختلف  تضعف 
تحقيق مــصــالــح بــالــســيــطــرة عــلــى أجــــزاء من 

اليمن، كالجنوب والشرق والساحل الغربي؟
ُيقّدر التحالف املناطق التي ال تــزال خاضعة 
للحوثين بـــ15 إلــى 20 فــي املــائــة مــن مساحة 
الــيــمــن، والــواقــع أنــه فــي هــذه املــســاحــة يسكن 
أغلب اليمنين، وتوجد إحدى أسوأ الكوارث 
اإلنسانية في العالم، حيث أكثر من 20 مليون 
املــســاعــدات، مــايــن منهم  إلــى  يمني بحاجة 
يــعــيــشــون أوضـــاعـــا تــشــبــه املــجــاعــة، وتنتشر 
 عن جبهات 

ً
املعاناة، فضا األوبئة وأصناف 

القتال. في املجمل يبدو أن األسباب العسكرية 
الصرفة، لم تعد وحدها مبررًا كافيا لإجابة 
على سؤال استمرار الحرب في اليمن، أيا تكن 
قوة الحوثين، خصوصا بعد نهاية تحالفهم 
ــا تــا ذلـــك مــن تــحــّول  مــع صــالــح ومــقــتــلــه، ومـ
الــجــمــاعــة إلـــى خــصــم وحــيــد، لــتــتــآزر مختلف 
املــعــطــيــات عــن أن ثــمــة انــحــرافــا ومـــســـارًا غّير 
الشرعية  الحكومة  بــإعــادة  املعلنة،  األهــــداف 
ومــحــاربــة انـــقـــاب الــحــوثــيــن املــدعــومــن من 

إيران.
ــول نــــاتــــجــــا عـــــن تـــخـــّبـــط  ــحــ ــتــ ــان الــ ــ ــ وســــــــــواء كـ
الــتــحــالــف ومــرتــبــطــا بــحــســابــات رجـــل الــقــرار 
الـــســـعـــودي  الـــعـــهـــد  ــــرب، ولـــــي  ــحـ ــ الـ فــــي  األول 
محمد بــن ســلــمــان، أو كــان ناتجا عــن خــاٍف 
بــن عــمــودي التحالف )الــريــاض وأبــوظــبــي(، 
أو على افتراض وجود مصالح دولية نشأت 
مع الحرب لبيع األسلحة وغيرها مما يؤدي 
إلى أطراف مستفيدة من استمرار الحرب، أو 
على افتراض أن تقسيم اليمن كان هدفا غير 
معلن لـــدول مــحــوريــة فــي الــتــحــالــف، كــل ذلــك، 
ال يــلــغــي نــتــيــجــة واحــــــدة، وهــــي أن اســتــمــرار 
الحرب الكارثية في اليمن، مرتبط بحسابات 
اليمن، كما تم  التحالف. كذلك يبدو أن إنقاذ 
تــصــويــره مــع بـــدء الــحــمــلــة الــعــســكــريــة، وصــل 
بعد ثاث سنوات إلى ما لم يكن بالحسبان، 
ــقــــاب الـــحـــوثـــيـــن، بــل  ــم يـــنـــِه انــ فــالــتــحــالــف لــ
خــلــق انــقــابــا جــديــدًا فــي املــنــاطــق الجنوبية 
والـــشـــرقـــيـــة وحــــــّول الــيــمــن إلــــى تــجــّمــع كبير 

للفقراء واملنكوبن على مختلف املستويات.
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سياسة

اجتمع املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث 
)الصورة(، أمس األحد، في ثاني أيام زيارته إلى العاصمة اليمنية صنعاء، 
بما يسمى وزير خارجية حكومة الحوثيني، هشام شرف عبد الله. وفيما 
لم ترد تصريحات لغريفيث، نقلت وكالة األنباء اليمنية »سبأ« التي يديرها 
الحوثيون عن عبد الله تأكيده أهمية املفاوضات السياسية، مشيرًا إلى أن 

غريفيث وطاقمه سيجدون كافة التسهيالت بما يمكنهم من أداء مهامهم.

قال مستشار وزير الدفاع السعودي وولي العهد األمير محمد بن سلمان، 
أحمد عسيري )الصورة(، إن بالده »تعمل، منذ اليوم األول للنزاع في اليمن، 
واملجتمع  اليمنية  الحكومة  مــع  الجهود  »تضافر  هــي  مــحــاور«،  ثالثة  على 
الــدولــي لــلــوصــول لحل ســيــاســي«، و»عـــدم ادخـــار الــجــهــود لتقليص األزمــة 
اإلنسانية«، و»دعم الجيش اليمني من أجل السيطرة على املناطق الخاضعة 

للحكومة اليمنية والضغط على املليشيات لدفعها نحو طاولة املفاوضات«.

اليمن  دعت طهران، أمس األحــد، إلى وقف فــوري للضربات العسكرية في 
وإنهاء حصار املدنيني. وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية، بهرام 
قاسمي )الصورة(، في بيان، إن »الظروف اإلنسانية في اليمن صعبة للغاية 
والحرب لن تؤدي إال ملزيد من التوتر وسقوط الضحايا من املدنيني وتخريب 
لألهداف  الوصول  دون  اإلرهابية  التنظيمات  وزيــادة نشاط  التحتية،  البنى 

التي يسعى لها املعتدون على هذا البلد«.

ثاني أيام 
غريفيث 

في صنعاء

3 محاور 
سعودية إلدارة 

النزاع

طهران 
تدعو لوقف 

فوري للغارات

يطرح مرور ثالث سنوات على بدء عمليات التحالف العربي في اليمن، تساؤالت عن أسباب استمرار الحرب، فيما تكشف المعطيات 
أن حسابات التحالف، بعد تغير أهدافه وخلقه انقالبًا جديدًا، تسهم بتواصل الحرب ليصبح الحديث عن قوة الحوثيين والدعم 

اإليراني مبررين غير كافيين لعدم الحسم العسكري

دمار واسع في اليمن بعد 3 سنوات من الحرب )محمد حويس/فرانس برس(

■  تحّوالت مفصلية خالل 3 سنوات أخطرها والدة انقالب مدعوم من التحالف
       في عدن وتحويل المناطق »المحررة« إلى »محتلة« تتحكم فيها أبوظبي
■  الدعم اإليراني وقوة الحوثيين لم يعودا سببين كافيين لتبرير عدم القدرة

     على الحسم العسكري

االثنين 26  مارس/ آذار   2018 م  9  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1302  السنة الرابعة
Monday 26 March 2018
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الكويت ـ محمود بدير

ناقشت اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس األمة 
الــكــويــتــي )الـــبـــرملـــان(، مــقــتــرحــا بــفــرض ضــريــبــة على 
بــهــدف تحصيل نحو  لــلــوافــديــن،  املــالــيــة  التحويات 
اجتماعا،  اللجنة  وعقدت  سنويا.  دوالر  مليون   200
أمـــس األحــــد، بــحــضــور وزيـــر املــالــيــة نــايــف الحجرف 
ومــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي مــحــمــد الـــهـــاشـــل، ملناقشة 
اجتماع  إلــى  التصويت  تأجيل  تقرر  بينما  املقترح، 
مــقــبــل لـــم يــتــحــدد مـــوعـــده بــعــد، وفـــق رئــيــس اللجنة 
صاح خورشيد.  وبحسب رئيس اللجنة في تصريح 

صحافي، فإن البنك املركزي قدر تحويات الوافدين 
الــعــام املــاضــي 2017 بنحو  السنوات الخمس  خــال 
املاضية بنحو 4.1 مليارات دينار )13.7 مليار دوالر( 
مــلــيــار دوالر( خــال   63.4( ديـــنـــار  مــلــيــار   19 ونــحــو 

السنوات الخمس املاضية. 
ومــــع تـــزايـــد تــحــويــات الـــوافـــديـــن، عــــادت مــقــتــرحــات 
نواب مجلس األمة، بفرض رسوم عليها، لكن خبراء 
اقتصاد أبدوا قلقا كبيرا من أن تؤدي هذه املقترحات 
إلى ظهور سوق سوداء لتحويل األموال وتراجع في 

القطاعات االستهاكية والعقارية.
وأشار تقرير اللجنة املالية واالقتصادية إلى وجود 

صــعــوبــات فـــي حـــال قــصــر الــضــريــبــة املــقــتــرحــة على 
الوافدين لوجود شبهة دستورية في ذلك، لذا أوصى 

بأن يتم تطبيقه على الجميع.
ــة  ــانـــت صـــفـــاء الـــهـــاشـــم، الــنــائــبــة فـــي مــجــلــس األمـ وكـ
باقتراح  املــاضــي،  العام  )الــبــرملــان(، قد تقدمت نهاية 
قــانــون لتحصيل رســوم بنسبة 5% مــن قيمة جميع 
ــارج. كــمــا تــقــدم الــنــائــب  الــتــحــويــات املــالــيــة إلـــى الـــخـ
بــاقــتــراح  ــايــــو/أيــــار 2016،  فـــي مــ الـــكـــنـــدري،  فــيــصــل 
قانون ينص على أن تفرض ضريبة تصاعدية على 
املائة  دون  ملا  بواقع %2  لتكون  الوافدين،  تحويات 
دينار )330 دوالرًا(، و4% للمبالغ من 100 حتى 499 

ديــنــار.  مــن خمسمائة  األعــلــى  للمبالغ  ديــنــارًا، و%5 
وتــأتــي املطالب املتاحقة مــن قبل نــواب فــي البرملان 
بـــفـــرض رســـــوم وضــــرائــــب عــلــى الـــتـــحـــويـــات املــالــيــة 
ــرارات  ــدة قــ لــلــوافــديــن، فـــي وقـــت اتـــخـــذت الــحــكــومــة عـ
تتعلق بخفض بدالت شرائح من العاملن األجانب، 

وزيادة رسوم اإلقامة والكهرباء واملاء والعاج.
ويرى الخبير االقتصادي سالم الرميح، أنه يتوجب 
عــلــى الــحــكــومــة والـــنـــواب أيــضــا إيــجــاد حــلــول عملية 
الستثمار مليارات الدوالرات التي يرسلها الوافدون 
بالكويت إلــى بــادهــم كــل عـــام، بـــداًل مــن التفكير في 

فرض رسوم أو ضرائب على تحوياتهم املالية.

ضريبة على تحويالت العاملين في الكويت

الساعات السويسرية تراهن على اإلنترنت
اقتنع صناع الساعات السويسرية أخيرا بأن زبائنهم يمكن 
الـــدوالرات لشراء ساعة من على اإلنترنت،  أن يدفعوا آالف 

وذلك بعد ازدهار املبيعات اإللكترونية للسلع الفاخرة.
وقــال جــان كلود بيفيه، مدير قطاع الساعات في مجموعة 

مــويــت إنــســي لــوي فيتون )إل.فــــي.إم.إتــــش(، فــي مقابلة مع 
رويترز خال معرض عالم بازل للساعات »لم ندرك سرعة 
إقبال جيل األلفية الجديدة على شراء السيارات والساعات 
من على اإلنترنت«. وتقول شركة )بن آند كو( االستشارية 

املبيعات  املبيعات اإللكترونية ربع  أن تمثل  املتوقع  إن من 
العالم بحلول عام  الفاخرة على مستوى  للسلع  اإلجمالية 
2025 ارتفاعا من نحو 9% العام املاضي. وتشتهر سويسرا 

منذ عقود طويلة بصناعة الساعات.

قانغ،  يي  الجديد،  الصيني  المركزي  البنك  محافظ 
إن  تعيينه،  منذ  يلقيها  عامة  كلمة  أول  في  قال 
انفتاحا  وتباشر  بقوة  اإلصالح  نهج  ستواصل  بالده 
درء  على  ذاته  بالقدر  التركيز  مع  المالي  للقطاع  أكبر 

المخاطر من خالل إجراءات تنظيمية ورقابية.
وفق  بكين،  في  للتنمية  الصين  منتدي  خالل  وأضاف 
بينما  التقدم  إلى  االنفتاح يفضي  رويترز أمس األحد، أن 
القطاع  انفتاح  أن  إلى  مشيرا  بالتخلف،  االنغالق  ينبئ 

المالي ال يعني عدم خضوعه لجهات تنظيمية.

سلطنة  في  المالية  الشؤون  عن  المسؤول  الوزير 
اتفاقية  وقع  البلوشي،  إسماعيل  بن  درويش  عمان 

جمهورية  حكومة  مع  الضريبي  االزدواج  تجنب 
االقتصادي  التعاون  إطار  في  وذلك  سلوفاكيا، 
األنباء  وكالة  نقلته  ما  وفق  البلدين،  بين  واالستثماري 

العمانية، أمس.

تخصيص  إن  قال  بوروشينكو،  بيترو  أوكرانيا  رئيس 
أوكرانيا  لدعم  دوالر  مليون   620.7 المتحدة  الواليات 
لدعم  وقوية  واضحة  إشارة  يعد  الجاري،  العام  خالل 
التغييرات  نحو  كييف  سلكته  الذى  للطريق  واشنطن 
صفحته  على  تدوينة  وفق  وذلك  الديمقراطية، 
إين  بموقع فيسبوك، حسبما نقلت صحيفة »يوكرين 

أرابيك« األوكرانية، أمس األحد.

قال  حجتي،  محمود  اإليراني  الزراعي  الجهاد  وزير 
ومنها  الزراعي،  القطاع  في  الطاقات  ستزيد  بالده  إن 
مما  البحيرات،  في  األسماك  تربية  نسبة  رفع  إمكانية 
يزيد من فرص العمل والمنسوب اإلنتاجي ويدر عوائد 

كبرى من العملة الصعبة على البالد.
إن  األحد،  أمس  قوله،  الوزير  عن  إرنا  وكالة  ونقلت 
العذبة  المياه  من  مكعب  متر  مليارات   10 هناك 
التي  ايران(  )شمال  ومازندران  جيالن  محافظتي  في 
ضرورة  علي  مؤكدًا  البحر،  مياه  داخل  وتصب  تنحدر 
ما  إذا  أنه  إلى  الفتا  استثمارية،  مشاريع  عبر  توظيفها 
فإنهما  الزراعية،  المحافظتين  إمكانيات  توظيف  تم 

ستدران علي البالد سنويا نحو 80 مليار دوالر.

أسماء في األخبار

شراكات اقتصادية بين قطر وروسيا
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ــارة أمــيــر قــطــر، الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حمد  ــ تــعــطــي زيـ
ــة، الـــتـــي بــدأهــا  ــاديــ آل ثـــانـــي، إلــــى روســـيـــا االتــــحــ
أمــــــس، وتــســتــمــر يــــومــــن، دفـــعـــة قـــويـــة لــلــتــعــاون 
الثنائي في مختلف املجاالت، إذ يرتقب أن تسهم املباحثات 
ــاق جـــديـــدة وخـــلـــق شـــراكـــات  ــ الــقــطــريــة الـــروســـيـــة فـــي فــتــح آفـ
والزراعة  والتجارة  الطاقة  مجاالت  في  اقتصادية وصفقات 
والبتروكيماويات واألمن الغذائي والسياحة وغيرها، حسب 
مــصــادر اقتصادية لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«. وتعد هــذه الــزيــارة 
الــذي فرضته 4 دول عربية  األولــى ألمير قطر بعد الحصار 
الــدوحــة منذ  والبحرين ومصر( على  ــارات  واإلمـ )السعودية 
الخامس من يونيو/حزيران املاضي، وجاءت الزيارة بدعوة 

من الرئيس الروسي فاديمير بوتن.
من جانبه أكد السفير الروسي لدى قطر، نور محمد خولوف، 
بلده  أن  أمــس،  )قنا(،  القطرية  األنباء  لوكالة  في تصريحات 
شريك للدوحة سواء على صعيد التعاون الثنائي أو الدولي، 

وأن العاقات بن البلدين تشهد تطوًرا ملحوظا ومتسارعا 
فـــي جــمــيــع املــــجــــاالت الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة الــتــجــاريــة، 
وصـــوال إلـــى الــنــواحــي اإلنــســانــيــة والعلمية خـــال الــســنــوات 
ــرة. وشــــّدد عــلــى حـــرص الــطــرفــن عــلــى االنــتــقــال بهذه  ــيـ األخـ
الشراكة إلى آفاق أرحب على كافة املستويات، وال سيما في 
ظل زيارة أمير قطر لروسيا.  وبن السفير الروسي أن العام 
الجاري يشهد حدثا رمزيا مهما، وهو عام الثقافة بن روسيا 
وقــطــر الـــذي انطلق فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، وهــو األول 
البلدين، والـــذي يوفر فرصا كبرى  بــن  العاقات  تــاريــخ  فــي 
الــتــدفــق السياحي بن  الــتــعــاون اإلنــســانــي، وزيــــادة  لتكثيف 
ويفتح  االقتصادية،  الــروابــط  يعزز  بما  الصديقن،  البلدين 

فرصا جديدة للتعاون في مجاالت أكثر تنوعا. 
وحسب إحصائيات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بن 
قطر وروســيــا فــي النصف األول مــن الــعــام املــاضــي 2017، ما 
بلغ  ريــال )نحو 18 مليون دوالر(، كما  مــن 66 مليون  يقرب 
عـــدد الــشــركــات الــروســيــة الــعــامــلــة فــي دولــــة قــطــر 41 شــركــة، 
منها 40 شركة مشتركة بــرأس مــال قطري روســي بلغ 20.1 

مليون ريــال، باإلضافة إلــى شركة واحــدة بــرأس مــال روسي 
بنسبة 100 %. وخــال زيــارة وفد أصحاب األعمال الروسي 
إلـــى الـــدوحـــة فــي أبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، قـــال وزيـــر الطاقة 
والــصــنــاعــة الــقــطــري، محمد بــن صــالــح الـــســـادة، إن الــتــبــادل 
التجاري بن قطر وروســيــا شهد نموا بنسبة تقارب 93 % 
»وهــو رقم قياسي«، موضحا أن الطموحات أكبر بكثير من 
عاقات  تعزيز  على  الجانبان  يعمل  حيث  الحالية،  األرقـــام 
إلــى مستويات أعــلــى. وأضـــاف أن ثقة قطر  الــتــعــاون ونقلها 
باالقتصاد الروسي كبيرة، ولذلك فإنها مستمرة في تعزيز 
عاقاتها التجارية واالستثمارية مع الجانب الروسي. وقال 
نــائــب رئــيــس غــرفــة تــجــارة قــطــر، محمد بــن أحــمــد بــن طــوار 
االقتصادية بن قطر  العاقات  إن  اللقاء  الــكــواري، في نفس 
وروسيا آخــذة في التطور في عــدد من القطاعات، مؤكدا أن 
يعمان  عاما   25 من  ألكثر  عاقاتهما  تمتد  اللذين  البلدين 
مــعــا الســتــكــشــاف فـــرص الــتــاقــي بينهما الــتــي تــتــوســع في 
املبنية  املشتركة  العاقات  دعــم  أجــل  من  االقتصادي  القطاع 

على االستفادة املتبادلة بينهما.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تسير حكومة السودان على 
خطى نظيرتها املصرية في 

معالجة اضطرابات سوق الصرف، 
وتستخدم أسلوًبا بدائيًا في 

محاولة وقف تهاوي قيمة العملة. 
 من معالجة األسباب التي 

ً
وبدال

أدت إلى انهيار قيمة الجنيه، راحت 
تستخدم العصا األمنية في معالجة 

قضية اقتصادية، فقد شنت 
اعتقاالت في صفوف تجار العملة، 
واعتقلت قيادات مصرفية ورؤساء 

شركات تأمني، وقادت حملة على 
شركات الصرافة وأغلقت العديد 

منها، وجمدت حسابات في البنوك، 
بحجة مضاربة أصحابها في 

العملة، وصاحب ذلك نشر أخبار 
حول قرب وصول مساعدات 
خارجية تضاف لالحتياطي 
األجنبي وتحول دون انهياره.

 من أن ترى األزمة النور، 
ً
وبدال

فإنها تتعقد يوًما بعد يوم، ومعها 
يواصل الدوالر ارتفاعه بشكل 

جنوني وتنتعش السوق السوداء، 
ومع تأخر الحكومة في إيجاد 

حل ناجز ألزمة سوق الصرف، 
فإن التوقعات ال تستبعد مواصلة 
الدوالر تحليقه، وربما نجد سعره 

يتجاوز 50 جنيها، وهذا يعني 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات 

وحدوث قفزات في التضخم الذي 
تجاوز 56% في فبراير.

أزمة سوق الصرف في السودان 
أعقد كثيًرا من أزمة مصر، 

فالخرطوم من الصعب أن تدخل في 
مفاوضات سريعة مع مؤسسات 
مالية دولية للحصول منها على 
نها من سد 

ّ
قروض ضخمة تمك

الفجوة التمويلية وزيادة االحتياطي 
وكبح مضاربات سوق الصرف. 

والسودان ليس في حالة تناغم مع 
صندوق النقد تمكنه من اقتراض 

12 مليار دوالر، وليس في حالة 
وئام مع البنك الدولي، وبالتالي 

فإن حصوله على قروض سريعة 
إلعادة االنضباط لسوق الصرف 

أمر صعب. 
والطريق املتاح حالًيا أمام الحكومة 

هو الدخول في مفاوضات 
سريعة مع دول عربية وصديقة 

للحصول منها على قروض 
بمليارات الدوالرات، ومن بني هذه 
الدول السعودية واإلمارات وقطر 

وليبيا وتركيا والصني، إضافة 
إلى مؤسسات إقليمية، منها البنك 

األفريقي للتنمية.
والسودان مطالب بالتحرك نحو 
تقليص عجز امليزان التجاري، 

وهذا لن يتم عن طريق زيادة 
الصادرات والحد من الواردات، 

فهذا األمر بحاجة لبعض الوقت. 
والحل السريع هنا يكمن في وضع 
قيود شديدة على عمليات الواردات 

وزيادة الجمارك على السلع 
املستوردة. صحيح أن هذا قد يرفع 

معدالت التضخم، لكن ما باليد 
حيلة، فقد تدفع الخطوة السودانيني 

نحو االعتماد على املنتج املحلي. 
السودان في مأزق شديد، 
وسياسة املكابرة والرهان 

على عنصر الوقت في احتواء 
اضطرابات سوق الصرف ليست 
ناجحة، ألن البالد ال تملك النقد 

الكافي ملواجهة األزمة، خاصة بعد 
فقدان أهم مورد للنقد األجنبي 
وهو النفط، الذي حصلت عليه 

جنوب السودان عقب استقاللها. 

مأزق السودان
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D D

تونس ـ إيمان الحامدي

الـــحـــكـــومـــة  تـــــبـــــدأ  أن  املــــــقــــــرر  مــــــن 
الــتــونــســيــة فـــي مـــايـــو/أيـــار الــقــادم 
مــرحــلــة الــتــحــريــر الــكــامــل ملمارسة 
ــواء الــتــجــاريــة أو  ــ األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة، سـ
إلغاء  مــن  تمكن  قــوانــن  بــإصــدار  الخدماتية، 
ــة لــتــأســيــس  ــقـ ــبـ ــيــــص اإلداريـــــــــــــة املـــسـ ــراخــ ــتــ الــ
فقط  باالكتفاء  منها  التخفيف  أو  املــشــاريــع، 
الــســامــة الصحية  الــتــي تضمن  ــراءات  ــاإلجـ بـ
لــلــمــنــتــجــات أو الـــخـــدمـــات، وتـــأتـــي الــخــطــوة 
الــذيــن دعــوا  استجابة ملطالب رجــال األعــمــال 

إلى فك املبادرة االقتصادية من قيود اإلدارة.
املعمول  القوانن  بمقتضى  تونس،  تــزال  وال 
اإلداريــة  القيود  بها حاليا، تفرض جملة من 
عــلــى مــمــارســة األنــشــطــة االقـــتـــصـــاديـــة، فيما 
يطالب رجال األعمال بأن تكتفي الدولة فقط 

بالدور الرقابي وإنهاء العمل ببقية القيود.
ويصف مهتمون بالشأن االقتصادي التحرر 
ــن اإلجـــــــــراءات اإلداريــــــــة الــقــديــمــة والــرتــيــبــة  مـ
خطوة عماقة نحو حفز االستثمار الداخلي 
والــــخــــارجــــي، فــضــا عـــن قــطــع الـــطـــريـــق أمـــام 
الفساد اإلداري املنتعش من حاجة املتعاملن 
ــــي مـــخـــتـــلـــف املـــؤســـســـات  ــم فـ ــهــ ــأربــ لـــقـــضـــاء مــ
واالستثمار  التنمية  وزيـــر  وقـــال  الحكومية. 
والــتــعــاون الــدولــي زيـــاد لــعــذاري، مــؤخــرًا، إنه 
»صمت  بمبدأ  يتعلق  أمــر  نشر  قريبا  سيتم 
اإلدارة بعد 60 يوما«، وبالتالي قبول رخصة 
ــتــــصــــادي خـــــال هـــذه  ــنـــشـــاط االقــ ــة الـ ــمـــارسـ مـ
األمــر  أن  الحكومي  املــســؤول  الفترة، وأضـــاف 
ــاٍن يــتــعــلــق  ــ األول ســـيـــكـــون مــتــبــوعــا بـــنـــص ثــ
بتحرير الــقــطــاعــات مــن الــرخــص واالشــتــراط 

املسبق للتراخيص.
وتــتــمــثــل اإلجــــــراءات الــجــديــدة الــتــي ستطبق 
فــي بــدايــة شهر مــايــو/أيــار الــقــادم فــي تمكن 
ــــي فـــي حــال  املــســتــثــمــريــن مـــن الــتــرخــيــص اآللـ

الخرطوم ـ هالة حمزة

حينما ُســئــل وزيـــر املــالــيــة الــســابــق بــدرالــديــن 
مـــحـــمـــود، فـــي إحـــــدى املـــقـــابـــات الــصــحــافــيــة، 
مــــؤخــــرًا، عـــن حــجــم االحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــدي من 
الــعــمــات األجــنــبــيــة فـــي الــــســــودان، رد بقوله 
أن تكشف عــن عمرها  املـــرأة ال يمكن لها  »إن 
الـــحـــقـــيـــقـــي«. وكـــشـــفـــت اإلجــــابــــة عــــن الــســيــاج 
الـــســـري الــتــي تــفــرضــه الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
ــــوع االحــــتــــيــــاطــــي الــــنــــقــــدي مــن  ــــوضــ ــلــــى مــ عــ
ــعـــامـــات األجـــنـــبـــيـــة، ويــــكــــاد يــــكــــون املــــرة  الـــتـ
عن  الحالي  النظام  فيها  كشف  التي  الــنــادرة 
حجم االحتياطي النقدي عندما تولى مقاليد 
السلطة  قبل نحو ثاثن عاما، حينما ذكرت 
أنها لم تجد في خزينة الدولة سوى 100 ألف 

الترخيص، ســواء  الــرد على طلب  تلقيه  عــدم 
فــي  اإلدارة  قـــبـــل  ــن  مــ ــــاب  ــــجـ اإليـ أو  بـــالـــســـلـــب 
إلغاء جملة من  إلــى جانب  غضون 60 يوما، 
مشاريع  إحــــداث  يتطلبها  الــتــي  الــتــراخــيــص 
ــا تسبب  ــن الـــقـــطـــاعـــات. وغـــالـــبـــا مـ ــدد مـ فـــي عــ
التعقيدات اإلداريــة وطول إجــراءات الحصول 
املتعاملن  وجهة  تحويل  في  تراخيص  على 
االقــتــصــاديــن نــحــو أنــشــطــة الـــســـوق املـــوازيـــة 

هربا من االبتزاز اإلداري أو إهدار الوقت.
نـــادر حـــداد، في  ويعتبر الخبير االقــتــصــادي 
»العربي الجديد«، أن متطلبات دفع  لـ حديثه 
املــبــادرة االقــتــصــاديــة أعــمــق بكثير مــن إلغاء 
ــراءات اإلداريــــة،  ــ الــتــراخــيــص أو تقليص اإلجــ
مــشــيــرا إلــــى أن جــــذب املــســتــثــمــريــن األجــانــب 
يـــتـــطـــلـــب خـــفـــض هــــــذه املــــــؤشــــــرات الــســلــبــيــة 
لاقتصاد. وأضــاف حــداد أن متطلبات مناخ 
االســتــثــمــار تــبــدأ عــنــد االســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
واألمني، وتنتهي عند سامة البيئة ونظافة 
ــاإلدارة والــجــمــارك والبنى  ــ الـــشـــوارع مــــرورا بـ
ــرز الــخــبــيــر  ــ الــتــحــتــيــة وقــــوانــــن الــــصــــرف. وأبــ
االقــــتــــصــــادي أن هــــبــــوط احـــتـــيـــاطـــي الــعــمــلــة 
يــمــثــل حاليا  مــعــدالت ضعيفة  إلـــى  الــصــعــبــة 
أكبر عائق أمام تدفق االستثمارات األجنبية، 
الفـــتـــا إلــــى أن ضــعــف االحـــتـــيـــاطـــي يــمــكــن أن 
ألربــاحــهــم.  املستثمرين  تــحــويــل  دون  يــحــول 

دوالر أمــيــركــي، وهـــو كــشــف أرادت بــه إحـــراج 
الحكومة التي انقلبت عليه آنذاك. وبرر املدير 
الــســودانــي محمد  الــســعــودي  الــســابــق للبنك 
لـ »العربي الجديد«  أبــو شــورة،  الرحمن  عبد 
إحـــجـــام الــحــكــومــة الــســودانــيــة عـــن اإلفــصــاح 
عن حجم احتياطيها من النقد األجنبي لقلة 

وفــي الخامس عشر من مــارس/ أذار الجاري 
»مــوديــز«  الــدولــي  التصنيف  وكــالــة  خفضت 
ــتـــمـــانـــي مــــن »B1« مــع  تـــونـــس االئـ تــصــنــيــف 
نظرة  مــع   »B2« إلــى  نظرة مستقبلية سلبية 
مــســتــقــرة، نــتــيــجــة تــعــثــر إصــــاحــــات الــنــظــام 
الــضــريــبــي وتــراجــع احــتــيــاط الــنــقــد األجــنــبــي. 
وكــــان الــتــصــنــيــف الــجــديــد الــــذي أعــلــنــت عنه 
إثر  االقتصاد  خبراء  قبل  من  متوقعًا  موديز 
إدراج االتحاد األوروبي لتونس على القائمات 
اإلرهــاب  وتمويل  الضريبي  للتهرب  السوداء 
وغسل األمــوال. وأطلق مؤخرا رئيس منظمة 
التقليدية  الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــصــنــاعــات 
)اتحاد رجال األعمال( سمير ماجول صافرة 
اإلنذار داعيا الحكومة إلى التحرك السريع من 
أجل إنقاذ مناخ االستثمار في الباد وتحفيز 
ــن أصــابــهــم  ــذيــ املـــتـــعـــامـــلـــن االقـــتـــصـــاديـــن الــ

االحباط وفق قوله.
اإلدارة  ــال  ــ ــمــ ــ األعــ رجــــــــال  مـــنـــظـــمـــة  ــمــــت  ــهــ واتــ
الــتــونــســيــة بـــالـــوقـــوف دون تــحــقــيــق مــكــاســب 
اقتصادية سريعة، معتبرة أن الفساد وقوانن 
بالية تحول دون تنفيذ مشاريع مهمة قادرة 

على توفير آالف فرص العمل.
وســجــلــت االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة املــبــاشــرة 
خال شهر يناير/ كانون الثاني 2018 تطورا 
بنسبة 11%، وبلغت قيمة هذه االستثمارات 
مــلــيــون  قــيــمــتــه 128.4  مـــا  الــشــهــر  خــــال ذات 
دينار أي نحو 53.3 مليون دوالر مقابل 115.8 
مــلــيــون ديــنــار مــا يــعــادل 47.9 مــلــيــون دوالر 
لــنــفــس الــفــتــرة مـــن ســنــة 2017، وفـــق بــيــانــات 
رسمية أصدرتها رئاسة الحكومة حول تطور 

الظرف االقتصادي واملالي.
في املقابل، يقول وزيــر املالية األسبق حسن 
لـــ »الــعــربــي الجديد«  الــديــمــاســي فــي تصريح 
ــوات الـــســـبـــع   ــ ــنـ ــ ــسـ ــ إن الـــــبـــــاد خــــســــرت فـــــي الـ
مــلــيــار دوالر بسبب   15 قــيــمــتــه  مـــا  املــاضــيــة 
آلة اإلنتاج في قطاعات حيوية، وشح  تعطل 
الــنــمــو، معتبرا  الــدافــعــة لنسب  االســتــثــمــارات 
توتر املناخ السياسي السبب األول في تعثر 

اإلصاح االقتصادي.
لــرجــال األعــمــال  وأكـــد رئــيــس منظمة كونكت 
الشريف غلق 4317 مؤسسة وخسارة  طــارق 
أكــثــر مــن 200 ألـــف مــوطــن شــغــل بــعــد انـــدالع 
الثورة عام 2011 نقا عن إحصائيات وكالة 
 
ّ
إن املنظمة  النهوض بالتشغيل، وقال رئيس 
بطء االنتقال االقتصادي مرده انتشار السوق 
املـــــــوازي والـــتـــهـــريـــب والــتــعــطــيــات اإلداريـــــــة، 
وذلك خال الندوة الوطنية »مقياس« لعرض 
الصغرى واملتوسطة في  املؤسسات  وضعية 

تونس التي عقدت، مؤخرًا.

األرصدة واملــوارد مقابل تنامي االحتياجات، 
ووزارة  املركزي  بالبنك  املسؤولن  يدفع  مما 
املــالــيــة لــلــتــصــرف فـــي املــــــوارد املـــتـــاحـــة، وفــقــا 
االقتصادي،  الخبير  وأكــد  امللحة.  للضرورات 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  عــبــد الـــوهـــاب بــــوب لـ
الــتــصــرف فـــي االحــتــيــاطــي الــنــقــدي وبــســبــب 
عليا،  أوامــر  بناًء على  يتم  الحالية  املشكات 
توفر  وعـــدم  لغياب  مشيرا  يسميها،  أن  دون 
بيانات محددة عن أرقــام االحتياطي، وتوقع 
في  الحالية  النقدية  االحــتــيــاطــيــات  تــكــون  أن 
عن  فــضــا  دوالر(،  مـــلـــيـــارات   3.5 ـ   3( حــــدود 
املــبــالــغ الــتــي يــتــم اســتــقــطــاعــهــا مـــن حــصــائــل 
الصادر والتي تشكل احتياطيا حيويا ال يتم 
الــضــرورة. ومــن جهته،  التصرف فيه إال عند 
أملح أستاذ االقتصاد بجامعة الخرطوم عبد 

الحميد إلياس الحتماالت حدوث ضعف في 
موقف االحتياطي والذي دفع الحكومة لعدم 
االعان عنه، وقال لـ »العربي الجديد« إن كان 
عدم اإلعان لهذا السبب فإن تصرف الحكومة 
ــارات  ــ ــــؤدي إلرســـــــال إشــ ــره يــ ــ مـــحـــمـــود ألن ذكــ

سالبة للسوق املحلي والعاملي.
ــادر الــتــي يــمــكــن أن تــلــجــأ إليها  وحــــول املـــصـ
الــحــكــومــة الــســودانــيــة لــتــغــذيــة احــتــيــاطــيــهــا، 
قال إلياس إن كافة مصادر التغذية املعلومة 
تعاني من مشاكل كبرى، فالذهب يعاني من 
الــتــهــريــب عــبــر كــافــة املــعــابــر بــمــا فــيــهــا مطار 
الــصــادرات تجابه مشاكل  أن  الــخــرطــوم، كما 
فــي التسويق واإلنــتــاج وســعــر الــصــرف، كما 
ــه تـــحـــويـــات املــغــتــربــن تـــحـــدي وجـــود  تـــواجـ
وحوافز  متكاملة  اقتصادية  سياسات  حزمة 
ــربـــون بــتــحــويــل  ــتـ ــغـ حــقــيــقــيــة حـــتـــى يــــقــــوم املـ
أمــوالــهــم عــبــر املـــصـــارف. وشــــدد إلــيــاس على 
الحكومة بحل مشكات هذه  تهتم  أن  أهمية 
املــوارد واملصادر إن رغبت في إعــادة تنشيط 
بالنقد  مــقــدرة  احتياطيات  وبــنــاء  مخزونها 

األجنبي لتوظيفها في الضروريات امللحة.
الــســودان،  وبـــدأت مشكلة النقد األجــنــبــي فــي 
ــات األزمــــــة املــالــيــة  ــدايــ تــطــفــو لــلــســطــح مــنــذ بــ
ــام 2008، مــع  ــ عـ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز  فــــي  الـــعـــاملـــيـــة 
ــــى الــعــقــوبــات  انـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب، إضــــافــــة إلـ
رضت في 1997 واستمرت 

ُ
ف األميركية والتي 

املــاضــي حينما  األول  أكــتــوبــر/ تشرين  حتى 
رفعتها اإلدارة األميركية بعد حوار طويل مع 
العقوبات  تلك  وأثـــرت  الــســودانــيــة،  الحكومة 
على التحويات املصرفية من وإلى السودان 

وعلى العديد من القطاعات.
ــادت إلـــى شــلــل فـــي قـــدرة  كـــل تــلــك األســـبـــاب، قــ
الــحــكــومــة عــلــى مــقــابــلــة االلـــتـــزامـــات الــقــائــمــة 
وتــوفــيــر الــســلــع الــضــروريــة الــتــي تستوردها 
كليا أو جزئيًا مثل القمح واألدويــة، كما أدت 
النــخــفــاض مــلــحــوظ فــي االســتــثــمــار األجنبي 
املــبــاشــر بــالــبــاد والـــــذي يـــغـــذي االحــتــيــاطــي 
بلغ  الصعبة، حيث  بالعمات  للباد  النقدي 
حجم املنفذ منه في آخر إحصائيات رسمية 

مــقــارنــة  دوالر  مـــلـــيـــار   42 نـــحـــو   2016 ــام  ــعـ لـ
باملصّدق والبالغ 68 مليار دوالر.

ــاع  وحــســب خـــبـــراء اقــتــصــاد، أســهــمــت األوضــ
ــــروب رجـــال  الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة فـــي هـ
أعــــمــــال بـــاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم لــــلــــدول األفـــريـــقـــيـــة 
ــاورة، خــاصــة غــثــيــوبــيــا رغـــم نــفــي وزيـــر  املــــجــ
الدولة لاستثمار السوداني أسامة فيصل في 
لتلك  الجديد«  »العربي  لـ  سابقة  تصريحات 
ردة 

ّ
املط الكبيرة  الزيادة  املعلومات. وأسهمت 

والــضــروريــة  الكمالية  للسلع  االســتــيــراد  فــي 
ــرة املـــاضـــيـــة في  ــيــ ــنـــوات األخــ مــعــا طــيــلــة الـــسـ
استنزاف مبالغ كبيرة جدا من النقد االجنبي، 
كان يمكن أن تخلق مخزونا ال يستهان به من 

النقد األجنبي. 
ــــد« مـــــن مــــصــــادر  ــديـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــلــــمــــت »الـ وعــ
أن  الــقــرار  بمراكز  لصيقة  موثوقة  اقتصادية 
الــســودان مــن النقد األجــنــبــي فــارق  احتياطي 
الــســودان  خانة االرتــفــاع منذ انفصال جنوب 
وفـــقـــدان 75% مـــن عـــائـــدات اإلنـــتـــاج الــنــفــطــي. 
وقـــالـــت املــــصــــادر، الــتــي رفــضــت ذكــــر اســمــهــا، 
الــنــقــدي بــلــغ 3.5  إن آخـــر ارتــفــاع لاحتياطي 
االقتصادي  االستقرار  بسبب  دوالر  مليارات 
ــنـــوب،  ــبـــل انــــفــــصــــال الـــجـ ــه مــــا قـ ــهـــدتـ الـــــــذي شـ
وأشارت املصادر إلى تراجع االحتياطي الذي 
لــخــانــة 3  لــقــرابــة 6 أشــهــر واردات،  كـــان يكفي 
أشهر ثم تراجع مؤخرا بشكل كبير بفعل عدم 
االســتــقــرار االقــتــصــادي عــامــة وتـــذبـــذب سعر 
السودانية  الوطنية  العملة  وتــراجــع  الــصــرف 
ألدنى مستوى لها فضا عن ارتفاع التضخم 
االســــتــــثــــمــــارات  ــم  حـــجـ وتـــــراجـــــع  إلــــــى 52 %، 
الباد. وطبقًا لبيانات صندوق  األجنبية في 
الــنــقــد الـــدولـــي فـــي أغـــســـطـــس/آب 2014، فــإن 
االحتياطي السوداني  بلغ بنهاية الربع األول 
حوالي 267 مليون دوالر، فيما توقع الصندوق 
نفسه حدوث انخفاض االحتياطيات األجنبية 
الــعــربــيــة بشكل عـــام بنسبة %5.6  الــــدول  فــي 
حة زيــادة احتياطي  إلى تريليون دوالر، مرّجً
الــســودان من 900 مليون دوالر في عــام 2016 

إلى مليار دوالر في 2017.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــل تــأخــيــر اســتــفــادة الــســكــن االجــتــمــاعــي عــبــر املــصــارف 
ّ
عــط

القيمة،  الضريبة على  اإلعفاء من  املغرب من  في  اإلسامية 
اقتناء  فــي  الــراغــبــة  األســـر  لطلبات  املــصــارف  تلك  استجابة 
ذلك الصنف من العقارات. وعمدت املديرية العامة للضرائب 
بــاملــغــرب أخـــيـــرا، إلـــى مــعــالــجــة هـــذه الــصــعــوبــة، عــبــر مــذكــرة 
عملية  إعفاء  كيفية  فيها  توضح  مصالحها،  على  عممتها 
على  الضريبة  من  »املرابحة«  عبر  االجتماعي  السكن  شــراء 
القيمة املضافة. وجاءت التوضيحات التي قدمتها املديرية 
أخـــيـــرا، حــــول اإلعـــفـــاء مـــن الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة املــضــافــة 
بالنسبة ملقتني السكن، بعد اجتماعات عدة بن مسؤوليها 

وممثلي املوثقن واملصارف اإلسامية.
ــول الــــــقــــــروض الــــتــــي تــــوجــــه لــلــســكــن  ــ ــ ــــون حـ ــانـ ــ ــقـ ــ ويــــنــــص الـ
االجتماعي، على إعادة الضريبة على القيمة املضافة، التي 
تتخذ شكل  حــيــث  للمشتري،  دوالر  آالف  أربــعــة  إلـــى  تــصــل 
مــســاعــدة مــن الــدولــة. ويستفيد فــي الــنــظــام الــعــادي للبنوك 
التقليدية مقتني السكن االجتماعي، الذي ال يتعدى سعره 
القيمة املضافة،  ألف دوالر، من إعفاء من الضريبة على   25
التي يتولى املوثق مسؤولية تحويلها للمستثمر العقاري، 
املرابحة،  فــي  املتمثل  التمويل اإلســامــي  فــي حــالــة  أنــه  غير 
يكون املصرف هو املشتري الرئيسي، الذي يقوم ببيع السكن 
الــنــهــائــي. وشــكــل عــدم اإلعــفــاء مــن الضريبة على  للمشتري 
القيمة املــضــافــة، عائقا منذ حــوالــي عــام أمـــام اقــتــنــاء األســر 
للسكن في إطار »املرابحة« أو »اإليجار املنتهي بالتمليك«، 
حيث أفضى ذلك إلى عدم نجاح املصارف في تلبية مطالب 

العماء.
وذهب الرئيس التنفيذي ملصرف القرض العقاري والسياحي 
محمد رحو، إلى أن املرابحة العقارية، كانت موضوع الكثير 
من طلبات التمويل من قبل العماء، غير أن تلك الطلبات لم 

تلب بسبب مشكلة استعادة الضريبة على القيمة املضافة.

وتــمــثــل الـــحـــل الـــــذي اقــتــرحــتــه املـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــضــرائــب 
بــاملــغــرب، فــي الــســمــاح للمصارف اإلســامــيــة بــشــراء السكن 
االجــتــمــاعــي لــفــائــدة عــمــائــهــا، مـــن مــســتــثــمــريــن عــقــاريــن، 
يــنــجــزون مــشــاريــعــهــم فـــي إطــــار اتــفــاقــيــة مـــع الــــدولــــة، حيث 
يــفــتــرض الــتــشــديــد فــي عــقــد »املــرابــحــة« عــلــى ســعــر متضمن 

لجميع الرسوم والضرائب.
ويفترض في املوثق للعقد، أن يضع لدى مصلحة الضرائب، 
طلب اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة، الذي يستفيد 
مــنــه فــي األخــيــر املقتني الــنــهــائــي، ويــرفــق ذلـــك بنسخة من 
االتــفــاقــيــة املــبــرمــة بــن املستثمر الــعــقــاري والـــدولـــة، والــوعــد 

بالشراء موقع من لدن املقتني النهائي.
ــاال عـــريـــضـــة عـــلـــى املـــصـــارف  ــ ــر آمــ ــ ــنـــت الـــعـــديـــد مــــن األســ وبـ
اقتناء  عليها  كــي يسهل  عليها  راهــنــت  حــيــث  اإلســامــيــة، 
مقارنة  تفرضها ميسرة  التي  الــشــروط  الــعــقــارات، معتبرة 
باملصارف التقليدية. ويرى الفني في قطاع البناء، محمد 
بلحاج، في حديثه لـ »العربي الجديد«، أن من شأن توضيح 
اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة، أن يساعد األسر 
على شراء السكن االجتماعي في سياق مطبوع بركود قطاع 
العقارات باملغرب. ويتصور بلحاج أن اإلعفاء من الضريبة 
املــصــارف اإلســامــيــة على  املــضــافــة، سيساعد  القيمة  على 
معالجة الطلبات املتراكمة لديها، خاصة أن تأخر الجواب 
الثقة  فــقــدان  إلــى  العماء  أن يدفع بعض  عليها، مــن شأنه 
في ذلــك الصنف من املــصــارف. وكــان رئيس هيئة املوثقن 
بــاملــغــرب، عبد اللطيف يــاكــو، أكــد على أن قــطــاع الــعــقــارات 
أن  معتبرا  التمويل،  بأنماط  صلة  ذات  مشاكل  من  يعاني 
املـــصـــارف اإلســامــيــة، يمكن أن تشجع فــئــات عــريــضــة من 
املغاربة على اللجوء إلى التمويات التي تقترحها عندما 
يتعلق األمــــر بــالــعــقــارات. وكــــان املـــركـــزي املــغــرب أعــلــن عن 
الترخيص لخمسة مصارف إسامية تحمل اسم »املصارف 
في  بالتدريج  خدماتها  تقديم  شرعت  حيث  التشاركية«، 

املدن الرئيسية، في أفق تغطية جميع الجهات في اململكة.

مشروعات تونس تتأهب 
للتحرر من قيود التراخيص

العراق يتجاهل تنمية السياحةالسودان يتكتم على حجم االحتياطي النقدي

)Getty( تسهيالت جديدة لجذب االستثمارت األجنبية)Getty( مساٍع حكومية إلنعاش العقارات

)Getty( زيادة االستيراد وضعف اإلنتاج المحلي يساهمان في تآكل االحتياطي النقدي

تسهيالت عقارية للمصارف اإلسالمية

تستعد تونس لتحرير 
مختلف األنشطة 

االقتصادية من قيود 
الرخص واإلجراءات 
المصاحبة لها في 

خطوة لجذب مزيد من 
االستثمارات األجنبية

موانئ دبي 
في الكونغو 

الديموقراطية
أعلنت شركة موانئ دبي اإلماراتية 

)حكومية(، أمس، عن فوزها بعقد امتياز 
لتطوير وإدارة مشروع ميناء جديد متعدد 

االستخدامات في منطقة »بانانا« في 
جمهورية الكونغو الديموقراطية. ويأتي 

ردت فيه شركة 
ُ
ذلك في الوقت الذي ط

موانئ دبي من الصومال وجيبوتي، خالل 
الفترة األخيرة. 

وقالت الشركة التابعة ملجموعة دبي 
العاملية اململوكة للحكومة، في بيان وصل 
»األناضول«، إن مدة العقد تصل إلى نحو 

30 عاما، مع خيار التمديد لـ20 عاما 
أخرى. وحسب البيان، سيكون »ميناء 
بانانا« أول ميناء عميق املياه فى البالد 
على طول الخط الساحلي الصغير الذي 

يبلغ 37 كيلومترا، ويوجد به حاليا ميناء 
ماتادي النهري.

البيان أوضح أن موانئ دبي ستقوم 
بتأسيس مشروع مشترك إلدارة امليناء 
واالستثمار فيه، بقيمة أكثر من مليار 
دوالر، ويتم تنفيذه على أربع مراحل، 

حسب احتياجات السوق للميناء واملناطق 
الصناعية واللوجستية. وتملك موانئ دبي 
حصة في املشروع بنسبة 70%، في حني 

تبلغ حصة الحكومة %30. 
وزاد البيان، أن قيمة استثمارات املرحلة 

األولى من املشروع تبلغ 350 مليون 
دوالر. ويتوقع أن يبدأ العمل في املشروع 

خالل العام الجاري، ويستغرق إنجازه 
24 شهرا.

تقليص زراعة األرز 
بالعراق

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أمس، 
عزمها تقليص املساحات املزروعة باألرز 

للموسم املقبل، بسبب شح املياه. وقال 
وكيل وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، 

في حديث لألناضول، إن »وزارة الزراعة 
ستقلص املساحات املزروعة بمحصول 
األرز للموسم املقبل، بسبب قلة الواردات 
املائية«. وتحتاج زراعة األرز إلى كميات 

وفيرة من املياه. 
وقلص العراق املساحات املزروعة باألرز 
للمواسم السابقة، إال أنها عادت وزادت 

تلك املساحات لتصل إلى 200 ألف دونم 
للموسم الزراعي املاضي.

وكان إنتاج العراق من األرز للموسم 
املاضي أكثر من 100 ألف طن.

حاملة طائرات تركية محلية 
الصنع

قال رئيس غرفة التجارة البحرية في 
تركيا، متني قلقوان، إن 90% من األجزاء 
 TCG( املكّونة ألول حاملة طائرات تركية

AnAdolu(، باتت جاهزة، وإن 
التجهيزات الداخلية ستبدأ فور االنتهاء 

من تصنيع مكونات الهيكل الخارجي 
للسفينة.

وأضاف قلقوان لألناضول، أن حاملة 
الطائرات التركية تتكون من 114 جزءا، 

وأن 10% من هذه األجزاء تم دمجها 
وتركيبها اآلن داخل حوض بناء السفن. 

والتقطت عدسات األناضول، خالل لقائها 
مع قلقوان، األجزاء التي تم تركيبها، في 

موقع إنجاز املشروع في حوض بناء 
السفن »صدف« بمنطقة طوزال في مدينة 
إسطنبول. وأضاف: »هناك تقريبا 6 دول 

تنتج مثل هذه الحامالت، ونحن ننتج 
هذه السفينة بخبراتنا املحلية، فاملشروع 

يستمر بنجاح، ونسعى ألن تكون السفينة 
جاهزة في مثل هذا الوقت من العام 

القادم«. 

أول طيران مباشر 
بين أستراليا ولندن

قال مسؤولون في شركة كوانتاس إن أول 
رحلة مباشرة بني أستراليا وبريطانيا قد 

انطلقت، أمس، من مدينة بيرث، بما يقلص 
زمن الرحلة نحو ثالث ساعات، بعد إلغاء 
التوقف في سنغافورة أو الشرق األوسط. 
تستغرق الرحلة 17 ساعة وتغطي مسافة 
تتجاوز 14 ألفا و484 كيلومترا، على منت 

الطائرة بوينغ 787-9 دريمالينر. وهذه 
ثاني أطول رحلة طيران في العالم، بعد 

رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة 
إلى أوكالند، وتغطي مسافة 14 ألفا 

و529 كيلومترا، بزيادة 31 كيلومترا فقط 
على الرحلة من بيرث إلى لندن. ووصف 
الرئيس التنفيذي للشركة، آالن جويس، 

الرحلة بأنها »يوم تاريخي للطيران«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%11
األجنبية  االستثمارات  سجلت 
يناير/  شهر  خــالل  المباشرة 
تحسنًا   2018 الثاني  كانون 
نحو  بلغت  إذ   ،%11 بنسبة 
مقابل  دوالر  مليون   53.3
لنفس  دوالر  مليون   47.9
وفق   ،2017 مــن  الــفــتــرة 

بيانات رسمية.

بغداد ـ ميمونة الباسل

الـــعـــراقـــيـــة تنمية  الــحــكــومــة  تــتــجــاهــل 
إمكانيات  امتاك  رغــم  السياحة  قطاع 
هــائــلــة، وانــتــقــد مــســتــثــمــرون بــالــقــطــاع 
ــــال األمــــــــاكــــــــن األثــــــريــــــة  ــغــ ــ ــتــ ــ عــــــــــدم اســ
والشواطئ وغيرها من موارد تمتلكها 
 يساهم في 

ً
الــبــاد يمكن أن تــدر دخـــا

ــن أزمـــــة مــالــيــة خــانــقــة تــعــانــي  الـــحـــد مـ
منها بغداد.

ــة  ــ ــداديـ ــ ــقـ ــ ويــــــقــــــول صـــــاحـــــب شـــــركـــــة املـ
لــلــســيــاحــة والـــســـفـــر عـــزيـــز صــبــحــي، لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــســيــاحــة في 
الــعــراق أحـــد أهـــم املــــوارد االقــتــصــاديــة، 
لــكــنــهــا غـــيـــر مــســتــغــلــة بــالــشــكــل الــــذي 

يتناسب مع إمكانياتها.
ــــم مــن  ــــرغـ ــالـ ــ وأضـــــــــــاف صـــبـــحـــي أنـــــــه بـ
السياحة  انتعشت  الحكومي  التجاهل 
ــربــــاء،  الـــديـــنـــيـــة فــــي مـــــدن الـــنـــجـــف وكــ
النوع  هــذا  أنشطة  مــا تقتصر  وغــالــبــا 
ــن الـــســـيـــاحـــة عـــلـــى زيـــــــــارة األمــــاكــــن  ــ مـ
وسامراء  وكرباء  النجف  في  املقدسة 
ومرقد اإلمام الكاظم في مدينة بغداد، 
مشيرًا إلى أنه بعد عام 2014 انخفض 
عـــدد الـــــزوار الــوافــديــن لــلــعــراق نتيجة 
انــهــيــار الـــوضـــع األمـــنـــي بــعــد ســيــطــرة 
تنظيم »داعش« على بعض املحافظات 

ودخول الباد بحرب جديدة.
وتابع صبحي، أن »السياحة الداخلية 
ارتـــفـــعـــت نــســبــيــًا نــتــيــجــة قــلــة الــتــكــلــفــة 
وسهولة إجراءات السفر إلى كردستان 
العراق )شــمــال(، أو حتى إلــى الجنوب 
حيث األهوار ومدينة بابل األثرية، في 
املــقــابــل هــنــاك شبه انــعــدام مــن الــوفــود 
إلـــى تلك  الــعــراق  السياحية مــن خـــارج 
ــال الــــتــــام لــهــذا  ــمــ املـــنـــاطـــق بــســبــب اإلهــ
ــــــذي يــجــب اســتــغــالــه 

ّ
الـــقـــطـــاع املـــهـــم ال

الطبيعية  وأمــاكــنــه  مــرافــقــه  بمختلف 
واألثــــريــــة«. وأكــــد أن الــســيــاحــة ال تقل 

أهمية عن القطاعات األخرى إن لم تكن 
بالتسويق  االهتمام  حالة  في  األفضل 
والـــتـــرويـــج وقــبــل ذلـــك تــهــيــئــة املــنــاطــق 
السياحية الستقبال الوفود من جميع 

بلدان العالم.
ــيـــع  ــامـ ــر عـــــــام دائـــــــــــرة املـــجـ ــ ــديـ ــ وقـــــــــال مـ
ــة  ــاحــ ــيــ ــة فـــــــي هــــيــــئــــة الــــســ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
مــؤخــرًا،  الــزبــيــدي،  مــحــمــود  الحكومية 
 السياحة في العراق تحتاج ملساندة 

ّ
إن

جهات عدة بهدف استثمارها بالشكل 
ــمـــردودات مالية  الــصــحــيــح مــا يــعــود بـ
كبيرة للباد، مبينا أن عدد السائحن 
ــــزورون الـــعـــراق ســنــويــا ملــواقــع  الــذيــن يـ
الــديــنــيــة واألثــــريــــة، يــصــل إلــــى خمسة 
ــذا الـــعـــدد قــابــل  ــائـــح، وأن هــ مـــايـــن سـ
للزيادة في حال توفرت إرادة سياسية 
ملحاربة البيروقراطية التي تقف حائا 

أمام تفعيل هذا القطاع الحيوي.
ــــاف، أن الــســيــاحــة فــي الـــعـــراق في  وأضـ
حــاجــة لــدعــم كــبــيــر بــاعــتــبــارهــا تشغل 
28 قطاعًا مرتبطًا  فــي  العاملة  األيـــدي 
الــراهــن هناك  الــوقــت  وفــي  بالسياحة، 
ــة ســـفـــر مــســجــلــة تــعــمــل فــي  ــركـ 750 شـ

بلدنا، حسب الزبيدي.
يــشــار إلـــى أنـــه فــي عـــام 1993 بــلــغ عــدد 
ــراق بــاســتــثــنــاء مــحــافــظــات  ــعـ فـــنـــادق الـ
دهوك وأربيل والسليمانية 849 فندقا 
وعــدد نزالئها 3.8 ماين نزيل بينما 
ــام 2003 بعد  فـــي عــ انــخــفــض عـــددهـــم 
االحتال األميركي إلى نحو 2.7 مليون 

نزيل، حسب إحصائيات رسمية.
وكــــان نــائــب رئــيــس الــبــرملــان الــعــراقــي، 
ــي نـــوفـــمـــبـــر/  ــ ــــودي، قــــــال فـ ــمــ ــ هــــمــــام حــ
تشرين الثاني املاضي، إن »عدد الذين 
ــراق مــــن الـــــــــزوار لــأمــاكــن  ــ ــعـ ــ دخــــلــــوا الـ
الدينية بلغ نحو 2.5 مليون زائر خال 
10 شــهــور فــي 2017، وجـــرى تحصيل 
مبالغ عن سمات الدخول التي منحت 
لـــهـــم يــبــلــغ مــجــمــوعــهــا أكـــثـــر مــــن 100 

الداخلية  وزارة  وكانت  دوالر«.  مليون 
أكتوبر/تشرين  فــي  بــاشــرت  العراقية، 
تــأشــيــرات  بــفــرض  الـــبـــدء   ،2015 األول 
ــزوار اإليرانين  الـ الــدخــول )فــيــزا( على 
والجنسيات األخرى، وتحصيل رسوم 
مـــالـــيـــة مـــنـــهـــم، لـــلـــســـمـــاح لـــهـــم بـــتـــأديـــة 
النجف  مدينتي  في  الدينية  الطقوس 

وكرباء ومناطق أخرى من الباد.
مـــن جــانــبــهــا قــالــت عــامــلــة فـــي الــقــطــاع 
بتنوع  يتمتع  الــعــراق   

ّ
إن منال عباس، 

ــــال قــامــت  ــــي حـ مــــصــــادر الـــســـيـــاحـــة، وفـ
بــاالرتــقــاء  املعنية  والــجــهــات  الحكومة 
باألماكن وتهيئتها الستقبال زوار من 
القطاع  سينتعش  الــعــالــم،  دول  جميع 
ــافــــت أنــــه يحب  بــشــكــل مـــلـــحـــوظ. وأضــ
الثقافة والسياحية واآلثار  على وزارة 
االلــتــفــات لــهــذه األمـــاكـــن والــعــمــل على 
تــطــويــرهــا بــمــا يــتــنــاســب مــع أهميتها 

التاريخية والحضارية.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  وبــّيــنــت عـــبـــاس لــــ
أنـــه يــوجــد فــي الــعــراق الكثير األمــاكــن 
ــكــــن عــــدم  الـــســـيـــاحـــيـــة املــــهــــمــــة جـــــــــدًا، لــ
ــنــــي حـــــال دون  ــع األمــ اســــتــــقــــرار الــــوضــ
يمكن  الــتــي  املختلفة  املــواقــع  استغال 
أن تدر ماين الـــدوالرات، وتحّسن من 
الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي لـــلـــبـــاد، كــمــا أن 
توجد  التي  السياحية  األمــاكــن  بعض 
في مناطق أمنة مثل آثار بابل واألهوار 
ال  حيث  ســيــاح،  الستقبال  مهيأة  غير 
يوجد فنادق مناسبة أو شقق فندقية 
يعد خسارة  ذاتـــه  بحد  وهـــذا  مناسبة 

ل من إيرادات هذا القطاع.
ّ
كبيرة تقل

الــعــراق من أزمــة مالية خانقة  ويعاني 
وتكلفة  النفط  إيــــرادات  تــراجــع  بسبب 
الـــحـــرب عــلــى داعـــــش، ويــبــلــغ إجــمــالــي 
الــجــاري  للعام  العراقية  املــوازنــة  قيمة 
108 تــريــلــيــونــات ديــنــار عــراقــي )نحو 
96 مليار دوالر(، بعجز مقدر بنحو 13 

تريليون دينار )11.5 مليار دوالر(.

تقارير عربية

استثمار

مواردتمويل

المغرب

مخاوف من إرسال 
إشارات سلبية للسوقين 

المحلي والعالمي

أن  الكويتية،  املالية  وزارة  أعلنت 
ــق عــلــى رفــع  مــجــلــس الــــــوزراء وافــ
ســقــف املــصــروفــات فــي مــشــروع 
موازنة العام املالي املقبل إلى 21.5 
مليار دينار )72.2 مليار دوالر(. 
وتــبــدأ الــســنــة املــالــيــة فــي الــكــويــت، 
في  وتنتهي  إبريل/نيسان،  مطلع 
مــارس/آذار من العام التالي، وفق 
قانون املوازنة الكويتية. وأوضحت 
الوزارة، في بيان نشر على موقع 
نتيجة  الزيادة جاءت  أن  »تويتر«، 
ظــهــور ثــمــانــيــة مــعــطــيــات جــديــدة، 
تــتــضــمــن الــــتــــزامــــات تــشــريــعــيــة 
حــديــثــة، إضـــافـــة إلــــى أثــــر ارتــفــاع 
املنتجات  دعم  النفط على  أسعار 

البترولية للمواطنني.
ــانــــون الـــثـــانـــي  ــر/كــ ــايــ ــنــ ــة يــ ــايــ ــهــ ونــ
ــر مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ املـــــاضـــــي، أقــ
ــالـــي  ــتـــي مـــــوازنـــــة الــــعــــام املـ ــكـــويـ الـ
 6.5 مــتــوقــع  بعجز   2019-2018
مــلــيــار   21.6( ديــــنــــار  ــيــــارات  ــلــ مــ
آنذاك  دوالر(، بمصروفات قــّدرت 
 66.6( ديـــنـــار  مــلــيــار   20 بــنــحــو 

مليار دوالر(.

الكويت 
ترفع 

المصروفات
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اقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

انخفاض  حديثة  بيانات  أظهرت 
ــغ املـــســـتـــثـــمـــرة فــــي ســـنـــدات  ــالـ ــبـ املـ
الــدول  قبل  األميركية من  الخزانة 
األجــنــبــيــة، لــلــشــهــر الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي، ال 
سيما من الصني، التي تستحوذ وحدها على 
السندات، ما  إجمالي  يقرب من 19% من  ما 
أثار توجسا في األوساط املالية العاملية من 
إمكانية استخدام ورقة السندات في الضغط 
على إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تدق 
طــبــول حــرب تــجــاريــة مــتــعــددة طــاولــت حتى 

شركاءها الرئيسيني.
السندات  مالكي  بإمكان  أنــه  محللون  ورأى 
ــع االقــتــصــاد األمــيــركــي املثقل  األمــيــركــيــة دفـ
بــالــديــون نحو الــهــاويــة، إذا قـــرروا التخلص 
مـــن حــيــازتــهــم لــلــســنــدات، لــكــن ذلـــك سيكون 
بمثابة إطالق النار على أقدامهم أيضا، ألن 

ذلك سيضرب االقتصاد العاملي ككل.
ولم يستبعد السفير الصيني لدى الواليات 
املـــتـــحـــدة كـــيـــو تــــايــــانــــكــــاي، أن تــــقــــوم بــــالده 
بخفض حــيــازتــهــا مــن الــســنــدات األمــيــركــيــة، 
وذلــك في رد على ســؤال من وكالة بلومبرغ 

األميركية مساء الجمعة. 
الخزانة  وزارة  بيانات صــادرة عن  وبحسب 
األمــيــركــيــة فــي وقــت ســابــق مــن مـــارس/ آذار 
الجاري، انخفض إجمالي ما يملكه األجانب 
مـــن ســـنـــدات الـــخـــزانـــة األمــيــركــيــة فـــي نــهــايــة 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي 2018 إلــــى حــوالــي 
أن كان 6.285  6.260 تريليونات دوالر، بعد 
تريليونات دوالر في نهاية ديسمبر/ كانون 

األول 2017، أي قبل شهر واحد فقط.
ــدة الـــصـــني، صــاحــبــة أعــلــى  ــ وتـــراجـــعـــت أرصــ
رصــيــد مــن تــلــك الــســنــدات، فــي أغــلــب فــتــرات 
أدنــــى مستوياتها  إلـــى  األخـــيـــرة،  الــســنــوات 
إلــى 1.168 تريليون  أشــهــر، لتصل  فــي ستة 
دوالر بنهاية يناير/ كانون الثاني من العام 
الحالي، بعد أن كانت 1.185 تريليون دوالر 
في نهاية الشهر السابق. وتستحوذ الصني 
حــالــيــا عــلــى مــا يــقــرب مــن 19% مــن إجمالي 
الـــتـــي يملكها  الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــيـــة  ســـنـــدات 
املستثمرون من بلدان العالم املختلفة خارج 
الـــواليـــات املــتــحــدة، تــلــيــهــا الــيــابــان برصيد 
يــنــايــر/  نــهــايــة  فـــي  دوالر  تــريــلــيــون   1.066
كانون الثاني. وبعد فرض الرئيس األميركي 
الــصــلــب  واردات  ــلـــى  عـ جـــمـــركـــيـــة  تــــعــــرفــــات 
التوالي،  بواقع 25% و10% على  واألملنيوم، 
وتهديد بعض الــدول في االتــحــاد األوروبــي 
وجنوب شرق آسيا باتخاذ إجراءات مماثلة 
على وارداتها من الواليات املتحدة، تعاظمت 
املــخــاوف مــن نــشــوب حــرب تــجــاريــة تتسبب 

في ركود اقتصادي عاملي.
وقــــد يـــكـــون أحــــد أهــــم أســلــحــة هــــذه الــحــرب 
هــو تــوقــف بعض الــبــلــدان، وتــحــديــدًا الصني 
ــة  ــزانــ ــخــ ــدات الــ ــ ــنــ ــ ــن شـــــــــراء ســ ــ والــــــيــــــابــــــان، عــ
يملكانه حاليا،  مما  التخلص  أو  األميركية، 
وهــمــا أكــبــر حــائــزيــن لــلــســنــدات األمــيــركــيــة، 
بنسبة ال تقل عن 35% من إجمالي ما يملكه 

األجانب من هذه السندات.
وقال نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شو 
ويـــن، فــي كلمة ألــقــاهــا فــي نــيــودلــهــي، خــالل 
العاملية، في  التجارة  اجتماع وزاري ملنظمة 
وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، إن بالده 
مصالحها،  على  للحفاظ  خــطــوات  ستتخذ 
وكـــذلـــك صــنــاعــاتــهــا. ولـــــوح تـــرامـــب بــفــرض 
رسوم تصل إلى 60 مليار دوالر على منتجات 
وسبق  الصينية.  واالتصاالت  التكنولوجيا 
أن أعــلــن تـــرامـــب، فــي 8 مــــارس/ آذار، فــرض 
بــنــســبــة 25% عــلــى واردات  ــوم جــمــركــيــة  رســ

الصلب و10% على األملنيوم من دول العالم.
وتــأتــي املــخــاوف مــن التخلص مــن السندات 
ــزانـــة  ــيـــه خـ ــتـــاج فـ األمـــيـــركـــيـــة فــــي وقـــــــٍت تـــحـ
الـــواليـــات املــتــحــدة بــشــدة للطلب الــخــارجــي 
عــلــى إصـــداراتـــهـــا مـــن الـــســـنـــدات، خــاصــة مع 
تــزايــد الــتــوقــعــات بــحــدوث ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
عجز املــوازنــة، ومــا يتطلبه ذلــك من التوسع 
فــي إصـــدار الــســنــدات. وقـــال كيفني جيديس، 
بــــأســــواق رأس  الـــثـــابـــت  ــل  الـــدخـ إدارة  مـــديـــر 
»التوقيت  جيمس:  رايموند  شركة  فــي  املــال 

ــي ملــواجــهــة  ــ ــــى تـــحـــالـــف دولــ ــــت الـــصـــني إلـ دعـ
ــتـــحـــدة، الـــتـــي اتـــخـــذت خــطــوات  الــــواليــــات املـ
مــن شــأنــهــا تــقــويــض تــجــارة الــــدول الــكــبــرى، 

والتسبب في ركود اقتصادي عاملي.
ــذر نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الــصــيــنــي هــان  وحــ
ــال دولـــيـــني  ــمــ ــع قــــــادة أعــ تـــشـــنـــغ، فــــي لـــقـــاء مــ
بــمــنــتــدى اقــتــصــادي فــي بــكــني، أمـــس األحـــد، 
من أن أي »حرب تجارية« ستضر بالجميع، 
السياسات  مــن  املــتــضــررة  الحكومات  داعــيــا 
الــتــجــاريــة األمــيــركــيــة إلـــى الــتــعــاون مــن أجــل 
للجميع«.  »مفيدة  االقتصادية  العوملة  جعل 

األميركية  الخزانة  تحتاج  حيث  جــدًا،  سيئ 
إلـــى األســـــواق الــخــارجــيــة أكــثــر مـــن أي وقــت 
مضى، من أجــل تعويض اإليـــرادات املفقودة 
بعد إقرار التخفيضات الضريبية الجديدة«. 
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن الــتــخــفــيــضــات 
الحكومة  على  الجديدة ستضيع  الضريبية 
على  دوالر  تريليون   1.5 حــوالــي  األمــيــركــيــة 

مدار األعوام العشرة القادمة.
ــا هـــــــــوبـــــــــر، مــــــديــــــرة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ وقـــــــــالـــــــــت كـ
انفسكو،  شركة  فــي  األســـواق  استراتيجيات 
»الـــتـــهـــديـــدات حقيقية،  نـــيـــويـــورك:  ومــقــرهــا 
ونحن نحتاج إلى طلب خارجي أكثر، ال أقل«. 
مــديــري  كبير  سيلينتي،  جــيــســون  ووافــقــهــا 
املــحــافــظ فــي شــركــة انــســايــت انفستمنت في 
ــالـــة شــديــدة  ــال »ســـتـــكـــون رسـ ــ ــيـــويـــورك، وقـ نـ

الــضــغــط عــلــى اإلدارة األمــيــركــيــة«.  وتــجــاوز 
الــديــن الــعــام األمــيــركــي األســبــوع املــاضــي 21 
تريليون دوالر، وتعتبر أدوات الدين، ومنها 
سندات الخزانة، أداة االستثمار األكثر أمانا 
 ما تكون االختيار األول 

ً
حول العالم، وعــادة

للبنوك املركزية والصناديق السيادية حول 
الــعــالــم عــنــد تـــوزيـــع اســتــثــمــارات احــتــيــاطــي 

النقد األجنبي لديهم.
األمــيــركــيــة معيارًا  الــخــزانــة  وتعتبر ســنــدات 
أنــــــواع  ــة  ــافــ كــ ــيــــاس أداء  قــ ــا جــــــدًا عـــنـــد  ــامــ هــ
األصـــــول فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة وخــارجــهــا، 
في تسعير  تأثيرًا  األكبر  العامل  تعتبر  كما 
كــافــة املــنــتــجــات الــــدوالريــــة، أصــــواًل كــانــت أم 
الــتــزامــات، لـــدى الــبــنــوك واملــؤســســات املالية 
األخــرى. ولذلك فقد رأى محللون آخــرون أن 

وأضاف »نحن ركاب على قارب واحد، وال بد 
انفتاحا  أكثر  االقتصادية  العوملة  جعل  مــن 
وشــمــولــيــة واتـــزانـــا كـــي تــعــود الــفــائــدة على 
مــا نقلته وكــالــة أسوشيتد  الــجــمــيــع«، وفـــق 

برس عن املسؤول الصيني.
ــــدرت الــصــني قــائــمــة بــبــضــائــع أميركية  وأصـ
ــوم الــجــمــعــة  تــبــلــغ ثـــالثـــة مـــلـــيـــارات دوالر، يــ
املــاضــي، تتضمن لــحــم الــخــنــزيــر واألنــابــيــب 
الــفــوالذيــة املــقــاومــة لــلــصــدأ، وقــالــت إنــهــا قد 
الــجــمــارك، ردا على فرض  تخضع ملــزيــد مــن 
ــات املـــتـــحـــدة رســــومــــا جــمــركــيــة عــلــى  ــ ــــواليـ الـ

بـ  واألملـــنـــيـــوم  بــنــســبــة %25  الــصــلــب  واردات 
10% فــي الــثــامــن مــن مــــارس/ آذار الــجــاري، 
تــرامــب، يوم  الرئيس دونــالــد  وكذلك موافقة 
الخميس املــاضــي، على رفــع رســوم جمركية 
مــلــيــار دوالر من  بــنــحــو 30  تـــقـــدر  مــحــتــمــلــة 

البضائع الصينية.
وبدأت املعركة بني الصني والواليات املتحدة 
باألسواق  املــخــاوف  انتشرت  بينما  تختمر، 
املالية العاملية من أن يؤدي االنتقام الصيني 
إلــى حــث حــكــومــات أخـــرى على رفــع حواجز 

االستيراد، ما يثبط التجارة العاملية.
املاضي،  السبت  يــوم  هاتفية،  مكاملة  وخــالل 
مع وزير الخزانة األميركي ستيفن منوشني، 
قــال نــائــب رئــيــس الــــوزراء الصيني ليو هي 
ــــالده مــســتــعــدة لــلــدفــاع عن  مــونــشــني، إن »بــ
مــصــالــحــهــا، وتــــأمــــل أن يــتــحــلــى الــجــانــبــان 
ــة األنـــبـــاء  ــالــ ــه وكــ ــرتــ ــا ذكــ ــقـــل«، وفـــقـــا ملــ ــعـ ــالـ بـ

الصينية الرسمية، شينخوا.
وتعارض الكثير من الشركات العاملية ومنها 
األميركية، سياسة ترامب التي تشعل حربا 
تــجــاريــة قــد تــأتــي عــلــى الــجــمــيــع. وفـــي كلمة 
باملنتدى االقتصادي في بكني، قال تيموثي 
كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل األميركية، 
الــشــركــات يجب أن تتخذ إجــــراءات لنشر  إن 
ثمار العوملة على نطاق أوســع، مضيفا :«لم 
يستفد الجميع مثلنا، الذين في هذه القاعة، 
مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا والـــعـــوملـــة، ويــجــب علينا 
جميعا أن نساعد في معالجة هذا التفاوت«.
ــال املـــشـــاركـــني  ــمــ ــال األعــ ــ ــبـــار رجــ ــان بــــني كـ ــ وكــ
فـــي املـــنـــتـــدى فــيــرجــيــنــيــا رومـــيـــتـــي، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة »آي بي إم« األملانية لصناعة 
السيارات، وباتريك بويان، الرئيس التنفيذي 

لشركة توتال الفرنسية النفطية العمالقة.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

ويــلــيــام نــيــل، أســتــاذ االقــتــصــاد فــي جامعة 
واليـــــة نـــــورث كـــارولـــيـــنـــا: »ال يــســتــطــيــع كل 
حــامــلــي الــســنــدات مــن األجـــانـــب أن يطلبوا 
قيمتها  ســداد  األميركية  الخزانة  من  فجأة 
فورًا، حيث إن كل سند له تاريخ استحقاق، 
تلك  االستحقاق  تــواريــخ  أن  الطبيعي  ومــن 
تكون موزعة على آجال مختلفة«. لكن نيل 

الــســنــدات، أجــانــب  :« يــحــق لحملة  يــضــيــف 
السندات  تلك  يبيعوا  أن  محليني،  أم  كانوا 
وفقا  السعر  ويتحدد  الثانوية،  السوق  في 
للعرض والطلب«، وهو ما يعني أن الرغبة 
الشديدة في بيع كميات كبيرة من السندات 
بـــصـــورة فـــوريـــة قـــد تــتــســبــب فـــي انــخــفــاض 

أسعارها بصورة كبيرة.
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، أظـــهـــرت تــقــاريــر وزارة 
تعامالت  صافي  انخفاض  اليابانية  املالية 
الـــيـــابـــانـــيـــني فــــي الـــســـنـــدات الـــعـــاملـــيـــة، خـــالل 
فبراير/ شباط  من  األولــى  الثالثة  األسابيع 
املاضي، دون أن تفصح عن وضعها في كل 
دولــــة عــلــى حــــده، لــكــن أغــلــب هــــذه الــســنــدات 
تكون أميركية، حيث حققت صافي بيع يقدر 
املحللون  وأرجــــع  مــلــيــار دوالر.   20 بــحــوالــي 

ذلـــك إلـــى تــزايــد الــتــوقــعــات بــانــخــفــاض قيمة 
العملة األميركية، كنتيجة لسياسات ترامب 
االقتصادية، وخاصة بعد تصريحات وزير 
الــــخــــزانــــة األمــــيــــركــــي ســتــيــفــن مـــنـــوشـــني فــي 
يناير/ كانون الثاني املاضي، والتي أكدتها 
تقارير اقتصادية صادرة عن البيت األبيض، 
بأن »الدوالر الضعيف يكون جيدًا للواليات 

املتحدة )تجاريا(«.
ــيــــشــــي، مـــســـؤول  وقـــــــال مـــاســـاهـــيـــرو كــــاواجــ
الثابت في شركة  الدخل  بــأدوات  االستثمار 
نيمورا إلدارة األصول، اململوكة لبنك نيمورا 
الــعــمــالق: »إدارة تــرامــب تــثــيــر املـــخـــاوف من 
في  الرئيسية  العملة  يظل  ال  قــد  الــــدوالر  أن 
الـــعـــالـــم«، مــضــيــفــا أن »املــحــفــظــة الـــتـــي تــركــز 
وأنــه  سليمة«،  محفظة  تعد  ال  الــــدوالر  على 

وفريقه يحولون استثماراتهم اآلن إلى الهند 
ومــالــيــزيــا. وبــــاع الــيــابــانــيــون خـــالل األشــهــر 
الثالثة األخــيــرة مــن الــعــام املــاضــي، أكثر من 
ثـــالثـــني مــلــيــار دوالر مـــن ســـنـــدات الــخــزانــة 

األميركية.
وانخفض الدوالر أمام الني الياباني أكثر من 
الحالي. وقال  العام  أول شهرين من  5% في 
كــاواجــيــشــي إنــه لــن يفكر فــي الــعــودة لشراء 
السندات األميركية »إال بعد استقرار العائد 

عليها فوق %3«.
وســـــــارت اســـتـــثـــمـــارات الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــي 
الـــســـنـــدات األمــيــركــيــة، ال ســيــمــا الــخــلــيــجــيــة، 
ــه الــــعــــام، حـــيـــث انــخــفــضــت هـــذه  ــتـــوجـ مــــع الـ
االســتــثــمــارات أو ظــلــت عــلــى مــســتــواهــا على 

مدار األشهر الثالثة السابقة.

ضرب االقتصاد 
األميركي

الصين تدعو إلى تحالف لمواجهة أميركا

)Getty( قلق في المؤسسات المالية من نشوب حرب تجارية

)Getty( أوبر سبق أن انسحبت من الصين العام الماضي)الصين تتخذ إجراءات للرد على سياسات ترامب )فرانس برس

)Getty( توقعات بانخفاض مبيعات السيارات الجديدة العام الجاري

الصين تستحوذ على نحو 
19% من إجمالي سندات 

الخزانة األميركية

ابتعاد الدول عن السندات األميركية هو أمر 
مستبعد إلــى حــد كبير، واعــتــبــروا أن إجــراء 
مثل هذا ال يضمن لتلك الدول الحصول على 

تنازالت تجارية من واشنطن.
وقــــال جــــاك مــاكــيــنــتــايــر، مــديــر املــحــافــظ في 
العاملي  االستثمار  إلدارة  برانديواين  شركة 
بــفــيــالدلــفــيــا: »إنــهــم )هــــذه الـــــدول( يمتلكون 
كميات كبيرة من هذه السندات. سيكون ذلك 

 إلطالقهم النار على أقدامهم«.
ً
مماثال

التجاريني  املتحدة  الواليات  ويملك شركاء 
مـــــن إجـــمـــالـــي  مـــــن %25  أكــــثــــر  مـــجـــتـــمـــعـــني 
الـــســـنـــدات الــقــائــمــة حـــالـــيـــا، وهــــو مـــا يمثل 
لــالقــتــصــاد األمــيــركــي ككل،  تــهــديــدًا  بالفعل 
ولــيــس لــســوق الــســنــدات وحــدهــا، لــو فكروا 
فــي بيعها أو الــتــوقــف عــن شــرائــهــا. ويقول 

حرق السندات يثير مخاوف 
واشنطن والدول الكبرى

لندن ـ العربي الجديد

ــم تــقــريــر اقــتــصــادي صــــورة سلبية  رسـ
عـــن مــســتــقــبــل مــبــيــعــات الـــســـيـــارات في 
بــريــطــانــيــا، مــتــوقــًعــا أن يصبح األســـوأ 
فــي أوروبــــا خــالل الــعــام الــجــاري 2018، 
اإلنفاق على  تأثير ضغط  استمرار  مع 
قــــــرارات املــســتــهــلــكــني وانـــخـــفـــاض قيمة 
التقرير  وأوضـــح  اإلسترليني.  الجنيه 
الصادر من مؤسسة موديز للتصنيف 
ــه صـــحـــيـــفـــة »ذي  ــرتــ ــشــ ــانــــي ونــ ــمــ ــتــ اإلئــ
مــيــل أون صـــنـــداي« الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
األحــد، أن من املتوقع أن ينخفض عدد 
السيارات الجديدة التي تباع في اململكة 
املتحدة بنسبة 5.5%، في تناقض حاد 
مع املبيعات املزدهرة للسيارات في دول 
أوروبا الغربية. وحسب التقرير فإن من 

املتوقع أن تقود أملانيا وإسبانيا الطفرة 
في مبيعات السيارات في أوروبا ، حيث 
بنسبة  املبيعات  ترتفع  أن  املتوقع  مــن 

4% و4.7% على التوالي هذا العام.
أقــل من  أداء  بريطانيا  اقتصاد  وسجل 
االقـــتـــصـــادات املــنــافــســة الـــعـــام املــاضــي، 
حيث أضر ارتفاع التضخم، الناتج عن 
هبوط الجنيه اإلسترليني منذ استفتاء 
االنـــفـــصـــال عـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي في 
إنــفــاق  بـــقـــوة  يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2016، 

املستهلكني.
ــن مــكــتــب  ــ ــرت أرقـــــــــام صـــــــــادرة عـ ــ ــهــ ــ وأظــ
اإلحصاءات الوطنية في وقت سابق من 
مارس/ آذار الجاري، أن أسعار التجزئة 
ارتــفــعــت 2.5% على أســـاس ســنــوي في 
فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، مــســجــلــة أقــل 

نمو منذ يناير/ كانون الثاني 2017.

ــة أوبــــر  ــركــ أكــــــد مــــصــــدر مـــطـــلـــع أن شــ
تكنولوجيز لتطبيقات حجز سيارات 
األجرة، اتفقت على بيع أنشطتها في 
جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا إلــــى مــنــافــســتــهــا 
السنغافورية،  »جــــراب«  هــنــاك  األكــبــر 
ــي ثـــانـــي انـــســـحـــاب لــلــشــركــة  وذلــــــك فــ

األميركية من آسيا.
وقــال املصدر، إن من املتوقع أن تعلن 
ــيـــوم  ــة، الـ ــقـ ــفـ ــــن الـــصـ أوبـــــــر وجـــــــــراب عـ
األميركية  الشركة  وامتنعت  اإلثــنــني. 
عن التعليق، وفق رويترز، فيما تعذر 

الحصول على تعليق من جراب.
وبموجب الصفقة ستحصل أوبر على 
ما يصل إلى 30% في الكيان الجديد. 
وفي أواخر العام املاضى 2017، باعت 
شــركــة أوبـــر نــشــاط األعــمــال الخاصة 

بها في الصني.
خـــــدمـــــات   Grab شــــــركــــــة  وتــــــــوفــــــــر 

ــل بـــــالـــــســـــيـــــارات الــــخــــاصــــة  ــ ــــواصــ ــتــ ــ الــ
األجرة  وسيارات  النارية،  والدراجات 
ــيــــارات فــى  وخــــدمــــات اســـتـــخـــدام الــــســ
أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء 
جــنــوب شــرق آســيــا، وتــقــول إن لديها 
حصة في السوق تصل إلــى 95% في 

قطاع التوصيل بسيارات األجرة.
وانسحبت أوبر من العديد من الدول 
والــــعــــواصــــم، مــنــهــا لـــنـــدن والــــواليــــات 
املتحدة والــدنــمــارك والــنــرويــج، كذلك 
هـــربـــت مـــن مــقــاطــعــة كـــنـــديـــة، وقــــررت 
إنـــهـــاء عــمــلــيــاتــهــا فـــي جـــزيـــرة مــاكــاو، 
بــاإلضــافــة إلــى عــدة دول عربية منها 
املـــغـــرب، كــمــا قــضــت مــحــكــمــة مصرية 
قبل أقــل مــن أســبــوع بــوقــف نشاطها، 
ــاط  ــ ــدال واســـــًعـــــا فــــي أوســ ــ مــــا أثـــــــار جــ
املستثمرين، ال سيما في قطاع النقل.
)العربي الجديد، رويترز(

مبيعات السيارات في 
بريطانيا األسوأ أوروبيًا

أوبر تواصل االنسحاب 
من آسيا

مال وسياسة

الصين  ضد  تجارية  قيودا  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  فرض  بعد 
والدول األوروبية، تصاعدت المخاوف من نشوب حرب تجارية ومالية 
تلجأ فيها بكين وغيرها من الدول المتضررة من سياسات واشنطن، إلى 

حرق سندات الخزانة األميركية لضرب االقتصاد ودفعه للهاوية

بضعة  في  مستوياتها  أدنى  إلى  الصناعية  المعادن  أسعار  هبطت 
القلق  ظل  في  الماضي،  الجمعة  يوم  تعامالت  نهاية  في  أشهر 
ــرض قـــيـــود مــتــبــادلــة  ــ ــن ف مـ
الدول  كبار  بين  المنتجات  على 
عقود  وأغــلــقــت  المصنعة. 
بورصة  فــي  القياسية  النحاس 
بنسبة  منخفضة  للمعادن  لندن 
للطن،  دوالرًا   6660 عند   %0.5
الجلسة  ذات  في  هوت  أن  بعد 
إلى أدنى مستوى منذ منتصف 
عند  األول  ــون  ــان ــر/ك ــب ــم ــس دي

6623.50 دوالرا. 

هبوط السلع الصناعية

رؤية

موسى مهدي

العالم حاليًا، ليس فقط نذر حرب تجارية ولكن  ما يجري في 
أكبر من ذلك بكثير، فهو في الواقع سباق بني واشنطن وبكني 
على صياغة »نظام عاملي جديد«، وإن كانت أدوات هذا السباق 
وأدوات  والخدمات  السلع  على  االستثنائية  الرسوم  في  تتمثل 

املال األخرى. 
ويــاحــظ أن الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، الـــذي فــاجــأ الــعــالــم بفوزه 
ال  املقاييس،  بكل  عــاديــًا  رئيسًا  ليس  الــرئــاســيــة،  باالنتخابات 
فـــوزه وال  فــي أســلــوب ترشحه لانتخابات األمــيــركــيــة وال فــي 
في أسلوبه السياسي واستراتيجياته، فهو رئيس جاء لتنفيذ 

مخطط جديد وضعه اليمني املتطرف في الواليات املتحدة. 
والهدف املنشود من كل هذه التحركات االنعزالية، واضح وهو 
إرباك العالم وتخريب النظام العاملي الحالي، املبني على التعاون 
على  عاملي جديد  نظام  وبناء  الكبرى  الــدول  من  بني مجموعة 
الــواليــات  تكون  الثانية،  العاملية  الــحــرب  بعد  مــا  أنــقــاض مرحلة 

املتحدة، أو باألحرى اليمني املتطرف، هو مهندسه الوحيد. 
وفــــي املــقــابــل تــصــطــدم هــــذه »الــفــلــســفــة الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة« في 
تأسيسها لـــ »الــنــظــام الــعــاملــي الــجــديــد«، مــع صــعــود الــصــني كقوة  
اقتصادية وتجارية ضاربة، وكذا مع الكتلة األوروبية التي أصبحت 
الــواليــات   فــي قــرارهــا السياسي واالقــتــصــادي عــن 

ً
رقمًا مستقا

املتحدة، وذات ثقل اقتصادي يقدر بحوالى 17 ترليون دوالر. 
ولكن تبدو العقبة الرئيسية أمام ترامب والقوى اليمينية املتطرفة 
في أميركا ليست أوروبا الغربية بقدر ما هي الصني وزعيمها 
الــقــوي شــي جــني بينغ، الـــذي يــؤســس هــو اآلخـــر »نظامًا عامليًا 
جديدًا« بمساعدة كل من روسيا ودول »بريكس« ليكون موازيًا 

للنظام العاملي الحالي. 
ــوزه، أن يــتــحــالــف مــع مــوســكــو ضد  وكـــان تــرامــب يــأمــل بــعــد فــ
الـــريـــاح بــمــا ال تشتهي الــســفــن، وفتحت  الــصــني، ولــكــن جـــرت 

التحقيقات التي عكرت مسار مخططه. 
ــي، يخططان   مـــن تـــرامـــب وشــ

ً
ــتــالــي، يــمــكــن الـــقـــول إن كـــا وبــال

الــثــانــيــة بشكل يضمن  الــعــاملــيــة  الــحــرب  لصياغة عــالــم مــا بــعــد 
ظلمت خال  الــصــني  أن  يــرى  فالرئيس شــي  الــكــامــلــة.  هيمنته 
العاملية،  الــحــرب  تلت  الــتــي  »الجيوسياسي«  النفوذ  تقسيمات 
والرئيس ترامب يرى أن النظام العاملي متعدد األطراف أضعف 
الهيمنة األحادية األميركية بعد سقوط اإلمبراطورية السوفيتية. 
التي سيستخدمها كل واحد  األدوات  الرغم من اختاف  وعلى 
منهما في هذا السباق والتحالفات، فإن الهدف واحد، فالرئيس 
مـــواز« يحل  »نــظــام عاملي جديد  بناء  يعمل على  الصيني شــي 
بنوكًا  ينشئ  فهو  حاليًا.  القائم  العاملي  النظام  محل  تدريجيًا 
مع  تحالفات  ويشكل  الــنــقــد،  وصــنــدوق  الــدولــي  بالبنك  شبيهة 
الـــقـــوى االقــتــصــاديــة املـــؤثـــرة فـــي الــعــالــم ســيــاســيــًا واقــتــصــاديــًا 
في  تــجــاريــًا  يتوسع  كما  »بــريــكــس«،  مجموعة  مثل  وعسكريًا 
أسواق العالم عبر مبادرة »الحزام والطريق« التي يخطط إلنفاق 6 
ترليونات دوالر عليها خال الفترة املقبلة وتمر بحوالى 36 دولة. 
ويــدعــم الــرئــيــس الــصــيــنــي فــي تنفيذ هـــذا املــخــطــط، قـــوة بــاده 
التجارية وشبكة نفوذها في األسواق العاملية واالحتياطي املالي 

الضخم املتوفر لها، واملقدر بأكثر من 3 ترليونات دوالر. 
انعزالية وبمبدأ  للحكم بفلسفة  أتــى  الـــذي  تــرامــب  أمــا دونــالــد   
«، فينطلق من قوة الدوالر وأسواق املال والصناعة 

ً
»أميركا أوال

وتسوية  الــتــجــارة  تمويل  حــركــة  على  تسيطر  الــتــي  املصرفية 
الصفقات في أنحاء العالم. 

ويــاحــظ أن كــا الــرئــيــســني غــيــر راضــيــني عــن الــنــظــام الــعــاملــي 
القديم ويريدان تغييره، فترامب يريد تغيير نظم التجارة العاملية 
واتفاقاتها وقوانينها وإلغاء التجارة مع الكتل االقتصادية، حيث 
يعتقد أن اإلدارات األميركية املتعاقبة ظلمت أميركا وتنازلت عن 
العالم،  قبل دول  مــن  أنها خدعت  أو  األمــيــركــي  املــواطــن  حقوق 
وبالتالي يــرى تــرامــب ضـــرورة إعـــادة التفاوض مــجــددًا مــع كل 
يعلن  كما  ألميركا،  التجارية  املصلحة  لتحقيق  بمفردها  دولــة 

اآلن، أنه لن يتقيد بمواثيق منظمة التجارة العاملية. 
وحسب فلسفة ترامب، فإنه يعتقد أنه سيتمكن من إعادة املجد 
الصناعة  وإحــيــاء  والــتــجــاري  املــالــي  تقوية مركزها  ألميركا عبر 
ورساميلها  األميركية  الشركات  وإجبار  الطاقة،  إنتاج  وإنعاش 
على الهجرة من الخارج إلى أميركا، للمشاركة في بناء هذا املجد. 
وذلـــك إضــافــة إلــى حماية الــســوق األمــيــركــي مــن تــدفــق البضائع 
الـــدول صاحبة  ومعاقبة  املرتفعة،  الــرســوم  فــرض  عبر  األجنبية 
امليزان التجاري املرتفع أو تلك التي لدى أميركا عجز تجاري معها. 
العالم والــذي يقدر  ويعد السوق االستهاكي األميركي األكبر في 
التي  الــرئــيــســيــة  االبـــتـــزاز  أداة  تــرلــيــون دوالر ســنــويــًا،  بــحــوالــى 11 
يستخدمها مع شركائه التجاريني وضد الصني وروسيا، وبالتالي 
فهو يستغل حجم السوق األميركي الضخم ملعاقبة الدول والشركات 
التي ال تتجاوب مع فلسفته بالحرمان من تسويق منتجاتها فيه. 
الــديــون، بلغت دونها  ولكن رغــم ذلــك، فــإن أميركا دولــة غارقة في 
21 تريليون دوالر، وتعتمد في تموياتها على االستدانة عبر بيع 

السندات للدول الغنية، وتمثل الصني أكبر زبائنها. 
من جانبها تعد الصني الحتمال انتهاء شهر العسل بينها وبني 
وواشنطن منذ سنوات، خاصة وأن أعوام األزمة املالية ساهمت 
كثيرًا في تعزيز نفوذها التجاري واملالي. والصني قوة اقتصادية 
صاعدة يقدر حجم اقتصادها بقرابة 12 ترليون دوالر، بينما 
يقدر حجم االقتصاد األميركي بحوالى 19 تريليون دوالر. لكن 
املتوقعة  التجارية  الحرب  لكل اقتصاد نقاط ضعفه وقوته في 
بني العماقني، حيث إن الصني تعتمد على رخص بضائعها في 

األسواق العاملية مقارنة بنظيرتها األميركية.
ومن بني االستعدادات للحرب التجارية، أنشأت بكني مجموعة 
مــن الــبــنــوك مــتــعــددة األطــــراف شبيهة بــصــنــدوق الــنــقــد والبنك 
التنمية الجديد، ومقره شنغهاي برأس  الدوليني من بينها بنك 
البنية  في  لاستثمار  اآلسيوي  والبنك  دوالر،  مليار  مــال 100 
أولــي قيمته 50 مليار دوالر  بــرأس مــال  التحتية، ومقره بكني، 

ورأس مال مصرح به قدره 100 مليار دوالر. 
كما أسست الصني كتلة »بريكس« التي تضم الدول االقتصادية 
الكبرى بني االقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الهند والبرازيل 
تحرير سعر  على   بنشاط  وتعمل  أفريقيا.  وروســيــا وجنوب 
صـــرف الــيــوان وزيــــادة هــامــش الــذبــذبــة مــقــابــل الـــــدوالر، وربــمــا 
تعويمه خال األعوام املقبلة، إذا اندلعت »الحرب التجارية«. كما 

افتتحت بورصة للنفط باليوان القابل للتحويل إلى ذهب.

إلى أين ينتهي سباق 
النفوذ بين شي وترامب؟
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ماجد عزام

كــــانــــت مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال رئــــيــــس الــــــــوزراء 
ــي الــحــمــد الـــلـــه،  فـــي 13  ــ الــفــلــســطــيــنــي، رامـ
اغــتــيــال  بـــمـــثـــابـــة  الـــــجـــــاري،  آذار  مــــــــارس/ 
لعملية املصالحة الفلسطينية، بينما جاء 
العاصف  الرئيس، محمود عباس،  خطاب 
الدبلوماسي، في 19  الحاّد، وغير  القاسي 
إعـــان رسمي  الــجــاري، بمثابة  الشهر  مــن 
ربما  والــذهــاب  نفسها،  العملية  مــوت  عــن 
نحو املجهول، أو في الحد األدنى، االتجاه 
ــارات ومــــســــارات ســيــئــة، تــكــرس  ــيــ نــحــو خــ
االنقسام وتعمقه، وتراكم الصعوبات أمام 
ــد تــكــون  مـــواجـــهـــة »صــفــقــة الــــقــــرن« الـــتـــي قـ
األرض  تمهيد  عملية  أن  إال  زمنيًا،  أّجــلــت 
قــدم  عــلــى  لــهــا تمضي  السياسية  والــبــيــئــة 

وساق.
نــعــى الـــرئـــيـــس عـــبـــاس عــمــلــيــًا فـــي خــطــابــه 
املـــســـار الــجــديــد لــلــمــصــالــحــة الــــذي انــطــلــق 
فــي شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، 
اتــهــم  حــركــة حــمــاس صــراحــة باملسؤولية 
عن التفجير- االغتيال. وأعلن،  في السياق، 
التي  ولو ضمنيا، فشل الوساطة املصرية 
لـــم يــحــبــهــا، أو لـــم يــســتــرح لــهــا مــنــذ الــيــوم 
األول، ووضع الحركة أمام معادلة جديدة: 
أبعادها، اإلداريــة  السلطة كلها في  تسليم 
وعلى  واملؤسساتية،  والقضائية  واملــالــيــة 
دفعة واحــدة، أو تسلمها كاملة، وعلى كل 

املستويات أيضًا في القطاع املحاصر. 
 مــتــعــثــرة، ومــيــتــة 

ً
كـــانـــت املــصــالــحــة أصـــــا

سريريًا في ظل توجس عباس من الوساطة 
 أو آلية أقرب إلى 

ً
املصرية، وفرضه معادلة

االستسام على حركة حماس، فقد طالبها 

رندة حيدر

ــًا فــي  ــيــ ــالــ ــيــــرة الـــــــدائـــــــرة حــ ــبــ ــكــ الــــضــــجــــة الــ
العسكرية  الــرقــابــة  إســرائــيــل، بعد ســمــاح 
على  اإلسرائيلي  الهجوم  تفاصيل  بنشر 
املــفــاعــل الـــنـــووي الـــســـوري فـــي ديـــر الـــزور 
واالســتــغــراب.  للدهشة  مثيرة   2007 سنة 
فـــمـــا نـــشـــره حـــالـــيـــًا اإلعـــــــام اإلســـرائـــيـــلـــي 
معروف منذ سنوات، وقد ورد في كتابي 
مذكرات الرئيس األميركي األسبق، جورج 
بــــــوش، ووزيـــــــــرة خـــارجـــيـــتـــه كـــونـــدولـــيـــزا 
رايــــس، وأيــضــًا فــي كــتــاب مــذكــرات إيــهــود 
أوملــــــرت الـــــذي كــــان رئــيــســًا لــلــحــكــومــة في 
والخافات  الــجــدل  يتابع  مــن  الفترة.  تلك 
الـــــدائـــــرة بــــن املــــســــؤولــــن الـــســـابـــقـــن عــن 
األجــــهــــزة االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة 
ومـــحـــاولـــة كـــل مــنــهــا أن يــعــزو إلــــى نفسه 
إنــجــاز الــكــشــف عــن وجــــود املــفــاعــل، فيما 
تــظــهــر الـــتـــقـــاريـــر الـــجـــديـــدة عــــن الــعــمــلــيــة 
اســتــخــبــاراتــي  كبير، وأن  وجـــود تقصير 
هــذه األجــهــزة عــرفــت عــن املفاعل فــي وقت 
متأخر، ومصادفة من خال الحصول على 
مــعــلــومــات كــانــت عــلــى حـــاســـوب مــســؤول 
ســـوري، مــن يتابع كــل هــذا الــجــدل يتكون 
املسؤولن  هــؤالء  أن  لو  كما  انطباع  لديه 
العالم  يعيشون في فقاعة، منفصلن عن 

الذي يحيط بهم. 
وفي الواقع، ال يعدو ما يعتبره املحللون 
نهاية حقبة سياسة  اليوم  اإلسرائيليون 
الــــغــــمــــوض، ويـــعـــطـــونـــه أهـــمـــيـــة مــبــالــغــا 
بالغة  وأمنية  استراتيجية  وأبــعــادًا  فيها 
األهــمــيــة، أن يــكــون نــهــايــة مــرحــلــة الــكــذب 

اإلسرائيلي الوقح.
في سبتمبر/ أيلول 2007، وبعد اكتشاف 
ــه  ــبــــدو أنـ أمــــــر املــــفــــاعــــل الـــــســـــوري الـــــــذي يــ
مـــن صــنــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، قــــرر رئــيــس 
الــحــكــومــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، إيـــهـــود أوملـــــرت، 
اســـتـــخـــدام »عــقــيــدة بــيــغــن« الــتــي تــــرى أن 
على إسرائيل منع أي دولة معادية لها من 

عالء بيومي

تعيش مصر، منذ انقاب 1952 على الحكم 
امللكي، في ظل حكم عسكري ممتد، لم يتوقف 
إال عاما أو أقل بعد انتفاضة يناير/ كانون 
في  العسكري  الحكم  ليعود   ،2011 الثاني 
صورة جديدة تتماشى مع ما آل إليه حكم 
مــؤســســات وتقاليد  مــن  فــي مصر  الجيش 
بعد ستة عقود. ففي الخمسينيات، أسس 
تتحكم  عسكريا  سياسيا  نظاما  العسكر 
فــيــه مــبــاشــرة طــبــقــة مـــن الــضــبــاط، احتلت 
قادت  أن  السياسية واإلداريـــة، وبعد  قمته 
تـــجـــربـــة الـــضـــبـــاط األحــــــــرار إلـــــى صـــراعـــات 
وإلى   ،1967 نكسة  وإلــى  داخلية مستمرة، 
دولة أمنية استبدادية، وتنمية اقتصادية 
ــّرر الــعــســكــر تــبــاعــًا، وألســبــاب  أجــهــضــت، قــ
مختلفة، منها الضغط الدولي، التخلي عن 
الحكم املباشر ملصر، واالكتفاء بدكتاتورية 
عــســكــريــة مــخــفــفــة، يــضــمــن فــيــهــا الــجــيــش 
الحكم  مهام  فيها  ويترك  النظام،  استقرار 
اليومية ألحد قادته، على أن يبقى الجيش 
في الخلفية مؤسسة مقدمة على ما سواها 

في النفوذ واملزايا.
ومنذ حكم أنور السادات، ومكانة الجيش 
حيث  تراجع،  في  واالقتصادية  السياسية 
حــرص الــســادات ومــن بعده حسني مبارك 
على االعتماد بشكل متزايد على طبقة من 
املوالن  املدنين )خصوصا رجــال األعمال 
ــاكـــم( ملــعــادلــة  لــلــنــظــام وقــــــادة الـــحـــزب الـــحـ
نـــفـــوذ قـــــادة الــجــيــش ومـــنـــع عـــودتـــهـــم إلــى 
املــتــزايــد  الــجــيــش  تهميش  وأدى  الــســلــطــة. 
ــبــــارك، لــصــالــح رجـــــال األعـــمـــال  فـــي عــهــد مــ
وقـــادة الــحــزب الوطني امللتفن حــول نجل 
الرئيس جمال، إلى تخلي الجيش عن دعم 
الثاني  كانون  يناير/  انتفاضة  في  مبارك 
2011، حيث فضل قادة الجيش التخلي عن 
مبارك، من دون السماح بتحول ديمقراطي 
حقيقي، لذا سرعان ما عــادوا إلى السلطة 
في يوليو/ تموز 2013 في انقاب عسكري، 
تبعه قمع هائل راح ضحيته املئات، حفاظا 
مساوئ  تافي  مــع  العسكري،  الحكم  على 
حكم مبارك، والتي قادت إلى تهميشهم في 
املــاضــي. تــم انــقــاب قـــادة الجيش املصري 
 2013 فــي  الديمقراطي  الحكم  تجربة  على 
للحفاظ على الحكم العسكري ملصر املمتد 
منذ 1952، والذي يضمن للجيش املصري 
وقادته مزايا سياسية واقتصادية عديدة، 
مـــن خــــال مــكــانــتــهــم الــســيــاســيــة املــهــيــمــنــة 
من  االقتصادية  ومؤسساتهم  ناحية،  مــن 
نــاحــيــة أخـــــرى. وقــــد حــــرص قــــادة الــجــيــش 
ــلــــى عـــــــدم الــــــعــــــودة إلـــــــى الـــحـــكـــم  الـــــجـــــدد عــ
تجربة  ألخــطــاء  تافيا  مــجــددا،  كمؤسسة 
1952، واكتفوا بحكم قائد الجيش، الفريق 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــبــاد، بــعــد منحه 
مــرتــبــة مــشــيــر واســتــقــالــتــه. وبــذلــك يضمن 
ــدم تـــصـــدره املــشــهــد الــســيــاســي  الــجــيــش عــ
مكانته  ويستعيد  اإلمـــكـــان،  قـــدر  مــبــاشــرة 
ــه حــامــي  ــأنــ الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة بــ
بتوسعة  السيسي  يــقــوم  أن  عــلــى  الــنــظــام، 
أنشطة الجيش االقتصادية، فور سيطرته 

على الباد.
ــــرص قــــــادة الـــجـــيـــش عـــلـــى تــصــفــيــة  كـــمـــا حـ
الــتــي همشتهم، فعلى  أركـــان نــظــام مــبــارك 
املدنين  تصدير  على  حفاظهم  مــن  الــرغــم 
في قيادة مؤسسات ومهام الحكم اليومية، 

خليل العناني

يــصــّر الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــه، لــيــس فــقــط مــن خــال  ــ عــلــى عــســكــرة إدارتـ
ولعه بتعين جنراالت في مناصب مدنية 
كثيرة مؤثرة، ولكن أيضا من خال نهجه 
وطــريــقــة تــعــاطــيــه مـــع الــقــضــايــا الــداخــلــيــة 
فقط  تعني  ال  هنا  والعسكرة  والخارجية. 
بعدد املناصب التي يهيمن عليها جنراالت 
سابقون ورؤساء في هيئات االستخبارات 
امللفات  إدارة  أســلــوب  فــي  ولــكــن  املختلفة، 
الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــا خــــــارج الــــواليــــات 
تعين  املثال، يعطي  فعلى سبيل  املتحدة. 
جــــون بـــولـــتـــون مــســتــشــارًا لـــأمـــن الــقــومــي 
األميركي خلفًا للجنرال هربرت مكماستر 
الذي تمت إقالته قبل أسبوع ملمحًا جديدًا 
للعسكرة التي يرسخها ترامب في إدارته، 
فسجل بولتون سيئ، سواء باعتباره أحد 
صــقــور املــحــافــظــن الــجــدد الــذيــن يــؤمــنــون 
األميركية،  والهيمنة  األحــاديــة  بالقطبية 
للواليات  سفيرًا  كــان  حــن  تصريحاته  أو 
املتحدة في األمم املتحدة في الفترة الثانية 
لـــجـــورج دبــلــيــو بــــوش، والـــتـــي أظــهــر فيها 
احــتــقــارًا شــديــدًا للمنظمة األمــمــيــة، ناهيك 
ــاه كـــوريـــا  عــــن تــصــريــحــاتــه الـــعـــدائـــيـــة تـــجـ
الــشــمــالــيــة وإيـــــــــران، فــيــعــكــس تــعــيــن هـــذا 
العسكري  املــزاج  البيت األبيض  الرجل في 
ــة تــرامــب وتــصــوراتــه عن  الــــذي يــحــكــم رؤيــ

السياسة وكيفية ممارستها.
األكثر من ذلك أن تعين بولتون جاء بعد 
ــر الــخــارجــيــة،  ــ ــام قــلــيــلــة مـــن إطـــاحـــة وزيـ ــ أيـ
بومبيو،  مايك  وتعين  تيلرسون،  ريكس 
األميركية، خلفًا  املركزية  املخابرات  رئيس 
له. كما أن ثمة أحاديث كثيرة عن احتماالت 
إقالة ترامب وزير الدفاع، الجنرال جيمس 
مـــاتـــيـــس، واســـتـــبـــدالـــه بـــجـــنـــرال آخــــر أكــثــر 
تــعــصــبــًا يــــتــــواءم مــــع أفــــكــــاره وتـــصـــوراتـــه 
الــســيــاســيــة. ويــبــدو أن ولـــع تــرامــب بالقوة 
ــيـــل نــاحــيــة  ــــى املـ ــًا إلـ ــ الــخــشــنــة يـــدفـــعـــه دومــ
الــيــمــن الــســيــاســي، فــي اخــتــيــاراتــه أعــضــاء 
إدارته. وهو يعتقد بسذاجة أنه كلما زادت 
العسكرة زادت هيبة أميركا واحترامها في 
العالم. وهو تصور تقليدي ومحافظ جدًا 
للعاقات الدولية، ينطلق من اعتبار القوة 
الــعــســكــريــة وحـــدهـــا الــعــنــصــر الــحــاســم في 
حماية األمن القومي، وذلك من دون اعتبار 

بــتــســلــيــم كـــل الــســلــطــة فـــي غـــــزة،  ولــــو على 
مــراحــل، مــن دون االنــتــبــاه إلــى روح عملية 
املصالحة، وإلــى الــواقــع املــفــروض فــي غزة 
خــال عشر سنوات من االنقسام، من دون 
والقاطع عن  الصريح   لإلعان  االستعداد 
ناهيك  املستعصية،  املوظفن  مشكلة  حــل 
عـــن املـــوقـــف الــحــاســم والـــقـــاطـــع مـــن ســاح 
الحركة، من دون حل وسط أو آلية مرحلية، 
ــــرض مــــعــــادلــــة ســلــطــة  ــ واإلصـــــــــــــرار عــــلــــى فـ
واحدة ساح واحد، من دون االحتكام إلى 
االقتراع. ببساطة،  أو صندوق  املؤسسات، 
ــهــــدف أن تــصــبــح غـــــزة خـــاتـــمـــا فــي  كـــــان الــ
أصبعه، مثل الضفة الغربية تمامًا، كما قال 

ويقول شخصيًا في مجالسه.
خاض أبو مازن العملية، منذ البداية، وفق 
معادلة رابح رابــح، إما أن تسير املصالحة 
بــشــروطــه ويــنــتــزع كــل الــســلــطــات، وتصبح 
أو يتهم »حماس«  له تمامًا،  غــزة خاضعة 
ــن فــشــلــهــا ويـــتـــخـــلـــص مــن  بـــاملـــســـؤولـــيـــة عــ
املسؤولية، والعبء املعنوي واملــادي تجاه 
ــا، وحـــتـــى ابـــتـــزاز »حـــمـــاس«  ــهـ ــاتـ غــــزة وأزمـ
واعــتــبــار مــعــارضــتــهــا أو رفــضــهــا شــروطــه 
وتساوقا،  الفلسطيني،  للموقف  إضعافا 
ولو ضمنيا وغير مباشر، مع صفقة القرن 
الـــقـــرن وخــطــة تــصــفــيــة القضية  أو صــفــعــة 

الفلسطينة وثوابتها الرئيسية.
كانت حركة حماس، مع قيادتها الجديدة، 
يحيى السنوار وصالح العاروري، ونتيجة 
املأزق أو األزمات املتراكمة محليًا إقليميًا، 
بعد تعثر الثورات، وتمّكن الفلول والثورات 
املضادة فى العالم العربي، مستعدة لتقديم 
الـــتـــنـــازالت وبــشــكــل كــبــيــر، ولـــكـــن مـــن دون 
االســتــســام الـــتـــام أو الــتــضــحــيــة بــالــســاح 

اســـتـــمـــرار الـــوســـاطـــة املـــصـــريـــة، واســتــمــرار 
ــوارات الــفــتــحــاويــة الــحــمــســاويــة، ولــو  ــحــ الــ
املــتــقــطــعــة، واســـتـــمـــرار زيـــــــارات مــســؤولــي 
غــزة، واإلشــراف  التوافق  السلطة وحكومة 
بنى تحتية وخدماتية، كما  على مشاريع 
ــارة رئــيــس الــحــكــومــة، رامـــي  ــ حــصــل مـــع زيـ

الحمد الله، التي تفجرت األزمة بعدها.
ــــدا عــــبــــاس، فــــي خـــطـــابـــه، بـــعـــد الــتــفــجــيــر،  بـ
ــــوى عــمــلــيــًا صــفــحــة املــصــالــحــة،  ــأنــــه طـ وكــ
واتخذ مزيدا من العقوبات اإلداريــة املالية 
امليزانيات  ضــد حــركــة حــمــاس، وسيقلص 
املــخــصــصــة لــــغــــزة، بـــمـــا يــــراكــــم مــــزيــــدا مــن 
اإلسامية،  الحركة  على  واألعــبــاء  الضغط 
بصفتها سلطة األمر الواقع. وسيتفرغ، في 
املقابل، لترتيب البيت الوطني بعيدًا عنها، 
وسيعقد املجلس الوطني منفردًا، وسيعيد 
تشكيل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، 
ــتــــاءم مــــع ســـيـــاســـاتـــه وتـــوجـــهـــاتـــه،  بـــمـــا يــ

ــة الــــقــــرن  ــقـ ــفـ ــمـــد إلـــــــى مــــواجــــهــــة صـ ــعـ وســـيـ
منتشيًا، على الرغم من الضغوط  العربية، 
من نجاحه في إجبار اإلدارة األميركية على 
أنــه نجح في  كــذلــك  يعتقد  تأجيلها. وهــو 
إحــداث وقائع سياسية وحزبية، تمنع أي 
خلف له من التعاطي اإليجابي مع الخطة، 

أو االتساق املباشر أو غير املباشر معها.
ــبــــدو »حـــــمـــــاس« مــــن جــهــتــهــا فــــي وضـــع  تــ
صــعــب جـــدًا وحــــرج، فاملعطيات والــشــروح 
التي قدمتها عن تفاصيل عملية التفجير، 
بصفتها ســلــطــة األمــــر الـــواقـــع، حــمــلــت من 
األســئــلــة  وعـــامـــات االســتــفــهــام أكــثــر مما 
قــدمــت مــن إجـــابـــات، فكيف نــجــح شـــاب غــّر 
مــبــتــدئ فـــي الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ لعملية 
التفجير؟ ومن الجهة التي عمل لحسابها؟ 
واألهـــــــــــــــم كـــــيـــــف نــــــجــــــح  شـــــخـــــص كـــــهـــــذا، 
ــبـــرة، في  بــمــســاعــديــن أقـــل مــنــه تــجــربــة وخـ
حماس،  لحركة  األمنية  املنظومة  اخــتــراق 
والـــعـــبـــث بــمــنــطــقــٍة يــفــتــرض أنـــهـــا محمية 
ومؤمنة، حتى أن مدير عام األمن الداخلي، 
تــوفــيــق أبـــو نــعــيــم، قـــال أنـــه أشــــرف بنفسه 
على  تأمينها عبر ثاث جوالت في أقل من 

24 ساعة سبقت زيارة الحمد الله.
تــبــدو خـــيـــارات الــحــركــة االســامــيــة صعبة 
وضـــيـــقـــة، وهـــــي ســتــنــفــتــح عـــلـــى الـــجـــهـــود 
أوضاعها  وتحسن  غــزة  ملساعدة  الدولية 
تــكــون منفتحة كذلك  انــفــجــارهــا، وقــد  ملنع 
على الخطة ب، وتفاهمها مع دحان، األقل 
كلفة  األكــثــر  ولكن  وتنظيميًا،  حزبيًا  كلفة 

سياسيًا. 
إحــراجــًا  املصالحة  مــوت عملية  وقــد شكل 
للنظام املصري. ولذلك، بادر الجنرال عبد 
الفتاح السيسي لاتصال بالرئيس عباس، 

والطلب منه تأجيل اإلعان عن العقوبات، 
وعــدم نعي الــوســاطــة املــصــريــة، وإعطائها 
وقتا إضافيا، ولكن هذا ال يغّير من الجوهر 
أو الحقيقة شيئًا، وستحتاج القاهرة ربما 
إلى وقت ما، أو االنتظار إلى ما بعد املهزلة 
االنــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة، لــبــلــورة خــيــاراتــهــا 
أكثر في  املستقبلية، مع ترجيح االنضواء 
انفجار  ملنع  والدولية،  األميركية  املساعي 
غزة، وتحسن أوضاعها بعيدًا عن السلطة 
في رام الله، وتحييدها عن مواجهة »صفقة 
الـــقـــرن«، بـــل اعــتــبــار الــخــطــوات اإلنــســانــيــة 

ا من تعبيد الطريق أمامها. جزء
في كل األحــوال، نحن بصدد إعــان واضح 
ــائـــي، عــــن مـــوت  ــهـ ــا حـــتـــى نـ ــمــ ــريــــح، وربــ صــ
وتكريس  الفلسطينية،  املــصــالــحــة  عملية 
ــدى املـــنـــظـــور،  ــ ــه عـــلـــى املــ ــ ــتـ ــ االنـــقـــســـام وإدامـ
حــيــث يــنــشــغــل عـــبـــاس، عــلــى طــريــقــتــه، بما 
يعتبره هدفا وطنيا محقا وملحا، يتمثل 
بإفشال »صفقة القرن« وإسقاطها، من دون 
االقتناع أن من املستحيل فعل ذلك با غزة، 
ومشاريع  بنفسها  األخيرة  تنشغل  بينما 
وخــطــط تحسن األوضــــاع الــكــارثــيــة فيها، 
واإلقليم  االحتال  فى وجه  انفجارها  ملنع 
ــأن الـــوقـــائـــع  ــ بـــرمـــتـــه، مــــن دون االقـــتـــنـــاع بـ
عن  فأكثر  أكثر  ستبعدها  فيها  املستجدة 
فأكثر من  أكثر  والــقــدس، وتقربها  الله  رام 
بــالــضــرورة  الــســيــســي، وستمنعها  قــاهــرة 
للمفارقة  بــل  الــقــرن«،  مواجهة »صفقة  مــن 
ــان الـــعـــمـــلـــيـــة اإلنـــســـانـــيـــة  ــ ــيــــة، فــ ــالــ الــــســــوريــ
ــن تــمــريــر  ــزء مـ اإلغـــاثـــيـــة املــلــحــة نــفــســهــا جــ
الصفقة  الصفعة، أو خطة تصفية القضية 

واملشروع الوطنى بشكل عام.
)كاتب فلسطيني(

بإنتاج  لها  تسمح  تقنية  على  الــحــصــول 
ساح نووي. لكن أوملرت بخاف مناحيم 
بيغن الذي قصف املفاعل النووي العراقي 
سنة 1981، وأعلن مسؤولية إسرائيل عن 
ذلك، من دون أن ُيعلم حلفاءه األميركين 
سياسة  اســتــخــدام  قـــّرر  بالعملية،  مسبقًا 
الـــغـــمـــوض، ونــــّســــق الــعــمــلــيــة مــســبــقــًا مــع 
األمــيــركــيــن، ووضـــع حــلــفــاء إســرائــيــل في 
ــا حــــــدث، فـــــور وقــــــوع الـــهـــجـــوم.  صــــــورة مــ
األمر الذي أمن له غطاء ودعمًا أميركين، 

وتواطؤًا دوليًا صامتًا.
كــــــــان الــــــغــــــرض األســـــــاســـــــي مــــــن ســـيـــاســـة 
اإلسرائيلين،  الساسة  بحسب  الغموض، 
إعـــطـــاء نـــظـــام بـــشـــار األســـــد »هـــامـــشـــًا من 
اإلنكار«، يتيح له عدم الرد، وبالتالي عدم 
التسبب بتصعيد كبير، يمكن أن يؤدي الى 
اإلسرائيلية  الحماسة  لكن  شاملة،  حــرب 
في الدفاع عن إنجازات سياسة الغموض 
تبدو مضللة، وغير حقيقية، باملقارنة مع  
فأي  في سورية،  الحالية  األمنية  الوقائع 
الــيــوم مــن حــديــث إسرائيل  جـــدوى فعلية 
ــلـــى »هـــامـــش  ــازات املـــحـــافـــظـــة عـ ــ ــجــ ــ عــــن إنــ
ــار«، فــــي وقـــــت تـــغـــيـــرت فـــيـــه تــمــامــًا   ــ ــكــ ــ اإلنــ
قــواعــد اللعبة فــي ســوريــة، وبــعــد خسارة 
ســـاح الــجــو اإلســرائــيــلــي حــريــة املــنــاورة، 
وشــــن هــجــمــات عــلــى ســـوريـــة كــمــا يــشــاء، 
ومــن دون أن يعلن عنها. وبعد االشتباك 
الذي حدث في مطلع شهر فبراير/ شباط 
املاضي، عندما أسقطت الدفاعات الجوية 
كانت  إسرائيلية   16- إف  طائرة  السورية 
ــة. مــن  ــوريــ ــــل ســ فــــي مــهــمــة هــجــومــيــة داخــ
ناحية أخرى، ال حقيقة للكام اإلسرائيلي 
إن سياسة الغموض سنة 2007 هي التي 
حــالــت دون الــتــدهــور يـــومـــذاك إلـــى حــرب 
شــامــلــة، فــالــكــل يــعــلــم حــق الــعــلــم أن نظام 
ــد يـــومـــهـــا، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــ ــار األســ بـــشـ
تدفيع  على  وقــدرتــه  الصاروخية،  قــدراتــه 
إســرائــيــل ثمنًا مــؤملــًا، لــم يكن يــجــرؤ على 
الدخول في مواجهة مع إسرائيل، يمكن أن 

املشوه  الرأسمالي  النظام  على  وحفاظهم 
الذي يقود الباد منذ نهاية السبعينيات، 
تــخــلــصــوا مـــن الـــحـــزب الـــحـــاكـــم، ومــــن أهــم 
قـــوى املـــعـــارضـــة، وفـــي مــقــدمــتــهــم اإلخــــوان 
ــادة الــشــبــاب والــقــوى  املــســلــمــون، وبــعــض قـ
ــــوا  ــرغـ ــ ــا أفـ ــمــ ــة، كــ ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ ــ الــــيــــســــاريــــة وال
نــظــام الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة املــقــيــدة الـــذي 
مــن مضمونه  مــبــارك  اعــتــمــد عليه حسني 
ــاح  ــمـ ــل فـــــي الـــسـ ــثـ ــمـ األســـــــاســـــــي، والــــــــــذي تـ
فيها  يضمن  مقيدة،  برملانية  بانتخابات 
مبارك التنافس بن نخب داعمة له، ينتهي 

بها األمر باالنضمام إلى حزبه الحاكم.
الــجــيــش السلبية  ــادة  قــ ويـــبـــدو أن تــجــربــة 
مــع قـــادة الــحــزب الحاكم دفعتهم إلــى عدم 
قوى  كما حــرصــوا على تصفية  تــكــرارهــا، 
فــي مصر،  األكــثــر تنظيما  الــديــنــي  الــتــيــار 
الجماهيرية  املــعــارضــة  إضــعــاف  لــضــمــان 
ــم عــلــى  ــادهــ ــمــ ــتــ لـــحـــكـــمـــهـــم، مـــــع تـــقـــلـــيـــل اعــ
الـــغـــرب، املــطــالــب بــإصــاحــات ديــمــقــراطــيــة، 
ــال  ــه، فــــي املــــقــــابــــل، نـــحـــو رأس املــ ــتــــوجــ والــ
يبدو  الداعم لاستبداد.  وبهذا  الخليجي 
الــنــظــام الــحــاكــم فــي مصر حاليًا فــي بداية 
العسكرية  الــدكــتــاتــوريــة  حقبة جــديــدة مــن 
الــجــيــش مــكــانــتــه السياسية  يــضــمــن فــيــهــا 
واالقــــتــــصــــاديــــة املــهــيــمــنــة مــــن خـــــال حــكــم 
الــســيــســي، مـــن دون االعـــتـــمـــاد عــلــى حــزب 
السياسية  بــالــتــعــدديــة  الــســمــاح  أو  حــاكــم، 
أن  على  مــبــارك،  عهد  التي شهدها  املقيدة 
تــلــعــب املـــؤســـســـات األمــنــيــة دورا أكــبــر في 
الهيمنة على وسائل اإلعام واالنتخابات 
الــبــرملــانــيــة والــنــخــب االقــتــصــاديــة، فــي ظل 
دعم مالي خليجي، ومزيد من االستقالية 
فــي التعامل مــع الــغــرب. وفــي هــذا السياق، 
تــبــدو االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــراهــنــة في 
مصر نقطة تأسيس مهمة للنظام الجديد، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اتــصــافــهــا بــقــدر هــائــل من 
القمع وعدم التنافسية، دفعت كثيرين إلى 
القنوط منها وتجاهلها، فالنظام الحالي، 
والــذي تأسس بعد انقاب 2013، مر حتى 
اآلن بــمــرحــلــتــن أســاســيــتــن. تــلــت األولــــى 
االنـــقـــاب، وتــحــالــف فـــي بــدايــتــهــا الجيش 
مــع بعض الــقــوى »املــدنــيــة« الــرافــضــة حكم 
التيار الديني، رافعا شعار إنقاذ مصر من 
الفوضى واالنقسام السياسي وحكم التيار 

الديني ومحاربة »اإلرهاب«.
أما املرحلة الثانية، فتدشن لها االنتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الــــحــــالــــيــــة، فـــالـــنـــظـــام الـــجـــديـــد 
عــن تحالفه مع  يدخلها وقــد تخلى تماما 
القوى »املدنية« الداعمة النقاب 2013، كما 
دفع دخول رئيس األركان املصري السابق، 
ســامــي عــنــان، ســاحــة االنــتــخــابــات، لتدخل 
القوات املسلحة بشكل سافر وغير مسبوق 
ملنعه مــن الــتــرشــح، دعــمــا لــنــظــام السيسي 
وخــوفــا مــن الــعــودة إلــى قــدر مــن التعددية 
الـــســـيـــاســـيـــة. ولـــعـــل تـــدخـــل الـــجـــيـــش بــهــذه 
الصورة أكد طبيعة الحكم العسكري مصر، 
على الرغم مما يبدو من تراجع للجيش عن 

تصدر املشهد السياسي. 
وهـــكـــذا تــبــدو االنــتــخــابــات الــراهــنــة كأنها 
ثــــانــــيــــة النـــــقـــــاب 2013  تــــأســــيــــس  ــة  لـــحـــظـ
الـــعـــســـكـــري، يــظــهــر فــيــهــا بــشــكــل فــــج دور 
الجيش السياسي وطبيعة النظام القمعية، 
والـــتـــي أقــصــت كـــل مــنــافــســيــه، وتــخــلــت عن 
اتسمت  التي  املقيدة  السياسية  التعددية 
بــهــا نــهــايــة حــكــم مـــبـــارك، مــســتــفــيــدة كــذلــك 

الــقــوة، خصوصا مــا سماها  لبقية أشــكــال 
ــاي »الــــقــــوة الـــنـــاعـــمـــة«، والـــتـــي  ــ جــــوزيــــف نـ
تتمثل في قوة الثقافة واإلعام واالقتصاد. 
ــر، كـــان وصـــول تــرامــب نفسه  وحقيقة األمــ
ه في 

ّ
إلى الرئاسة بمثابة أول مسمار يتم دق

األميركي،  الناعمة«  »الــقــوة  نــمــوذج  نعش 
ــه يـــمـــثـــل الــــوجــــه الــقــبــيــح  ــقـــط كــــونــ ــيـــس فـ لـ
ألميركا، املنغلقة على ذاتها، والتي ترفض 
املــهــاجــريــن، وإنـــمـــا أيــضــا ألنــــه شــخــص ال 
يراها تهديدًا  بل  القوة،   بهذه 

ً
يؤمن أصــا

لــأمــن الــقــومــي األمــيــركــي وملــصــالــح بــاده. 
ويمثل تعين بومبيو وبولتون وغيرهما 
 جديدًا 

ً
دليا نفسها  الرؤية  يحملون  ممن 

على تآكل القوة الناعمة األميركية وتدهور 
رأسمالها الرمزي في العالم. وهما ال يعبآن 
كثيرًا، شأنهما في ذلك شأن ترامب، بماذا 
يقول اآلخرون عنهم. فاملهم بالنسبة إليهم 
هــو حــمــايــة املــصــالــح األمــيــركــيــة مــن خــال 
منظور ضيق، ال يتناسب مع الصورة التي 
حاولت أميركا تصديرها عن نفسها خال 
الــعــقــود املــاضــيــة، بــلــدا منفتحا ومــتــعــددا 
وملهما لآلخرين. ولن يتورع أمثال بولتون 
وبومبيو عن تغذية نزعة »العسكرة« لدى 
الــلــذان يشاركانه تصوراته  تــرامــب، وهــمــا 
نفسها عن أميركا وصورتها وموقعها في 
الرجان  يتخذ  املثال،  سبيل  فعلى  العالم. 
وربما  الشمالية،  كوريا  من  موقفًا صارمًا 
يــدفــعــان بــاتــجــاه شــن حـــرب عليها، إذا ما 
فــشــل الــلــقــاء الــتــاريــخــي املـــزمـــع عـــقـــده بن 
تـــرامـــب وكــيــم جــونــغ أون فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
بولتون،  خصوصا  الرجلن،  فلكا  املقبل. 
تصريحات معروفة عن ضرورة شن حرب 
وقائية ضد كوريا الشمالية. ففي مقال في 
صحيفة وول ستريت جورنال، في فبراير/ 
إلى  املاضي، كتب بولتون »بالنظر  شباط 
الــفــجــوات فـــي املــعــلــومــات االســتــخــبــاراتــيــة 
يجب  ال  الشمالية،  كوريا  بشأن  األميركية 
االنــتــظــار حــتــى الــدقــيــقــة األخـــيـــرة«. كــمــا أن 
إيــران،  إزاء  نفسه  التوجه  يحمان  كليهما 
من  معها  الــنــووي  االتــفــاق  يعتبران  حيث 
ــوأ الــســيــاســات الـــتـــي اتــبــعــهــا الــرئــيــس  ــ أسـ
السابق، بــاراك أوبــامــا، وهــو أمــر يؤيدهما 
فــيــه تـــرامـــب الــــذي يــخــطــط لــانــســحــاب من 
االتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيـــــــران فــــي الــشــهــور 

القليلة املقبلة.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

ــفـــن واألمـــــــن، أي بـــأســـس وثـــوابـــت  واملـــوظـ
الـــحـــركـــة نــفــســهــا، مـــن دون شـــراكـــة مـــا في 
العادل  االحتكام  أو  السلطة ومؤسساتها، 
الــديــمــوقــراطــي إلــى صــنــدوق االقــتــراع بعد 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، أو مــرحــلــة تــبــريــد عــادلــة 

شفافة ونزيهة.
مع الوقت، نجح محمود عباس في تحييد 
الــوســيــط املـــصـــري، ودفـــعـــه إلــــى الــتــســاوق 
انــتــزاع كــل أوراق  مــع نهجه التدريجي فــي 
ــقـــوة مـــن »حــــمــــاس«، عــلــى أمــل  الــســلــطــة والـ
إلـــى  ــل  تـــصـ أن  إلــــــى  الـــعـــمـــلـــيـــة  تـــمـــضـــي  أن 
الحديث  يمكن  وهــنــا،  الــســعــيــدة.  نهايتها 
أيضًا عن معادلة رابح رابح التي اتبعتها 
املــخــابــرات املــصــريــة مــنــذ الــبــدايــة، بمعنى 
مصالحة وفق الواقع الراهن، ال تؤدي إلى 
الــقــوى، خصوصا  مــيــزان  فــي  تغيير كبير 
األمــن  األمــنــي. مصالحة تبقي  السياق  فــي 
بيد حــركــة حــمــاس، ولــو إلــى حــن، وتهيئ 
مساحة من التعددية والشراكة، تكفل عودة 
إلى  رئيسيا  العــبــا  دحـــان  حليفها محمد 
عام.  بشكل  الفلسطيني  واملشهد  الساحة، 
الــقــاهــرة، فإنها تكون حــرة في  وإذا فشلت 
الذهاب إلى الخيارات األخرى. أما مساعدة 
ــزة اقـــتـــصـــاديـــًا واجـــتـــمـــاعـــيـــًا، مــــع فـــائـــدة  ــ غـ
إضــافــيــة للعسكر وشــركــاتــهــم وتــجــارتــهــم، 
ــنـــع انـــفـــجـــارهـــا بـــعـــيـــدًا عــــن الــســلــطــة أو  ومـ
رعــايــتــهــا، ودعــــم تــفــاهــم حــمــاس ودحــــان 
اإلنساني  العنوان  تحت  ولكن  السياسي، 

االقتصادي االجتماعي األمني نفسه.
مــــع الـــتـــعـــثـــر، ظـــلـــت عـــربـــة املـــصـــالـــحـــة عــلــى 
السكة، ولو من دون حراك. وحتى مع موتها 
السريري، بقيت أنابيب التغذية والتنفس، 
إلــيــهــا، عبر  السياسية واملــالــيــة، مــوصــولــة 

تتحول إلى حرب جبهوية، وأن األسلوب 
املفضل بالنسبة إليه، في تلك الفترة، كان 
مــحــاربــة إســرائــيــل بــالــواســطــة عــبــر حــزب 
الفلسطينية  والتنظيمات  لبنان،  في  الله 
فــي فــلــكــه، وتــجــنــب أي مــواجــهــة عسكرية 
مـــبـــاشـــرة مــعــهــا. لــكــن هــــذا الـــوضـــع تــبــدل 
اليوم، وأصبح نظام األسد أكثر جرأة على 
اختلفت  عليها.  الــرد  أو   إسرائيل  تحدي 
ــــع الــــوجــــود  ــــوم مـ ــيـ ــ الـــــتـــــوازنـــــات تـــمـــامـــًا الـ
واإليراني في سورية،  الروسي  العسكري 
ــم لنظام  ومـــا يــقــدمــه ذلـــك مــن حــمــايــة ودعـ
األســد فــي وجــه أي هجوم قــد تشنه عليه 

إسرائيل.
لــكــن أكــثــر مـــا يــثــيــر الــســخــريــة أن الــكــشــف 
عــــن »أســـــــــرار« الـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــفـــاعـــل ديـــر 
الــنــزاعــات الخفية بــن رئيس  الـــزور كشف 
ــر  ـــرت، ووزيــ ــهـــود أوملــــ ـــــذاك، إيـ الــحــكــومــة آنــ
دفاعه إيهود بــاراك الــذي شكك في جدوى 
الهجوم، واعتبر أن أوملرت خطط له خدمة 
تعويم  منها  شخصية،  سياسية  ألهـــداف 
زعــامــتــه الــتــي كــانــت تــتــعــّرض النــتــقــادات 
فــيــنــوغــراد للتحقيق في  لــجــنــة  حــــادة مــن 

إخفاقات حرب لبنان سنة 2006. 
)كاتبة لبنانية(

مــن تــطــورات الــنــظــام الــدولــي فــي السنوات 
األخيرة، والتي تتميز بتراجع الديمقراطية 
في العالم، وتراجع النفوذ الغربي لصالح 
كالصن وروسيا، وصعود  ديكتاتوريات، 
إقليمي لتأثير دول الخليج، الداعمة للثورة 
في  ونشاطها  املالية  بفوائضها  املــضــادة، 

محاربة الربيع العربي وتبعاته. 
وعلى الرغم من أن طريقة عقد االنتخابات 
ــان فـــــوزه،  ــمــ تــظــهــر ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام، وضــ
لــلــتــعــامــل  أداة  املــــفــــرط  الـــقـــمـــع  وتـــرســـيـــخـــه 
مــع مــعــارضــيــه، وكــلــهــا عــوامــل قـــوة، تصب 
فـــي صــالــح الــنــظــام واســتــمــراريــتــه فـــي ظل 
ــنـــة، إال  ــيـــة الـــراهـ الــبــيــئــة اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـ
ــتـــخـــابـــات كــشــفــت أيـــضـــا عــــن نــقــاط  أن االنـ
الــنــظــام، فــي مقدمتها  ضــعــف مهمة داخـــل 
كشفها الطبيعة العسكرية للنظام الحاكم، 
وطــبــيــعــتــه الــقــمــعــيــة فـــي مــقــابــل عــجــزه عن 
لــه عــدم  تــكــويــن شعبية ســيــاســيــة، تضمن 

اللجوء إلى القمع السياسي السافر.
ثــانــيــًا: تــجــري االنــتــخــابــات فــي ظــل سياق 
اقتصادي، يظهر فيه النظام ضعيفا عاجزا 
عن تقديم أي عوائد اقتصادية لسياساته، 
تبرر ما يمارسه من قمع وسلب للحريات، 
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــد انـ ــعــ ــا وأنـــــــــه قـــــــــادم بــ خــــصــــوصــ
هي  ديمقراطي،  حكم  وتجربة  جماهيرية 
األهم في تاريخ مصر الحديث، ومع تراجع 
دعاية النظام ومخاوف الجماهير من عدم 
االســتــقــرار وقــضــايــا كـــاإلرهـــاب فــي الفترة 
املقبلة، سوف يزداد التساؤل حول جدوى 
النظام الحالي، واملقابل الذي تحصل عليه 
الجماهير، في مقابل الرضا بالقمع وغياب 

الحريات.
ثالثًا: سوف تمثل االنتخابات فرصة مهمة 
لــلــحــكــم عــلــى قـــــدرة الـــنـــظـــام عــلــى الــتــعــبــئــة 
الــجــمــاهــيــريــة، فـــي غـــيـــاب حــــزب ســيــاســي، 
وفي ظل ما يمارسه من دعاية وقمع، فعلى 
لانتخابات،  النظام  عــدم حاجة  من  الرغم 
إن اضــطــراره  إال  الحكم،  فــي  بقائه  لضمان 
ــاتـــه الــقــانــونــيــة  ــتـــزامـ إلجــــرائــــهــــا، بــســبــب الـ
والـــدولـــيـــة الــشــكــلــيــة، ســــوف يــجــعــل منها 
مــنــاســبــة مــهــمــة للحكم عــلــى مـــدى شعبية 

الدكتاتورية العسكرية الجديدة.
وفــــي حـــالـــة عـــــزوف الـــنـــاس عـــن املـــشـــاركـــة، 
بشكل غير كبير، وعجز آلة النظام اإلعامية 
واألمـــنـــيـــة عـــن الــتــعــبــئــة، وبـــعـــد مـــا مــارســه 
النظام من قمع، وفي ظل تململ الجماهير 
ــل الــقــوات  اقــتــصــاديــا، قــد تشعر فــئــات داخـ
النظام، بخصائصه  بأن  املصرية  املسلحة 
وأنه  وسمعتها،  بصورتها  يضر  الراهنة، 

في حاجة إلجراء إصاحات داخلية. 
)كاتب مصري في لندن(

موت معلن للمصالحة الفلسطينية

نهاية الكذب اإلسرائيلي

االنتخابات الرئاسية والدكتاتورية 
العسكرية في مصر

أميركا من القوة 
الناعمة إلى العسكرة

محاولة اغتيال رئيس 
الوزراء الفلسطيني، 

رامي الحمد اهلل، 
بمثابة اغتيال لعملية 

المصالحة

ما الفائدة 
االستراتيجية من 

الكشف اإلسرائيلي 
اليوم عن هجوٍم لم 

يعد سرًا منذ زمن؟

قد تشعر فئات داخل 
القوات المسلحة بأن 

النظام، بخصائصه 
الراهنة، يضر بصورتها

آراء

معن البياري

ــة وركيكة فهذا مشهوٌر، ولكن ما زالــت غير معلومٍة 
ّ
الفلسطينية رث الحالة  أما وأن 

بالضبط مقادير الرثاثة والركاكة هاتني. وفي كل واقعٍة تستجد، يتبّدى أن الجري 
فأوطى.  أوطــى  قــاٍع  وإلــى  فأبعد،  أبعد  مــســافــاٍت  إلــى  يمضي  القهقرى  الفلسطيني 
الــلــه، ورئيس  الــحــكــومــة، رامـــي الحمد  وهـــذه حــادثــة مــحــاولــة تفجير مــوكــٍب لرئيس 
، للمرة األلف على األقــل، على أن من ينطقون 

ّ
االستخبارات العامة، ماجد فرج، تــدل

أي  فــي  هـــذا،  موقعهم  أبـــدا  يستحقون  ال  وعنهم  لهم  ممثلني  الفلسطينيني  بــاســم 
ضفٍة كــانــوا، أقــامــوا فــي رام الله أو غــزة، فــاوضــوا أو حــاربــوا. أول مــا على صاحب 
السلطة والحكم والقرار أن يستخدم العقل، أن يوليه املنزلة األولــى، ويقّدمه على أي 
اعتبار. ولكن ما تتابع من كالم، وما توالى من وقائع، بعد الحادثة، يوضحان أن ثّمة 
شهد في كل العالم عمليات 

ُ
انتحارا مريعا للعقل يحدث في الحالة الفلسطينية. .. ت

تفجير ومحاوالت اغتيال شخصياٍت ثقيلٍة أو خفيفة. هذا عادي جدا، وإْن ال يجوز 
أهل  بالجزع، فإن  األحــداث تفاجئنا، وتصيبنا  لعاديته، وإذا كانت هذه  االستسالم 
القرار ليسوا كما العامة، ُيفترض بهم أن يحتكموا إلى العقل وال شيء غيره، ومن 
ذلك إنه ليس كل ما يعرف يجب أن يقال، وليس اتهام أيٍّ كان بفعل هذه الجريمة أو 
تلك من وظائف املسؤولني الحكوميني، وإنه ليس هناك ما هو أْولى من إبعاد الفتنة، 
ر امللك الحسني من أي مس بأي فلسطيني، ساعة بلغه أن 

ّ
والنأي عنها. ولذلك حذ

فلسطينيني قتلوا وصفي التل في القاهرة، أياما بعد جائحة أيلول األسود في 1970.
 من نصف ساعة من واقعة التفجير الذي استهدف الحمد الله وماجد فرج، 

ّ
بعد أقل

اتهامات مسؤولني  الله، توالت  لدى عبورهما إلى مدخل قطاع غزة، قادمني من رام 
الرئيس  يطل  أن  متوقعا  وكــان  الشائنة.  الفعلة  باقتراف  حماس  حركة  فتحاويني 
محمود عباس، ويعلن أن تحقيقا مهنيا سيتم في الحادثة، وإن عقوباٍت سيقّررها 
القضاء بشأن من يتم التثبت من ارتكابهم الجريمة. كان هذا هو املرتقب أن ُيسمع 
من رئيس دولة فلسطني، غير أن األخير لم يكتف بتصديق من وضعوا في أفهامه 
إنها »حماس« فعلتها، بل أذاع هذا االتهام، من دون تحّرز أو اعتبار إلجراءاٍت ينبغي 
أن تسارع السلطة الوطنية الفلسطينية التي يرأسها إلى مباشرتها، تحقيقا مهنيا 
مسؤوال، يصل إلى اتهاٍم واضٍح بقرائن وشواهد، يأخذ املتهمني إلى قضاٍء مختص. 
لم يكترث الرئيس بشيء من هذا. وفي املقابل، راح قياديون في »حماس« يخوضون 
بوليسي، وحتى عندما  فيلم  ملتابعة  ابة 

ّ
بإشاعة جرعات تشويٍق جذ املوضوع،  في 

قالوا إن شخصا اسمه أنس أبو خوصة هو من حاول اغتيال الحمد الله وماجد فرج، 
 على مقادير »املهنية!« 

ّ
 غيره، ما دل

ٌ
كان نصيبه القتل في اشتباٍك قضى فيه ثالثة

العالية لدى أجهزة حماس املنوط بها أمن غزة، ومقادير كفاءة عناصرها املكلفني 
بهذا، وقد انتقل اثنان منهم إلى رحمة الله في االشتباك. أما الحركة نفسها، وهي 
التفجير  تدبير  مــن  نفسها  تبرئة  على   

ً
حريصة تبُد  فلم  غــزة،  قطاع  فــي  الحاكمة 

الجريمة.  الله في  وتنفيذه، وإنما أيضا، حريصة على تأكيد تورط السلطة في رام 
وها نحن، بعد ثالثة عشر يوما على الحادثة، نعبر إلى هذا املقطع في فصول القصة 
املتدحرجة، فيعدنا، في غضونه، رئيس املكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل 
هنية، وزميله يحيى السنوار، بـ »تفاصيل وحقائق مذهلة« متعلقة بالتفجير، وسيتم 
في عرضها تقديم الدليل عليها »بالصوت والصورة«. ويقول موسى أبو مرزوق إن 
»خيوط املؤامرة الحقيرة اتضحت«، فيما يوضح فوزي برهوم أن تكثيف مسؤولني 
د تورطهم املباشر في التفجير. وذلك كله في غياب 

ّ
في السلطة اتهامهم »حماس« يؤك

أي قرائن على صدقيٍة هنا، وشفافيٍة هناك، وطبعا من دون اكتراٍث بأن ثمة حكومة 
وفاق، وثمة وزارات ومؤسسات مختصة. 

بأداٍء من هذا النوع، يقّدم جناحا الحكم في فلسطني نفسيهما لشعبهما، مع رطاناٍت 
عن حرٍص على »كشف الحقيقة«، وعلى تحقيق املصالحة، وعلى »درء الفتنة«. وفي 
األثناء، يتوسط عبد الفتاح السيسي لدى عباس، من أجل أن ال ُينزل العقوبات التي 
لّوح بها على قطاع غزة. ونقرأ في الصحافة العبرية أن الدوائر األمنية واالستخبارية 
اإلسرائيلية تلح على إمداد القطاع بما يلزم من حاجيات، وعدم تشجيع عباس على 
تــأزم األوضـــاع هناك ليس فــي مصلحة  مــا يريد أن يفعله بالقطاع، ألن مــزيــدًا مــن 
رى، بعد هذا، هل من يعرف أي منتهًى للقاع الواطي الذي يقيم فيه الحال 

ُ
إسرائيل.. ت

الفلسطيني؟

بسمة النسور

أي صالبة روٍح وقوة احتماٍل وشجاعٍة عز نظيرها، تحلت بها األم الشابة املكلومة 
في لحظة باهظة، كي تحّدق في عيني  صغيرتها  سيلينا الحلوة، أشطر األوالد  في 
تبلغها حابسة دموعها  الحزينة، كي  الحائرة  النظرات  الجميلة  ذات  الرابع،  الصف 
إلــى غير رجعة ومــن دون  غــادر  بابا إسماعيل  أن  التماسك  مّدعية  كاتمة وجعها، 
وداع. لم يسافر إلى بلد بعيد، سيعود منه محمال بالهدايا. لم ينشغل عنها بمهامه 
طبيبا متفانيا في مستشفى النديم في مأدبا، كّرس طاقتة ملساعدة الفقراء وإغاثة 
من  استثنائي  طبيب  اجتماعية،  مكانة  وتحقيق  ثــروة  بجمع  معني  غير  امللهوفني، 
طـــراز فــريــد،  ال ينتمي  إلــى نــمــوذج األطــبــاء  املــؤســف  والــســائــد  الـــذي يتعامل مع 
املريض  باعتباره ملفا طبيا ومصدر رزق من دون إبداء مشاعر تعاطف واكتراث 
الدكتور  املــرضــى بحياته، ويــدعــونــه  مــتــفــرد  مختلف، يحلف  نــمــوذج  نـــوع،  أي  مــن 
عن  غيابه  حــال  في  خاالته  أنهن  بسيطات  نساء  وتزعم  البشوش،  الوجه  صاحب 
املستشفى، كي يحظني بعناية  طبية أكبر.  وحني يعود من إجازته يؤكد، في تواطؤ 
إنساني مشوٍب بالدعابة، مزاعمهن البريئة، كيف يمكن لسنواتها التسع استيعاب 
ذلك الهول كله، وقبول الحقيقة الباردة املجردة القاسية املؤملة: أي امتحانات عسيرة 
علينا مواجهتها في هذه الحياة املخيبة لألمل؟ وملاذا ال يكون املوت أكثر رأفة، فيمنح 
ليالي  بــردا فــي  املرتعدة  اآلبـــاء وقتا كافيا إلحــكــام األغطية فــوق أجــســاد صغارهم 
الشتاء املوحشة، واصطحابهم إلى مدارسهم في الصباحات، وحضور اجتماعات 
أولياء األمور، والتذمر من شدة تعلقهم بأجهزتهم اإللكترونية؟ ملاذا ال يغض النظر 
عن مهمته البغيضة في حصد أرواح غضة ما زال لديها الكثير لتمنحه، أرواح  طيبة  

تتقن العطاء بال منة،  تعشق الحياة، وتثبت فيها حضورا نوعيا؟
كانت أمسية خارج نطاق الزمن بالنسبة إلى عائلته وأحبائه الكثيرين الذين أموا بيت 
العزاء بكثافة، وكل يحمل في جعبته ذكرى وقصة وموقف تصب كلها في تأكيد 
صفات الطبيب الفلسطيني األردني، إسماعيل البس، الذي داهمته نوبة قلبية حاّدة 
أسقطته أرضا، فيما هو منهمك في إنعاش مريض. وبحسب شهادات زمالء، فإن 
إسماعيل بذل جهودا كبرى في إنقاذ مريضه  الذي نجا من املــوت، بسبب تفاني 
إلى  الــذي يأخذ عمله على محمل إنساني جــاد، يصل  النبيل  الطبيب اإلنسان  هــذا 
حد التضحية بــالــذات. وال شك في أنــه أحــس، وهــو الطبيب الــبــارع، أن ثمة خطبا ما 
ألم بجسده، لكن إحساسه باملسؤولية طغى على مخاوفه الخاصة، فأجل االعتناء 
بنفسه إلى حني التأكد من سالمة املريض أوال، وفــّوت على األطباء فرصة عالجه. 
الصادم أن املستشفى الذي يعمل فيه إسماعيل في مدينة مأدبا التي تبعد عن أقرب 
مستشفى خاص في العاصمة عّمان  نصف ساعة،  تتضاعف في لحظات الذروة 
املرورية. وشأن سائر مستشفيات اململكة الحكومية،  ال تتوفر فيه إمكانية العالج 
بالقسطرة، وهو اإلجراء الطبي السريع والبسيط الذي قد يصنع في لحظة الفرق بني 

الحياة واملوت، وينقذ أرواحا من موت عبثي سببه شح اإلمكانات الطبية.
ســتــمــر  ســنــوات طــويــلــة، ويــمــوت فــقــراء كــثــيــرون فــي مــنــاطــق نــائــيــة، بسبب إخــفــاق 
الــحــكــومــات املتعاقبة ضــمــن منظومة قــهــر اإلنـــســـان، والــحــط مــن شــأنــه، وحــرمــانــه 
الــعــالج. وستكبر سيلينا  وأخــواتــهــا  قبل  تلقي  فــي  اإلنسانية  أبــســط حقوقه  مــن 
أن تـــدرك  قيمة  العمل البطولي الــذي قــام بــه والــدهــا الــراحــل. وســوف تطرح أسئلة 
بسيطة مــشــروعــة عــن مــبــرر غــيــاب والــدهــا عــن حفل تخرجها ويـــوم زفــافــهــا.  وال 
الفاخر، أصحاب  الكوبي  السيجار  املتكرشني، مدخني  املسؤولني   من  أيــا  أن  أظــن 
يلجأون،  الذين  سويسرا  بنوك  في  السرية  والحسابات  الفارهة  والقصور  املـــزارع 
أي  إلى  املناسبة عند تعرضهم  الطبية  والعناية  للعالج  الخارج طلبا  إلى  العادة،  في 
وعكة صحية، مهما كانت تافهة. ال أظن أن أيا منهم سوف يمتلك الحد األدنى من 
النزاهة والشجاعة، كي ينظر في عيني سلينيا   وأبناء جيلها، معترفا  بتقصيره  
الــكــبــيــر والـــفـــادح بــحــق مــواطــنــني بـــات مــطــلــوبــا مــنــهــم، فـــي زمـــن شــديــد االعـــوجـــاج، 
ترشيد استهالكهم في أرغفة خبز سيئة املواصفات، يغمسونها بالضنك والقهر.                                                                                                                  
الرحمة لروح طبيب  الفقراء، إسماعيل البس،  وكل العزاء لك، أيها الوطن غير السعيد.

سامح راشد

أحمد زويل، محمد البرادعي، عصام حجي، عالء األسواني، بالل فضل، محمد أبو 
تريكة، وغيرهم. شخصيات مصرية نالت شهرة واسعة، وحققت مكانة متميزة في 
مجاالت مختلفة، على املستويني الوطني والعاملي. وشأن كل املشاهير والرموز في 

أي بلد، صار هؤالء مصدرًا لتباهي مصر بأبنائها املبدعني املوهوبني. 
الــكــرة، محمد صــالح، ليس استثناء مــن هذا  ومــا يجري فــي مصر حاليًا مــع نجم 
للكرة  أمــجــاد  تحقيق  فــي  وأملها  الــكــرة،  أنــه معشوق جماهير  عــن   

ً
النمط. ففضال

املصرية، صار صالح هدفًا لإلعالم املصري الذي يكاد يصنع منه قّديسًا ويختزل 
مصر كلها فيه. بالطبع، ال غضاضة في البحث عن رمز أو شخص يسعد املواطنني 
بإنجازاته، ويعلق الناس عليه آمالهم، ويجدون فيه تعويضًا عن إحباط أو تنفيسًا 
عن كبت. املشكلة في تسييس نجاحه وربط ما يقوم به بالوطن والوطنية وقوة الدولة 
إليه من نجاح. بل  وحضارتها وتاريخها. في حني أن ال فضل لدولته فيما وصل 
في معظم الحاالت، لم يكن هؤالء األشخاص الناجحون املبدعون ليحققوا شيئًا مما 
أنجزوه، لو ظلوا في مصر.  البحث عن بطل والتعلق بشخصية كاريزمية أمر طبيعي، 
أو  أبطالها، وال تستوردهم،  الرشيدة تصنع  الشعوب  البشرية، لكن  للطبيعة  مالزم 

تتمسح فيهم بعد أن يصنعوا أنفسهم خارجها بدعم شعوب أخرى. 
املصرية.  للكرة  الفاشلة  املنظومة  اآلن أسير  لكن  لو بقي محمد صالح في مصر، 
اجتهاده  كفي صــالح  ملا  والرياضة  اإلدارة  أنظمة  في  النجاح  مقومات  توفر  ولــوال 

وموهبته للتألق في سويسرا وإيطاليا وإنكلترا، وربما قريبًا إسبانيا.
ثمة مغالطة مزدوجة يروجها اإلعالم املصري، وجهها األول أن نجاح كل مصري في 
الخارج يجسد عبقرية هذا الوطن، ويمثل نتاجًا »طبيعيًا« للريادة املصرية. ووجهها 
اآلخر العكسي أن هذا الشخص الرمز، بنجاحه وإنجازه وعبقريته وطيبته وصدقه 
ختزل 

ُ
وحسن أخالقه وسمو مبادئه، يصير صنوًا للوطن، ونموذجًا مصغرًا له. وت

مصر فيه ذلك االختزال املهني.  
ويخطئون،  يصيبون  بشر  النهاية  في  هم  أشخاص  تمجيد  في  املبالغة  مسؤولية 
وخلع سجايا عليهم تجعل منهم أصحاب فضل على بلدهم، ليس العيب في أنها ال 
تقع على هؤالء الناجحني. وإنما يسأل عنها محترفو النفاق والشخصنة، أصحاب 
 ترتقي به فوق 

ً
منطق تأليه كل صاحب منصب وتقديسه، ومنحه صفاٍت استثنائية

خل أنه مشروط باالستمرار في التأييد 
ُ
مراتب البشر.  من خصائص هذا االختزال امل

املطلق، فيظل ذاك الشخص معبرًا عن الوطن، طاملا كان مواليًا وطيعًا ال يعارض أو 
النبيلة ويفقد وطنيته، ويصبح من  يجادل. فإن فعل، تسقط عنه مزاياه وسجاياه 
الخونة واملتآمرين. كان هذا مصير أبو تريكة واألسواني وحجي والبرادعي وغيرهم. 
بعد أن كــان كــل منهم مــلء السمع واألبــصــار، ويضعه اإلعـــالم فــوق الـــرؤوس، ألنه 
واجهة مشّرفة ملصر، ورمز وطني، وتجسيدًا لعبقرية مصر وعراقة شعبها. نعم 
هو نفسه ذلك الشعب الذي يبدع في قتل الكفاءات وطردها، وهي نفسها تلك الدولة 
التي تكّرم الراقصات، وال تلتفت إلى العلماء أو الناجحني، إال لو تألقوا في الخارج، 
ولفتوا انتباه العالم. حتى اآلن، يعيش محمد صالح في شهر العسل، حيث يحظى 
بإطراء وتقديس، ويتغنى اإلعالم به في وصالت نفاق تقطر شوفينية. وحتى اآلن، 
تجنب صالح الوقوع في فخ اتخاذ موقف مستقل أو إعــالن رأي ال يطابق التوجه 
 متألقًا في 

ّ
 قوميًا، طاملا ظل

ً
الرسمي. وسيستمر محمد صالح مواطنًا صالحًا وبطال

مجاله. شريطة أال يعترض أو يتحفظ على أي شيء في مصر، وإال انضم إلى قائمة 
طاردين حاليًا. 

ُ
مَجدين سابقًا امل

ُ
امل

عن القاع الفلسطيني عن سيلينا وعينيها الحائرتين

محمد صالح خائن وعميل
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عــلــمــاء الــســلــطــان، مــصــطــلــح يــطــلــق عــلــى الــذيــن 
الـــشـــرعـــي، يستعملونه  الــعــلــم  مـــن  قــــدر  لــديــهــم 
لــخــدمــة مــصــالــح أمــيــر أو قائد  بشكل أو بــآخــر 
يتماشى مع  بما ال  مــعــن،  أو سلطان  زعــيــم  أو 
أخالقيات ذلك العلم أو مع النصوص الشرعية، 
إذ يــلــوون أعــنــاق الــنــصــوص لــتــنــاســب مصالح 
حكامهم ومن فوقهم. فعلماء السلطان هم الذين 
يلبسون على األمـــة مــن أجــل دراهـــم السالطن 
وامللوك على حساب الشعوب. تشهد السعودية 
اليوم عمليات إصالحية عديدة في بنية املجتمع 
الــســعــودي، بــدأهــا ولــي العهد الــســعــودي، محمد 
بن سلمان، إال أن أسئلة كثيرة تدور بشأن هذا 
اإلصــــالح، ومـــن أهـــم هـــذه األســئــلــة: هــو مــا دور 
علماء الدين في هذه العملية؟ وكيف يتم توظيف 
الـــنـــص الـــديـــنـــي فـــي تــحــقــيــق مــصــالــح الــســلــطــة 
القصة  تــبــدأ  الــتــشــدد والــتــحــرر؟  السياسية فــي 
مــن حــصــار قــطــر، وحــشــد عــلــمــاء الــــدول األربـــع 

لتأييد هذا الحصار ضد دولة عربية ومسلمة، 
فقد انبرى مفتي العربية السعودية، الشيخ عبد 
ملنفعة  الحصار  أن  لتقرير  الــشــيــخ،   آل  العزيز 
القطرين أنفسهم، بينما حذر إمام الحرم املكي، 
مع  التعامل  من  السديس،  الرحمن  عبد  الشيخ 
»الفئة الضالة والجهات اإلرهابية«.  ما وصفها بـ
ولـــعـــل مـــن املـــفـــارقـــات فـــي اســـتـــخـــدامـــات هـــؤالء 
ــاءت مــــن حــكــومــات  ــ ــاة أنـــهـــا جــ ــ ــــدعـ املـــشـــايـــخ والـ
ووســـائـــل إعـــالم كــانــت تتهم قــطــر دائــمــا بدعم 
ــتــــي تــخــلــط  ــ ــي ال ــاسـ ــيـ ــسـ جــــمــــاعــــات اإلســـــــــالم الـ
السياسة بالدين، لكن الحكومات نفسها وآالتها 
وفتاويهم  املشايخ  هـــؤالء  استخدمت  الدعائية 

لشرعنة الحصار وخدمة مواقفها السياسية.
ــاء تــصــريــح هــيــئــة كــبــار  ــرى، جــ ــ مـــن نــاحــيــة أخــ
يراه  ما  كل  تأييدها  عن  السعودية  في  العلماء 
والعباد،  للبالد  اململكة مصلحة  في  األمــر  والة 
امللكي  األمــــر  عــلــى  مــنــهــا  تعليق  أول  فــي  ــــك  وذل

القاضي بالسماح للنساء بقيادة السيارات ألول 
مرة في تاريخ اململكة، األمر الذي شكل صدمة، 
وأطــلــق أســئــلــة مــن نـــوع: هــل كــانــت قــيــادة املـــرأة 
 
ً
للسيارة حراما أحله والة األمر، أم أنه كان حالال
األمــر أخفوه؟ والسؤال األهم:  البداية ووالة  منذ 
بإحقاق  املطالبة  هي  الدين  علماء  وظيفة  أليس 
الحقوق وإقرار الحالل من األمور، بل وفرضها 
علماء  انتظر  فلماذا  السياسية؟  السلطة  على 
ذلك  يستوجب  وأال  الفترة؟  هــذه  كل  السعودية 
توبة علنية وطلب املعذرة من النساء السعوديات 

عن إهدار حقوقهن طول تلك الفترة؟
العريفي،  محمد  الشيخ  املــنــابــر،  هــو شيخ  وهــا 
الله عليه وسلم  الله صلى  يصعد منبر رســول 
ويــــروي عــن املسلحن املــعــارضــن فــي ســوريــة 
املعارك  في  صفهم  في  تقاتل  املالئكة  رؤيتهم 
ضد الجيش السوري. وقد دعا العريفي نفسه 
الرئيس السوري بالخير في أحد مساجد مدينة 

حلب قبل اندالع الحرب في سورية، وهو نفسه 
الــقــذافــي،  الــقــتــيــل، معمر  مــن دعـــا لــرئــيــس ليبيا 
قبل اندالع األحداث في ليبيا ليعود مرة أخرى، 
ويــهــاجــم الــقــذافــي فــي أكــثــر مــن حـــادثـــة. إن زج 
الداعية الشيخ سلمان العودة في السجن مظهر 
السعودية.  السلطة في  أخطاء  آخــر من مظاهر 
فــهــذا الــشــيــخ عــلــى ســبــيــل املــثــال مــثــل العريفي 
تماما، هذا قبل العملية اإلصالحية. أما بعدها، 
فيتم زج الشيخ الثاني في السجن وتكريم األول 
واملحافظة على مكانته في اململكة، أليس السبب 
ذلك  كل  هناك؟  السياسية  السلطة  مخالفة  هو 
قرارات  وهي  السعودية،  العربية  باململكة  يضر 
متناقضة وليست عملية إصالحية أبدا.  تتعلق 
هـــذه األعـــمـــال اإلصــالحــيــة بــالــقــشــور فـــي بنية 
املجتمع السعودي، وعندما نتحدث عن عمليات 
املساواة  التحدث عن  لنا من  بد  إصالحية، فال 
والتمثيل  الحرة  واالنتخابات  والعدالة  والحرية 

ــاواة  ــســ الــشــعــبــي فـــي الــســلــطــة الــســيــاســيــة واملــ
التفريق بن  الشعب وعـــدم  ــراء وعــامــة  األمــ بــن 
الــشــعــب عــلــى أســــاس ديــنــي أو عــرقــي. فــــإذا ما 
قرر علماء السلطان االبتعاد عن النفاق، فال بد 
الحقيقية،  إلى هذه اإلصالحات  الدعوة  لهم من 
السعودية  املؤسسات  أركـــان  كــل  والــتــي تشمل 
واملجتمع السعودي، وأن يخضع الجميع لسلطة 
القانون، القانون وحده الذي ينظم روابط الناس 
ــنـــاس ســواســيــة  ــالـ فـ نــســبــهــم،  ال حــســبــهــم وال 
الكريم.  رسولنا  قــول  بحسب  املــشــط،  كأسنان 
تعاني السلطة الدينية، بأركانها املتمثلة بالكهنة 
املتأسلمن، من نفاق سياسي مستمر، وتوظف 
النص الديني لخدمة السلطة السياسية، وهو أمر 
بالعملية  اإلسالمي، ويضر حتى  بديننا  يضر 
اإلصــالحــيــة الــتــي يــزعــم ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 

محمد بن سلمان، أنه يقودها.
محمود البازي )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

سوسن جميل حسن

مـــــا حــــصــــل فـــــي ســــــوريــــــة، وعــــلــــى الــصــعــيــد 
املــجــتــمــعــي، هـــو تــكــريــس الـــشـــعـــور لــــدى كل 
جــمــاعــة مـــن األطـــــراف املــتــنــاحــرة بـــأن لديها 
ــي  ــ ــاقـ ــ ــون األخـ ــانــ ــقــ ــلــ ــة لــ ــريــ ــحــــصــ ــلــــكــــيــــة الــ املــ
والــضــمــيــر، الــتــي تــؤهــلــهــا ألن تــحــكــم بأنها 
الـــصـــح املــطــلــق والـــخـــيـــر املــطــلــق والــوطــنــيــة 
استخدام  مبّرر  حيازتها  وبالتالي  الكاملة، 
الــعــنــف، بــكــل أشــكــالــه ودرجـــاتـــه تــجــاه اآلخــر 
الذي يخالف ناموسها ومنظومتها القيمية. 
ــيـــع يـــضـــّحـــون  ــمـ وفــــــي املـــحـــصـــلـــة، كــــــان الـــجـ
ــــراع عــلــى الــســلــطــة والــحــيــازة  ــاء. صـ ــريـ ــاألبـ بـ
والـــنـــفـــوذ حـــولـــوه فـــي الـــوعـــي الــجــمــعــي إلــى 

صراع قيم وشريعة حياة.
وقع السوريون بني قَدرين، كل منهما غاشٌم 
وال يـــرحـــم، نـــظـــام قــمــعــي عــنــيــف، وفــصــائــل 
ارتهن  له تسلحت، وارتهنت مثلما  مواجهة 
الــنــظــام إلـــى جــهــات خــارجــيــة، فــقــضــوا على 
واملــســاواة  والعدالة  الحرية  في  الشعب  حلم 
وصـــون الــكــرامــة قــبــل كــل شـــيء، ولـــم يقدموا 
بل  املعنى،  فضاع  للمستقبل،  بديلة  صــورة 
 شعار على الشعب 

َ
صف أي معنى، ولم يبق

ُ
ق

أن يلهث خلفه غير إسقاط النظام، متعامني 
في  ساهموا  أنهم  ساطعٍة  جليٍة  حقيقٍة  عن 

مباركة النظام وتأييده من غالبية العالم.
قّدم هذا الشعب الضحية الكثير مرغًما، إذ 
مــن قــال إن هــذا هــو شكل ثــورتــه املنشودة؟ 
مـــن يــتــابــع االنــتــقــام الــهــمــجــي مـــن الــغــوطــة، 
الحدث،  قلب  مــن  الحية  واملشاهد  والــصــور 
ــــؤالء الـــســـوريـــون  ــ ــه هـ ــ ــ يــــعــــرف أي قـــــدر واجـ
العالم،  كل شــرور  املكشوفون على  اليتامى 
مشاهد تفوق الواقع وتربك الخيال، مشاهد 
تــدفــع الــعــقــل إلــــى الـــجـــنـــون، والــضــمــيــر إلــى 

عبد الصمد بن شريف

يــتــمــيــز الـــســـيـــاق الـــوطـــنـــي الـــعـــام فـــي املــغــرب 
ــتـــاب،  حـــالـــيـــا بـــارتـــفـــاع مـــنـــســـوب الـــنـــقـــد والـــعـ
فــــرواد شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــذيــن 
تــحــولــوا إلــى سلطة رقــابــيــة أصــبــح محّركهم 
إفــراغ غضبهم  اليومي وانشغالهم األساسي 
الــدولــة واألحـــزاب،  وسخطهم على مؤسسات 
ــال األوضـــــــــــاع  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــرون اسـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ألنــــــهــــــم يـ
وانتشار  وتأزمها،  واالقتصادية  االجتماعية 
املؤطرة  غير  االحتجاجات  من  موجة جديدة 
حــزبــيــا ونــقــابــيــا، مـــؤشـــرات بــيــنــة عــلــى فشل 
الدولة واألحزاب، في إيجاد حلول ناجعة لتلك 
املشكات التي باتت مصدر قلق متزايد لفئات 
املناطق.  مــن  مجموعة  فــي  عــديــدة  اجتماعية 
كما أن كتاب الرأي في الصحافة اإللكترونية 
والصحف الورقية، على اختاف مرجعياتهم، 
وتــبــايــن أهــدافــهــم ومــصــالــحــهــم، وقــربــهــم من 
مراكز صناعة القرار أو بعدهم منها، ينحون 
اآلن  حتى  املتبعة  االخــتــيــارات  على  بالائمة 
على املستويني، االقتصادي واالجتماعي. وال 
يترددون في تقديم توصيف قاتم لألوضاع، 
انتهاج  في  االستمرار  خطورة  إلــى  والتنبيه 
وتطبيقها،  نفسها  والسياسات  االخــتــيــارات 
ألن من شأن ذلك أن ُيحدث مزيدا من املتاعب 
ــتــــاالت، خــصــوصــا بــعــدمــا انــتــقــد امللك  واالخــ
مــحــمــد الـــســـادس نــفــُســه الـــنـــمـــوذج الــتــنــمــوي 
املــتــبــع حــتــى اآلن فـــي الــرســالــة الــتــي وجهها 
إلــى املــشــاركــني فــي أشــغــال املــنــتــدى البرملاني 
الدولي الثالث للعدالة االجتماعية الذي نظمه 
مجلس املستشارين املغربي يوم 19 فبراير/ 
ــا نــتــوخــى  ــنــ ــــي، حـــيـــث قـــــال »إنــ ــــاضـ شـــبـــاط املـ
مــن الــدعــوة ملــراجــعــة هـــذا الــنــمــوذج، أكــثــر من 
ــادة  مـــجـــرد إصــــاحــــات قــطــاعــيــة مـــعـــزولـــة، إعــ

الـــنـــزيـــف. كــــان هــــؤالء الـــســـوريـــون الــبــســطــاء 
أنــاًســا يعيشون كــمــا بــاقــي خــلــق الــلــه، لهم 
ــيـــهـــم وأشــغــالــهــم وأســـرهـــم  بــيــوتــهــم وأراضـ
وأحــامــهــم وطــمــوحــاتــهــم، لــم يسألهم أحــد، 
إن كانوا  السوريني،  أي من  ُيسأل  لم  مثلما 
ــــدون ثــــــــورة عـــلـــى شـــكـــل هــــــذه الـــحـــرب  ــريــ ــ يــ
بتغيير  حلمهم  على  انــقــضــوا  بــل  اللئيمة، 
ــأن الـــثـــورة تتحقق  حــيــاتــهــم، وأوهـــمـــوهـــم بـ
الــذي فرضوه، ولم يكونوا أرحم  بالنموذج 
مــن الــنــظــام. وجــرفــت الــثــورة بشكلها الــذي 
ــنـــاس إلــــى أتــونــهــا،  ــبـــرت عــلــيــه هـــــؤالء الـ أجـ
كثير منهم لم يختاروا حياتهم بعدها، بل 
صاروا مجبرين على حياٍة يفرضها الساح 
ومــنــطــق الـــقـــوة، فــالــقــول فـــي ســـوريـــة صــار 
للساح منذ زمــن بعيد، منذ أســرع الحراك 
إلى االنساخ عن سلميته والتسلح ملواجهة 

عنف النظام. 
ربما مشاهد  كثيرة،  رأينا صــورا ومشاهد 
املحترق  املقطعة واللحم  الــدمــار واألجــســاد 
ــرة وجــوهــهــم 

ّ
أو املــشــرشــر، واألطـــفـــال املــعــف

تعد  لم  والــتــراب،  بالدم  للتو،  الحياة  فاقدة 
الــقــدرة نفسها التي كانت  صــورا ذكية، لها 
لــلــصــور األولـــــــى، فــقــد مــضــغــتــهــا وعــلــكــتــهــا 
ــــوت الـــســـوري  ــنـــوات الـــحـــرب مـــن كـــثـــرة املـ سـ
وتــعــّدد أشــكــالــه. لكن هــنــاك صــور ومشاهد 
تــعــرض مــواقــف معينة، تحمل بــعــًدا رمــزًيــا 
كبيًرا تبارى األطراف الضالعون في إحداث 
املــأســاة فــي إشــهــارهــا، كــان هناك رعــٌب ضد 
القصف  عليه  يشهد  للموت،  وتــبــادل  رعــب 
املتبادل بني النظام والفصائل املسلحة على 
دمشق،  أحياء  وباقي  الغوطة  بني  املدنيني 
كــبــاب تــومــا أو ســـوق حـــي كــشــكــول أخــيــرا. 
ـــارت الــــصــــورة املـــتـــوفـــرة بــشــكــل لــحــظــي  صـــ
الرعب،  ا من  التقنيات الحديثة جــزًء بفضل 

والبرامج  االقتصادية  الـــورش  بعض  ترتيب 
ــلـــورة رؤيــــة  ــبـ ــا نــتــطــلــع لـ ــمــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وإنــ
مــنــدمــجــة لــلــنــمــوذج الــســيــاســي واالقــتــصــادي 
واالجــتــمــاعــي بـــبـــادنـــا، وملــنــظــومــة الــحــكــامــة 

املركزية والترابية، في كل أبعادها«.
ولــعــبــت الــحــركــات االحــتــجــاجــيــة فــي عـــدد من 
املــنــاطــق، خــصــوصــا فــي إقــلــيــم الحسيمة في 
ــرادة فـــي املنطقة  ــ الـــريـــف شـــهـــورا، ومــديــنــة جـ
للفحم  منجم  أكبر  كانت تضم  التي  الشرقية 
ــرار الــســلــطــات  ــ ــرب، قـــبـــل قــ ــغــ الـــحـــجـــري فــــي املــ
الــنــوع من  هــذا  أنتج  بإغاقه، عاما أساسيا 
األحـــكـــام واملـــواقـــف والــتــقــيــيــمــات، وأفــســح في 
املــجــال أمـــام تــجــاذبــات وصــراعــات بــني جملة 
مــن املــقــاربــات والـــتـــصـــورات، وفــجــرت سجاال 
ــدم  ــرام الــــقــــانــــون وعــ ــ ــتـ ــ حــــــادا بـــشـــأن مـــبـــدأ احـ
في  السكان  وحــق  املؤسسات  اشتغال  عرقلة 
ــتـــجـــاج والـــتـــظـــاهـــر لــتــحــقــيــق مــطــالــبــهــم،  االحـ
فاعلية  ومـــدى  واملــســؤولــيــة  الــحــريــة  وثنائية 
ــــي تــدبــيــر  ــنــــيــــة ونـــجـــاعـــتـــهـــا فـ ــة األمــ ــالـــجـ ــعـ املـ
مــثــل هـــذه املــلــفــات املــعــقــدة واملــتــداخــلــة، وذات 
معوملا  أصبح  عــام  لــرأي  الكبيرة  الحساسية 
ومـــنـــفـــتـــحـــا بـــحـــكـــم الـــــثـــــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، 
أتاحت  التي  االجتماعي  التواصل  ومنصات 
ورسائل  مــواقــف  لتسويق  هائلة  إمكانات  لــه 

وخطابات وتمريرها في شتى االتجاهات.  
الدولية  املالية  املــؤســســات  تقارير  أن  الــافــت 
واإلقليمية ومراكز أبحاث يعتّد بمصداقيتها 
الصاعدة  الــدول  قائمة  املغرب ضمن  تصنف 
وبمؤشرات  اقــتــصــاديــة،  بعافية  تتمتع  الــتــي 
ــي كــل  ــن تـــطـــور مـــلـــحـــوظ فــ ــة، تـــنـــم عــ ــيـ ــابـ إيـــجـ
ــــب إلــــيــــه  الــتــقــريــر  ــا  ذهـ ــ ــذا مـ ــ ــاعـــات. وهــ ــقـــطـ الـ
الدولي  النقد  الــذي صــدر أخيرا عن صندوق 
فــي شـــأن األوضـــــاع االقــتــصــاديــة فــي املــغــرب،  
وتــحــديــدا حــول الــوضــع املــاكــرو – اقتصادي، 

ســمــحــوا بــخــروج املــدنــيــني ســيــنــفــرد الــنــظــام 
دروًعــا  املدنيون  كان  إذن،  بالثوار.  وحلفاؤه 
في  السوريني  أن  السافرة  والنتيجة  بشرية. 
هــذه الحرب يمارسون إرهــاًبــا ضد بعضهم 

بعضا.
تصير الصورة املتوفرة بشكل لحظي بفضل 
ا مـــن الــــرعــــب، من  الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة جــــــزًء
الــفــوضــى، مــن الــتــهــتــك األخـــاقـــي. وإذ يقول 
أندريه غازو: »ليس هنالك من صورة بريئة« 
فإن الصورة ال تنقل الحقائق، وإنما املعرفة 
عـــن هــــذه الــحــقــائــق، املــعــرفــة الــتــي تــحــّددهــا 

إيديولوجيا من يلتقط الصورة ويوظفها.
مـــا مـــارســـه كـــل األطــــــراف فـــي ســـوريـــة أفــعــال 
تتجاوز األخاق. كل حرب هي غير أخاقية، 
اّدعــت األحقية،  البداية، ومهما  بل هــي، منذ 
تضمر في باطنها إماتة األخــاق والضمير 
أو  والــحــرب حتًما نتيجة  بالفوز.  كــي تظفر 
امتداد للغياب السياسي، خصوصا أن هذا 
والرعب  الغياب حاضر بجدارة في سورية، 
صــار فــي كــل مــكــان بسبب العنف املؤسسي 
والــذهــنــي والــجــســدي والــنــفــســي. لــســان حــال 
كــــل طـــــرف يــــقــــول: نـــحـــن األقـــــــــوى، ومـــــع هـــذا 

انسداد اآلفــاق.  وكلما بدا جزء ال يستهان به 
 في مؤسساته، واختيارات 

ً
من املغاربة أقل ثقة

دولــتــه، تــرســخــت املــراهــنــة أكــثــر عــلــى املــغــرب، 
بــلــدا مــســتــقــرا ونــمــوذجــا لــلــتــدبــيــر الــتــوافــقــي 
والسلس لألزمات واالحتقانات واالختافات، 
ــيــــون، ومــن  ــادة دولــ ــ ــــذه مــســألــة يــؤكــدهــا قـ وهـ
ــبـــق، نــيــكــوال  ذلــــك أن الــرئــيــس الــفــرنــســي األسـ
ــــوار مــبــاشــر عــقــب افــتــتــاح  ســــاركــــوزي، فـــي حـ
مــنــتــدى كــرانــس مــونــتــانــا الـــدولـــي فــي مدينة 
الــداخــلــة فـــي الــصــحــراء املــغــربــيــة، وبــحــضــور 
رئيس الحكومة املغربية وشخصيات أفريقية 
ودولــيــة مــرمــوقــة، قــال »مــا يــحــدث فــي املغرب 
إلــى ما حصل  فــإذا نظرنا  يعتبر استثنائيا، 
خال الـــ15 سنة املاضية، نجد أن عددا كبيرا 
من دول املنطقة عرفت مشكات وإضرابات ال 
تحصى. من بني تلك الــدول يمكن أن تتباهى 
بــأنــهــا حــافــظــت عــلــى االســـتـــقـــرار واالنـــفـــتـــاح 
والـــــتـــــقـــــّدم والـــــحـــــداثـــــة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن كــل 
واالنتكاسات؟  واملعاناة  واألزمـــات  املشكات 
ــرار الـــذي  ــقـ ــتـ ــن يــمــكــنــهــا أن تــضــاهــي االسـ ومــ
عرفته اململكة خال الـــ15 سنة السابقة؟ ومن 
يمكن أن يقول، غير املغرب، أنه استطاع فعا 
التقدم  وتحقيق  دســتــوريــة«،  »ثــورة  بـــ القيام 
ــــاج كــل قــواه  والــديــمــقــراطــيــة واالنــفــتــاح، وإدمـ

قــوى تدعم  مــن  صــرنــا ضحايا ومستهدفني 
الــعــمــالــة واملــتــآمــريــن عــلــيــنــا. ونــحــن الــوطــن 
وحـــمـــاة الـــوطـــن، فــمــن حــقــنــا أن نــنــتــقــم ألنــنــا 
مستهدفون وضحايا، ونستعمل كل أشكال 
العنف. ومن هذا العنف، ذلك النمط الخبيث، 
والشهامة،  النبل  يّدعي  الــذي  الناعم  العنف 
كما مشهد أحد أعضاء مجلس الشعب، وهو 
ــاجـــات املــــاء والــســنــدويــشــات على  يــــوزع زجـ
املــدنــيــني الــخــارجــني مــن الــغــوطــة، يساومهم 
الزجاجة وهو  يمد  على عطشهم وجوعهم، 
في األعلى، يمّدها من فوق الرؤوس الحاملة 
ــا ال يــمــكــن تــفــســيــر نــظــراتــهــا واأليــــدي 

ً
عــيــون

ا 
ً

تاريخ تختصر  زمنيٍة  لحظٍة  في  املــمــدودة 
بــالــروح بالدم  ــرّددوا  يـ بــأن  بحاله، ويأمرهم 
نــفــديــك يــا بــشــار. فـــأي كـــرٍم وأيـــة كــرامــٍة هــذه 
التي تحملها تلك املشهدية؟ أي انتصاٍر قائم 
يمكن  والكرامة؟  العيش  على  املساومة  على 
 في اللحظة 

ً
للمنتصر أن يلّمع انتصاره قليا

لــكــن ســلــوًكــا كــهــذا ينتهك املعاني  األخـــيـــرة، 
األخاقية ال يمكن أن يحرز الفوز والتعاطف 

حتى أمام مناصريه.
طرد الشعوب املهزومة 

ُ
في مرايا بورخيس، ت

إلـــى مــا خــلــف املـــرايـــا، وتــفــرض عليها الــقــوة 
اإلمـــبـــراطـــوريـــة، أن تعكس  ــوة  قــ املــنــتــصــرة، 
صــورة املنتصرين، لكن الحال ال يبقى على 
املــطــرودة  الــوقــت، فهذه الشعوب  وضعه مــع 
املـــقـــهـــورة تــســتــعــيــد وعــيــهــا ذاتـــهـــا، وتــحــطــم 
ــا، وتــــخــــرج مـــنـــهـــا مــنــطــلــقــة ملـــحـــاربـــة  ــ ــرايــ ــ املــ
اإلمــبــراطــوريــة. ولـــن يــكــون الــشــعــب الــســوري 
اســتــثــنــاًء، فــهــذا مــنــطــق األشـــيـــاء، وسيكسر 
ــا املـــســـتـــبـــّديـــن الـــقـــدامـــى  ــرايــ املــــرايــــا كـــلـــهـــا، مــ
والــحــديــثــني، الــطــغــاة الــذيــن ســرقــوا ماضيه، 

والذين يسرقون حاضره ومستقبله. 
)كاتبة سورية(

السياسية بمختلف توجهاتها؟ املغرب دولة 
قوية ومستقرة، ويتوفر على اقتصاد حداثي، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، بــلــد ديــمــقــراطــي يتمتع 

باالستقرار«.
مــؤكــد أن هــنــاك مــشــكــا حــقــيــقــيــا وجـــديـــا في 
املـــغـــرب، يــتــمــثــل فـــي غــيــاب وظــيــفــة الــوســاطــة 
السياسية  األحـــــزاب  بــهــا  تــقــوم  أن  املـــفـــروض 
والــنــقــابــات. لــكــن يــبــدو أن خــلــا كــبــيــرا لحق 
ــبــــاد فــي  ــقـــابـــي فــــي الــ ــنـ ــزبـــي والـ املـــشـــهـــد الـــحـ
ــا الـــتـــســـاؤل  ــروعـ ــشـ ــت الـــــراهـــــن، وبــــــات مـ ــوقــ الــ
عــن جــــدوى وجــــود األحـــــزاب وضــرورتــهــا في 
حــد ذاتـــهـــا، الســيــمــا أن هــنــاك أحـــزابـــا راكــمــت 
تجد حرجا  ولــم  ممارسات سياسية سلبية، 
فــي تــســويــق خــطــابــات وصــولــيــة، إذ اختزلت 
العمل واملمارسة في مجرد احتال مقاعد في 
البرملان، والظفر بحقائب وزارية، تحت طائلة 
قيمة،  وال  الديمقراطي  للنضال  معنى  ال  أنــه 
إذا لم يفض ويؤدي مباشرة إلى السلطة. وفي 
هذا السياق، يطرح السؤال الكبير: بماذا يمكن 
تــفــســيــر انــســحــاب األحـــــزاب مـــن مــجــال الفعل 
ــبـــادرة، ولــجــوؤهــا إلـــى الــصــمــت، فــي وقــت  واملـ
يــعــرف فــيــه املــجــتــمــع جــمــلــة مــن االحــتــقــانــات، 
االجتماعية  والــهــشــاشــة  والـــفـــوارق  كالبطالة 

وانتشار العنف املادي والرمزي؟ 
الــديــنــامــيــة االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي 
الــديــمــغــرافــيــة  واالنـــتـــقـــاالت  املـــغـــرب،  يعيشها 
واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة الــتــي 
يــعــرفــهــا، وكـــــذا الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــواجــهــهــا، 
والـــرهـــانـــات اإلســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي يــتــبــنــاهــا، 
ــادرة عــلــى املـــبـــادرة  ــ ــــزاب قـ تــســتــلــزم وجــــود أحـ
والــحــفــاظ عــلــى تــواصــل مستمر بــاملــواطــنــني، 
ولديها القابلية لاشتغال، وإحراج السلطات 

الحاكمة بشكل إيجابي.
)كاتب وإعالمي مغربي(

ــن الــتــهــتــك األخــــاقــــي.  أب  ــن الـــفـــوضـــى، مـ مـ
يصرخ أمام شاشة جّوال يصّوره بأن ليس 
لديه ما يطعم أسرته، فكيلو السكر بخمسة 
ا، والشاي بخمسني، ورغيف الخبز 

ً
عشر ألف

الواحد بمائتني وخمسني، وغيرها وغيرها 
فــي شــتــاء دمشق  أب  العيش.  مــن بديهيات 
ق أغــطــيــة األســـــــرة، لــيــحــرقــهــا 

ّ
ــز ــمـ الــــقــــارس يـ

مما  يطبخوا  عليها،  ويــتــدفــأوا  ويــطــبــخــوا 
اليابسة،  الــحــبــوب  لــديــهــم مــن خــزيــن  تبقى 
ثم يختنق صوته بالبكاء، بكاؤه يجرح في 
الــصــمــيــم. فعلى الــرغــم مــن الــحــصــار، كانت 
ــاق يــمــر مــنــهــا الـــســـاح والــســلــع،  ــفـ هـــنـــاك أنـ
لكن تــجــار الــحــروب وتــجــار الـــدم يتاجرون 
ــمــــارســــون  بــــــــــــاألرواح لــتــحــصــيــل املـــــــــال، ويــ

البلطجة حّد القتل لتطويع اإلرادات. 
رجـــل آخـــر يــصــرخ: مــا عـــاد بــدنــا حـــريـــة.. من 
يلومه؟ ما نفع الحرية إذا كانت الحياة على 
مــشــارف املـــوت؟ وفــي الضفة األخــــرى، هناك 
إعــام الــنــظــام، أو اإلعـــام املــوالــي الــذي ينقل 
مشاهد خــروج املدنيني، هل كل ما عبر عنه 
الخارجون كان تحت ضغط القوة والتهديد 
من النظام؟ ال أظن، وهذا ليس شهادة براءة 
أو حسن سلوك للنظام، لكنه انطباع عاطفي 
أنها صادقة،  الناس على  أولئك  أقــوال  ى 

ّ
تلق

املسلحني  إن  كثيرون  قــال  في لحظتها.  أقله 
هتكوا حياتهم، وإنهم يأخذون أوالدهم إلى 
الــقــتــال بـــاإلكـــراه. ومــنــهــم مــن قـــال إن أبــنــاءه 
لم يسمحوا  الخمسة عشر  من عمر  الفتيان 
ــا، مـــن قلب  لـــه بـــالـــخـــروج، بـــل ومــنــهــم مـــن دعــ
الذل  الذين ساموهم  املقاتلني  على  مفجوع، 
والجوع والهوان. ليس هذا الكام مستغربا، 
فمنذ أسابيع قليلة، صرح سياسي معارض 
فــي مــوقــع مــســؤولــيــة عــلــى إحـــدى الــشــاشــات 
ــــوري، بـــأنـــهـــم لــو  ــسـ ــ الـــنـــاشـــطـــة فــــي الــــشــــأن الـ

ــيــــارات اقــتــصــاديــة  ــتــ حـــيـــث ســـجـــل أهـــمـــيـــة اخــ
عـــديـــدة ســلــكــتــهــا الـــحـــكـــومـــة. وتـــوقـــف تــقــريــر 
أصدره البنك األفريقي للتنمية عند التحسن 
الكبير فــي مــؤشــرات اقــتــصــاديــة عــديــدة سنة 
2017 فــي املــغــرب، وصنفها أحسن املــؤشــرات 
االقــتــصــاديــة املــســجــلــة خـــال الــســنــة املــاضــيــة 
فـــي دول شـــمـــال أفــريــقــيــا. وأوضــــــح، فـــي هــذا 
الـــســـيـــاق، أن االســـتـــقـــرار الــســيــاســي واملـــوقـــع 
الــجــغــرافــي االســتــراتــيــجــي لــلــمــغــرب، وتــطــور 
على  كــثــيــرا  كــلــه  ذلـــك  التحتية، ســاعــد  البنية 
ــذه الــنــتــائــج االقــتــصــاديــة الـــوازنـــة.  تــحــقــيــق هـ
غــيــر أن تــقــريــر صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أشــار 
إلى عجز االختيارات االقتصادية في املغرب، 
ومـــحـــدوديـــتـــهـــا فـــي اســتــيــعــاب الــطــلــب حــول 
الشباب،  لفئة  بالنسبة  خصوصا  التشغيل، 

حيث يرتفع معدل البطالة إلى %30.
وُيــعــزى مــصــدر الــقــلــق وســـط شــرائــح واســعــة 
من املجتمع املغربي، خصوصا الشباب،  إلى 
عـــدم انــعــكــاس املـــؤشـــرات املـــاكـــرو- اقتصادية 
البنية  تطور  من  الرغم  فعلى  التشغيل،  على 
التحتية مــن مــوانــئ وطــرق ســيــارة ومــطــارات 
وتحفيزات  امتيازات  ذات  صناعية  ومناطق 
ضريبية، ووجــود شبكة مواصات متطورة، 
بما فيها استعداد الباد للعمل قريبا بالقطار 
ــتــــاج الـــزراعـــي  فـــائـــق الـــســـرعـــة، و تــحــســن اإلنــ
ومـــؤشـــرات االســتــثــمــار الــخــارجــي والــداخــلــي 
الـــعـــمـــومـــي والــــــخــــــاص، يـــظـــل ســــــوق الــشــغــل 
عـــاجـــزا عـــن امــتــصــاص الــبــطــالــة واســتــيــعــاب 
طلبات الــشــغــل، وهـــذه إحـــدى املــفــارقــات التي 
ــا  ــر املــغــربــيــة الــتــي زادهـ تــقــض مــضــاجــع األســ
فــشــل املــدرســة العمومية قــلــقــا، حــيــث لــم تعد 
تخرج سوى آالف العاطلني الذين سرعان ما 
أســري واجتماعي، وقوة  إلى عبء  يتحولون 
مرشحة لكل التحوالت غير املطمئنة في ظل 
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»مسيرة من أجل حياتنا« في واشنطن

الغوطة الشرقية توّدع أهلها

17

واشنطن ـ أحمد األمين

ال تــــرى الــنــاشــطــة األمـــيـــركـــيـــة مـــن أصـــول 
أفريقية، التي التقت بها »العربي الجديد« 
ــمــــة األمـــيـــركـــيـــة  خـــــــال تــــظــــاهــــرة الــــعــــاصــ
واشنطن، الحاشدة، أول من أمس السبت، إمكانية 
قوانني  على  االحتجاجية  الحركة  أهــداف  لتحقيق 
حــيــازة األسلحة فــي الــواليــات املتحدة ووقــف قتل 
في  إاّل  الــدراســيــة،  مقاعدهم  على  املــــدارس  تاميذ 
حال استمرار التظاهرات وعدم خروج املحتجني من 
األبيض والكونغرس  البيت  الــشــوارع قبل رضــوخ 
ملطالب غالبية األميركيني بإصدار قوانني صارمة 

تفرض قيودًا مشددة على بيع األسلحة.
نزلت  التي  السبعينية،  اليسارية  الناشطة  تقول 
إلــى شــوارع العاصمة،  مع مئات آالف األميركيني 
ــا عـــاصـــرت مــخــتــلــف مـــراحـــل نـــضـــاالت حــركــة  ــهـ ـ

ّ
إن

أميركا  فــي  العنصرية  ومكافحة  املدنية  الحقوق 
في  عندما شاركت  املاضي،  القرن  منذ ستينيات 
األســود  األميركي  الزعيم  قادها  التي  التظاهرات 
 أصحاب شركات 

ّ
مارتن لوثر كينغ. هي تعتبر أن

الـــســـاح هـــم الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي فـــي واشـــنـــطـــن منذ 
عشرات السنني.

هــذا املوقف من لوبي شركات الساح الــذي يملك 
في  الحاكمة  السياسية  الطبقة  على  كبيرًا  نفوذًا 
واشنطن، هــو لسان حــال كثير مــن املشاركني في 

الحراك ضد الساح، من التاميذ واألهالي الذين 
نزلوا إلى شــوارع واشنطن ونيويورك وشيكاغو 

وغيرها من املدن األميركية.
فــي مدينة بــالــم بيتش فــي فــلــوريــدا، أجــبــر موكب 
الرئيس األميركي دونالد ترامب على تغيير خط 
سيره كي يتجنب املرور بالقرب من عشرات آالف 
املــتــظــاهــريــن مــن تــامــيــذ املــــدارس وأهــالــيــهــم. قــّدر 
 مشهد آالف 

ّ
املــســؤولــون عــن املــوكــب الــرئــاســي أن

ــازة األســـلـــحـــة  قـــد ال  ــيـ املــحــتــجــني عــلــى قـــوانـــني حـ
يكون مريحا للرئيس خال إجازته األسبوعية في 
مارا الغو، وهو الذي كان قد غادر البيت األبيض 
املتظاهرين  آالف  مــئــات  مــن  هــربــا  الجمعة  مــســاء 
الذين احتشدوا في العاصمة واشنطن في مسيرة 
ــع والــعــشــريــن مـــن مـــــارس/ آذار الــتــي أطــلــق  ــرابـ الـ
فالرئيس  أجــل حياتنا«.  من  »مسيرة  اســم  عليها 
ــان قد  األمـــيـــركـــي، الــــذي مـــا لــبــث أن تـــراجـــع عــمــا كـ
أعــلــنــه بــشــأن فـــرض قــيــود عــلــى حـــيـــازة األســلــحــة 
السياسية  التداعيات  يــدرك  فلوريدا،  بعد مجزرة 
للحراك املدرسي ضد الساح، خصوصا تداعياته 
االنــتــخــابــيــة مــع رهــــان الــحــزب الــديــمــقــراطــي على 
استعادة السيطرة على الكونغرس في االنتخابات 
النصفية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل.

هـــذا الـــرهـــان الــديــمــقــراطــي عــلــى تسييس الــحــراك 
وقــطــف ثــمــاره فــي االنــتــخــابــات املقبلة، تعبر عنه 
أيـــضـــا تـــغـــريـــدة لــلــرئــيــس الـــســـابـــق بــــــاراك أوبـــامـــا 

أشـــــادت بـــالـــحـــراك الــشــبــابــي ضـــد الـــســـاح، ورأت 
 
ّ
فيه حركة تغيير واعــدة، فيما يؤكد املنظمون أن

إاّل  الرابع والعشرين من مــارس ما هي  تظاهرات 
بداية لحركة احتجاجية واسعة ستتصاعد خال 

األسابيع واألشهر املقبلة.
الــســاح عن  وال ينفصل السجال األمــيــركــي حــول 
العناوين الداخلية الخافية األخرى بني الحزبني 
تشكل  أن  يتوقع  الــتــي  والديمقراطي  الجمهوري 
قــضــايــا مــحــوريــة فــي الــحــمــات االنــتــخــابــيــة، مثل 
قضية أوالد املهاجرين غير الشرعيني من أميركا 
ــا« الــذي  ــ الــاتــيــنــيــة  املـــعـــروف بــاســم بــرنــامــج »داكـ
مــا بعد  إلــى  فــي شأنه تأجل أيضا  البت   

ّ
أن يبدو 

االنتخابات، باإلضافة إلى قضية العنصرية.
وفــــي حــــوار مـــع مــوقــع »أكـــســـيـــوس« أشــــار ديــفــيــد 
هوغ، وهو أحد الناجني من حادثة إطاق النار في 
مدرسة »مارجوري ستونمان دوغاس الثانوية« 
 وجود 

ّ
وأحــد قياديي الــحــراك ضد الساح إلــى أن

رجال الشرطة الدائم في املدرسة بعد املجزرة أثار 
حفيظة التاميذ من أصول أفريقية الذين يشكلون 
نحو 25 في املائة من مجمل تاميذ املدرسة. وقال 
ــتــــراف بـــوجـــود مــشــكــلــة بـــني رجـــال  ــه يــجــب االعــ ــ ـ

ّ
إن

الــشــرطــة واألقــلــيــة ذات األصـــول األفــريــقــيــة بسبب 
ــال  ــرات الـــشـــبـــان الـــســـود بـــرصـــاص رجـ مــقــتــل عـــشـ

الشرطة البيض في السنوات األخيرة.
  مــــدرســــة »مـــــارجـــــوري 

ّ
إلــــــى أن تــــجــــدر اإلشــــــــــارة 

ستونمان دوغاس الثانوية« في مدينة باركاند 
فـــي واليـــــة فـــلـــوريـــدا، جـــنـــوب الــــواليــــات املــتــحــدة، 
شهدت في الرابع عشر من فبراير/شباط املاضي 
 و17 

ً
ــار ذهـــب ضحيته 17 قــتــيــا حــــادث إطــــاق نـ

التلميذ  فهو  املجزرة  بارتكاب  املتهم  أما  جريحا. 
الــســابــق فــي املـــدرســـة نــيــكــوالس كـــروز )19 عــامــا( 
الذي وجهت إليه اتهامات بالقتل العمد ومحاولة 
القتل بنفس عدد الضحايا. وتعتبر هذه الحادثة 
سببا أساسيا في رفع حدة النقاش حول الساح 
ــّد غــيــر املـــســـبـــوق، خــصــوصــا لجهة  ــذا الـــحـ إلــــى هــ

التظاهرات الضخمة.

مجتمع
ه تمكن من إنقاذ ركاب عّبارة اصطدمت بصخرة في املياه 

ّ
قال خفر السواحل الكوري الجنوبي إن

قبالة الساحل الجنوبي الغربي للباد، أمس األحد، وعددهم 163 شخصا. وقال مسؤول في خفر 
قلوا إلى الشاطئ على منت أربعة زوارق 

ُ
 ركاب العّبارة الـ158، باإلضافة إلى طاقمها، ن

ّ
السواحل إن

 عملية اإلنقاذ 
ّ
تابعة لقوات خفر السواحل وعدد من مراكب الصيد املدنية. وأضــاف املسؤول أن

 املياه لم تغمر العّبارة ولم تفقد توازنها، رغم االصطدام الذي وقع قبالة جزر 
ّ
جرت بساسة، ألن

)أسوشييتد برس( في مقاطعة سنان. 

ربطت دراسة من جامعة »نورثوسترن« األميركية بني البدانة وأمراض القلب. وفحص الباحثون 
بيانات أكثر من 190 ألف بالغ شملتهم عشر دراسات مختلفة سابقا. وفي بداية تلك الدراسات لم 
 من الرجال ونحو 60 في املائة 

ّ
 70 في املائة على األقل

ّ
يكن أّي من املشاركني مريضا بالقلب لكن

 مخاطر اإلصابة بأمراض القلب كانت أعلى 
ّ
من النساء كانوا يعانون من الوزن الزائد. وتبنّي أن

بني أصحاب الوزن الزائد من الرجال بنسبة 21 باملئة من غيرهم، ولدى صاحبات الوزن الزائد من 
)رويترز( النساء بنسبة 32 في املائة. 

دراسة أميركية تربط البدانة بأمراض القلبخفر السواحل ينقذ ركاب عبّارة في كوريا الجنوبية

والديموقراطي  الجمهوري  الحزبان  ينقسم 
حيازة  فــي  األميركيين  حــق  حــول  أيديولوجيًا 
حقًا  الجمهوريون  يعتبره  الذي  الفردية  األسلحة 
يرى  فيما  األميركي،  الدستور  عليه  ينّص  مقدسًا 
ظاهرة  لضبط  األوان  آن  قد  أنّه  الديمقراطيون 
المسلح  العنف  ووقف  أميركا،  في  السالح  انتشار 

الذي يودي بحياة نحو 40 ألف أميركي كّل عام.

40 ألف ضحية سنويًا

للعاصمة  الشرقية  الغوطة  ال شيء على حاله في 
 ومعه 

ً
الــســوريــة دمــشــق. الــحــصــار اســتــمــر طــويــال

 حجر على حجر. قتل كثير 
َ

القصف حتى لم يبق
مـــن األهـــالـــي وجــــرح كـــثـــيـــرون، ومــــن بــقــوا هـــا هم 
رون شيئًا فشيئًا. في الصورة طفل في عربن،  ُيهجَّ
ه يلقي نظرة أخيرة 

ّ
كان مصيره التهجير أيضًا. لعل

ه بعد شهور 
ّ
على منطقة عاش فيها منذ ولد. ولعل

مــن العيش فــي املــالجــئ ال يتعرف على املــكــان إذ 
إلــى ركــام بفعل القصف املدفعي والــغــارات  تحول 
الجوية اليومية. أمس وقبله استمر تهجير عناصر 
عائالتهم  جانب  إلــى  املسلحة  السورية  املعارضة 
واألهالي ممن ال حول لهم وال قوة في الصراع، ولو 
كانت قلوبهم تهتف نصرة للمظلوم على الظالم... 
أي نصرة ألنفسهم ولبعضهم البعض في مواجهة 

الدبابة والصواريخ. هي موجة التهجير الثانية من 
قد  العشرات  وكــان  بعد حرستا.  الشرقية  الغوطة 
بانتظار  األحــد،  أمــس  أمتعتهم في عربن،  حزموا 
)شمال  إدلــب  محافظة  إلــى  تهم 

ّ
أقل التي  الحافالت 

ــفــــاق تــم  ــر اتــ ــ ــة، إثـ ــر مـــعـــاقـــل املــــعــــارضــ ــ غـــــــرب(، آخـ
التوصل إليه برعاية روسيا حليفة دمشق. سبق 
فيلق  تنظيم  إلــى  ينتمون  مقاتل  ألــف  نحو  هـــؤالء 

الرحمن غادروا السبت املدينة مع عائالتهم. وأجبر 
بعد  أسلحتهم،  معظم  عن  التخلي  على  املقاتلون 
تفتيشهم، وجرى نقل املغادرين على منت حافالت 
 حــافــلــة بحسب 

ّ
ــي فـــي كـــل بــصــحــبــة جــنــدي روســ

»فـــرانـــس بــــرس«. ومـــن املــقــرر إجـــالء سبعة آالف 
شخص من هذه املنطقة خصوصًا زملكا وعربن 

وحي جوبر، ما قد يستغرق عدة أيام.
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 الــســويــد تــبــدو حـــذرة فــي إطـــاق تسمية 
ّ
لــكــن

»غيتو« على تجمعات املهاجرين، بحسب ما 
يشير الخبير في شؤون الهجرة والدمج بيتر 
»العربي الجديد«.  لـ الرســون، في غوتيبورغ، 
ويعيد األمر إلى »أمور تتعلق بثقافة االنفتاح 
 البعض 

ّ
التاريخي في بلدنا، على الرغم من أن

بات يتجرأ اليوم كما في كوبنهاغن«.

»ضيوف سوق العمل«
قبل 

ُ
فــي بــدايــة ستينيات الــقــرن املــاضــي، است

اآلالف للعمل تــحــت مــســّمــى »ضــيــوف ســوق 
ــل«. وكــــانــــت الــــدنــــمــــارك تـــحـــتـــاج إلــيــهــم  ــمـ ــعـ الـ
تمامًا كما السويد وأملانيا. وحتى منتصف 
إقــامــة  ــمــنــح 

ُ
ت الـــقـــرن، كــانــت  سبعينيات ذلـــك 

بمجّرد إظهار عقد عمل في مصنع أو ورشة.
ـــل األتـــــــراك والــيــوغــســافــيــون )حــيــنــهــا( 

ّ
ومـــث

وكـــذلـــك املــغــاربــة أغــلــبــيــة، وقـــد انـــضـــّم إليهم 
آخــرون من األردن وفلسطني وسورية.  عــرب 
وبعض هؤالء لم يهتّم كثيرًا باللغة، أو كما 
يقول أبــو صافي »لــم يهتم أصحاب األعمال 
وبعضنا  الدنماركية،   للغة  بإجادتنا  كثيرًا 
السياسيون  يهتم  لــم  كذلك  بنفسه.  تعلمها 
وقت  فــي  انتشرت  وقــد  السكن،  ملسألة  كثيرًا 
في مجمعات سكنية  التكدس  ظاهرة  الحــق 
محددة، خصوصًا مع الحاجة إلى شقة أكبر 

الستقبال الزوجة واألطفال«.
ويــبــرز الــنــقــاش أوســـع حـــول الــشــبــاب الــيــوم، 

الدنمارك، وإليهم  أو كبروا في  ولــدوا  الذين 
انضم آالف مــن أبــنــاء الاجئني مــن خــال لّم 
فهم 

ّ
 القوانني تصن

ّ
الشمل. وعلى الرغم من أن

التسمية »من  الجدال حول   
ّ
فــإن »مواطنني«، 

أصول إثنية أخرى« يبقى مازمًا لكل نقاش 
حول »سياسة الدمج«.

خوف من انتشار 
»المجتمعات الموازية«

ــل  الــتــعــقــيــدات الــتــي عــاشــهــا املــهــاجــرون األوائـ
البطالة  في مجتمعات محلية وارتفاع نسب 
واألعمال الجنائية الصادرة عن فئة صغيرة، 
مــــن األمــــــــور الــــتــــي اســتــغــلــهــا مـــنـــذ مــنــتــصــف 
الــثــمــانــيــنــيــات الــيــمــني الــقــومــي عــبــر »الــحــزب 
الــتــقــدمــي« الـــذي تــحــّول الحــقــًا إلـــى واحـــد من 
ــا تـــأثـــيـــرًا تــحــت اســم  ــثـــرهـ أكـــبـــر األحـــــــزاب وأكـ
»حــزب الشعب الــدنــمــاركــي«. وقــد دفــع اليمني 
الليبراليني  القومي مــن خــال مــســاومــات مــع 
القوانني، خصوصا  إلى تشديد  واملحافظني، 
بــالــتــالــي، تقول  الــشــمــل«.  »لــم  بـــ املتعلقة  تــلــك 
فلسفة املعسكَرين إنه من غير املمكن ملن هو 
غير مندمج في األصل أن يحضر زوجة وأطفااًل 
هم سوف يكونون 

ّ
ويساهم في دمجهم، إذ إن

جزءًا من املجتمع الهامشي واملوازي في البلد. 
وهــــذه الــفــلــســفــة كــانــت قــد طــرحــتــهــا مؤسسة 
قــبــل أن تصير  كـــيـــرســـغـــوورد،  بــيــا  ــزب،  ــحــ الــ
طرح استنادًا 

ُ
سياسة رسمية للبلد اليوم، وت

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

الــتــي أطلقها رئيس  الــدعــوة  أتــت 
لـــوكـــا  الرس  الـــــدنـــــمـــــارك،  وزراء 
ــام  ــعــ ــة الــ ــ ــدايــ ــ ــــي بــ ــن، فــ ــ ــــوســ ــمــ ــ راســ
الجاري، من أجل إنهاء ما سّماه »املجتمعات 
الجدال  لتكمل  الغيتوات،  وتفكيك  املــوازيــة« 
 معضلة إسكندنافية 

ّ
املستمر حول آليات حل

ر منها خبراء، وهي تمّدد تلك التجمعات 
ّ
يحذ

إلى خارج نطاقها.
فــي وسائل  ــَعــّد طبيعية 

ُ
ت »غــيــتــو«  وتسمية 

التشريعي  املــجــال  وفــي  الدنماركية.  اإلعـــام 
واملجتمعي فــي الــدنــمــارك، وفـــي غــيــرهــا من 
الــتــركــيــز على  دول شـــمـــال أوروبــــــــا، يـــجـــري 
هــــؤالء الــذيــن هــم مــن »خــلــفــيــة غــيــر غــربــيــة«. 
أوروبـــا،  مــن خــارج  وُيقَصد بذلك مهاجرون 
 
ّ
وإن كــــان الــتــركــيــز عــلــى املــســلــمــني، عــلــمــًا أن
ني إلى ثاثة في املائة. 

َ
نسبتهم ال تتجاوز اثن

 12.3  
ّ
بــأن الدنماركي  اإلحــصــاء  ويفيد مركز 

املهاجرين  البلد هم من  املائة من سكان  في 
أو من املتحدرين من أصول مهاجرة. وخال 
العقود الثاثة املاضية، ازداد خمسة أضعاف 

عدد الذين هم من »خلفية غير غربية«.
يــعــّبــر الـــجـــد عــبــد املــنــعــم، أو عـــبـــدول مثلما 
يطلق عليه في الدنمارك والسويد والنرويج 
حيث عاش، عن حيرته إزاء الواقع مع ارتفاع 
نــبــرة الــنــقــاش حــول الــغــيــتــوات واملجتمعات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »حــني  املــــوازيــــة. يــقــول لـــ
الــقــرن املاضي،  إلــى هنا فــي ستينيات  أتيت 
لم يكن األمر بهذا السوء. كنًا خليطًا من كل 
الــجــنــســيــات، الــعــربــيــة وغــيــر الــعــربــيــة، وكــان 
أشبه  مرحلة  يخَبر  اإلسكندنافي  محيطنا 
أّما  فيتنام.  استعار حــرب  ثقافية مع  بثورة 
اليوم، فالجدال يعود إلى حقبة لم أعشها وال 
أستطيع التعرف عليها«. ويخبر عبد املنعم: 
 بحسب 

ً
متنقا لساعات طويلة  أعمل  »كنت 

الطلب بني الــدول الــثــاث، وكــان الــراتــب أكثر 
الــزمــن. وقد  مــن ممتاز قياسًا بمداخيل ذلــك 
ا بكد وجهد في أحواض بناء 

ّ
عمل اآلالف من

السفن، وعلى منصات بترول في عمق بحر 
الشمال، وفي الغوص تحت املاء إلجراء أعمال 
فــي منطقة واحـــدة  لــو تجّمعنا  الــلــحــام.  فــي 
ا بنينا، إن ُوِجد مخطط، دواًل من الصفر. 

ّ
لكن

 الناس أتوا 
ّ
من املزعج أن تظهر الصورة وكأن

للحصول على مساعدة للرفاهية«.
مّما  يشكو  الــذي  الوحيد  ليس  املنعم  وعبد 
ــل، فــزمــيــلــه مــحــمــود أبــــو صــافــي،  هـــو حـــاصـ
الذي يعمل في السويد حاليًا، منزعج كذلك. 
امتعاضه  عن  الجديد«،  »العربي  لـ ويتحّدث 
ــرن، إلــى  ــ ــاب الـــنـــقـــاش بــعــد نــصــف قـ ــ مـــن »ذهــ
البحث عن أحادية ثقافية ومجتمعية ترى في 
الذين يختلفون عن األغلبية مجّرد أشخاص 
مــن أصــول إثنية أخـــرى، على سبيل املــثــال«.

غيتوات 
الدنمارك

فزع من مجتمعات 
»غير الغربيين« 

الموازية

قضايا الهجرة، سواء تلك المتعلقة بالمهاجرين الجدد 
أو بأولئك الذين استقرّوا قبل زمن في الدنمارك وغيرها 
أكثر  على  جداًال  تثير  زالت  ما  اإلسكندنافية،  البلدان  من 

من صعيد. ويُطرح اليوم موضوع »الغيتوات«

أمس األحد، استكمل 
المشاركون في مؤتمر 
»طلبة الدكتوراه العرب 
في الجامعات الغربية« 
عرض أوراقهم البحثية 
ومداخالتهم. يُذكر أّن 
المؤتمر المنعقد في 

العاصمة القطرية، هو 
األول من نوعه في 

المنطقة العربية

مؤتمر طلبة الدكتوراه العرب يبحث في األنظمة  االستبدادية وسؤال االستمرارية

خالل 30 عامًا ازداد 
خمسة أضعاف عدد 

الذين هم من خلفية غير 
غربية

من غير المفهوم سبب 
تحويل األطفال مزدوجي 
اللغة إلى روضات مكتظة

يشارك في المؤتمر
83 باحثًا وباحثة من 

40 جامعة غربية

كانت ثّمة مالحظات 
لتطوير البحوث التي 

قّدمها طلبة الدكتوراه

1819
مجتمع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــل مــؤتــمــر »طــلــبــة الـــدكـــتـــوراه الـــعـــرب في  واصــ
الجامعات الغربية« الذي ينظمه املركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات، أعماله في يومه 
الثاني، وبحث في ورش عمل منفصلة سلسلة 
قـــّدمـــهـــا املـــشـــاركـــون،  الـــتـــي  الــعــمــل  مـــن أوراق 
والتي تناولت دراســات سياسية واقتصادية 

وثقافية وأخرى في علم االجتماع.
في ورشة العمل التي أتت تحت عنوان »األنظمة 
التسلطية وسؤال االستمرارية«، جرى تناول 
مــوضــوع »اإلصــــاح والــقــمــع واالحــتــجــاج في 
املغرب: حالة حركة 20 فبراير«، وكذلك موضوع 
»مــتــى يــكــون اإلســامــيــون غــيــر متسامحني؟ 
شروط املعايير الديمقراطية في مصر وتونس«. 
وفي الورشة املتخصصة في »دراسات اإلعام 
واالتصال«، كانت موضوعات عّدة منها »دور 
الداخلية  السياسة  فــي  الفضائيات  صحافة 
ــًا،  لـــلـــصـــراعـــات الــــجــــاريــــة: فــلــســطــني نـــمـــوذجـ
العنكبوتية  الشبكة  في  املــؤثــرون  و»املــغــاربــة 

بوصفهم قـــادة الــــرأي الـــجـــدد«. وكــانــت ورش 
ــنـــهـــار تـــنـــاولـــت دراســــــــات فــي  ــــال الـ أخــــــرى خـ
األدب العربي املقارن، ودراسات في االقتصاد 
واالقتصاد السياسي، ودراســات في الجندر، 
الجهادية،  والجماعات  اإلسامية  والحركات 
والقضية الفلسطينية بني السياسة واملقاومة. 
كذلك، كانت مناقشات حول العاقة بني اإلسام 
والــتــســامــح أو اإلســـام والــديــمــقــراطــيــة، وأهــّم 
املتغيرات االجتماعية التي تكّيف هذه العاقات 
مـــن خــــال الــنــظــر فـــي الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة 

ر العربي«.
ّ

الصادرة عن »املؤش
ــثـــو املــــركــــز الـــعـــربـــي  ــاحـ ــاق، قـــــــّدم بـ ــيــ ــســ فــــي الــ
لألبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة 
للدراسات العليا قّدموا مجموعة من املاحظات 
البحوث  تطوير  في  للمساهمة  والتقييمات، 
التي قّدمها طلبة الدكتوراه وإغنائها واالرتقاء 
بها علميًا وأكاديميًا. فقال رئيس قسم األبحاث 
فــي املــركــز الــعــربــي محمد جــمــال بــــاروت، في 
البحثية  العملية   

ّ
إن الجلسة،  خــال  مداخلة 

هي الجوهر املحدد لعمل املركز على مختلف 

أشكالها ســواء أكانت مؤتمرات أم إصــدارات، 
 املركز يمتلك بنية مؤسسية فعالة 

ّ
موضحًا أن

تسمح لهذه العملية بأن تكون متكاملة.
إلى ذلك، قّدم رئيس وحدة تحليل السياسات 
في املركز العربي مروان قبان شرحًا ملا تقّدمه 
الوحدة ودورها في متابعة الشؤون واألحداث 

أمثلة عّدة  الكرد  اإلقليمي والدولي. وطرحت 
إلى  وتطّرقت   ،2016 لعام  العربي  ر 

ّ
املؤش من 

طلق 
ُ
ر التي ت

ّ
مسألة البوابة اإللكترونية للمؤش

قريبًا ومن ضمنها التقارير والبيانات الخاصة 
ر العربي«. 

ّ
»املؤش بـ

ــا نـــائـــب املـــديـــر الــتــنــفــيــذي ملــعــجــم الـــدوحـــة  ــ أّمـ
التاريخي محمد العبيدي، فقد استعرض في 
الــذي  العمل  لفريق  اإلداري  الهيكل  مداخلته 
يضّم خبراء لغويني من مختلف الدول العربية، 
تبدأ  التي  العمل   عن منظومة 

ً
وقــّدم تفصيا

بإعداد بيبليوغرافيا شاملة مرورًا بالتحكيم 
كذلك  اإللكترونية.  بالبوابة  وانتهاء  والنشر 
شـــرح الــعــبــيــدي عــمــل فــريــق الــبــحــث فــي رصــد 
التطور التاريخي ملفردات اللغة العربية حتى 
وصل إلى أقدم نّص باللغة العربية ُكتب في 

عام 403 قبل الهجرة.
اإللكتروني  املوقع  لرئيس قسم  عــرض  وكــان 
وشبكات التواصل االجتماعي في املركز العربي 
أحمد قاسم حسني، الباحث في املركز العربي، 
عرضًا عن املوقع اإللكتروني للمركز الذي جرى 

تحديثه وتطويره أخيرًا، ليقّدم لزائريه تجربة 
ٍح سهل ملجموع 

ّ
فــريــدة مــن خــال تصف بحث 

السنوات  خــال  والبحثية  املعرفية  إنتاجاته 
السبع املاضية. كذلك يضّم املوقع قاعدة بيانات 
كبيرة في كل املجاالت والحقول املعرفية، في 
الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة واإلنــســانــيــة، وقـــد جــرى 
تصميم محّرك البحث الخاص باملوقع ليكون 
بمنزلة »موظف مكتبة« يقّدم اإلجابة السريعة 
إذ يكفي كتابة  البحث،  العنوان موضوع  عن 
كلمة أو كلمات مفتاحية عّدة. كذلك، في اإلمكان 

تحديد النطاق الزمني ملوضوع البحث.
واملؤتمر الذي يشارك فيه 83 باحثًا وباحثة من 
40 جامعة غربية في أوروبا وأستراليا وكندا 
أعماله  ينهي  األمــيــركــيــة،  املتحدة  والــواليــات 
ل فاتحة مؤتمرات أخرى 

ّ
اليوم اإلثنني. وهو يمث

سوف يعقدها املركز بانتظام، بهدف تطوير 
شبكة تفاعل بني باحثي الدكتوراه العرب في 
الغربية وبني نظرائهم واألساتذة  الجامعات 
في الفضاء األكاديمي العربي، وتمكينهم من 

إغناء الدوريات العلمية العربية.

الراهنة في املنطقة العربية واإلقليم والعالم. 
 نــشــاطــات الــوحــدة تنقسم إلى 

ّ
وأشـــار إلــى أن

قسمني، أّولهما إعــداد أوراق بحثية في شكل 
تقدير موقف وتقييم حالة وتحليل سياسات 
للمركز،  اإللكتروني  املوقع  على  تباعًا  نشر 

ُ
ت

وبعضها ُينشر باسم املركز العربي، ما يعني 
ها تعّبر عن آرائه في القضية موضوع البحث، 

ّ
أن

نشر باسم الباحث الذي أعّدها. وثانيهما 
ُ
أو ت

التي تنظمها  واملــؤتــمــرات  الــنــدوات  مجموعة 
الوحدة، منها ندوات طارئة بناًء على حدث معنّي 
أو تطّور يستدعي البحث والدراسة، وبناًء عليه 
تدعو الوحدة باحثني ومختصني في الظاهرة 

موضوع البحث إلى جلسة عصف ذهني.
ــا  ــز الـــعـــربـــي دانــ ــركــ ــي املــ ــــت الـــبـــاحـــثـــة فــ ــّدمـ ــ وقـ
ــر الــعــربــي«، وهو 

ّ
الــكــرد مــداخــلــة حــول »املــؤش

استطاع رأي يجريه املركز في عدد من دول 
عــام 2011، بقصد  العربي سنويًا منذ  العالم 
التعرف على الرأي العام العربي حول مختلف 
القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والسياسات الخارجية للدول الفاعلة في النظام 

إلــيــهــا مــشــاريــع قــوانــني صــارمــة فــي الــبــرملــان.
 شروط لّم الشمل كانت 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

قد شّددت قبل نحو 15 عامًا، ومنها أن يبلغ 
الزوجان من العمر 24 عامًا، وأن يضع املقيم 
ضمانة مالية لرعاية الزوجة الوافدة وتلبية 
شــــرط الــلــغــة ودخـــــول ســــوق الــعــمــل لــإقــامــة 
ــيـــوم، يــتــفــق عــلــى هـــذه الــشــروط  الــدائــمــة. والـ

اليمني واليسار والوسط.

التربية في الغيتوات 
في الثامن من فبراير/ شباط املنصرم، ومع 
ــبــــادرة الـــدنـــمـــارك  اســـتـــمـــرار الــــجــــدال حــــول مــ
باملهاجرين،  مكتظة  سكنية  مناطق  لتفكيك 
ألقت دراسة تحليلية متخصصة صادرة عن 

وزارة االقتصاد والداخلية بعنوان »التربية 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــغـــيـــتـــو«، مــــزيــــدًا مــــن الـــضـــوء 
ــع الـــقـــاطـــنـــني فــــي تـــلـــك الــتــجــمــعــات  ــ عـــلـــى واقــ
السكنية. وفي السياق، يعّبر وزير االقتصاد 
والداخلية، سيمون إميل أميتزبول، عن »فزع 
 »األهالي 

ّ
من هذه النتائج«. وتبنّي الدراسة أن

ـــة مـــن كـــل 10، فـــي مــنــاطــق 
ّ
بــغــالــبــيــتــهــم، ســـت

ه 
ّ
الغيتو هم خارج سوق العمل«، موضحة أن

 
ّ
أن »نــجــد  البلد  حــول  الكبيرة  الغيتوات  فــي 
ني من كل ثاثة من أهالي األطفال من دون 

َ
اثن

مؤهات تعليم للعمل«.
 ما يفزع أميتزبول )حــزب تحالف 

ّ
ويبدو أن

قضايا  في  املتخصصني  يقلق  الليبراليني(، 
الــهــجــرة والــــدمــــج. فــتــشــرح املــتــخــصــصــة في 
مــتــابــعــة الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي لــلــمــراهــقــني من 
أصـــــل غـــيـــر دنــــمــــاركــــي فــــي مـــديـــنـــة آرهـــــوس 
ــف تــجــمــع غــيــلــروب غــيــتــو، ميتا 

ّ
حــيــث يــصــن

 »هـــذا 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن أبـــيـــلـــغـــورد، لــــ

ــًا لــلــبــعــض ليس  ــادمـ الــــواقــــع الـــــذي يـــبـــدو صـ
جــديــدًا بــل هــو نتيجة لــتــراكــم لــســنــوات. ولم 
عن  الحديث  انطاق  مع  إال  كثيرون  يتحّرك 
ضرورة تفكيك التجمعات وتوزيع قاطنيها، 
نا 

ّ
 شيئًا طاملا أن

ّ
 هذه الخطة لن تحل

ّ
علمًا أن

أمام أجيال ُدفعت إلى الهامش«.
 
ّ
ويــخــرج أمــيــتــزبــول بنتيجة تــقــول: »يــبــدو أن

القاعدة في هذه التجمعات هي أن يكون األهل 
عاطلني من العمل وبا مؤهات، بــداًل من أن 
املجتمع«.  بقّية  فــي  كما  استثناًء  ذلــك  يــكــون 
 الــيــســار وفــي أكــثــر من 

ّ
تــجــدر اإلشــــارة إلــى أن

ر من »انتشار الفقر واإلهمال في 
ّ
مناسبة، حذ

يعيشون  الشباب  وتــرك  السكنية  التجمعات 
واقــعــًا مختلفًا عــن اآلخـــريـــن«. فــي الــواقــع، ما 
تــظــهــره الـــدراســـة األخـــيـــرة عــن الــغــيــتــوات هو 
»مــشــكــلــة عــمــيــقــة فــــي بـــلـــدنـــا بــســبــب تــعــاظــم 
على  الوخيمة  والعواقب  املوازية  املجتمعات 
ــا يــقــلــق أبــيــلــغــورد هــو »افــتــقــار  األطـــفـــال«. ومـ

األطفال إلى القدوة في البيت«.
ــاول »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« اســتــطــاع رأي  وتـــحـ
بعض من سكان تلك التجمعات، فينقسمون 
الذي  الشاب خليل،  إلــى  بالنسبة  فئتني.  إلــى 
»التركيز   

ّ
فــإن  ثابتًا منذ ســنــوات، 

ً
يملك عما

 
ّ
الـــدائـــم عــلــى مــشــكــلــة الــغــيــتــو مـــقـــصـــودة، ألن

ل منذ 
ّ

السياسيني رفضوا في األساس التدخ
عقود ملنع التمييز في حقنا، سواء لجهة العمل 
أو االختاط باملجتمع األوســع. وقد مورست 
 

ّ
مــنــذ 20 عـــامـــًا، ســيــاســات عــنــصــريــة فـــي حــق

 االنتقال إلى املدينة والعيش 
ً
الذين أرادوا مثا

هم مفتعلو مشاكل«. 
ّ
أن كالدنماركيني، بحجة 

 »تــحــمــيــل األهــــل املــســؤولــيــة 
ّ
ويــــرى خــلــيــل أن

ثــم الــظــهــور كــمــصــدومــني مــن نــتــائــج الــدراســة 
هــذه، كذبة جديدة في بلد ال يمكنه أن يفّوت 
عقود«. مــدى  على  تراكمت  خطيرة  تفاصيل 
أمام رفض خليل تحميل األهل أّي مسؤولية، 
ه »ال بّد من املصارحة من أجل 

ّ
يجد قاسم أن

األجيال الصغيرة. يحتاج األمر إلى مناقشة 
بني املهاجرين أنفسهم: هل بالفعل كانت ثّمة 
قــدوة لجيلنا؟ األهــل عاشوا على مساعدات 
مالية، وكان من السهل رؤيتهم لذويهم وهم 
يــحــصــلــون عــلــى مـــعـــاش الــبــلــديــة فـــي بــدايــة 
ـــك تكبر على 

ّ
كــل شــهــر، األمـــر الـــذي يعني أن

ــال«. يــضــيــف قــاســم  ــ فــكــرة ســهــولــة مــجــيء املــ
أبــنــاء جيلنا واجـــه مصاعب   »الــطــفــل مــن 

ّ
أن

كــان محاصرًا  لطاملا  نفسية ودراســيــة، فهو 
عليه  وبالخوف  والشارع  البيت  بتناقضات 
إزاء  المــبــاالة  بالتالي  فنتجت  الـــذوبـــان.  مــن 
الــــدراســــة والـــعـــمـــل، إلــــى جــانــب طــــرح أســئــلــة 
الناس   

ّ
أن والتعليم طاملا  العمل  فائدة  حول 

ــه 
ّ
 املــعــاش جّيد على الــرغــم مــن أن

ّ
يقولون إن

ال يــكــفــي لــلــعــيــش مــثــل بــقــيــة الــدنــمــاركــيــني«. 
 »بعض األهل كانوا يّدخرون جزءًا 

ّ
ويتابع أن

كبيرًا من املعاش للسفر إلى لبنان )أو أّي من 
 
ّ
 أن

ّ
بلدانهم األصلية( أو شراء شقة هناك. أظن

والتمييز  العنصرية  إلــى جانب شيوع  ذلــك 
أّدى  أو محمد،  ُيدعى قاسم  في توظيف من 

إلى مشكلة عميقة لدى جيلنا«.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

شخابيطتحقيق

زينب سرور

تنقذني شباكه عندما  اآلبـــاء.  بقية  أبــي غير  لكن  آبــاء  للجميع 
أقع. تنقذني لترميني مجددًا نحو األعلى. فأرتفع ألملس السماء 
والغيوم. أمسك نجمة سّميتها في صغري »أمل« على اسم أّمي. 

وحده أبي من يساعدني ألحضن أمي. 
 مضيئة. أقــف وأنــظــر مــن حــولــي. أين 

ً
ســقــط مــن السماء نجمة

َ
أ

ارم بي بعيدًا عن خوفي وقلقي  أنــت؟ عد وادفعني من جديد. 
املتعبة. دع جــســدي يلمس خــيــوط شــبــاكــك. فننسج  وأفــكــاري 

ا جديدة، أكثر تماسكًا.
ً
ا شباك سوّيً

أحُدنا  يقلق  بعيد،  أراه. ومــن  ما   
ً
الـــدوام وقليال أبــي على  يراني 

عندما  مــعــدودة  بكلماٍت  أيامنا  تفاصيل  اآلخــر. نختصر  على 
نلتقي: »كيف حالِك؟«، يسأل مبتسمًا. »بخير«؟، أرّد عليه. لكن 

أبي يعلم متى أكون بخير ومتى ال أكون كذلك. 
يــدًا فتمسكها  بالتساوي. يعطي ألمــي  أبــي نفسه علينا  يــوّزع 
مطمئنة. يعير شقيقتي يده األخرى. يهب لصغيرة البيت قلبه 
ويقدم النصيحة ألكبر أشقائي. أّما الّسند فلي. والسند هو تلك 
باك التي أقع عليها ألرتفع مجددًا. هذه الشباك لي أنا وحدي.   

ّ
الش

 وجهه األبيض 
ّ

في حقيبتي الّصغيرة أحتفظ بصورة أبي. ألف
على  ُيعيبون  وعندما  عنه.  يسألني  ملن  أريــه  بعناية.  واألســـود 

الّصورة ِقَدمها أقول إّن أبي ال يشيخ. أبي شابٌّ وسيظل شابًا.  
 
ً
ص جسدي فــأذوب في حضنه. لو أصبح خفيفة

ّ
أحلم لو يتقل

وأطفو على يديه. هو من أطلب منه قــراءة الفاتحة بصوٍت عاٍل 
كي يذهب الخوف من قلبي عندما تقصفنا إسرائيل. يبسمل 

أبي فتمتنع إسرائيل عن قصفنا.  
أشعر به خلفي. أبي خلفي دائمًا. هذا الّسند، وتلك الشباك ثابتة 
ة كلماتي. صحيح أننا 

ّ
ال يهّزها أحد غيري. ال يعيب أبي علّي قل

نصمت كثيرًا لكننا نقول الكثير في صمتنا. وأنا أنتقي كلماتي 
م. أخشى أن أن أقول ما قد يقلق راحته.

ّ
بعناية حني أتكل

اليوم عيد ميالدك يا أبي. هذا يعني في العرف انتقاء هدية. لم 
ثــّم ما  الهدية املناسبة ملن وهبه الحياة.  أصــادف يومًا من قــّدم 
هي الهدايا؟ كتاب؟ أسطوانة قديمة؟ لوحة ثمينة؟ قميص أنيق؟

 وأهديها لك. لو أكتب 
ً
أبي. أرغب لو أنزع اآلن من فستاني وردة

لك قصيدة. أتعلم ما في يديك من قوة؟ تمّرر يدك علّي فيزول 
 في أصابعك وأراها ناعمة ورقيقة.

َ
التعب. يرى اآلخرون خشونة

متني أيضًا أّن في البوح 
ّ
ب الحروف. وعل

ّ
متني يا أبي كيف أرت

ّ
عل

القوة  قّوة، وفي االعتراف بمشاعرنا قّوة. وأنا ضعيفة أستمّد 
 يا أبي كتلك النجمة التي أحتفظ بها في 

ٌ
منَك وحدك. فأنت جميل

حقيبتي، أجول بها الشوارع. 
 عام وأنت أبي. 

ّ
كل

صيدا ـ انتصار الدنان

 الــنــســاء الــلــواتــي يشاركن 
ّ
كــثــيــرات هـــن

ــي الـــعـــمـــل، بـــهـــدف املــســاعــدة  الــــرجــــال فـ
ــات الــــــذات من  ــبــ ــة مـــن جـــهـــة، وإثــ ــاديــ املــ
جهة أخرى. تقول الحاجة إكرام عباس 
ل 

ّ
ــان، ال يقل الــعــمــل، مــهــمــا كــ  

ّ
عـــبـــود، إن

أنـــه »ال  املــــرأة، مضيفة  مــن قيمة وقـــدر 
فــرق بني امــرأة ورجــل في العمل. بل إن 
أي عــمــل لــيــس حــكــرًا عــلــى الـــرجـــال، ألن 
املرأة تستطيع العمل في كافة امليادين، 
ــر، وإن  ــ وقـــد أثــبــتــت الــتــجــارب هـــذا األمـ
كــانــت بــعــض املــهــن أصــعــب عــلــى املـــرأة 
الحاجة  إلــيــهــا،  بالنسبة  غــيــرهــا«.  مــن 
قــد تضطر املـــرأة إلــى القيام بــأي عمل، 
وإن كــان حكرًا على الــرجــال في بيئات 
مــعــيــنــة. وإكــــــرام )54 عـــامـــًا( تــعــمــل في 
كــــوخ، تــبــيــع فــيــه املــشــروبــات الساخنة 

للزبائن.
إكرام امرأة جنوبية، تزوجت منذ نحو 
20 عــامــًا. تبيع الــقــهــوة والــســكــاكــر في 
في  األميركان  دوار  منطقة  في  كوخها 
مــديــنــة صــيــدا )جــنــوب لــبــنــان(، بهدف 
مــســاعــدة زوجــهــا الــــذي أصــيــب بطلقة 
نــاريــة فــي رأســـه خـــال الــحــرب فــي عــام 
بــشــلــل  إصــــابــــتــــه  إلــــــى  أدى  مــــا   ،1985
نصفي، وبات يصعب عليه القيام بأي 

عمل.
مــنــذ تـــزوجـــت، تــســاعــد إكـــــرام زوجـــهـــا، 
القيام  عــن  يــومــًا  تتقاعس  أن  دون  مــن 
بواجبها حيال أسرتها، علمًا أن لديها 
ــوقـــت الـــحـــالـــي، تعيش  ــي الـ طــفــلــني. وفــ
وعـــائـــلـــتـــهـــا فــــي مــنــطــقــة حـــــــارة صــيــدا 
ــــوب لـــبـــنـــان(.  ــنـ ــ ــدا )جـ ــيــ ــــي مـــديـــنـــة صــ فـ
تــقــول: »لــم أتــابــع تعليمي فــي املــدرســة، 
ووصلت إلى الصف الخامس أساسي. 
ــن املـــــدرســـــة، تــعــلــمــت  ــي مــ ــروجــ بـــعـــد خــ
ــتـــريـــت مــاكــيــنــة  ــا، اشـ الـــتـــطـــريـــز. بـــعـــدهـ
خياطة، وصرت أحيك الثياب في املنزل 
وأبيعها، علمًا أن ظروفنا املادية كانت 
لــذلــك، رغبت فــي مساعدة  صعبة جــدًا. 
زوجي، حتى نستطيع تأمني معيشتنا 

وتأمني مستلزمات الولدين«. 
قــبــل أن ُيــصــاب زوجــهــا، كـــان يعمل في 
مــجــال الــبــنــاء. لــكــن بــعــد إصــابــتــه، فقد 
ــــدرة عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي هـــــذه املــهــنــة،  ــقـ ــ الـ
وقـــدمـــت لـــه بــلــديــة حــــارة صــيــدا الــكــوخ 
الذي يعمل فيه حاليًا مع زوجته. تتابع: 

»الــكــوخ مــوجــود هنا منذ خمسة عشر 
عامًا. ومنذ افتتاحه، آتي إليه ملساعدة 
الكوخ،  العمل فــي  بــدأت  زوجـــي. بعدما 
تــركــت الــخــيــاطــة«، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا ال 

تشعر بأية صعوبة في العمل فيه. 
اعــتــادت االستيقاظ بــاكــرًا وبــدء العمل 
وبعد  صباحًا.  الــســادســة  الساعة  عند 
ساعتني، يلحق بها زوجها ملساعدتها، 
الفـــتـــة إلــــى أنـــهـــا هـــي مـــن يـــشـــرف على 
العمل في   

ّ
أن الــكــوخ. وتـــرى  فــي  العمل 

إنه  إذ   ،
ً
هــذه املهنة ليس عيبًا أو خــطــأ

امليادين.  كافة  فــي  العمل  للمرأة  يمكن 
أو  الصيف  حــر  العمل  عــن  يثنيني  »ال 
الــكــوخ، آتي  بــرد الــشــتــاء. ومنذ افتتاح 
الرابعة من  وأغـــادره عند  إليه صباحًا 
بــعــد الــظــهــر. وحــــني أعــــود إلــــى الــبــيــت، 
علّي،  املترتبة  املنزلية  األعــمــال  أتــولــى 
ــن ألســـرتـــي مـــا تــحــتــاجــه«. ابنها  ــ ــ وأؤّم
الـــذي يبلغ مــن الــعــمــر 15 عــامــًا، اخــتــار 
االلــتــحــاق بالتعليم املــهــنــي، أمـــا اآلخــر 
فترك املدرسة، ألنه ال يرغب في متابعة 
تعليمه. وتشير إلى أن العمل في الكوخ 
يــكــفــي الـــعـــائـــلـــة لـــتـــأمـــني احــتــيــاجــاتــهــا 

األساسية. 
من جهة أخرى، تتحّدث إكرام بحماس 

ـــه ال  ــل املــــــــرأة وتــــقــــول إنـــ ــمـ ــت عــــن عـ ــ الفــ
يــعــيــبــهــا الـــوقـــوف فـــي الـــشـــارع وإعــــداد 
»لذلك، ال  للزبائن  الساخنة  املشروبات 
أرى أي حــرج فــي عملي هــنــا، إذ يجب 
على كل امرأة أن تساعد زوجها، كما أن 

لها شرف العمل«.
كانت  وإن  املـــرأة،  ميادين عمل  اتسعت 
تــخــتــلــف بــحــســب ظـــروفـــهـــا الــحــيــاتــيــة 
الــحــاالت، تحتاج  فــي بعض  والعلمية. 
املـــــرأة إلـــى إيـــجـــاد عــمــل فـــي أي مــجــال، 
لــم تتابع تعليمها  فــي حــال  خصوصًا 
الجامعي الذي يؤّهلها للحصول على 
عمل بحسب تخصصها. ترى إكرام أن 
حاجة املرأة قد تضطرها إلى العمل في 
العمل يساهم في  أن  أي مــجــال. وتـــرى 
تأمني استقرار اقتصادي لها وللعائلة. 
اعتاد الناس شراء املشروبات الساخنة 
والسكاكر من إكرام، من دون أن ُيزعجهم 
كونها امـــرأة. وتــرى إكـــرام أنــه حتى لو 
كــان األمـــر مــرفــوضــًا أو غير محّبذ في 
الــنــاس يــعــتــادون عليه   أن 

ّ
الــبــدايــة، إال

الحقًا، ومن دون أي عناء.
تحّب عملها، وتشعر بالسعادة لدورها 
 

ّ
فـــي الـــنـــهـــوض بــعــائــلــتــهــا، وتـــرجـــو أال

يخذلها الكوخ في يوم من األيام.

كّل عام وأنت أبي

إكرام عبود تعمل في كوخ

اعتادت بدء العمل باكرًا )العربي الجديد(

في واحدة من 
الجلسات )العربي 

الجديد(

)Getty /خضار وفاكهة للمهاجرين في كوبنهاغن )فرانسيس دين

12.3
في المائة من سكان الدنمارك هم 

من المهاجرين أو من المتحدرين من 
أصول مهاجرة 
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قضايا

بهي الدين حسن

استقرار  عــدم  بمرحلة  مصر  تمر 
ــــط جــــــــديــــــــد، قــــــــد تــــكــــون  ــمــ ــ مــــــــن نــ
األخـــطـــر خــــال الـــســـنـــوات الــســبــع 
الــرئــيــس عبد  بــــدأت عــنــدمــا أدرك  املـــاضـــيـــة. 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي، الــــخــــريــــف املـــــاضـــــي، أن  ــفــ الــ
الــتــراجــع الــيــومــي املــتــســارع فــي شعبيته لم 
والوسطى  الدنيا  بالطبقتني  ينحصر  يعد 
العلمانية  السياسية  واملــعــارضــة  واملثقفني 
إلى داخل  واإلسامية فحسب، بل بدأ يمتد 
الـــقـــواعـــد االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــنـــظـــامـــه، بــــل داخــــل 
ــا. يــحــصــي الــســيــســي، بــتــوتــر  الــجــيــش أيـــضـ
ــام الــقــلــيــلــة الــبــاقــيــة حــتــى مــوعــد  ــ شـــديـــد، األيـ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــهــزلــيــة املــحــســومــة 
مــــــارس/آذار  نــهــايــة  فـــي  لــصــالــحــه  نتيجتها 
الجاري، آما أن تعيد إليه راحة بال ما قبل 
صــدمــة الــخــريــف، لــيــبــدأ بــعــدهــا فــتــرة ثانية 
الدستور، بحيث  مريحة من حكمه، وليعدل 
لكن  الــحــيــاة.  مـــدى  رئــيــســا  أن يصير  يمكنه 
املـــؤشـــرات تـــدل عــلــى أن مــن املــشــكــوك فــيــه أن 

يستطيع استكمال مدته الثانية في الحكم.
ــقــــانــــونــــي الـــشـــكـــلـــي نــحــو  ــدو الــــطــــريــــق الــ ــبــ يــ
دا للسيسي، لكن الطريق 

ّ
»االنتخابات« ممه

نحو استقرار الحكم له يبدو أبعد مناال من 
أي لحظة سابقة منذ انقابه العسكري، في 
اإلخــوان  يوليو/تموز 2013، على حكومة   3
املــســلــمــني واالنـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة ضـــدهـــا، 
ــم لــنــفــســه،  ــ ــيــــنــــذاك لـــلـــجـــيـــش، ثـ لـــيـــســـتـــأثـــر حــ
الخمس  الــســنــوات  خـــال  املــطــلــقــة.  بالسلطة 
املــاضــيــة، قـــاد الــســيــســي عملية قــمــع شرسة 
غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي تــــاريــــخ مـــصـــر الـــحـــديـــث، 
ــكــــاب مـــذابـــح دمـــويـــة ضـــد مــئــات  شــمــلــت ارتــ
املدنيني املساملني، وسجن عشرات األلوف من 
النشطاء السياسيني، واختفاء املئات قسريا، 
وتعذيب مئات آخرين، بعضهم حتى املوت، 
وعشرات من ضحايا االغتيال أو القتل خارج 
نطاق القانون. لكن الخريف املاضي شهد أهم 
تحول نوعي منذ خمس سنوات، بانضمام 
الحاكمة  العسكرية  النخبة  دوائــر من داخــل 
إلى ساحة معارضته التي كانت تقتصر قبل 
هذا  والليبراليني.  اإلساميني  على  الخريف 
هو الخطر املباشر الذي يواجه السيسي، في 

اليوم التالي النتخاباته التعيسة.
أن  الــــخــــريــــف،  ــي  فــ الـــســـيـــســـي،  أدرك  عـــنـــدمـــا 
املـــعـــارضـــة مـــن داخــــل نــخــبــة الــحــكــم ســتــدفــع 
ــابـــات  ــتـــخـ ــا مـــنـــهـــا يـــنـــافـــســـه فــــي االنـ مـــرشـــحـ
الــرئــاســيــة، أوعـــز إلـــى الــبــرملــان الـــذي كـــان قد 
يبادر  أن  األمــنــيــة،  األجــهــزة  بمعاونة  شكله، 
املسار  يجّنبه  بحيث  الــدســتــور،  تعديل  إلــى 
االنـــتـــخـــابـــي، بــمــد الـــفـــتـــرة الــرئــاســيــة عــامــني 
ــــذي تضمن  ــر الـــدفـــاع الـ ــ إضـــافـــيـــني. لــكــن وزيـ
لــه إحـــدى مـــواد الــدســتــور الــحــالــي الــبــقــاء في 
ــل، خشي  منصبه حــتــى عـــام 2022 عــلــى األقــ
الــدســتــور إلى  الــبــاب لتعديل  يـــؤدي فتح  أن 
الــعــصــف أيــضــا بــهــذه الــضــمــانــة الــدســتــوريــة 
املــصــادر، فإنه طلب من  ملنصبه. وفقا ألحــد 
البرملان  في  »صبيانه«  يسحب  أن  السيسي 

طلب فتح املداولة حول تعديل الدستور. 
لـــم يــشــكــل تـــزويـــر االنــتــخــابــات فـــي مــواجــهــة 
املعارضة يوما مشكلة في مصر، لكن املسألة 
من  الرئيسي  املنافس  يكون  عندما  تختلف 
يــقــول مصدر  ذاتــهــا.  الحاكمة  النخبة  داخـــل 
مطلع إنه قد جرى استطاع رأي بشكل غير 
رسمي داخل الدوائر األمنية التي تدير دائما 
من خلف الستار املشهد االنتخابي في مصر. 
فقد  للسيسي،  ــاّرة  ســ غــيــر  النتيجة  وكــانــت 
خلصت إلــى أنــهــا ستقف على الــحــيــاد، ولن 
الحكم  لنظام  بعينه  مرشح  لصالح  تتدخل 
على حساب مرشح آخر من القاعدة نفسها. 
ــّرر الــســيــســي أن يـــجـــد وســـيـــلـــة أخــــرى  ــ ــــذا قــ لـ
غــيــر تــعــديــل الــدســتــور، لــكــي يتجنب املــســار 

االنتخابي، من دون أن يلغيه.
خال شهري ديسمبر/كانون األول ويناير/
كانون الثاني املاضيني، قاد السيسي عملية 
انــقــاب عــنــيــف عــلــى املــســار االنــتــخــابــي، من 
ــاء أكـــثـــر مــنــافــســيــه خـــطـــرا عــلــيــه  أجـــــل إقــــصــ
الواحد تلو اآلخر. كما عزل بالتوازي املشتبه 
الكامل له شخصيا من بني  في عــدم والئهم 
كــبــار املــســؤولــني الــعــســكــريــني واألمــنــيــني، أو 

ممن قد يدعمون أحد هؤالء املنافسني. 
بـــمـــســـاعـــدة حـــكـــومـــة دولــــــة اإلمــــــــــارات، جـــرى 
اخــتــطــاف رئـــيـــس الـــــــوزراء األســـبـــق والــقــائــد 
األسبق للقوات الجوية، الفريق أحمد شفيق، 
ونقله إلــى الــقــاهــرة مــن أبــوظــبــي )حــيــث كان 
ــزام تــرشــيــح نفسه  ــتــ يــقــيــم( بــعــد إعـــانـــه اعــ
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، واعـــتـــزامـــه الــســفــر في 
اليوم نفسه إلى باريس لبدء جولة انتخابية 
فــي أوســــاط الــجــالــيــات املــصــريــة فــي أوروبــــا 
وأميركا. في مصر جرى احتجازه في فندق، 
ومـــورســـت عــلــيــه، وعــلــى أســـرتـــه مـــن خــالــه، 
إلى  ضغوط وتهديدات عنيفة، حتى اضطر 
إعان تراجعه عن الترشح. عندما أعلن الحقا 
الــرئــيــس األســـبـــق ألركـــــان الـــقـــوات املــســلــحــة، 
ــان، الـــتـــرشـــح، اخــتــطــفــتــه  ــنـ الـــفـــريـــق ســـامـــي عـ
العام،  الطريق  قوة عسكرية من سيارته في 
فـــي ســجــن حـــربـــي، وخــضــع  ــة  ــزانــ وأودع زنــ
مــن محقق عــســكــري، وفـــرض حظر  لتحقيٍق 
نشر على تطورات التحقيقات معه، بما في 

ــقــــرارات املـــتـــكـــّررة بتجديد  ذلـــك عــلــى نــشــر الــ
حـــبـــســـه. عـــنـــدمـــا حــــــاول نـــائـــبـــه فــــي الــحــمــلــة 
االنتخابية، املستشار هشام جنينة، الرئيس 
املركزي للمحاسبات،  الدولة  السابق لجهاز 
عنان  استبعاد  ضــد  قضائي  بطعن  الــتــقــّدم 
من الترشح، جرى اعتداء جسيم على حياته 
أيــضــا، بعد فشل محاولة  الــعــام  فــي الطريق 
اختطافه بالقوة في سيارة ســوداء ال تحمل 
أرقاما. ثم جرى القبض عليه، بعد أن وصف 
إعـــامـــيـــا مـــا جــــرى مــعــه بـــأنـــه كــــان مــحــاولــة 
الغــتــيــالــه. أمـــا الــعــقــيــد فــي الـــقـــوات املسلحة، 
فور  عليه،  القبض  ألقي  فقد  قنصوة،  أحمد 
الجمهورية،  لرئاسة  الترشح  اعتزام  إعانه 
عاقبته  مبتسرة  عسكرية  ملحاكمة  وخــضــع 
نفسها،  الفترة  بالسجن ست سنوات. خال 
أطاح السيسي أيضا، بشكل مفاجئ ومهني، 
املــنــاصــب العسكرية  أبـــرز  اثــنــني مــن شاغلي 
واألمنية في نظام حكمه، وفرض على األول 
الــجــبــريــة فــي مــنــزلــه، بينما احتجز  اإلقـــامـــة 
الــثــانــي فـــي ســجــن حـــربـــي. الــفــريــق مــحــمــود 
حجازي رئيس أركان حرب القوات املسلحة، 

واللواء خالد فوزي مدير املخابرات العامة. 
فــي هــذه األجـــواء العاصفة، اضــطــر املحامي 
الــشــاب خــالــد عــلــي، املــرشــح الــوحــيــد الباقي، 
االنتخابات  أن تحولت  بعد  االنسحاب،  إلى 
إلى مهزلٍة غير مأمونة العواقب. ولألسباب 
ــادات في  ــســ ــور الــ ــ ــراجـــع مــحــمــد أنـ نــفــســهــا، تـ
تجنبا  نفسه،  ترشيح  عن  العام  للرأي  بيان 
استفتاء  إلـــى فضيحة  االنــتــخــابــات  لــتــحــول 
عــلــى مـــرشـــح وحـــيـــد. الــتــقــط الــســيــســي أحــد 
إغاق  قبل  ليجري تسجيله مرشحا  أتباعه 
بــــاب الــتــرشــيــح بـــدقـــائـــق، ثـــم حــصــل املــرشــح 
»الــبــراشــوتــي« موسى مصطفى مــوســى، في 
زمن قياسي، على اعتماد حكومي لشهادته 
ــيـــة، الــحــاصــل عــلــيــهــا مــنــذ 37 عــامــا،  الـــدراسـ
بذلك  ليستكمل  قضائيا،  عليها  واملــطــعــون 
املصوغات الورقية الازمة العتماد ترشيحه. 
ــــال الـــشـــهـــور الـــثـــاثـــة  ــــرى خــ لــــم يـــكـــن مــــا جــ
املاضية مجرد منازلة شخصية، بل سياسية 
داخل النخبة الحاكمة على منصب الرئيس، 
ــنــــان شــخــصــيــتــان ســيــاســيــتــان  فــشــفــيــق وعــ
صريحا  نقدا  قدما  مرموقتان،  وعسكريتان 
عنان  قـــّدم  كما  السيسي.  لسياسات  وحـــادا 
مـــشـــروعـــا يــنــطــوي عــلــى مــفــاهــيــم ســيــاســيــة 
تـــشـــكـــل نــقــيــضــا لـــســـيـــاســـاتـــه ومـــمـــارســـاتـــه. 
ــد مــشــروعــه، بعد  األكـــثـــر أهــمــيــة أن عــنــان أعـ
مـــــشـــــاورات واســــعــــة شــــاركــــت فـــيـــهـــا، لــلــمــرة 

التململ  إلــى تصاعد  القبض على عنان  أدى 
داخل الجيش، فتاه القبض على 23 ضابطا 
من أنصاره، لتستقبل بذلك سجون السيسي 
ضــيــوفــا مـــن نــمــط جـــديـــد، لـــم تــكــن لــتــعــرفــهــم، 
ــريــــف، فـــضـــا عــــن أســــرى  ــخــ ــة الــ ــفـ لــــــوال عـــاصـ
إقــامــة جبرية مــن نمط جــديــد أيــضــا، كشفيق 
وحـــجـــازي. يــجــد هـــذا التململ الــجــديــد داخــل 
الــجــيــش جــــــذورا تــلــتــقــي بــالــغــضــب الــشــعــبــي 
ــنـــذاك، إلــــى دوائــــــر عــلــيــا في  ــيـ الـــــذي امـــتـــد، حـ
الجيش واملخابرات من تسليم جزيرتي تيران 
وصنافير إلى السعودية. انعكس عدم رضى 
التعاون،  أحدهما  مجالني؛  فــي  الــدوائــر  هــذه 
من خلف الكواليس، مع محامني تحّدوا قرار 
السيسي حينذاك، وحصلوا الحقا على حكم 
قضائي لغير صالحه. والثاني هو التسريب 
املـــتـــكـــّرر لـــوســـائـــل إعـــــام أجــنــبــيــة التـــصـــاالت 
مسجلة تضر بشكل جسيم بمكانة السيسي 
وبجهاز املخابرات العسكرية الداعم له بشكل 

مطلق. 
من ناحية أخرى، تساهم املعلومات املتداولة 
فــي وســائــل اإلعـــام غير املــصــريــة عــن اعــتــزام 
الــتــراب  تــنــازالت جــديــدة عــن  السيسي تقديم 
الوطني في سيناء، في إطار ما تعرف بصفقة 
ــقـــرن، فـــي جــعــل جــــذوة هـــذا الــتــمــلــمــل داخـــل  الـ
السيسي  أن  أكثر توهجا، خصوصا  الجيش 
بترحيبه  لم يفصح عما عناه  كما  ينفها،  لم 
منذ نحو  األبــيــض  البيت  مــدخــل  املعلن على 
عـــام بــهــذه »الــصــفــقــة«. تــعــتــبــر مـــواقـــف عــنــان 
املعلنة نقطة التقاء لروافد هذا التململ. ولذا 
أدى الــقــبــض عــلــيــه إلــــى تــوســيــع نـــطـــاق هــذا 
التململ في أوســاط الجيش. األمــر الــذي أدى 
املناقشات  إلــى إصــدار منشور داخلي يحظر 
السياسية بني العسكريني في أعقاب القبض 
عليه، على الرغم من أن املناقشات السياسية 
في املنشآت العسكرية محظورة أصا بنص 
العسكرية  الحملة  توظيف  ثم جرى  القانون. 
عليه،  القبض  بعد  تم شنها  التي  في سيناء 
ملنح مشروعية أدبية لهذا الحظر. ولكن وفقا 
العسكريون،  الــقــادة  يضطر  مطلعة،  ملــصــادر 
إنفاق وقــت طويل  إلــى  أنفهم،  الرغم من  على 
لــلــرد عــلــى تــســاؤالت سياسية ال تــتــوقــف من 
ــذا الــتــمــلــمــل  ــ الـــضـــبـــاط والــــجــــنــــود. يـــتـــغـــّذى هـ
الفشل املمتد  برافد آخر يبدو منفصا، وهو 
للسيسي فــي مــكــافــحــة اإلرهـــــاب، عــلــى الــرغــم 
من اإلسناد العسكري املباشر وغير املحدود 
الذي تقدمه له إسرائيل، خصوصا أن شفيق 
لتفسير  »الخيانة«  تعبير  استخدما  وعــنــان 

الفشل أمام إحدى الهجمات اإلرهابية. 
كما يؤدي استمرار هذا الفشل إلى إضعاف 
هيبة السيسي العسكرية في عيون املصريني 
والـــجـــيـــش. فـــي وقــــت تــتــضــاعــف فــيــه قــــدرات 
الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة عــلــى االســتــفــادة من 
الــنــقــمــة املـــتـــزايـــدة عــلــى الــســيــســي بـــني بــدو 
سيناء، ومــن إغــاق املجال السياسي املدني 
في عموم الباد، ومن معاناة عشرات األلوف 
من املعتقلني السياسيني وأسرهم، بالتوازي 
ــــن تــجــنــيــد  ــع تـــمـــّكـــن هــــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات مـ ــ مـ
الخاصة، وضباط  القوات  ضباط جيش من 
شرطة مدربني على مكافحة اإلرهاب لقيادة 
هجماتها داخل املدن وفي الصحراء. تحالف 
الــســيــســي مـــع إســرائــيــل فـــي ســيــاق مكافحة 
اإلرهـــــــاب فـــي ســـيـــنـــاء، هـــو نــقــطــة تـــوتـــر لها 
اللواء خالد  خصوصيتها، وهو أحد دوافــع 

فـــوزي لــدعــم تــرشــح عــنــان للرئاسة، ومــن ثم 
قادت االثنني إلى السجن. 

ُيخشى أنه إذا كان إغــاق السيسي بالعنف 
طريق التغيير السياسي يشكل تزكيًة بطريق 
العنف  بانتهاج طرق  للمدنيني  غير مباشر 
للعسكريني  بالنسبة  يشكل  فإنه  السياسي، 
تــزكــيــًة لــطــريــق االنـــقـــاب الــعــســكــري. إن 65 
تاريخ  هــي  العسكري ملصر  الحكم  مــن  عاما 
من الصراعات الحادة على السلطة من داخل 
املؤسسة العسكرية واألمنية )محمد نجيب/ 
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، عــبــد الــحــكــيــم عــامــر/ 
عبد الناصر، أنــور الــســادات/ وزيــري الدفاع 
والداخلية ومدير املخابرات، حسني مبارك/ 
وزيـــــري الـــدفـــاع عــبــد الــحــلــيــم أبــــو غـــزالـــة ثم 
ثمنا  طــنــطــاوي(، دفعت خاله مصر  حسني 
باهظا من استقرارها ورفاهيتها، ومن كفاءة 
مؤسساتها العسكرية واألمنية. غير أن ثمة 
انــكــمــاشــا مــتــســارعــا فـــي شــعــبــيــة الــســيــســي، 
األمنية،  واألجــهــزة  بالجيش  عاقته  وتــوتــر 
ونــزوعــه املــتــزايــد، فــي املــقــابــل، إلــى االعتماد 
واألســريــة  الشخصية  العاقات  روابـــط  على 
تضيف مصادر أعمق لهذا القلق. فبعد عدة 
ســـنـــوات مـــن الـــتـــمـــّرد الــصــامــت داخــــل جــهــاز 
إبعاد نحو  العامة، جــرى خالها  املخابرات 
السيسي  لم يجد  أبــرز قياداتها،  مائتني من 
مــن يثق فيه مــن قــيــادات املــخــابــرات العامة، 
وهو أهم جهاز استخباري في مصر، ليحل 
محل اللواء فوزي في إدارته، لذا قام بتعيني 
مدير مكتبه اللواء عباس كامل مكانه، الذي 
الــنــطــاق،  قـــام الحــقــا بعملية تطهير واســعــة 
أقـــال خالها عــشــراٍت آخــريــن مــن املسؤولني 
ــي الــــجــــهــــاز، بـــنـــاء عــلــى  ــن الـــصـــف األول فــ مــ
السيسي، نجل رئيس  أعدها محمود  قائمٍة 
الــجــمــهــوريــة الــــذي يــتــولــى مــســؤولــيــة األمـــن 
الــداخــلــي فــي املــخــابــرات الــعــامــة. فــي الــوقــت 
الـــــذي صــــار فــيــه الــنــجــل الـــثـــانـــي لــلــســيــســي، 
والــضــابــط فــي الــجــيــش أيــضــا، الــرجــل األول 
فعليا في جهاز الرقابة اإلدارية، وهو الجهاز 
للمناصب  املــرشــحــني  مــلــفــات  الـــذي يفحص 

العليا في الدولة، بمن فيهم الوزراء. 
مـــن مــوقــعــه مـــديـــرًا لــلــمــخــابــرات الــعــســكــريــة، 
اســـتـــطـــاع عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي فـــي الــعــام 
الـــدفـــاع حــيــنــذاك، املشير  ــر  إقــنــاع وزيــ  2010
حسني طنطاوي، أن يستعد لتحريك الجيش 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى تـــوريـــث الــحــكــم املــرجــح 
حينذاك من الرئيس األسبق، حسني مبارك، 
يناير/كانون  مــبــارك. وفــي  إلــى نجله جمال 
الثاني 2011، حانت الفرصة، عندما انتفض 
املصريون ضد حكم مبارك، فاستغل املجلس 
بالحكم  لاستئثار  الفرصة  هــذه  العسكري 
لنفسه. حينذاك، كتبُت أن املجلس العسكري 
ربــمــا لــم يكن ضــد الــتــوريــث مــن حيث املــبــدأ، 
ــارج املـــؤســـســـة  ــ ــ ــتــــوريــــث مــــن خـ لـــكـــنـــه ضــــد الــ
العسكري  املجلس  سيقبل  فهل  العسكرية. 
السيسي تشكيله توريثا عائليا  أعــاد  الــذي 
من نمط آخــر، طاملا أن الــوريــث يرتدي الزي 
الـــعـــســـكـــري؟ تـــثـــيـــر هـــــذه الــــتــــطــــورات ســــؤاال 
أفــٍق الستقرار مصر،  أي  عسيرا إضافيا عن 
الذي توهم حلفاؤها الدوليون في بروكسل 
وواشــنــطــن أن تــواطــؤهــم املشني على مذابح 
السيسي يكفي، بحد ذاته، لتأمني استقرارها 

واستقرار ما بقي من العالم العربي.
)كاتب وحقوقي مصري(

عندما يغلق السيسي بالعنف طريق التغيير السياسي

مصر بين انقالبين

بمساعدة حكومة 
دولة اإلمارات، جرى 

اختطاف الفريق أحمد 
شفيق، ونقله إلى 

القاهرة من أبوظبي

خالل شهري ديسمبر 
ويناير الماضيين، قاد 

السيسي عملية انقالب 
عنيف على المسار 

االنتخابي 

استمرار الفشل في 
مواجهة الهجمات 
اإلرهابية يؤدي إلى 

إضعاف هيبة السيسي 
العسكرية في عيون 

المصريين والجيش

قاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، خالل الســنوات الخمس الماضية، عملية قمع شرسة غير مسبوقة في تاريخ مصر 
الحديث، شملت ارتكاب مذابح دموية ضد مئات المدنيين المسالمين، وسجن عشرات األلوف من النشطاء السياسيين، واختفاء 

المئات قسريا، وتعذيب مئات آخرين، بعضهم حتى الموت

توكيالت للسيسي في مقر الهيئة الوطنية لالنتخابات في 2018/1/24 )فرانس برس(

في  مرشحا  تسجيله  ليجري  أتباعه  أحد  السيسي  الفتاح  عبد  التقط 
المرشح  بدقائق، ثم حصل  الترشيح  باب  إغالق  الرئاسية قبل  االنتخابات 
»البراشوتي« موسى مصطفى موسى، في زمن قياسي، على اعتماد 
حكومي لشهادته الدراسية، الحاصل عليها منذ 37 عاما، والمطعون 
العتماد  الالزمة  الورقية  المصوغات  بذلك  ليستكمل  قضائيا،  عليها 

ترشيحه.

المرشح »الباراشوتي«
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األولى، شخصيات مدنية ليبرالية معروفة، 
قيادات عسكرية سابقة وحالية،  إلى جانب 
ــادة سابقني  ــان أســبــق وقــ شملت رئــيــس أركــ
ــيـــني فــي  ــالـ لـــجـــيـــوش وأعــــضــــاء ســـابـــقـــني وحـ
ــلــــى، كــمــا أنــــه أبــقــى  املــجــلــس الــعــســكــري األعــ
ــــام اإلســامــيــني.  أبـــــواب الـــحـــوار مــفــتــوحــة أمـ
وهي صيغة سياسية تشكل تحديا مباشرا 
ملعادالت السيسي املنغلقة على العسكريني، 

وأقرب إلى ما دعوت إليه منذ نحو عامني. 

االثنين 26  مارس/ آذار   2018 م  9  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1302  السنة الرابعة
Monday 26 March 2018
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MEDIA

أسبوع العار في »فيسبوك«

الفيديوهات العنيفة ال تزال تجتاح »يوتيوب كيدز«

لندن ـ العربي الجديد

 شــيء عــاديــا بالنسبة 
ّ

قبل أســبــوع، كــان كــل
 يــــوم الــســبــت 17 

ّ
لــشــركــة »فـــيـــســـبـــوك«. لـــكـــن

ضحت 
ُ
 شـــيء. هــكــذا، ف

ّ
ــّدل كـــل ــارس/آذار بـ ــ مــ

قّصة اختراق شركة تحليل بيانات لغايات 
ســيــاســّيــة، وتـــوالـــت بــعــدهــا فــصــائــل كشف 
التواصل  لعماق شبكات  األكبر  الفضيحة 

االجتماعي.
ــار«، كـــمـــا أســمــتــه  ــ ــعـ ــ مــــع نـــهـــايـــة »أســــبــــوع الـ
صحيفة »ذا غارديان«، أمس، اعتذر مؤسس 
الــتــنــفــيــذي للشركة،  »فــيــســبــوك« والــرئــيــس 
مارك زوكربيرغ، األحد، عن »خيانة األمانة« 
ــات عـــلـــى صــفــحــة كـــامـــلـــة فــي  ــانــ بـــنـــشـــره إعــ
الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة. وجـــــاء فـــي اإلعــــان 
»علينا مسؤولية  زوكــربــيــرغ  بــاســم  املــوقــع 
ذلك  من  نتمكن  لم  وإذا  معلوماتنا.  حماية 
الــذي  فنحن ال نستحقها«.  وظــهــر اإلعـــان 
حــمــل شـــعـــاًرا صــغــيــًرا لفيسبوك فــي أعـــداد 
األحـــد، ومنها »أوبـــزرفـــر« وهــي واحـــدة من 
إلى  للقضية  تغطيتها  أدت  الــتــي  الصحف 

دفع سهم فيسبوك للهبوط بشدة.
ــده بــاحــث  ــ ــيـــرغ إن تــطــبــيــقــا أعـ ــربـ ــال زوكـ ــ وقـ
جامعي »سرب بيانات مايني املستخدمني 
في عام 2014«. وأضــاف »هــذه خيانة أمانة 
وأنـــــا أعـــتـــذر عـــن أنـــنـــا لـــم نـــبـــذل مـــزيـــدا من 
الجهد في ذلك الوقت«، مكرًرا اعتذاًرا قدمه 
املــاضــي فــي أحـــاديـــث تلفزيونية  األســـبـــوع 
أمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال زوكـــربـــيـــرغ الـــــذي خــســرت 
شركته أكثر من 50 مليار دوالر من قيمتها 
الــنــبــأ، إن فيسبوك  انــتــشــار  الــســوقــيــة مــنــذ 
سيعطي املستخدمني مزيًدا من املعلومات، 
والقدرة على التحكم في من يحق له االطاع 

على بياناتهم.
ــان زوكــربــيــرغ قــد قـــال األســبــوع املــاضــي  وكـ
 شـــركـــة الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي ارتــكــبــت 

ّ
إن

أخــطــاء فتحت املــجــال أمـــام وصـــول بيانات 
ملستخدمني إلى شركة »كامبريدج أناليتكا« 
لتحليل البيانات، وأن »فيسبوك« ستجري 

تغييرات.
ــــورك تـــايـــمـــز«  ــويــ ــ ــيــ ــ ــفـــة »نــ ــيـ ــفــــت صـــحـ وكــــشــ
الــبــريــطــانــيــة،  أوبــــزرفــــر«  األمــيــركــيــة و»ذي 
ــدام شــركــة »كــامــبــريــدج  مــنــذ أســـبـــوع، عــن إقــ
أنــالــيــتــكــا«، ومــقــّرهــا املــمــلــكــة املــتــحــدة، على 
جــمــع مــعــلــومــات خـــاصـــة عـــن أكـــثـــر مـــن 50 
مليون مستخدم ملوقع »فيسبوك« من دون 

منوعات
تنظيم 
النشر 
بتونس

تونس ـ محمد معمري

لحزب  ينتمون  التونسي  البرملان  في  نــواب  قــدم 
لتنظيم  تشريعية  مــبــادرة  الحاكم  تونس«  »نــداء 
ــيـــة ومــنــصــات  ــتـــرونـ ــل اإللـــكـ ــامـ ــحـ ــي املـ الـــنـــشـــر فــ
ــنـــت املــــبــــادرة  ــّمـ ــمــــاعــــي. وتـــضـ ــتــ ــل االجــ ــواصــ ــتــ ــ ال
كل  زجـــري  بشكل  تــعــاقــب   

ً
فــصــوال التشريعية 

ــى أشـــخـــاص:  ــ نـــشـــر فــــي اإلنـــتـــرنـــت يـــتـــعـــرض إلـ

»يعتبر قذفًا )سبًا( إلكترونيًا كل إنتاج أو إعداد 
أو دعــوى أو نسبة أمــر مــن شأنه املــس بالنظام 
ــاألخــــاق الــحــمــيــدة أو بــحــرمــة الــحــيــاة  ــعـــام وبــ الـ
أو  اعــتــبــار شخص  أو  الــخــاصــة أو بهتك شــرف 
فيما  الــعــنــكــبــوتــيــة«،  الشبكة  عــبــر  رســمــيــة  هيئة 
نص فصله الثالث على املعاقبة بالسجن عامني 
عــن حزب  النائب  ورأى  ديــنــار.  آالف   3 وبغرامة 
نــــداء تــونــس والــنــاطــق الــرســمــي بــاســمــه، منجى 

الــقــانــون »مـــبـــادرة تشريعية  أّن فــي  الــحــربــاوي، 
التواصل  وشبكات  االفتراضي  الفضاء  لتنظيم 
االجتماعي وتجريم التعدي األخاقي على حرمة 
الذوات وهيبة الدولة وممثليها ومؤسساتها، في 
إطار مزيد نشر الثقافة الديمقراطية املبنية على 
الدولة  كيان  وتحترم  تراعي  التي  التعبير  حرية 
وسلطة القانون وحرمة الذوات واألفراد بعيدا عن 
التدني  عن  وبعيدا  والفوضى،  األخاقي  التدني 

األخاقي وهتك األعراض واملساس بهيبة الدولة 
اإللكترونيني  الناشطني  أغــلــب  لــكــّن  وممثليها«. 
 لتكميم األفواه والحّد من حرية 

ً
اعتبروه محاولة

النشر اإللكتروني، باالعتماد على حجج أخاقية 
أو أخرى قانونية ال تترجم الغاية من وراء إصدار 
القانون في صــورة حصوله على مصادقة  هــذا 
املطلعني  من  الكثير  يستبعده  ما  وهــو  البرملان، 

على الحياة السياسية والبرملانية في تونس.

لدعم  تقنيات  تطوير  خــال  مــن  موافقتهم، 
الــحــمــلــة االنـــتـــخـــابـــيـــة لــلــرئــيــس األمـــيـــركـــي 
ــرامـــب فـــي 2016، فـــي أكـــبـــر خــرق  دونــــالــــد تـ
ــع الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــوقــ ــه ملــ ــوعــ ــن نــ ــ مـ
العالم، الستخدامها في تصميم  األكبر في 
الناخبني  التنبؤ بخيارات  بإمكانها  برامج 
والتأثير عليها في صناديق االقتراع. وقالت 

بادئ  في  كانت  إنها  أناليتكا«  »كامبريدج 
األمر تعتقد أن البيانات وصلتها بما يتفق 
البيانات وحذفتها فيما  مع قوانني حماية 
بعد بناء على طلب من فيسبوك. وأضافت 
أنــــهــــا لــــم تـــســـتـــخـــدم الـــبـــيـــانـــات فــــي عــمــلــهــا 
الـــخـــاص بــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة األمــيــركــيــة 
عام 2016. ويوم الجمعة فتش محققون من 

الهيئة التنظيمية املعنية بحماية البيانات 
فــي بــريــطــانــيــا مــقــر الــشــركــة فــي لــنــدن لعدة 
ــه »فــيــســبــوك«  ــذا بــيــنــمــا يــــواجــ ــ ســــاعــــات. هـ
ــات قـــضـــائـــّيـــة  ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــدًا ومـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ تـــدقـــيـــقـــا مـ
في  الحكومات  من  بتوضيحات  ومطالبات 

أوروبا والواليات املتحدة.
أنها ستقف عند هذا  يبدو  ال  القضية   

ّ
لكن

الحّد. إذ كشفت صحيفة »تيليغراف« أمس 
ـــــه تـــم تــحــذيــر »فـــيـــســـبـــوك« مـــن أن 

ّ
األحـــــد أن

مستخدميه كانوا في خطر، قبل عامني من 
الوصول إلى بيانات 50 مليون شخص من 

قبل شركة »كامبريدج أناليتكا«.
 ،2011 عـــــــام  ــفــــي  فــ الـــصـــحـــيـــفـــة،  وبــــحــــســــب 
حــــذر املــنــظــم األوروبـــــــي لــعــمــاق الــشــبــكــات 
االجتماعية، من أنه فشل في ضمان حماية 
البيانات عند تمريرها إلى مطوري البرامج 
ــة. واســـتـــجـــاب  ــيــ الـــتـــابـــعـــني لـــجـــهـــات خــــارجــ
»فيسبوك« حينها إلدخال تغييرات طفيفة 
على الطريقة التي تم بها إعام املستخدمني 
إال  للبيانات،  التطبيقات  كيفية جمع  حــول 
أنــهــا لــم تمنع املــمــارســة بالكامل ملــدة أربــع 
سنوات أخرى. وأعاد اكتشاف التحذير إثارة 
»فيسبوك«  اتخاذ  األسئلة حول سبب عدم 
املستخدمني  لــحــمــايــة  عــاجــلــة  إجـــــراءات  أي 
مـــن املــعــلــومــات الـــخـــاصـــة. لــُيــضــاف إلــــى ما 
كــشــفــتــه صــحــيــفــة »ذا غــــارديــــان«، الــجــمــعــة، 
حـــول أن شــركــة »فــيــســبــوك« أعــطــت بيانات 
ــة عــلــى املــــوقــــع، إلــى  ــداقـ ــول 57 مــلــيــار صـ حــ
الضالع في فضيحة شركة تحليل  الباحث 
املــعــلــومــات »كــامــبــريــدج أنــالــيــتــكــا«، بــعــد أن 
كــانــت »فــيــســبــوك« قـــد اتــهــمــت »كــامــبــريــدج 
كوغان،  ألكسندر  فيها،  والباحث  أناليتكا« 
بـــ »االحــتــيــال«، فــي سبيل جمع بــيــانــات 50 
أغــراض  فــي  واستغالها  مستخدم،  مليون 

انتخابية حول العالم.
فــي نفس الــســيــاق، حــصــدت حملة »احــذف 
دفـــعـــا   )DeleteFacebook#( فـــيـــســـبـــوك« 
جـــــديـــــدًا، بـــعـــد مــــشــــاركــــة مـــشـــاهـــيـــر فــيــهــا. 
وشــــارك املــؤســس املـــشـــارك فــي »واتـــســـاب« 
)تــمــتــلــكــهــا فــيــســبــوك اآلن(، بـــريـــان أكــتــون. 
كــمــا أعــلــنــت شــركــة الــبــرمــجــيــات »مــوزيــا« 
Mozilla توقفها عن الدفع مقابل اإلعانات 
ــلـــى مـــنـــصـــة »فــــيــــســــبــــوك«، بـــعـــد الــضــجــة  عـ
»كامبريدج  شــركــة  أثــارتــهــا فضيحة  الــتــي 
بحذف  ماسك  إيلون  فعل  كذلك  أناليتكا«. 
حسابي شركتي »تسا« و»سبيس إكس«.

خسرت »فيسبوك« 
أكثر من 50 مليار دوالر 

في أسبوع

شخصيات كارتونية 
تحاول االنتحار ضمن 
فيديوهات األطفال

واشنطن ـ العربي الجديد

ــفـــتـــرض أن  ــيــــوب« ُيـ ــاك قـــســـم مــــن »يــــوتــ ــنـ هـ
ه يظهر مقاطع 

ّ
يكون مناسبا لألطفال، لكن

ــــي كـــثـــيـــٍر مــن  ــة فـ فـــيـــديـــو غـــريـــبـــة ومــــزعــــجــ
 »يــوتــيــوب« 

ّ
ــان. وعــلــى الــرغــم مــن أن ــيـ األحـ

بدأ بمعالجة املشكلة في العام املاضي، إال 
ــهــا مــا زالــت مستمّرة. وقبل بضعة أيــام، 

ّ
أن

»يوتيوب   
ّ
أن إنــســايــدر«  »بيزنيس  كشفت 

كيدز« يقترح مقاطع فيديو تتبنى نظرية 
املــــــؤامــــــرة، بــيــنــمــا كـــشـــفـــت تــــقــــاريــــر ملــوقــع 
ـــه ال يـــزال هــنــاك محتوى غريب 

ّ
ــرد« أن »وايــ

وعنيف ومقلق للغاية موّجه نحو األطفال.
ــنـــاك مـــقـــاطـــع فــيــديــو   هـ

ّ
ــال »وايـــــــــرد« إن ــ وقــ

تحاول  متحركة  رســوم  شخصّيات  ظهر 
ُ
ت

ــار فــــي بــعــضــهــا  ــنــ ــار، أو تـــضـــرم الــ ــتــــحــ االنــ
بــأيــديــهــم، أو  يــفــقــأون أعينهم  الــبــعــض، أو 

حتى يتم تهشيمهم عبر مصعد.
وفي العديد من هذه الحاالت كانت املقاطع 
تعرض صورًا لشخصيات كارتون محببة 
ــاوس« و»بـــيـــبـــا بــــيــــغ«. وعــثــر  ــ ــ ـــ »مـــيـــنـــي مـ كــ
املوقع على مقاطع الفيديو تلك عبر اتباع 
الـــروابـــط فــي الــفــيــديــوهــات املــقــتــرحــة. وفــي 
13 نقرة، أخذ »يوتيوب« املوقع من فيديو 
حقيقي من CBeebies إلى فيديو مفبرك من 

Paw Patrol يظهر محاولة انتحار.
ــوع املـــــاضـــــي، كـــشـــفـــت »بــيــزنــيــس  ــ ــبــ ــ واألســ
ــــــه عـــنـــد الـــبـــحـــث عــــن كــلــمــات 

ّ
ــايــــدر« أن إنــــســ

رئيسية معينة مثل »أطــبــاق طــائــرة« يجد 
الصغير نفسه أمام مقاطع حول الزواحف 
وغيرها  األرض،  كوكب  على  تسيطر  التي 
من نظريات املؤامرة املثيرة للشك والجدل.

وأوضـــــــــح مــــوقــــع »إنــــغــــادجــــيــــت« الــتــقــنــي 
حينها أن »يوتيوب« قد أزالت هذه املقاطع 
مــن قــائــمــة نــتــائــج الــبــحــث، لكنها اعــتــرفــت 

ــفـــاظ عـــلـــى نـــظـــافـــة تــطــبــيــق  بــصــعــوبــة الـــحـ
األطفال بالشكل املطلوب.

ــراقــــب فـــريـــق مـــن »يـــوتـــيـــوب« املــحــتــوى  ويــ
املـــنـــشـــور فــــي املـــنـــصـــة بـــاســـتـــخـــدام أنــظــمــة 
دّربها البشر، لكن بعض األشياء تنفلت من 

الفريق، بحسب بيان الشركة. 
إدارة  أعــربــت  املــاضــي،  وفــي فبراير/شباط 
مــــوقــــع »يـــــوتـــــيـــــوب« عـــــن »بـــــالـــــغ األســــــف« 
ــود مــقــاطــع فــيــديــو غير  إزاء اســتــمــرار وجــ

مناسبة على تطبيقها املخصص لألطفال 
ــدز«، بـــعـــدمـــا كـــشـــف مــوقــع  ــ ــيـ ــ ــيــــوب كـ »يــــوتــ
ــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بـــي ســي(  ــ هــيــئــة اإلذاعــ
ــود الــعــديــد مـــن الــفــيــديــوهــات غير  عـــن وجــ
املــنــاســبــة لـــألطـــفـــال، ُيــظــهــر أحـــدهـــا كيفية 
عددًا  آخــر  فيديو  ويظهر  السكاكني،  شحذ 
املتحركة  للرسوم  مسلسل  شخصيات  من 

على منت طائرة مشتعلة.
ويــواجــه مــوقــع »يــوتــيــوب«، الــتــابــع لشركة 

»غوغل«، انتقادات بسبب استخدام أنظمة 
حــســابــيــة، عــوضــا عــن عــنــاصــر بــشــريــة، في 
تحديد املحتويات التي تظهر على تطبيق 
األطفال. وظهرت هذه األزمة العام املاضي، 
وأجـــــــــرى »يـــــوتـــــيـــــوب« بـــعـــض املـــــحـــــاوالت 
إلصــاحــهــا. فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ـــهـــا ســتــبــدأ في 

ّ
املــــاضــــي، قـــالـــت الـــشـــركـــة إن

تطبيق قيودها بشكٍل أسرع وأكثر صرامة، 
الفيديو غير  مــن مقاطع  اإلعــانــات  إلزالـــة 
املــائــمــة لــألطــفــال، ومــنــع الــتــعــلــيــقــات غير 
الـــائـــقـــة، وتـــقـــديـــم إرشـــــــادات ملـــن يــنــشــئــون 

محتوى يستهدف األطفال.
ــامــــت شـــركـــات  وفــــــي نـــوفـــمـــبـــر املـــــاضـــــي، قــ
من  إعاناتها  بسحب   Marsو  HPكـــ كبيرة 
»بـــاز  املــــوقــــع، بــعــدمــا كــشــفــت تــحــقــيــقــات لــــ
 إعــانــات تلك الشركات 

ّ
أن فيد« و»تــايــمــز« 

تظهر إلى جانب أشرطة فيديو استغالية 
بالتعليقات  ومــلــيــئــة  بــريــئــة  أو  لــألطــفــال، 

املتحرشة جنسيا بهم )بيدوفيلّية(.
ـــــــه ُيـــجـــري 

ّ
وأعــــلــــن »يــــوتــــيــــوب« حــيــنــهــا أن

الصحافة  كشفت  بعدما  جــذرّيــة  تغييراٍت 
عـــرض مــحــتــوى مــزعــج يــســتــهــدف األطــفــال 

على منصة الفيديو.
وكــانــت »يــوتــيــوب« قــد اتــخــذت، فــي اآلونـــة 
األخيرة، خطوات عملية ملكافحة املعلومات 
املضللة، بينها االعتماد على »ويكيبيديا« 
لــفــضــح الـــخـــدع والــتــحــايــل، لــكــنــهــا تــواجــه 
ــــي عـــمـــلـــيـــة الـــتـــدقـــيـــق فــي  مـــشـــاكـــل أكــــبــــر فـ
ــال. ويــحــتــاج  ــ ــفـ ــ ــيــــوب« األطـ مـــحـــتـــوى »يــــوتــ
كبير  تدقيق  إلى  املوجه لألطفال  املحتوى 
وحساسيتها،  الفئة  هــذه  هشاشة  بسبب 
لكن من الصعب إزالــة هذا املحتوى تماما، 
مقاطع  من  الساعات  مئات  تحميل  بسبب 
الفيديو الجديدة في كل دقيقة، ما يعني أن 

حوادث كهذه قد تتكرر في املستقبل.

داهمت الشرطة البريطانية كامبريدج أناليتكا )تولغا أكمان/فرانس برس(

الحّل غير كاٍف إلنهاء األزمة )أرتور ديبا(

إثر  الموقع،  من  توضيحات  وأميركا  وأوروبا  لندن  في  السلطات  تطلب  فيما  أمس،  الصحف،  في  للبريطانيين  زوكربيرغ  مارك  اعتذر 
توسع حملة حذف »فيسبوك«، وتكشف معلومات جديدة عن فضيحة االختراق
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كل تطريزة 
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ودعاء
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مسلسل »لو« عام 2014

تستخدم أسماء األسد 
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المجتمع األبوي الذكوري
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الجميع، كلنا نلبس مثل 

بعضنا وعفشنا واحد

2223
منوعات

ــثــــة  ــبــــاحــ ــيـــة والــ ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ ــغـــل الـ تـــنـــشـ
ــان،  ــ ــطــ ــ ــرة زقــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، زهـ
بـــمـــوضـــوعـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــهــويــة 
واملـــــــــوروث الـــثـــقـــافـــي والـــفـــكـــري والـــتـــاريـــخـــي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، وذلــــــــــك فــــــي أعــــمــــالــــهــــا ذات 
الــجــمــالــيــات املــتــنــوعــة فـــي الــتــطــريــز، وتــبــدو 
موروثات  وأن  سيما  القيمة،  عالية  لوحاتها 
كنعانية ونــصــوصــا شــعــريــة حــديــثــة تحضر 
أعمالها  فــي  تنسجها  الــتــي  التشكيالت  بــن 
الكنعانيات  فــي  فــزهــيــرة زقــطــان باحثة  تــلــك. 
القديمة، ولها كتاب في هذا الخصوص، كما 
أنها شاعرة وكاتبة قصة قصيرة. شاركت قبل 

أيام في فعاليات أسبوع التطريز الفلسطيني 
ــــذي نــظــمــتــه مــجــمــوعــة شــبــاب  فـــي الـــدوحـــة الـ
ــب الــســابــقــن«، في  ــا، بــمــعــرضــهــا »ذهــ الــــروزنــ
»كــتــارا«، وعــن عاملها  الثقافي  الحي  مؤسسة 

اإلبداعي تحدثت لـ »العربي الجديد«.

»ذهب  ¶ ما سر تسمية معرضك أخيرًا في الدوحة، بـ
السابقني«، ما الذي ترمني  إليه ومن املعرض نفسه؟ 
نحن الفلسطينيون خائفون دائما من األشياء 
التي سرقت، والتي ستسرق أيضا. وقد وجدت 
فــــي نــــص الـــشـــاعـــر مـــحـــمـــود درويـــــــش »ذهــــب 
عــن وجهتي ومقصدي.  يعبر  مــا  الــســابــقــن« 

ودرويش هو شاعر الوطن املتقدم في املقطع 
الشعري الذي ترد فيه هذه التسمية بالذات، 
عندما أرادنا أن نحفر من البداية، ألنه يخشى 
الــســرقــات، ويخشى  مــن  السابقن  على ذهــب 
 على 

ُ
خــاف

َ
عليه من العابرين الغزاة، يقول: »أ

التوت  ِع 
َ
ُبق ، ومــن 

ْ
الفراشة مي من وضــوح 

ُ
ُحل

ــْيــِه مــن األب 
َ
 َعــل

ُ
خــــاف

َ
فــوق صهيل الــحــصــان، أ

، عـــلـــى ســـاحـــل األبـــيـــض 
ْ
ــن ــريــ ــابــ ــعــ واالبـــــــن والــ

َهب السابقن«. 
َ
ط بحثا عن اآللهة، وعن ذ املتوسِّ

يكاد يكون املقطع في كل لوحاتي املطرزة، كما 
 بهذا االســـم، وصــار 

َ
بنيت على  النص لــوحــة

عنوانا ملعرضي في الدوحة وفي أكثر من مكان.

¶ كــيــف تــخــتــاريــن كــلــمــات الــقــصــيــدة والــنــصــوص 
األخرى للوحاتك؟

يــفــرض الــنــص أحــيــانــا عــلــّي مـــا أفـــعـــل، حتى 
عندما بدأُت الفكرة، كنُت أطرز مثل أية امرأة 
فلسطينية تتقن التطريز، لكن ال أعلم ما وراءه. 
ا بدأت بإعداد رسالة املاجستير عن تاريخ 

ّ
ومل

اللوحة،  إلى  النص  الكنعانية، أخذني  الفترة 
بمعنى أن النص كان هو الدافع، وهو الجمالية 
الــعــالــيــة املـــوجـــودة فــي الــنــصــوص الكنعانية 
تلك  اآلداب واألســطــورة، وكانت  القائمة على 
امتداد سورية  الفن عظيمة، على  املرحلة من 
الكبرى، وبالذات كتاب التوراة الكنعاني الذي 

ُجــمــع بــعــد اكــتــشــاف الـــحـــروف الــهــجــائــيــة في 
قــرب مدينة الالذقية على الساحل  أوغــاريــت، 
السوري. وهذا الكتاب أسطورة تؤرخ كل شيء 
في املنطقة، ويعكس حركة املجتمع بأكمله، من 
شرائع دينية إلى اآلداب والعمارة والرسائل، 
هذا  شّدني  أسطورية.  وبلغة  البريد،  وحتى 
التوثيق، فهو يؤكد وجود كل هذه األشياء قبل 
الــغــزاة، وهــو هــدف كــل أشغالي، كما شدتني 
الجمالية، فالزخرفة كانت جزءًا دينيا، والدين 
التوثيق تجمعت  فعملية  للفن،  مفتوحا  كان 
عــنــدي كــتــلــة واحـــــدة، والـــنـــص بــمــثــابــة الــبــاب 

لولوجي إلى عمل اللوحة.

¶ وماذا عن الزخرفة؟
التي  الحديثة  املــعــانــي  عــن  الــزخــرفــة مختلفة 
نتعامل معها اليوم، في الثوب أو الزي وغيره. 
األزيــاء،  في قصة  أتعامل معها  لم  وبالتالي، 
وال في ما تحمل اليوم من معاني، فقد كانت 
كل  في  كانت  التي  والبداية  البداية،  تعنيني 
مقطع ومثلث ومربع في أسطورة في تعويذة 
في حكاية في دعاء، في الصباغ األحمر الذي 
صبغ به عباءة الكاهن، والتي يجب أن 

ُ
كانت ت

على  تــدل  الزخرفة  كثافة  ألن  مزخرفة،  تكون 
مــكــانــة الــكــاهــن آنــــذاك، وهـــذا األوج الـــذي كــان 
يــســود املــنــطــقــة، ســــواء فـــي بـــالد الـــرافـــديـــن أو 

سورية الكبرى.

¶ هناك إضاءات ظاهرة في عملك الفني على التاريخ 
الــفــلــســطــيــنــي، وهــــي عــمــلــيــة تــحــتــاج درايـــــة ومــعــرفــة 

وثقافة واسعة، كيف توفر لك ذلك كله؟
أنا كاتبة قصة منذ 1966، ووالدي خليل زقطان 
مــن شــعــراء الــنــكــبــة، وعــشــت فــي املــخــيــم، وهــو 
الدافع الكبير ملا وصلت إليه. في املخيم تفيق 
 بعشرات األسئلة، ملاذا أنا 

ً
في الصباح، محمال

هنا؟ ملــاذا بيتي هكذا؟ ملــاذا أذهــب إلى مطعم 
وكالة الغوث حتى أتناول الطعام، وال أتناوله 
إلــى مدرستي،  أتوجه  ملــاذا عندما  بيتي؟  في 
أرى طوابير من الناس تنتظر للحصول على 
املؤن واملعونات. ويتكرر هذا الكرنفال شهريا؟ 
املياه كيف تنتقل. في مخيم الكرامة، كانت املياه 
تنزل من الصنبور كامللح، وتحاول سيدة البيت 
،  حتى تحصل على ماء 

ً
غليها على النار طويال

قابل للشرب؟ في املخيم، يتشابه الجميع، كلنا 
نلبس مثل بعضنا، وعفشنا واحد، والبيوت 
متشابهة ومشبعة بالحميمية، وكانت تتوزع 
فــي املــخــيــم املــنــاطــق الــجــغــرافــيــة، هــنــا منطقة 
اللد وهناك الرملة وهذه بيت دجن وتلك بيت 
محسير. وبيوت املخيم في األغــوار كانت من 
الطن والقصب. وفي بيتنا كانت ثروة وحيدة، 
مكتبتان لوالدي، واحدة بنية والثانية باللون 

األبــيــض، وكــان ذلــك مــن عــام 1959 إلــى 1967. 
وكنت أتسلق إلى الرفوف، من أجل سرقة كتاب 
العربي،  مجلة  أو  األديـــب  أو  اآلداب  مجلة  أو 
فكان الكتاب بالنسبة لي مقدسا، وكان والدي 
بعد 

ُ
شاعرا مطاردا في بيت لحم والدهيشة، وأ

إلى الكرامة عن طريق نهر األردن، وأسس أول 
ــــدي  كتابه  مـــدرســـة  فــي الــدهــيــشــة، وألــــف والـ
الكتاب  »صوت الجياع« في املخيمات، وجاء 
قويا ومباشرا، وتم منعه. واعتقل والدي بسبب 
تأليفه هذا الكتاب، وقد شاهدنا، نحن أبناؤه، 
عام  اإلسرائيلي  االجتياح  أعقاب  في  الكتاب 
1967، إذ فتحت سجون الخليل، وأطلق سراح 
الكتب املمنوعة، ووصل إلينا كتاب والدي مع 
املهاجرين، فرحلة مثل هذه تجبرك على البحث 
والــتــحــّري عــن إجــابــات، وتـــزرع فيك التحدي، 
إضافة إلى أنه في مدرسة املخيم  كنا نكتب 
عن قريتنا، ونحيي املناسبات، مثل مذبحة دير 
ياسن ) 9 أبريل/ نيسان عام 1948(، على الرغم 
أن نتخيل حجم  أننا كنا صغارا ال نقدر  من 
املــأســاة والــكــارثــة، وذكـــرى النكبة )15 مايو/ 
ــار(، وهـــذه املــنــاســبــات تــكــرس فــي أذهــانــنــا.  أيــ
وبالتالي كان ذلك كله عوامل أعطتني الكثير.

¶ متى كانت بدايتك مع هذا اللون الفني من التطريز، 
وكيف؟

بدأت سنة 1980عبر اتحاد الكتاب والصحفين 
أن  بــيــروت، عندما طــرحــوا  فــي  الفلسطينين 
يــكــون الــيــوم األول مــن يــولــيــو/ تــمــوز مــن كل 
عام )ما يعود إلى تموز الكنعاني الفينيقي( 
اليوم العاملي لتراث الشعب الفلسطيني. كنت 
طالبة بــن عــمــان وبــيــروت، وأحـــد املؤسسن 
للجنة يوم التراث العاملي للشعب الفلسطيني، 
ال  أحيانا  الداخل،  من  تأتينا  األشياء  وكانت 
األحيان  األشياء والحرف، ففي معظم  نعرف 
تأتي الحرفة، وال يأتي صاحبها. وكنت أريد أن 
أكمل دراستي، وبدأت إعداد رسالة املاجستير 
ــاك كــتــاب  ــنـ ــان هـ ــ عــــن الـــفـــتـــرة الــكــنــعــانــيــة، وكــ
البريطاني،  املــؤرخ  العامري عن  أديــب  ملحمد 
أرنولد توينبي، الذي زار فلسطن عام 1967، 
وقال جملة شهيرة، إنه إذا »نحن نظرنا إلى 
الفلسطينين والفينيقين بعيون اإلسرائيلين، 
وإذا أردنا الرؤية الصحيحة، علينا أن نعاين 
األشــــيــــاء مـــن وجـــهـــة نــظــر الـــجـــانـــب الــصــامــت 
أيضا، ال أن تكون للجانب اإلسرائيلي الكلمة 
األخيرة، كما كانت له الكلمة األولى«، وإثر ذلك 
طردت قوات االحتالل اإلسرائيلي توينبي من 
األراضي الفلسطينية املحتلة. وبذلك كنا، نحن 
الفلسطينيون، مغيبن، ليس في حقل اإلعالم 

فحسب، بل في كل شي. 

D D

نور عويتي

ــادة، اســتــقــبــلــت أســمــاء األســد  ــعـ كــمــا جـــرت الـ
الــســنــة بفيلم جديد  مــنــاســبــة عــيــد األم هـــذه 
الــنــار«،  عــنــوان »ضفائر  مــن بطولتها، حمل 
وأهــــدتــــه  لــلــمــتــطــوعــات بــالــجــيــش الـــســـوري 
من  الفيديو  نشر  وتــم  وأمــهــاتــهــن.  النظامي 
العربية  الجمهورية  »رئــاســة  صفحة  خــالل 

السورية« على فيسبوك. 
خطاب  على  ترتكز  للفيلم  األساسية  البنية 
على مسامع ضيفاتها  األســد  أســمــاء  تلقيه 
وتتخلله  الــســوري،  الجيش  يخدمن  اللواتي 
بعض املشاهد تروي بها املجندات وأمهاتهن 
 الــحــيــة. وتـــبـــدو ســمــة الــتــنــاقــض 

ّ
شــهــاداتــهــن

هي السمة الرئيسية لخطاب األسد، إذ أنها 
اللغة  متباينتن؛  لغتن  تستخدم بخطابها 
األولى تنتمي للخطاب املتحرر الذي ينادي 
بــاملــســاواة بــن الــرجــل واملــــرأة والـــخـــروج عن 
ــأن تــطــالــب  الــقــيــود الــجــنــدريــة لــلــمــجــتــمــع، كــ
األســـــد الـــنـــســـاء الـــســـوريـــات بـــاملـــشـــاركـــة بما 
»الــــدفــــاع عـــن الــــوطــــن«، مـــن خــالل  ـــ تــســمــيــه بــ
حملهن للسالح ودون أي اعتبارات جندرية! 
تستخدمها  الــتــي  الثانية  اللغة  أن  حــن  فــي 
ــــوي  األســــــد هــــي مــتــأصــلــة فــــي املــجــتــمــع األبـ
ــذكــــوري، حــيــث تــعــتــبــر األســــد أن مــشــاركــة  الــ
ــــؤالء الــفــتــيــات فـــي املـــعـــارك الــحــربــيــة، هي  هـ
ــل لــــم يــحــمــل الــــســــالح فــي  ــ عــــــاٌر عـــلـــى كــــل رجـ
سورية، وتنتزع عن الشباب السورين الذين 
هاجروا البالد هاربن من خدمة العلم صفة 

 بالذكور الهاربن!
ّ
»الرجولة«، لتلقبهن

الثورة  بها  نــادت  مفاهيم  يستخدم  فالفيلم 
الــســوريــة كــاملــواطــنــة ونــبــذ الــجــنــدريــة، ولكن 
بطريقة ممنهجة تجعل تلك املفاهيم تصب 
في خدمة مصالح النظام السوري وعسكرة 
الدولة. ويبدو ذلك واضحا من خالل العبارة 
ــد لتفتتح بها  الــتــي اخــتــارتــهــا أســـمـــاء األســ
خــطــابــهــا، حــيــث تـــقـــول: »ســـوريـــة يــلــي دافـــع 
عنها الكل، بما فيهم صباياها، الصبايا يلي 
وتركوا  أحالمهن  وأجــلــوا  شعراتهم  ضفروا 
فستان  بــدل  العسكرية  البدلة  ولبسوا  أهلن 
العرس وحملوا البارودة بدل دفتر الدراسة 
وراحوا يدافعوا عن تراب بلدهن«، ففي هذه 
ــــد تـــحـــرر املـــــرأة الــســوريــة  الــكــلــمــة تـــقـــرن األسـ
من  باملجتمع  لها  النمطية  الــصــورة  وكــســر 
خالل انضمامها للجيش السوري النظامي.

وتؤكد املتطوعات من خالل شهاداتهن على 
الصورة  بكسر  واملتأصلة  القديمة  رغبتهن 
بالتعليم  تحصرها  والتي  للمرأة،  النمطية 
والعمل في املنزل، فيبدو تطوع الفتيات في 
الــتــحــرر واالنــفــتــاح!  لــضــرورة  الجيش تلبية 

»يــا ريــت« إنــتــاج 2016، وهــو الــيــوم ُيقيم بن 
الــقــاهــرة وبـــاريـــس بــســبــب مــوقــفــه الــســيــاســي 
ــة، ومــســانــدتــه للشعب  مـــن األزمـــــة فـــي ســـوريـ
السوري، بعيدًا عن األعمال التي وضعته في 

مركز متقدم بن زمالئه.
ــل، عــابــد فــهــد، أيــضــا لعبة الــدرامــا 

ّ
دخـــل املــمــث

ـــشـــتـــركـــة، فـــي أّول مــســلــســل أنــتــج 
ُ
الــعــربــيــة امل

ــــي«، ووافــــق عــلــى خـــوض التجربة  بــعــد »روبــ
ــيـــريـــن عـــبـــد الــــنــــور( فــي  مــــع بــطــلــة روبــــــي )سـ
»لعبة املوت«. 2013 نجاح هذا املسلسل، دفع 
شركتي »الصباح« و»إيغل فيلم« إلى توجيه 
فأعاد  املسلسالت،  مــن  الــنــوع  لــهــذا  البوصلة 
»نجومية«  اكــتــشــاف  الــصــّبــاح  املنتج صـــادق 
ــفــهــا أمــــام الــلــبــنــانــيــة، نــاديــن 

ّ
عــابــد فــهــد، ووظ

كريستين أبيض

يــتــنــافــُس عــــدٌد مـــن املــمــثــلــن الـــســـوريـــن على 
السباق في األعمال الدرامية. لكن عددًا كبيرًا 
من هــؤالء، والذين يصنفون ضمن مجموعة 
ــوا خــــــارج الـــوطـــن،  ــحـ ــبـ ــة األولــــــــــى«، أصـ ــئـ ــفـ »الـ
بعضهم  شهرتهم.  يــقــدر  منتج  عــن  يبحثون 
يجد املنتج املغامر، وبعضهم اآلخر يعتكف. 
قــبــل قــيــام الـــثـــورة الــســوريــة، شــهــد عـــام 2010 
إنـــتـــاج أّول مــســلــســل درامــــــي عـــربـــي مــشــتــرك 
وسيرين  خليل  مكسيم  فيه  شـــارك  »روبــــي«، 
عبد النور وأمير كرارة )مصر(، ما فتح شهية 
املــنــتــجــن عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن املــســلــســالت، 
ــــو اخــتــلــفــت الـــلـــهـــجـــات، وتـــقـــبـــل الــجــمــهــور  ولـ
أو سبب اختالف  مــبــررات،  أحيانا دون  ذلــك، 

اللهجات بن املمثلن أنفسهم.
ـــل، مــكــســيــم خــلــيــل، أن ُيــشــكــل 

ّ
اســـتـــطـــاع املـــمـــث

شتركة. بعد 
ُ
حالة مميزة، بداية في الدراما امل

ــــي«، ظـــروف خــلــيــل، ومــوقــفــه السياسي،  »روبـ
أبــعــدتــه عــن الــدرامــا الــســوريــة، مــا فتح أمامه 
الــرغــم من  شتركة، على 

ُ
الــدرامــا امل الــبــاب على 

ــدًا نــلــتــقــي«  ــ تــقــديــمــه ســنــة 2015 مــســلــســل »غـ
ــشــتــركــة في 

ُ
ــاد لـــلـــدرامـــا امل بــهــويــة ســـوريـــة، عــ

وهــذا ما تؤكد عليه األســد من خــالل وصف 
الـــذي ال  الــجــديــد«  »الــفــتــح  بـــ الفتيات  تجنيد 
ينحصر تأثيره فقط على أرض املعركة، وإنما 
لــه أثـــر بــالــغ بتغيير مــفــاهــيــم كــامــلــة ســائــدة 
بــاملــجــتــمــع الــــســــوري مـــنـــذ ســــنــــوات طــويــلــة. 
مغاير،  بقالب  طــرحــه  يتم  الفتيات  فتجنيد 
بوصفه »يعبر عن مواكبة الحضارة« فاملرأة 
املــرأة  صــورة  تختزل  وكأنها  تبدو  املحاربة 

بــه، ويبدو  نــمــوذج يحتذى  العصرية، وهــي 
ذلــك مــن خــالل الــشــهــادات، الــتــي تصف فيها 
التطوع  دور  عــن  ويــعــبــرن  أنفسهن  الفتيات 
واملــعــنــوي،  املـــادي  باستقاللهن  الجيش  فــي 
لهن  اجتماعية  حياة  خلق  استطعن  وكيف 
بــمــفــردهــن بــعــيــدًا عــن عــائــلــتــهــن، دون إغــفــال 
تكتسبها  التي  والسلطة  والهيبة  الجاذبية 
الفتاة عندما تتطوع. وتؤكد األسد على ذلك 
في خطابها، إذ أنها تعتبر بأن التطوع في 
الجيش ال يلغي األنوثة، مستشهدة بجمال 
املجندات اللواتي يظهرن بالفيلم متجّمالت.

ورغم ذلك، فإن الطابع الذكوري يغلب على 
جــمــيــع الــــشــــهــــادات، حــيــث تــصــف الــفــتــيــات 
التحمل،  عــلــى   

ّ
لــقــدرتــهــن بــالــرجــال  أنفسهن 

وذلك ما يتم التركيز عليه من خالل مشهد 
تمثيلي مفتعل، يصور مجندة وهي تحادث 
والــدهــا عبر الــهــاتــف، وتــقــول لــه: »ال تخاف 

بابا، أنت مخلف رجــال مو بنات«. فخطاب 
الفيلم ال يمكن أن نقرأه بمعزل عن الرسالة 
للعسكرة،  يـــروج  فيلم  فــهــو  يحملها،  الــتــي 
ويستخدم اللغة املتحررة بمحاولة بتجنيد 
املجتمع  النساء، ويعود الستخدام معايير 
األبوي بمحاولة لتجنيد الذكور. وكذلك فإن 
الفيلم هو جزء ال يتجزأ من سياسة النظام 
الــتــي لــطــاملــا اســتــغــل املــــرأة فــيــهــا لصالحه، 
املــرأة في السلطة  حيث أن أي دور تجسده 
هو دور شكلي، يهدف لتلميع صورة النظام 
واليوم  متحضر.  بمظهر  وإلظــهــاره  عامليا، 
املــعــارك  فــي  النساء  أجــســاد  النظام  يستغل 
ــرأة، وهــو  ــ مــن بـــاب املـــســـاواة بــن الــرجــل واملـ
ــذي اســـتـــخـــدم االغــتــصــاب  ــ الـــنـــظـــام نــفــســه الـ
كــنــوع مـــن أنـــــواع الــتــعــذيــب فـــي املــعــتــقــالت، 
والــــذي خــطــف واعــتــقــل الــنــســاء فــي محاولة 

للضغط على الثوار.

عـــام 2014.  ــو«  »لـــ فــي مسلسل  نــجــيــم،  نسيب 
الـــالفـــت أن عــابــد فــهــد لـــم يــقــتــرب مـــن الـــدرامـــا 
في  إقامته  بحسب  واختار  املحلية،  السورية 
دبـــي املــشــاركــة فــي أعــمــال تــاريــخــيــة، ســوريــة 
الذي  األمــر  إنتاج خليجي،  الهوى، لكنها من 
يبعده بالتالي عــن تــصــارع شــركــات اإلنــتــاج 
السورية، وبعض النصوص التي ال ترقى إلى 

نجاح عابد فهد وحرفيته.
اكتشاف زميل  الصّباح في  ر صــادق 

ّ
لم يتأخ

ا 
ً
عابد فهد، املمثل تيم حسن، الذي سجل هدف

نــال نجاحا جيدًا  في مسلسل مشترك،  جيدًا 
»األخوة« إنتاج 2014، تبارى فيه عدٌد كبيٌر من 
لن الشباب إضافة إلى تيم حسن، ليبدأ 

ّ
املمث

مشواره مع هذا النوع من الدراما، متخذًا من 
بيروت وشركة الصباح مكانا لذلك. ونجحت 
صفقة الصباح مع تيم حسن ألربــع سنوات. 
وغــاب تيم حسن هو عن األعمال التي تحمل 
الهوية أو النمط الــســوري فــي الــدرامــا. وقــدم 
 مصريا بعنوان 

ً
نهاية السنة املاضية مسلسال

»عائلة الحج نعمان«، كان ضعيفا مقارنة مع 
مسلسالت تــيــم حــســن الــتــي كــرســت حــضــوره 
كرمان«  »عــابــد  ومنها  فــي مصر،  ونجوميته 

و»امللك فاروق«.

ممثلون ابتعدوا عن الدراما السورية

ال صحة لتأجيل »لعنة 
كارما« لرمضان 2019

»ضفائر النار«... الجندرة في خدمة النظام السوري

زهيرة 
زقطان

فنون وكوكتيل

مشاهير

مقابلة

رصددراما

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بعد أقاويل كثيرة ترددت عن إيقاف مسلسل »لعنة كارما«، الذي تقوم ببطولته 
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ووسط التغيرات الشديدة التي شهدها في فريق 
املنتج ممدوح  أكــد  املشاركن،  بالفنانن  نهاية  واملنتج  املخرج  بداية من  العمل 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــيــفــاء تــقــوم بتصوير  شــاهــن فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
القنوات  لبعض  فعليا  بيعه  تــم  املسلسل  وأن  حاليا،  العمل  فــي  مشاهدها  أول 
الوقت،  املسلسل حتى رمضان 2019. وعــن ضيق  لتأجيل  الفضائية، وال صحة 
حيث لــم يتبق لرمضان ســوى أقــل مــن شهرين، قــال شاهن إن »املــخــرج خيري 
بشارة سيقوم بتكثيف ساعات العمل حتى نتمكن من اللحاق بالعرض، وإن كل 
فريق العمل يبذل قصارى جهده«. وكان من املفترض أن يقوم املخرج إسماعيل 
فـــاروق بــإخــراج املسلسل، إال أنــه اعــتــذر لــظــروف صحية، وعلى غير املتوقع من 
الكثيرين في أن يتسبب هذا االعتذار في أزمة بن هيفاء واملخرج، إال أن الفنانة 
وتمنت  تويتر،  موقع  على  حسابها  عبر  ذلــك  وأعلنت  اعــتــذاره  قبلت  اللبنانية 
له الشفاء العاجل. سبق واعتذر أيضا عن إنتاج العمل املنتج إبراهيم إسحاق، 
مالك شركة الريماس لإلنتاج الفني، وحل بداًل منه املنتج ممدوح شاهن. وبعد 
عديدة،  تمثيلية  تجارب  وقدمت  سبق  التي  إبراهيم،  نجوى  اإلعالمية  اختيار 
كما سبق  لها،  بديلة  املخرج حاليا عن  اعــتــذرت، ويبحث  العمل،  في  للمشاركة 
واعتذر الفنان محمد رجب عن املشاركة النشغاله بأعمال أخرى، كما اعتذرت عنه 
الفنانة أنوشكا العتراضها على األجر، والفريق املشارك في املسلسل حتى اآلن 
هو باسل الزارو وأحمد صيام ونبيل عيسى، والقصة من تأليف عبير سليمان. 
وكان آخر ظهور درامي لهيفاء وهبي من خالل مسلسل »الحرباية«، الذي ُعرض 

في شهر رمضان املاضي، وقد القى العمل ردود فعل متفاوتة.

في حوار لها مع »العربي الجديد« تؤكد التشكيليّة والباحثة الفلسطينيّة، زهيرة زقطان، على 
أهمية انشغالها بالحفاظ على الهوية والموروث الثقافي والفكري والتاريخي الفلسطيني، 

وذلك بمناسبة معرضها »ذهب السابقين«، في مؤسسة الحي الثقافي »كتارا« في العاصمة 
القطرية الدوحة

جون بايلي ينفي مزاعم 
التحرش الجنسي

ذكـــــــرت مـــجـــلـــة فــــارايــــتــــي، الــســبــت 
املاضي، أن رئيس أكاديمية فنون 
وعلوم السينما التي تمنح جوائز 
األوسكار، جون بايلي، نفى مزاعم 
الــتــحــرش الــجــنــســي. وفــــي مــذكــرة 
أرســــلــــت إلـــــى هـــيـــئـــة األكـــاديـــمـــيـــة، 
ــلــــي، إن  ــايــ ـــــون بــ ــيــــس جــ ـــال الــــرئــ ـــ قـ
املطبوعات  التي وردت في  املزاعم 
ــــوود بـــأنـــه  ــيـ ــ ــولـ ــ ــة فـــــي هـ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
حاول أن يلمس امرأة بطريقة غير 

مالئمة قبل عشر سنوات في موقع 
تصوير سينمائي، غير صحيحة. 
بايلي،  أن  فــارايــتــي  وذكـــرت مجلة 
وهـــو مــخــرج ومــصــور سينمائي، 
ــقــــاريــــر  ــتــ الــ إن  املـــــــذكـــــــرة  فــــــي  قــــــــال 
اإلعــالمــيــة الــتــي تــصــف الــشــكــاوى 
ــيــــة، زائـــفـــة  ــة إلـــــى األكــــاديــــمــ ــدمـ ــقـ املـ
وعملت فقط على تشويه مسيرته 

املهنية املستمرة منذ 50 عاما.

عمرو دياب يكشف عن 
ألبومه المقبل

أحــيــا عــمــرو ديـــاب مــســاء الجمعة 
غــنــائــيــا   

ً
ــفــــال حــ آذار  مــــــــارس/   23

بــالــجــامــعــة األمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، 
وسط حضور اآلالف من جمهوره. 
وكشف عمرو دياب في الحفلة عن 
أحــــدث أغــانــيــة مـــن ألــبــومــه املــقــبــل 
واملـــقـــرر طـــرحـــه فـــي صــيــف 2018. 
لــك«  األغــنــيــة بــاســم »أنـــا بالنسبة 
وهــي من تأليف أيمن بهجت قمر 
وألــحــان ولــيــد سعد وتــوزيــع نــادر 
ــالــــذكــــر أن مــنــذ  ــر بــ ــديــ ــــدي. جــ ــمـ ــ حـ

إطــــالق ألـــبـــوم »لــيــلــي نـــهـــاري« في 
2004 ولـــم يــتــعــاون الــفــنــان عــمــرو 
ــــوزع املــوســيــقــي نـــادر  ــاب مـــع املـ ديــ
أن 2018 ستحمل  حــمــدي، ويــبــدو 
الـــجـــديـــد. كــمــا أعـــلـــن عـــمـــرو ديـــاب 
عــن تــعــاون مــع طـــارق مــدكــور بعد 
سنوات من االبتعاد، ومن املعروف 
أن آخر تعاون جمع طــارق مدكور 
مع عمرو دياب كان من خالل ألبوم 
»كمل كالمك« الذي طرح عام 2005، 
ــه طـــــــارق مـــدكـــور  وقـــــــدم مــــن خــــاللــ
ــه هـــــي: »كــمــل  ــعـ ــن تـــوزيـ 7 أغــــــان مــ
ــه« و»وحــكــايــتــك  ــ ــالـ ــ كـــالمـــك« و»ومـ
ــام وبــنــعــيــشــهــا« و»الــلــه  ــ ايــــه« و»ايــ
مــنــك« و»مــعــاك بجد«  ال يحرمني 

و»بتخبي ليه«.

نانسي عجرم: إليسا 
زميلة وليست صديقة 

عجرم،  نانسي  الفنانة،  أوضــحــت 
تــفــاصــيــل وصــفــهــا الــنــجــمــة إليسا 
ــلــــة« فــــي بـــرنـــامـــج »مــنــا  »الــــزمــــيــ ـــ بــ
وجر« على شاشة MTV اللبنانية. 
وهاجم جمهور إليسا في شبكات 
ــاعــــي عــــجــــرم،  ــمــ ــتــ ــل االجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
بــعــد عــــرض حــلــقــتــهــا فـــي بــرنــامــج 
نانسي  »منا وجــر« حيث وصفت 
أنها  إلــى  مشيرة  بالزميلة،  إليسا 
ــن الــنــجــمــة  ــ ــر مـ ــثــ قـــريـــبـــة مـــنـــهـــا أكــ

هيفاء وهــبــي، وذلـــك ألنــهــا تلتقي 
بـــهـــا كـــثـــيـــرًا بـــســـبـــب أصــدقــائــهــمــا 
املــشــتــركــن. وردت نــانــســي عــجــرم 
على كل االنــتــقــادات. وقالت ضمن 
بــالــعــربــي   The Insider ــامـــج  ــرنـ بـ
فــيــهــا، فهي  إن إجــابــتــهــا ال خــطــأ 
وإليسا زميلتان وبينهما أصدقاء 
مشتركون، وهي ال تحب أن تقول 
احترامها  مــؤكــدة  الحقيقة،  ســوى 
وأشــار  وهــيــفــاء.  إليسا  للفنانتن 
تــقــريــر الــبــرنــامــج إلـــى احــتــمــال أن 
تكون عجرم قد رّدت على تصرف 
إليسا، عند اجتماعهما في إحدى 

املناسبات مؤخًرا.

أخبار

)Getty( ترّوج أسماء األسد في »ضفائر النار« للعسكرة

الممثل 
السوري عابد 
فهد )العربي 
الجديد(

كان آخر ظهور درامي لهيفاء وهبي من خالل مسلسل »الحرباية )فيسبوك(
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الزخرفة مختلفة عن المعاني الحديثة التي نتعامل معها اليوم )العربي الجديد(

أنا كاتبة قصة منذ 1966، ووالدي خليل زقطان من 
شعراء النكبة )العربي الجديد( 

كنُت أطرز مثل أية امرأة فلسطينية تتقن التطريز )العربي الجديد( 

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



والعصيان املدني التي عاشتها البالد إبان 
ســنــوات الـــثـــورة عــلــى نــظــام ســـومـــوزا، مثل 
قصيدته الشهيرة »صــالة مــن أجــل مارلني 
مونرو«، أو قصيدة »سوموزا يزيح الستار 
عــن تــمــثــال ســـومـــوزا فــي ملعب ســـومـــوزا«، 

وغيرها.
كاردينال الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميالده 
الثالث والتسعني، شاعٌر أساسي في أميركا 
قّسًا  باعتباره  أيضًا  ُعــرف  ه 

ّ
لكن الالتينية، 

كاثوليكيًا متمّردًا ومغضوبًا عليه من طرف 
ما  على  املحسوبني  أحــد  لكونه  الفاتيكان، 
حاولت  التي  التحّررية«،  »الكنيسة  بـ ُعــرف 
واملاركسية  املسيحية  تعاليم  بني  التوفيق 
فــفــجــرت غضب  الــفــقــيــرة،  خــدمــة لشعوبها 
الـــبـــابـــا خـــــوان بــابــلــو الـــثـــانـــي ثـــم بــنــيــدكــت 

السادس عشر بعده.
التحّررية ثورة شعوبها،  الكنيسة  ساندت 
الــذيــن يعيشون  ودافــعــت عــن املستضعفني 
ــمـــاط الــقــهــر واالســـتـــعـــبـــاد على  مــخــتــلــف أنـ
يــد اإلقــطــاع واألولــيــغــارشــيــة املتحالفة مع 
ــال. فـــي هــذا  ــمــ ــرأســ الــكــنــيــســة الـــبـــابـــويـــة والــ
ــّس الـــثـــوري  ــقــ ــال الــ ــنــ ــارديــ ــدد يـــقـــول كــ الــــصــ
ــنــــوات مــنــصــب  ـــد زهــــــاء عـــشـــر ســ

ّ
الــــــذي تـــقـــل

الــفــتــرة  فـــي   ،)1987-1979( لــلــثــقــافــة  ــر  ــ وزيـ
الـــتـــي أعــقــبــت الـــثـــورة الــســنــديــنــيــة: »إن ما 
اإلنــجــيــل  خــانــت  قــد  األم  بالكنيسة   يــســمــى 
ــه  ــاتـ ــارسـ ــمـ ــه، فـــالـــفـــاتـــيـــكـــان فـــــي مـ ــ ــتـ ــ ــذلـ ــ وخـ
الــتــي أّسسها  الـــروابـــط  تــمــامــًا عــن   

ٌ
مختلف

املسيح مع بعض الصيادين ]...[ إن تجربة 
متواضعة،  تجربة  كانت  »سولينتينامي« 
ــا في 

ّ
لكنها تــحــّولــت إلـــى أســـطـــورة، لــقــد كــن

واقــع األمــر جماعة صغيرة، أجــل، كنا شبه 
كــومــونــة عــلــى طــريــقــة املسيحيني األوائــــل، 
مــســيــحــيــون مـــــجـــــّددون مــتــبــنــون لــنــظــريــة 
»ثــيــولــوجــيــا الــتــحــريــر« بــتــوجــه مــاركــســي، 
هكذا أخضعنا اإلنجيل لتأويلنا، لقد كانت 

تجربة متفردة...«.
كــان كــارديــنــال قــد عــاش مضايقات عديدة 

من طــرف النظام الــذي يقوده رفيق األمس 
دانييل أورتيغا، بعد أن حــاول هذا األخير 
بـــأســـالـــيـــب مـــلـــتـــويـــة االلــــتــــفــــاف عـــلـــى عــقــار 
كاردينال  يترأسها  التي  الجمعية  تستغله 
أثــار موجة  في جزيرة سولينتينامي، مما 
استنكار، انتهت بتراجع املحكمة عن الحكم 
بــعــد اســتــئــنــافــه مـــن طــــرف دفـــــاع الــشــاعــر، 
ُمنِصفة هذا األخير وجماعته. هذا املشروع 
الـــجـــزيـــرة  فــــي  ــام 1980،  ــ عـ الـــشـــاعـــر  أطـــلـــقـــه 
ــة فــــي بـــحـــيـــرة نـــيـــكـــاراغـــوا، تــعــزيــزًا  ــعـ ــواقـ الـ
لــتــصــوراتــه الــالهــوتــيــة فــي الــتــحــريــر والــفــن 

والثقافة.
في ما يخّص اإلصــدار األخير، »في األرض 
كما في السماء«، والذي يشتمل على قصيدة 
واحدة تتكّون من متواليات شعرية،  تقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــســـاعـــدة كـــارديـــنـــال  لــــ
تشبه  أنها  أكوستا،  مارينا  لــوث  الشاعرة 
بالحياة  بشكل ما صــالة وترنيمة تحتفي 
وبالكون، بل إنها تعتبرها بمثابة قصيدة 
وداع لكاردينال، مما فتح الباب أمام العديد 
من التأويالت، خصوصًا أن الشاعر قد بدا 
ــيـــرة مــتــعــبــًا جــــدًا، لــكــنــه من  فـــي اآلونـــــة األخـ

خالد الريسوني

فـــي  ــا  ــ ــمـ ــ كـ األرض  فـــــــي  »هـــــــكـــــــذا 
الــســمــاء«، هــو الـــديـــوان الشعري 
األخـــيـــر لــلــشــاعــر الــنــيــكــاراغــوي 
)غرناطة، 1925(، وكان  كاردينال  إرنيستو 
ــّدم ضمن فعاليات »املهرجان 

ُ
ق الــديــوان قد 

العاملي للشعر« بغرناطة في نيكاراغوا.
األبــرز  كــارديــنــال،  إرنيستو  الشاعر  يعتبر 
حاليًا بــني شــعــراء نــيــكــاراغــوا، الــبــالد التي 
أّسست منذ بدايات القرن املاضي للحداثة 
الشعرية في مجموع الشعر املكتوب باللغة 
روبني  الكبير  يد شاعرها  على  اإلسبانية، 
ــو. بــل إن أســمــاء شــعــريــة نــيــكــاراغــويــة  ــ داريـ
كبيرة رحلت عن عاملنا، استطاعت أن تبرز 
صــحــبــة اســـم كـــارديـــنـــال، مـــن أمـــثـــال: بابلو 
ــارلــــوس مــارتــيــنــيــث  ــوادرا، وكــ أنــطــونــيــو كــــــ
ريباس، وكالربيل أليغِريا، وال ننسى طبعًا 
في  شــاركــت  التي  ي 

ّ
بيل جيوكندا  الشاعرة 

املــهــرجــان هـــذه الــســنــة. ويــتــفــق الــعــديــد من 
الــنــقــاد أن كــارديــنــال هــو الــصــوت الشعري 
فصارت  السندينية،  الــثــورة  صاحب  الــذي 
بـــعـــض قـــصـــائـــده عـــنـــوانـــًا لـــحـــالـــة الـــتـــمـــّرد 

إرنيستو كاردينال

ُجوِم
ُّ
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ُ
باليني
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 تريليوناٍت من النجوِم
ُ
ملجرتنا فقط بضعة

اِت  بني ماليني املجرَّ
ٌ
وهي واحدة

ُجوِم
ُّ
 الن

َ
 ِمن

ٌ
غاز

اِت َجرَّ
َ
 امل

َ
 ِمن

ٌ
وغاز

ُر
ُ
 وأنظ

َ
ة

َ
افذ

َّ
شرُع الن

ُ
أ

ِدْمنا منها
َ
إلى النجوم التي ق

وجُد
ُ
يبدو أن للفضاِء الكْوِنيِّ الذي ن

فيِه غاية ومعنى
ُه:

َ
الفضاُء الكونيُّ الذي َيِعي ذات

غباٌر نجميٌّ
 
ً
يستطيُع ليال

جوِم
ُّ
 ينظَر إلى الن

ْ
أن

ستعراِت العظمى
ُ
فجاِر امل

ْ
ُوِلْدنا ِمِن ان

ظاِم الشمسيِّ
ِّ
مِس والن

َّ
أبناء الش

أنمتلُك دورًا في الفضاِء الكونيِّ
 نعم

ُ
أقول

 في فضاٍء كونيٍّ شبِه فارٍغ
ُ
نحن

الجزُء األعظُم منُه ال ُيرى
 الجهاِت

ِّ
 كل

ْ
 في اللغِز ِمن

َ
مغمورين

وسط هُيولى ال نراها
ُه غير مرئّي

ُّ
 كل

ُ
فضاٌء كونيٌّ يكاُد يكون

وما الهيولى لسنا ندري

ا
َّ
ٍة تنأى عن  مجرَّ

ُّ
كل

وِء
َّ

 الض
َ
 سرَعة

ُ
بسرَعٍة تكاُد تكون

 إلينا
ُ

 يِصل
َ

ى اآلن ما زال
َّ
ٌضوٌء حت

ما َمجهولة فضاٌء كونيٌّ أبعاُدُه ربَّ
مع عوالَم أخرى ال نراها

ماليني املاليني من النجوِم
ِجدُّ صغيرٍة لكنها مثل الشمس

 الفضاِء الكونيِّ
َ
 ِمن

ٌ
ها نقطة

ُ
ة ذات واملجرَّ

 بالنسبِة ِلعالِم الكونيات
ٌ
ٌضئيلة

الشمُس نجٌم عاديٌّ ومألوف
 الفضاِء الكونيِّ

َ
ًفي زاويٍة ما ِمن

ة
َ
ُه ُصْدف اَء

َّ
لسنا إز

 شيٌء 
َ
ة  ثمَّ

َ
 أن يكون

ُ
أُيمكن

هائل جدًا بال غايٍة؟
 الناسوِت في الفضاء الكوني!

ُ
وماليني

دْت فيها ال ندري إن كانت قد تجسَّ
 من أجل ال شيء

َ
ِلق

ُ
ٍم خ

َ
نظرية عال

نا اإللُه أواه قد أحبَّ
إذ أوجد الفضاَء الكونّي

ال شيَء يوجُد وحيدًا
ِحدًا

َّ
أن تكون معناُه أن تكون مت

 مع آخَر
َ
 معناُه أن تكون

َ
ِّأن تكون

 بالكل
ٌ

 موصول
ُّ

ٌالكل
وال شيَء مفصول

ا منصهرين
َّ
ِة كن  الكائناِت الَحيَّ

ُّ
كل

بمثابة قصيدة وداع في مجموعته/ 
قصيدته األخيرة، يواصل 

الشاعر النيكاراغوي 
المرحلة األخيرة من تجربة 

شعرية مديدة، محاوًال 
محاورة مظاهر في 

الفضاء الكوني، معتِمدًا 
على المعارف العلمية 

المستكشفة، مع ربطها 
بتصّور إيماني صوفي 

نابع من قناعات الشاعر 
الدينية المؤسسة على 

تصورات متحرّرة

يتناول أستاذ الرواية 
والسرديات الجزائري 

مشروع البيبليوغرافيا 
التي يعمل عليها منذ 

سبعة أعوام لتوثيق 
السرد المغاربي منذ 

عام 1942

ينبغي لنا أن نُكمل الفضاء الكونّي وإن كنّا بعُد غير مكتملين

شريف بموسى عبد القادر ضّد عزلة الكاتب

إرنيستو كاردينال جزيرة شعٍر خلقتها ثيولوجيا التحرير

متواليات شعرية في 
شكل ترنيمة تحتفي 

بالحياة وبالكون

يشير المؤلف إلى 
وجود هوة كبيرة بين 

روائيّي البلد الواحد

عاش مضايقات عديدة 
من طرف النظام الذي 

يقوده رفيق األمس

إبان ترشيحه األول لجائزة نوبل، كان الشعراء المشاركون في المهرجان 
الدولي السادس للشعر بغرناطة )2010( على لسان الشاعر اإلسباني دانيال 
ــا، قــد اعــتــبــروا  ــث مــوي ــغــي رودري
جيوكندا  مع  )الصورة  كاردينال 
أهـــّم شعراء  ــدًا مــن  بــيــلـّـي( واحـ
الالتينية  فأميركا  الالتينية.  أميركا 
الحديث  تاريخها  خــالل  عــرفــت 
ــن داريــو  ــي شــاعــريــن أســاســيــن: روب
ترسيخ  على  عمال  نيرودا،  وبابلو 
الحديثة،  للقصيدة  معياري  قالب 
لم يستطع أي شاعر زحزحته قبل 

نيكانور بارا وكاردينال.

زحزحة قوالب القصيدة الحديثة

2425
ثقافة

وجه

شعر

كتاب

فعاليات

من  بكثير  يبدو محتفظًا  الذهنية  الناحية 
وهــجــه وإشـــراقـــة أفـــكـــاره، وإن كـــان مــا يــزال 
يعّبر عــن إحباطه مــن كــل مــا يــحــدث حوله 
فــي الــعــالــم وفـــي نــيــكــاراغــوا بــوجــه خــاص. 
ففي مذكراته التي نشرت منذ فترة كما في 
ــَر غير مــا مــرة عــن خيبة أمله،  حــواراتــه، عــبَّ
بل وعن يأسه مما يحدث، إذ يقول بصدد 

 االنفجار العظيِم
َ
ان في كائٍن واحٍد إبَّ

 إلى تلك الوحدِة
ُّ
ِحن

َ
 ن

ُ
ونحن

 ُمشاٌع
ٌ
 كون

ُ
ٌنحن

/ جماعة
ٌ
زواٌج/ صداقة

ِد  إلى التوحُّ
ُ

الهُيولى من تلقاء ذاِتها تميل
في الُجزْيِء األكبِر إمكانًا

 متى استطاعْت
ُ

اللية تنبِثق
ُّ
املوادُّ الز

اِت في الفضاء الكوني  املجرَّ
ُ
ماليني

نا
ُ
بالتركيبة ذاتها التي هي تركيبت

ِة من »الكوارِك« الوضيِع حتى املجرَّ
الهيولى في تناميها نحو اإللِه

بعدئٍذ ِصْرنا خاليا عبر اليخضوِر
مِس

َّ
نحن أسخياُء بالش

نستحمُّ دومًا بالضوء والغذاِء
فالضوُء غذاٌء

ألن النباتات تتغذى بالضوء
ى تخليقًا ضوئّيًا  كيميائيٌّ ُيسمَّ

ٌ
تفاعل

مِس وماُء األرِض
َّ

يخضوٌر: ضوُء الش
ولذلك فالنباتاُت خضراُء

ٌع في أشكاِل األوراِق وأحجاِمها تنوُّ
مِس

َّ
 بعٍض تتصارُع ألجل الش

َ
ها فوق

ُ
بعض

)صفحات من قصيدة طويلة. 
ترجمة عن اإلسبانية: خالد الريسوني(

قيادتها  فــي  وإســهــامــه  السندينية  الــثــورة 
والــتــحــّوالت الــتــي شهدتها: »هـــذا األمـــر قد 
تــســّبــب لـــي فـــي مــعــانــاة وآالم عــمــيــقــة، لقد 
سميت تــلــك الــتــجــربــة »الـــثـــورة الــضــائــعــة«، 
وهـــو عـــنـــوان الـــجـــزء الــثــالــث مـــن مــذكــراتــي. 
ما تعيشه اليوم نيكاراغوا ليس ثــورة، إنه 
دكتاتورية فردية لدانييل أورتيغا وزوجته 
وأبــنــائــه، فــدانــيــيــل لــيــس مــن الــيــســار، وهــو 

ليس سندينيًا، لقد خان الثورة«.
األخيرة  للمرحلة  مواصلة  الــديــوان،  يمثل 
من تجربة شعرية، حاول كاردينال فيها أن 
يحاور مظاهر في الفضاء الكوني، معتِمدًا 
وبعض  املستكشفة،  العلمية  املــعــارف  على 
خفايا وأسرار الكون، مع ربطه لها بتصور 
إيــمــانــي صــوفــي نــابــع مــن قــنــاعــات الشاعر 
الــديــنــيــة، قــنــاعــات تــتــأســس عــلــى تــصــورات 
متحّررة، وضمن هذه املرحلة يدخل أيضا 
 شـــعـــريٌّ آخـــــُر »نـــحـــن غـــبـــار الــنــجــوم« 

ٌ
عـــمـــل

)2013( ضمن أعمال شعرية أخرى.
ــداد مــــبــــادرة القـــتـــراح  ــ ــّم حــالــيــًا إعــ ــتـ ــذا ويـ هــ
»جائزة نوبل لآلداب« هذه  ترشيح الشاعر لـ
العديد  الترشيح  هــذا  خلف  وتــقــف  السنة، 

مــــن املـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة والــشــخــصــيــات 
مـــن عــالــم الــفــن واآلداب والــســيــاســة وعــلــى 
رأسهم الرئيس السابق لألوروغواي، بيبي 
ي »مهرجان ميالنو 

ّ
 عن تبن

ً
موخيكا. فضال

الـــدولـــي لــلــشــعــر« لــلــمــلــف. وتــتــكــّون اللجنة 
مــاســيــرا،  جيوسيبي  الطبيب  مــن  الــداعــمــة 
ــــي، والــصــحــافــيــة  ــدانــ ــ والــــشــــاعــــر غـــيـــدو أولــ
»العربي  لـ تــقــول  كما  سيمليتسي،  أنــدريــا 
لوث  الشاعرة  كاردينال  مساعدة  الجديد« 

مارينا أكوستا.
ـــِرح مــن قــبــل رسميًا 

ُ
كـــان كــارديــنــال قــد اقـــت

لجائزة نوبل عام 2010، من قبل »الجمعية 
العامة للمؤلفني والناشرين« في إسبانيا، 
لكن الشاعر النيكاراغوي في تلك املناسبة 
تهمه.  ال  الجائزة  أن  اإلعــالم  أخبر وسائل 
والـــواقـــع أن كـــارديـــنـــال لــيــس مـــن الــشــعــراء 
الشعرية  بالجوائز  كثيرا  يحتفون  الــذيــن 
ــك فـــقـــد اســتــلــم  ــ ــع ذلـ ــ أو يـــتـــرصـــدونـــهـــا، ومـ
مـــن قـــبـــل عـــلـــى األقـــــل جـــائـــزتـــني شــعــريــتــني 
ــزة بـــابـــلـــو نــــيــــرودا«  ــائــ ــا: »جــ ــمـ كــبــيــرتــني هـ
سنة 2009، و»جائزة امللكة صوفيا للشعر 

اإليبيروأميركي« سنة 2012.

هكذا في األرض كما في السماء

فهرس للرواية المغاربية

ينّظم يوم غٍد الثالثاء خالل »أيام السينما المغربية« بمرتيل شمال المغرب، حفل 
توقيع لكتاب سينمات عالمية، أفالم ومخرجون.. قراءات في تجارب مغايرة 
)2018( للناقد السينمائي المغربي عبد الكريم واكريم. تسبق الحفل حلقة نقاشية 

في محتوى الكتاب، ويقّدم الناقد سليمان الحقيوي قراءة فيه.

»مؤسسة  تنّظمه  الذي   )1981( الفيومي  عمر  المصري  الفنان  معرض  يستمرّ 
جدران« في اإلسكندرية، حتى 6 نيسان/ إبريل المقبل. المعرض المقام في »وكالة 
بهنا« والذي انطلق الثالثاء في الـ20 من الشهر الجاري، يقّدم مختارات من أعماله 
التي شارك بها في معارض مختلفة منذ عام 1999، مع أعمال ُتعرض ألول مرّة.

الفنون« في عّمان، فيلم  »دار  الثالثاء، تعرض  يوم غٍد  السابعة من مساء  عند 
بّدي شوف )2008(، للمخرجين اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج. الفيلم 
الفرنسية كاترين دونوف دور نفسها، وهي  الممثلة  وثائقي روائي، تلعب فيه 
تزور لبنان خالل العدوان اإلسرائيلي في تموز 2006، لتلتقي بربيع مرّوة الذي يأخذها 

في رحلة إلى الضاحية الجنوبيّة المدّمرة، ووسط بيروت والجنوب.

محمود  »متحف  في  الهوى  كوكب  معرض  الثالثاء،  غٍد  يوم  حتى  يستمر 
انطلق يوم أمس األحد،  الذي  النسائي  التشكيلي  المعرض  رام اهلل.  درويش« في 
تنّظمه »جمعية شهرزاد للثقافة والفنون« بمناسبة شهر »المرأة واألم واألرض«، 

ويضّم 30 عمًال لـ8 فنانات مقدسيات، وتشرف عليه القيّمة دورين منير.

نوال العلي

البيبليوغرافي  »الــفــهــرس  عــنــوان  تحت 
أصدر  كتب(،  إي  )دار  املغربية«  للرواية 
الــبــاحــث واألكــاديــمــي الــجــزائــري شريف 
بــمــوســى عــبــد الـــقـــادر، الــجــزء الــثــانــي من 
املغرب  فــي  السردية  اإلصــــدارات  فهرسة 
ما بني عامي 1942 وحتى 2015، بينما 
ــالــــروايــــة  بــ يـــخـــتـــص  األول  ــزء  ــ ــــجـ الـ كــــــان 

الجزائرية.
فــي لــقــاء مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، يتناول 
في  والسرديات  املغاربية  الرواية  أستاذ 
النوع من  أهمية هذا  تلمسان«  »جامعة 
الــدراســات األدبــيــة، فيقول؛  التوثيق فــي 
ــة دراســـة  ــ بــالــنــســبــة إلـــى الــكــاتــب فـــإن »أّيـ
تــعــتــمــد فـــي تــنــاولــهــا لــظــاهــرة أدبـــيـــة ما 
ــواء كــان  ــ ــٍن، سـ ــ ــي عــلــى مـ ــ أو لــجــنــس أدبـ
هــذا املــن ســرديــًا أو شعريًا أو غيرهما؛ 
أّيــة دراســة عن الرواية  ولهذا فستحتاج 
إلى من روائي تقوم عليه وتنبني. ومن 
ــة مـــعـــاصـــرة عن  ــ ــة دراســ ــ ــّد ألّيـ هــنــا فـــال بــ
الرواية املغاربية أن تكون ملّمة باإلنتاج 
ــذه  ــكــــون هـ ــــى تــ

ّ
ــت الــــــروائــــــي املــــغــــاربــــي حــ

الروايات  عــدد   
ّ
لكن الــدراســة موضوعية. 

العربية املغاربية املتزايد عامًا بعد عام، 
بــمــكــان ألّي دارس  الــصــعــوبــة  يجعل مــن 
ــروايـــات  اإلملـــــام بــجــمــيــع عــنــاويــن هــــذه الـ
 عن قراءتها أو 

ً
الجديدة الصادرة، فضال

دراستها«.
مـــــن هـــنـــا تــــأتــــي أهـــمـــيـــة هــــــذا الـــفـــهـــرس 
ــيـــة  ــاربـ ــغـ ــيـــوغـــرافـــي لــــلــــروايــــة املـ ــلـ ــبـ ــيـ ــبـ الـ
بأجزائه األربــعــة، إذ كــان الهدف من هذا 
العمل أرشفة الرواية املغاربية وترتيبها 
ــــى ولــغــايــة  بــحــســب ســنــة الـــصـــدور األولــ
الكبير  الـــفـــراغ  إلـــى  بــالــنــظــر  ســنــة 2015، 
ــذا املــــجــــال عــلــى  ــ الــــــذي مــــا زال يـــعـــرفـــه هـ
والعربية،  املــغــاربــيــة  الــجــامــعــات  صعيد 
بحيث ما زال من الصعوبة بمكان معرفة 
مـــا يــصــدر فـــي هـــذا الــقــطــر املــغــاربــي من 

نصوص روائية جديدة. 
ــيــــني  ــفــــهــــرس جـــمـــيـــع الــــروائــ يـــتـــضـــّمـــن الــ
ــبــني أبــجــديــًا 

ّ
ــات املـــغـــاربـــة، مــرت ــيـ ــروائـ والـ

مـــع جــمــيــع روايـــاتـــهـــم املــــدّونــــة فـــي هــذا 
بحسب  تاريخيًا  ترتيبًا  بة 

ّ
مرت الفهرس 

 هـــذا، بحسب 
ّ

ســنــة الــصــدور األولــــى. كـــل
والباحثني  للدارسني   

ً
»تسهيال الباحث: 

وطــلــبــة الــجــامــعــات، لــلــعــودة إلـــى روائـــي 
مــعــنّي حــيــث ســيــجــدون جــمــيــع روايـــاتـــه 
ومــن  األول«.  الــــصــــدور  بـــتـــاريـــخ  ـــبـــة 

ّ
مـــرت

 أّيــة دراســـة أكاديمية جــادة عن 
ّ
هنا فــإن

ــدد الــصــفــحــات، فـــرّد  ــــى وعــ الــطــبــعــة األولـ
املرة األولى  ها 

ّ
بأن الواحد  علّي بالحرف 

 عن 
ً
التي يسمع فيها بهذا الروائي، فضال

جهله التام بروايتيه«. 
ل في نظر الباحث »مدى عزلة 

ّ
الحادثة تمث

الـــروائـــي املــغــربــي عــمــا يــجــري فـــي قــطــره 
ــــات مغربية  وجــهــلــه بــمــا يــصــدر مــن روايـ
كل عــام. فلو طلبت من أّي روائــي مغربي 
ــر لــــك عـــنـــاويـــن روايــــــــات مــغــربــيــة  أن يـــذكـ
صــادرة في األلفية الثالثة بــدون رواياته 

الثالثني  التقدير  أكثر  على  يتجاوز  فلن 
 عدد الروايات املغربية في 

ّ
عنوانًا، مع أن

األلفية الثالثة يتجاوز 684 رواية«.
ــنـــوات،  ــر مــــن ســـبـــع سـ ــثـ ــذ املــــشــــروع أكـ ــ أخـ
جامعية  مكتبات  بــني   

ً
ال

ّ
متنق »قضيتها 

ــة،  ــيـ ــاربـ ــغـ عـــــديـــــدة ومــــكــــتــــبــــات وطــــنــــيــــة مـ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـــواقـــع املــكــتــبــة الــوطــنــيــة 
املــغــربــيــة واملــكــتــبــة الــوطــنــيــة فـــي تــونــس 
ــة«، يــقــول  ــمــ ــهــ ــع املــ ــ ــواقـ ــ ــيـــرهـــمـــا مــــن املـ وغـ

الباحث الجزائري.
ــانـــي، يــصــدر  ــثـ الـــجـــزأيـــن األول والـ وبـــعـــد 
ببيبليوغرافيا  الـــخـــاص  الــثــالــث  الـــجـــزء 
واملوريتانية  والليبية  التونسية  الرواية 
بــدايــة شهر نيسان/  مــع  إلــى سنة 2015 
إبــريــل املــقــبــل، وســيــكــون هــنــاك جــزء رابــع 
»مفاجأة  بأنه  القادر  عبد  يصفه  وأخير، 
األهمّية  مــن  كبيرة  درجـــة  على  أكاديمية 

سيصدر في نيسان/ إبريل أيضًا«.

لها من  بّد  املغربية، ال  الرواية  صيرورة 
االعتماد على هذا الفهرس الذي ستجده 

خير عون لها.
يــوضــح عــبــد الــقــادر أن الــفــهــرس »ُيــمــّكــن 
 ما صدر 

ّ
الروائيني املغاربة من معرفة كل

ــات مــغــربــيــة حــتــى ســنــة 2015،  ــ مـــن روايــ
ومعرفة أسماء الروائيني اآلخرين وعدد 
ــا كــتــبــوه مـــن روايــــــــات. فـــأثـــنـــاء قــيــامــي  مـ
بــالــتــواصــل مـــع الـــروائـــيـــني الــجــزائــريــني 
الــتــونــســيــني لسؤالهم  ــى 

ّ
واملــغــاربــة وحــت

أن وقعت  رواياتهم، صــادف  بيانات  عن 
 على الهوة 

ّ
لــي مــع بعضهم مــواقــف تــدل

ــّيــــي الــقــطــر  الــكــبــيــرة املــــوجــــودة بـــني روائــ
الــــواحــــد، فــمــا بــالــك بـــاألقـــطـــار املــغــاربــيــة 
مغربي  بــروائــي  صلت 

ّ
ات  ،

ً
مثال الخمسة. 

أسأله عن رقم هاتف روائي مغربي شاب 
ــصــل به 

ّ
مــن مدينته لديه روايــتــان كــي أت

ألتـــأّكـــد مـــن بــيــانــات روايـــتـــيـــه مـــن حيث 

إرنيستو كاردينال، )تصوير: جيفري أرغيداس(

ذكرى الطالب الشهداء في مدينة خويغالبا بنيكاراغوا 1978 )سوزان ميسيالس(

»صومعة حّسان« في الرباط )كالوديو بيدوشي(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

يتطلع الجميع 
لمعرفة 
هوية المدرب 
الذي سيخلف 
المخضرم يوب 
هاينكس في 
نادي بايرن 
ميونخ األلماني. 
وخرجت صحيفة 
»بيلد« األلماني 
لتؤكد أن 
توماس توخيل، 
المدير الفني 
السابق لبروسيا 
دورتموند، 
رفض تدريب 
النادي البافاري، 
لتصدم بذلك 
الجميع، خاصة 
أن هذا المنصب 
يُعتبر حلمًا ألي 
اسٍم في هذا 
المجال. يُذكر 
أن األرجنتيني 
ماوريسيو 
بوتشيتينيو 
يعتبر من أبرز 
المرشحين 
لخالفة 
هاينكس.

)Getty( توخيل مدرب بروسيا دورتموند األلماني سابقًا

توخيل رفض بايرن

زار النجم البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور، 
العب فالمنغو البرازيلي والذي تعاقد معه ريال 

مدريد اإلسباني، نيمار دا سيلفا في قصره 
بمدينة ريو دي جانيرو، حيث يقضي نجم 

باريس سان جيرمان الفرنسي برنامجه التأهيلي 
بعدما أجرى جراحة في قدمه اليمنى. ونشر 

نيمار صورة تجمعه بالعب فالمنغو عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، من داخل قصره بمنتجع 

مانجاراتيبا على ساحل ريو دي جانيرو.

أكد ساؤول نيغيز العب وسط أتلتيكو مدريد أنه 
»حان وقت الحلم مع املنتخب« اإلسباني على أمل 
تقديم مونديال كبير بهدف التتويج باللقب. وقال 

»أعتقد أنه حان وقت الحلم مع املنتخب. منذ أن 
جاء جولني خضنا مرحلة تصفيات جيدة للغاية 
ومباراة أملانيا ساعدتنا على رؤية ما يجب علينا 
التحسن فيه. لعبنا أمام منتخب كبير على أرضه 
والفريق كان جيدًا، ولكني أعتقد أن هناك هامشًا 

للتحسن«.

يحتاج مدرب فالنسيا مارسيلينو غارثيا لست 
نقاط من أصل 27 ممكنة في املباريات املتبقية 

بالليغا لتحقيق أفضل مواسمه في دوري القسم 
األول لكرة القدم. وحقق املدرب حاليا مع الفريق 
59 نقطة خالل أول 29 جولة من املوسم الحالي.

وكان مارسيلينو قد حقق أفضل مواسمه في 
2015-2016 مع فياريال حني جمع 64 نقطة وأنهى 

املوسم حينها في املركز الرابع. ُيذكر أن الخفافيش 
يقدم مستوى مميزا في املوسم الحالي.

فينيسيوس جونيور
يزور نيمار في 
قصره بالبرازيل

ساؤول نيغيز: حان 
وقت الحلم مع 
المنتخب اإلسباني

مارسيلينو يحلم بتجاوز 
رقمه الشخصي في 

عدد نقاط الليغا
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سينما

نديم جرجوره

)ُيقيم  عبد  قاسم  العراقي  يعود 
 ،)1982 عــــــــام  مــــنــــذ  لـــــنـــــدن  فــــــي 
ــا  ــرايـ فــــي الـــوثـــائـــقـــي الـــجـــديـــد »مـ
تسعينيات  بـــدايـــة  إلـــى   ،)2018( الــشــتــات« 
ـــ20، كــي ُيــكــِمــل حكاية املــنــفــى، عبر  الــقــرن الــ
ــــرة. عــام  ــــذاكـ الـــفـــن والـــحـــيـــاة والـــعـــالقـــات والـ
1991، يتجّول عبد في مدن أوروبية، للقاء 
7 فنانني عراقيني )عــرب وأكـــراد( ُيــغــادرون 
نفسه،  الــقــرن  سبعينيات  منتصف  بلدهم، 
ــا وفــلــورنــســا  ــ لــــدراســــة أكـــاديـــمـــيـــة فــــي رومــ
)إيطاليا(، وُيقّررون البقاء في مدن االغتراب 
)بــعــضــهــم يــنــتــقــل إلـــى هــولــنــدا والــســويــد(، 
ذات  مــرايــا  اليومي  العيش  أنــمــاط  جاعلني 
وذكــريــات ووقــائــع راهــنــة، ومستندين إلى 
ابــتــكــاراٍت فــي الــرســم والنحت، كــي يجعلوا 
التعامل  في  إنسانّي  لنسٍق  امــتــداًدا  املنفى 
مع تلك الذات والذكريات والوقائع الراهنة.

 في »مرايا الشتات«، 
ٌ
اللقطات القديمة قليلة

 فنان 
ّ

ــل املــفــتــوح عــلــى حــاضــٍر يــــروي فــيــه كـ
حكايته. اللقطات القديمة أشبه بحّيز يضع 
ُصَور »اآلن« إزاء تلك امللتقطة في »األمس«، 
لتبيان تبّدالت في الجسد واألمكنة، ولكشف 
متغّيرات الروح والوعي واملعرفة واالبتكار، 
باالرتكاز التوثيقّي على متتاليات سردية، 
مصنوعة بلغة هادئة وبسيطة، ومفتوحة 
على داخــل الفرد وروحــه، كما على عالقته 
باملكان املختار للعيش، وباأللوان والكلمات 
واملــــنــــازل  ـــــــــــة 

ّ
واألزق والــــــجــــــدران  واألدوات 

مد 
َ
املعت فــالــتــوثــيــق  والـــنـــاس والـــفـــضـــاءات. 

 للُمشاِهد في رحلة ـ إنسانية وجمالية 
ٌ

دليل
 ال بــدايــة مــحــّددة لها، 

ْ
ـ تــبــدو كـــأن وثقافية 

ــعــة، بــقــدر مـــا هـــي شــهــادة 
ّ
وال نــهــايــة مــتــوق

ــّب، وحــــوار دائــــم، ولــقــطــة تــــؤّرخ اللحظة،  حـ
ــا مـــن حــيــويــة الــتــســاؤالت 

ً
وتــمــنــحــهــا شــيــئ

واجع والقلق والرغبات والهناء.
َ
وامل

أسلوب تسجيلي يتحّرر، غالًبا، من مفردات 
ا للتنّبه إلى 

ً
قديمة، كي يجعل الشكل حافز

أحواٍل وانفعاالت واشتغاٍل. فالشكل املبّسط 
دعوة إلى مرافقة السينمائّي الوثائقي في 
رحــلــتــه الــخــاّصــة أواًل، والــجــمــاعــيــة ثــانــًيــا، 
داخل أروقة النفس وتساؤالتها، واللوحات 
ــبــاتــهــا، والــلــغــة 

ّ
ومــســامــهــا، واملــشــاعــر وتــقــل

قليلة،  إلى تعرية، ولو  املؤّدية  ومفاتيحها 
واملرتاحة،  واملتسائلة،  القلقة  الــذوات  لتلك 
ــى عـــيـــٍش مـــتـــالئـــم وطـــمـــوحـــات  ــ ــا، إلـ ــ

ً
ــان ــيــ أحــ

ــــات والـــفـــن  ــــالقـ ــعـ ــ ــيــــاة والـ ــــي الــــحــ عـــــديـــــدة، فـ
مــرارة  هـــؤالء  بعض  ُيــعــِلــن   

ْ
وإن والسكينة، 

ـــل بـــجـــرح عـــربـــّي 
ّ
الـــثـــقـــل اإلنــــســــانــــي، املـــتـــمـــث

مفتوح على املوت والدم والعنف والغبار.

 يتفّرد جبر علوان )1948( في انصرافه 
ْ
وإذ

إلـــى ذكـــريـــات إقــامــة طــويــلــة لــه فــي دمــشــق، 
ـــا جــمــالــهــا وبــهــاء نــاســهــا وأمكنتها 

ً
واصـــف

وعميقة،  افة 
ّ
وشف وعادية  بسيطة  بكلمات 

في آن واحد )إلى كالٍم عن الغربة واألمكنة 
ا(؛ فإن الكردي َبالدين أحمد 

ً
واللوحات أيض

الــســلــطــوّي،  الــعــنــف  ــإرِث  ــ بـ ُمـــصـــاٌب   )1954(
املـــؤّدي إلــى فــقــداٍن وخــيــبــات؛ بينما عفيفة 
لعيبي )1953( غير متنّصلة من فرٍح ذاتّي 
بــحــت، فـــي ســـردهـــا مــقــتــطــفــات عــيــشــهــا في 
بــحــّب وزواج متأتيني من  فــتــبــوح  الــغــربــة، 
ُيعلن  أن  قبل  بأعمالها،  ُيعجب  برجٍل  لقاء 
اآلخـــرون، فمنشغلون في  أمــا  إعجابه بها. 
إيــجــاد مــنــافــذ لــهــم مــن خليط مـــاٍض غـــارٍق 

بحاضٍر  والتغييب،  والقمع  الخراب  بلعنة 
ل بندوب ذاك املاضي، وانفراجات ذاك  محمَّ

الحاضر في منافي االغتراب.
ــبــــد، فــي  ــا« قــــاســــم عــ ــ ــرايــ ــ بــــهــــذا، تـــكـــشـــف »مــ
»شتات« فنانيه، حاالت إنسانية تكسر قيد 
ا من 

ً
الحزن واملوت واللوعة، كي تقول شيئ

روعة الحياة ومزايا الحب وبهاء السكينة. 
، يخرج 

ً
فــالــكــردي فـــؤاد عــزيــز )1951(، مــثــال

ُيحّول  كنّحات  )املــحــتــرف(  أمكنة عمله  مــن 
مــا يقع بــني يــديــه إلــى نــمــاذج فنّية تعكس 
ــاٍت ومـــســـائـــل وأحـــــالًمـــــا، كــــي يــذهــب  ــايـ ــكـ حـ
ــه، لــكــن عــبــر الــكــتــابــة 

ّ
ــل لــفــن ــٍم ُمــكــمِّ إلــــى عـــالـ

والــرســم. لــه نــصــوٌص ورســومــات لألطفال، 
ولــه لــقــاءات معهم فــي مــدارســهــم، ولــه بــوٌح 
ــلــــون واملـــعـــانـــي. في  يـــقـــول بــعــض الـــفـــن والــ
 
ّ
حـــني يــجــد عــلــي عـــّســـاف )1950( فـــي »فـــن
ألدوات  امـــتـــداًدا   )Installation( الــتــركــيــب« 
ـ في الوقت   الفيديو واألداء 

ً
تعبيره، جاعال

نفسهـ  انعكاساٍت إضافية ملا تختزنه روحه 
وانفعاالته وتأّمالته من محتوى ذاتّي، عن 
الغربة والبلد ونزاعات الطوائف واملذاهب.

)1951( ورسمي  الداخل  هذه نماذج. كاظم 

عن  كثيًرا  مختلفني  غير   )1947( الخفاجي 
الفضاءات الفنية ومزاياها الجمالية، التي 
يصنعها اآلخرون، بأشكاٍل مختلفة، والتي 
مــهــا قــاســم عبد بــكــامــيــراه املــرافــقــة لهم  ُيــقــدِّ
جميعهم في لحظاٍت وأمكنٍة ومواقف، كي 
مّدعية  غير  بصرية  بلغة  ق حكاياتهم 

ّ
يوث

ــعــة، بـــقـــدر مـــا تــمــلــك شــفــافــيــة 
ِّ
وغـــيـــر مــتــصــن

 
ّ

بكل والــهــادئــة  والجميلة  الــســويــة  الــعــالقــة 
واحد منهم، وبالحّيزـ  الجغرافي واإلنساني 

ا.
ً

 واحد منهم، أيض
ّ

والجمالّي ـ لكل
تــلــك الــبــســاطــة فــي الــتــقــاط الــحــكــايــات سمة 
»حياة  لــه:  فيلمني سابقني  فــي  عبد،  قاسم 
مــا بعد الــســقــوط« )2008( و»هــمــس املــدن« 
ونفٍس  مدينة  أعــمــاق  فــي  ــل 

ّ
الــتــوغ  .)2014(

فــرديــة، جـــزٌء مــن مــشــروع سينمائي يريده 
ــيــــزة فــنــيــة الشـــتـــغـــالـــه الـــوثـــائـــقـــي.  عـــبـــد ركــ
واألعــــمــــاق مــحــتــاجــة إلــــى حــنــكــة الــكــامــيــرا 
كــي تتمّكن )األعـــمـــاق( مــن كــشــِف شـــيء من 

تفاصيلها ومعاملها. 
هــذا قــائــٌم فــي أعــمــال قــاســم عــبــد، كمحاولة 
دائمة لتبيان بعض األعماق، تماًما كما في 

»مرايا الشتات«، وعوالم الفنانني الـ7.

جبر علوان في »مرايا الشتات« لقاسم عبد )الملف الصحافي للفيلم(

26

حاالت إنسانية تكسر 
الحزن واللوعة، وتقول 

حياة وحًبا

أفعال الرقابة 
اللبنانية مثيرة لالنتباه 

لعشوائية قراراتها

ــفــات الفنية 
ّ
ــصــن

ُ
لــلــرقــابــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى امل

 مـــثـــيـــرة لـــلـــدهـــشـــة، رغـــــم أن كــثــيــريــن 
ٌ

ــال ــ ــعـ ــ أفـ
قــرارات  معتادون على عدم االندهاش منها. 
ــتــــغــــاالت ســيــنــمــائــيــة،  ــــؤذي اشــ ــ عـــشـــوائـــيـــة تـ
ــاس،  ــوال بــيــئــات ومــجــتــمــعــات وأنــ ــ تــلــتــزم أحـ
ق، وراهــن مشبع 

َّ
لتروي حكايات مــاٍض معل

بالتخّبط واأللم واالنكسار. قرارات عشوائية 
واجتماعًيا  أخالقًيا  ــا، 

ً
ُمــدان  

ً
فعال ن«  حصِّ

ُ
»ت

يعكس   
ً
و»تمنع« عمال وقانونًيا،  وسياسًيا 

ها التغييب 
ّ
حقائق ويروي وقائع ُيراد لها كل

والنسيان.
ــأزق حـــاضـــٌر مــنــذ ســنــني طــويــلــة. الــقــانــون  ــ املـ
ــٌم لــلــغــايــة  الــلــبــنــانــي الـــخـــاّص بــالــرقــابــة قـــديـ
لكن   ،)1947 الــثــانــي  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   27(
»تنفيذه« منبثق من راهٍن خاضٍع لتوافقات 
نظاًما  ل  شكِّ

ُ
ت مذهبية،  ـ  وطائفية  سياسية 

 يــتــحــّكــم بــالــبــلــد، وبــــأحــــوال نــاســه. 
ً
مــتــكــامــال

تابٌع  الفنية«  فات 
ّ
املصن الرقابة على  »جهاز 

»املديرية العامة لألمن العام« )جهاز أمني(،  لـ
ــنــشــئ لــجــنــة رقــابــيــة 

ُ
والــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة ت

وأجـــهـــزة  )مــمــثــلــو وزارات وطـــوائـــف  ــــرى  أخـ
أمنية(، بداًل من ابتكار قوانني حديثة، تالئم 
تطّورات العصر، وتحمي اإلبــداع ومنجزاته 
ن الجميع من العشوائية  وصانعيه، وتحصِّ

والفذلكة والخطوات الناقصة واملرتجلة.
أفعال الرقابة اللبنانية غير منتهية. آخرها 
ل بإحالة »واجب« )2017( للفلسطينية 

ّ
متمث

ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  إلــــــى  جــــاســــر  مــــــــاري  ـ  آن 
والبلديات، للبّت في مسألة عرضه اللبناني، 
ــالــــب بـــهـــا جـــهـــاز  ــطــ ــ ــع« ُي ــنــ ــاملــ »تــــوصــــيــــٍة بــ بـــــ
العام«؛ وبالطلب من  »األمن  لـ التابع  الرقابة 

اللبنانية رنا عيد اقتطاع جملة من فيلمها 
الوثائقي األول »بانوبتك« )2017(، تقول إن 
»موجودين خلف القضبان )أي مسجونني(« 
ــهــم«. رفـــض املــخــرجــة 

ّ
لــم تــصــدر أحـــكـــاٌم بــحــق

اقـــتـــطـــاع الــجــمــلــة ُيــقــابــلــه مــنــع األمـــــن الــعــام 
السماح بعرضه اللبناني.

أفــالم عديدة »ممنوع  هــذا غير جديد. هناك 
عــرضــهــا« فــي لبنان بــأي شــكــٍل مــن األشــكــال 
)عــــروض تــجــاريــة، مــشــاركــة فــي مــهــرجــانــات 
ــل  ــ ــــي، عـــــــرض داخــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــال ثـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ مــــحــــلــــيــــة، احـ
إلـــخ.(. األســبــاب متنّوعة، لكنها  الــجــامــعــات، 
رة: اإلخــالل باألمن،  ُمــكــرَّ تنصّب في عناوين 
تهديد »السلم األهلّي«، اإلساءة إلى طوائف 
أو جماعات، التعّدي على الدولة، الدعوة إلى 
املــأزق  إلــخ.  الــعــدو الصهيوني،  مــع  التطبيع 
ًيا 

ّ
ــهــامــات« هــذه منتفية كل

ّ
 في أن »االت

ٌ
كامن

ا مــن أحـــوال بــلــٍد ُمقيم 
ً
فــي أفـــالٍم تـــروي شيئ

اليومي،  فــي خــرابــه  ــقــة، أي 
ّ
املــعــل فــي أسئلته 

ألن مـــســـؤولـــني ـ رســمــيــني وغـــيـــر رســمــيــني ـ 
ــرة، وطــــرح املــواضــيــع،  ــذاكــ يــرفــضــون فــتــح الــ
والــســعــي إلـــى مــصــالــحــة حقيقية مـــع الـــذات 
واآلخــــر. بينما األفــــالم »املــمــنــوعــة« تــحــّرض 
 

ّ
 املعرفة واالطــالع، وبحق

ّ
على التمّسك بحق

 مــنــاقــشــة األســئــلــة 
ّ

الـــقـــول والــتــعــبــيــر، وبـــحـــق
ــقــة، وفـــتـــح مــلــفــات الــــذاكــــرة، 

ّ
الــلــبــنــانــيــة املــعــل

التئام  إلـــى  الــخــلــل، والــســعــي  لتبيان مــكــامــن 
الجراح، أو بعضها على األقل.

أما »واجب«، فيكشف وقائع العيش اليومي 
في الناصرة الفلسطينية، الخاضعة الحتالٍل 
بسيطة  بــلــغــة   ،1948 عــــام  مــنــذ  إســـرائـــيـــلـــي 
ا 

ً
وواقــعــيــة، ويعكس شيئ وهــادئــة وحقيقية 

البلدة  ابــن  بــني  القائمة  العالقة  مــفــردات  مــن 
؛ فــــإذا بــالــرقــيــب الــلــبــنــانــي يعتبره 

ّ
ـــل

َ
واملـــحـــت

« إلى التطبيع.
ً
»دعوة

م زيـــــاد دويـــــــري، الـــــذي يــتــبــاهــى  ــــكــــرَّ بــيــنــمــا ُي
بتصوير جزء كبير من »الصدمة« )2012( في 

تل أبيب، باسم لبنان، داخل البلد وخارجه.
ــة، فــــي بـــلـــد الـــعـــشـــوائـــيـــات  ــ ــــؤذيـ عـــشـــوائـــيـــة مـ

الكثيرة.
نديم...

عشوائية الرقابة اللبنانية وأفعالها المتناقضة

يلتقي العراقي قاسم 
عبد 7 فنانين عراقيين 

يُقيمون في أوروبا 
منذ سنين طويلة، أنجز 

عنهم فيلًما سابًقا، ليسرد 
حكاياتهم الجديدة، في 

»مرايا الشتات«

أخبار
◆ يستعد املمثالن املصريان أحمد السقا ومنى 

زكي لتصوير فيلم جديد لهما مًعا، بعنوان »3 
فه ومخرجه محمد 

ِّ
ت(، ملؤل

ّ
شهور« )عنوان مؤق

ر في  صوَّ
ُ
سامي، علًما أن املشاهد األولى ست

شوارع القاهرة، في أسبوعني، قبل السفر إلى 
الواليات املتحّدة األميركية إلكمال التصوير 

ألسابيع عديدة. ينتمي املشروع إلى الرومانسية، 
ويروي حكاية مواطن مصري يتزّوج أميركية، 

، يكون سبًبا ملشاكل كثيرة. 
ً
وُينجب منها طفال

ُيذكر أن »3 شهور« هو العمل الـسادس للثنائي 

السقا وزكي، بعد »صعيدي في الجامعة 
األميركية« )1998( لسعيد حامد، و»أفريكانو« 

)2001( لعمرو عرفة، و»مافيا« )2002( لشريف 
عرفة، و»عن العشق والهوى« )2006( لكاملة أبو 
ذكري، و»تيمور وشفيقة« )2007( لخالد مرعي، 

وغيرها. 

◆ اختارت إدارة »مهرجان طرابلس لألفالم« 
)شمال لبنان( الفيلمني املصريني »فوتوكوبي« 

)2017( لتامر عشري و»بالش تبوسني« 

)2017( ألحمد عامر للمشاركة في املسابقة 
الرسمية، الخاّصة بالدورة الـ5 )19 ـ 26 أبريل/ 

نيسان 2018(، التي تتضّمن 6 أفالم أخرى، 
ها عام 2017، باستثناء »الساعة 

ّ
ُمنتجة كل

الليلية« )املكسيك، 2016( لدييغو روس، و»حكاية 
املال« )أوكرانيا، 2018( ألوِلسيا مورونتز. 

ا: »أطفال للبيع« )روسيا( لتايسيا 
ً

هناك أيض
إيغومونتسيفا، و»قضية ماهان، مشكلة مليهي« 

)إيران( لحسني تبريزي، و»سهيلة« )إيران( 
ملحمود غفاري، و»تمارا والخنفساء الصغيرة« 

)إسبانيا/ املكسيك( للوسيا كاّريراس. يتّرأس 
فة من 

ّ
اللبناني غسان سلهب لجنة التحكيم، املؤل

اللبنانيني بيتي توتل وروزي رّجي، واملصري 
شريف البنداري، واألملانية يانا وولف.

◆ ذكرت تقارير إخبارية أن أحد مشاهد »عودة 
ماري بوبينز« لروب مارشال تسّبب بحالة ذعر 

للممثلة البريطانية الشاّبة ايميلي بالنت أثناء 
تصويره، إلى درجة أنها شعرت باقتراب املوت 

منها، كما نقل عنها املوقع اإللكتروني األميركي 

»كونتاكت ميوزيك«، علًما أنها تؤّدي فيه دور 
ع 

ّ
دعى ماري بوبينز، »تتمت

ُ
مربّية إنكليزية ت

ر طيران  بقدرات سحرية«. واملشهد املذكور ُيصوِّ
ة: 

ّ
بوبينز على ارتفاع 15 متًرا بواسطة مظل

»اعتقدُت أني سأموت. نعم، إنها 50 قدًما فقط 
)حوالي 15 متًرا( في الهواء. لكني لسُت شخًصا 

رائًعا في التعامل مع املرتفعات«، كما قالت، 
: »هناك شعور بأنك مرتفع عن األرض 

ً
مضيفة

بعلو كبير، إلى درجة أنك ترى نفسك أعلى من 
األشجار. مع هذا، كانت لحظة ُمذهلة«.

ثنائية 
المنفى 

والصورة

»مرايا الشتات« لقاسم عبد

رنا عيد )فيسبوك(

م األزياء السينمائية ال  موافقة أنا على رأي يقول إن عمل ُمصمِّ
ُيالَحظ، على نقيض أزياء األفالم القديمة، الالفتة لالنتباه. الناس 
يهتّمون بها أكثر، ألنهم يرون األزياء العصرية يومًيا. لكن، هذه 
لتصميمها.  والوقت  املوهبة  من  نفسه  القدر  إلــى  تحتاج  أزيــاء 
لــألســف، ال أحـــد يــخــرج مــن ُمــشــاهــدة فيلم مــعــاصــر، ويــقــول: 

»أعجبتني األزياء«.
ساندي باول

لتحقيق فيلمي األخير »وليلي«، انطلقُت من العالم الذي يحيط 
بنا اآلن، ومن العوملة والرأسمال الهمجّي اللذين يسيطران على 
العالم  هــذا  بــأن  منبثقة من إحساٍس  الفيلم  اليوم. حكاية  عالم 
فاقٌد إلنسانيته. نحن نعيش فترة رهيبة ومخيفة جًدا. الفوارق 
 بأشكال مختلفة، والناس 

ٍّ
الطبقية كبيرة للغاية، والعنف متفش

يتصّرفون من دون أدنى تفكير بتصّرفاتهم ونتائجها.
فوزي بنسعيدي

يستعد األرجنتيني أندرس موشياتي لتصوير جزء ثان من 
»هذا«، بعنوان »هذا: الفصل الثاني«، علًما أن األول مقتبس عن 
ا عام 

ً
رواية بالعنوان نفسه لستيفن كينغ، أنجزه موشياتي أيض

 دانــبــروغ وأصــدقــاؤه إلــى مدينة 
ْ

2017: بعد 27 عــاًمــا، يعود ِبــل
»ديّري« بناء على طلب مايك، كي يواجهوا، مجّددا، املهّرج »هذا«، 

في إطار من التشويق والرعب.

الثنائي زاك بن وإيمست كالين كتابة سيناريو »الالعب  أنهى 
املقتبس عن روايــة خيال علمي بالعنوان نفسه  واحــد جــاهــز«، 
في  ــازه:  ــجـ إنـ يــنــوي ستيفن سبيلبيرغ  ــــذي  ال كــاليــن،  ــفــهــا 

ّ
ملــؤل

والبيئة،  الطاقة  في  أزمــات خطرة  العالم  يواجه  قريب،  مستقبٍل 
ن من 

ّ
ب مجاعة وحروًبا ومخاوف. لكن، هناك من يتمك ما ُيسبِّ

التالعب باألمور، إلحكام قبضته على هذا العالم.

أقوالهم

أفعالهم
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ــب فــــي قــائــمــة  ــ ُيـــعـــتـــبـــر أشــــهــــر العــ
املنضمني لدوري نجوم قطر، بعد 
قرار اتحاد الكرة القطري بالسماح 
ألنديته بالتعاقد مع العبي اليمن ومعاملتهم 
كالعبني مقيمني، كمساهمة لدعمهم، في ظل 
الظروف الصعبة التي يعيشونها، إلى جانب 

االستفادة من مواهبهم. 
عالء الصاصي، نجم املنتخب اليمني والعب 
بـــالده على  مــع منتخب  السيلية، يقف  نـــادي 
بالتأهل  الحلم  لتحقيق  واحـــدة  مــبــاراة  ُبــعــد 
لنهائيات كأس آسيا 2019، للمرة األولــى في 
تاريخه، إذ سيلعب اليمن مع منتخب نيبال 
ــالـــي، واالنـــتـــصـــار يعني  الـــحـ الــشــهــر  فـــي 27 
الــتــأهــل رســمــيــا، حــيــث يــحــتــل املـــركـــز الــثــالــث 
مــع طاجكستان  بالتساوي  نــقــاط،   7 برصيد 

وخلف املتصدر الفيليبني )9( نقاط. 
قبل املباراة الهامة أجرينا معه هذا الحوار..

■ في ظل شهرتك الواسعة في اليمن، كيف يعّرف 
الصاصي نفسه للجمهور العربي؟

ــرة فــي  ــيـ ــبـ ــرة كـ ــهـ ــن نـــحـــظـــى بـــشـ صـــحـــيـــح نـــحـ
الـــيـــمـــن، لــكــن عــلــى املـــســـتـــوى الـــعـــربـــي نــعــانــي 
مــن الضعف اإلعــالمــي، عبر إظــهــار شخصية 
ــعـــب فــي  ــا شــخــصــيــا ألـ ــ الــــالعــــب الـــيـــمـــنـــي، وأنــ
في  اليمني منذ 12 عاما، وشــاركــت  املنتخب 
ا من  بــدء الخليج،  عــدة بطوالت دولية بكأس 

خليجي 18 و19 و20 و21 و22 و23.
كما لعبت مع أندية عدة في اليمن، على غرار 
دوري  بطولتي  معه  وحققت  صــنــعــاء،  أهــلــي 
إلى  كــأس وبطولتي ســوبــر، إضــافــة  وبطولة 
ــــذي تـــّوجـــت معه  ــادي الـــهـــالل الــســاحــلــي، الـ ــ نـ
بلقب الدوري والسوبر، وشاركت في املسابقة 
التجارب  وعلى صعيد  بجانبهما.  اآلسيوية 
فــي صفوف  باللعب  بدأتها  فقد  االحــتــرافــيــة، 
البحريني،  النجمة  ثــم  ومــن  الــعــراقــي،  امليناء 

وحاليا في السيلية القطري.

السر  باملواهب، ما هو  اليمنية تحظى  القدم  كــرة   ■
في عدم استغاللها؟

الــــكــــرة الــيــمــنــيــة لـــديـــهـــا كــثــيــر مــــن املــــواهــــب، 
وغالبا ما تتم االستفادة منهم على الصعيد 
الخارجي وفي الــدول األخــرى، لكن في اليمن 
ليست لدينا بنية تحتية كرياضة، وبلدنا بلد 
»قبلي« ال يهتم بكرة القدم كثيرا. أما املواهب، 
فاليمن اشتهر على مستوى منتخبات الفئات 
والــنــاشــئــني، نحن نصنف  والــبــراعــم  العمرية 
من أفضل املنتخبات العربية في هذا املجال، 

وسبق أن شاركنا في كأس العالم للناشئني.
املشكلة تكمن في عدم توفر االحتراف، وكذلك 
ــتــــمــــام بـــاســـتـــغـــالل هـــــذه املـــواهـــب  غـــيـــاب االهــ
أخفي  األول. وال  املنتخب  وتجييرها لصالح 
الــنــادر أن يستمر  عليك حينما أقـــول إنــه مــن 
الالعب الصغير في ممارسة كرة القدم حيث 
اللعبة  يترك  لكنه  العمرية،  الفئات  في  يلعب 
بعد صقل موهبته مضطرا، ليبحث عن لقمة 
الــعــيــش لـــأســـف، وشــعــبــنــا مــتــعــطــش ومــحــب 
لكرة الــقــدم، بــل فــي كثير مــن األحــيــان يشجع 

املنتخبات العربية كأنها منتخب بالده.

■ اليمن يعاني ظروفًا قاسية، لكن السنوات األخيرة 
كانت أشد وطأة، هل تصف لنا كيف يؤثر ذلك على 

كرة القدم تحديدا؟
لــأســف األوضــــاع ال تــســر عـــدوا وال صديقا، 
منذ عام 2011 تم حظر منتخب اليمن كرويا، 
وال يحق له اللعب على أرضه، بينما تطورت 
الـــكـــارثـــة فـــي عــــام 2014 حــيــنــمــا أعـــلـــن نــهــايــة 
الــــــــدوري الــيــمــنــي وتـــوقـــفـــه، فــتــحــطــم الــجــيــل 
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الــذي كنا نعول عليه تماما، وبسبب  اليمني 
الحرب األخيرة ال توجد نشاطات كروية في 
اإلطـــالق، وال نستطيع فعل شيء  اليمن على 
املستحيل  من  الداخلية،  االنقسامات  ظل  في 

لعب كرة القدم هناك اآلن.
ــع ذلــــك، فــإنــي أعــتــز بـــإصـــرار اتـــحـــاد الــكــرة  ومـ
الــيــمــنــي، الـــذي تــمــكــن، رغـــم تــلــك الـــظـــروف، من 
ــــل تــمــثــيــل  تــجــمــيــع املــنــتــخــب الــيــمــنــي مــــن أجـ
للمشاركة  للمنتخب  الفرصة  منح  ما  البالد، 
التواصل  الثالث سنوات املاضية، وكذلك  في 
مع الالعبني، ونجح في استخراج املنتخب من 
تلك الظروف القاهرة. وها نحن مقبلون حاليا 
عــلــى مــبــاراة فــاصــلــة ضــد نــيــبــال، واالنــتــصــار 
فيها يعني كتابة تاريخ جديد للكرة اليمنية، 
ألنــنــا ســنــكــون قــد حــجــزنــا الــتــأهــل لــكــأس أمــم 
آسيا 2019 ألول مرة في تاريخ الكرة اليمنية، 
كإنجاز يحدث منذ تأسست الوحدة الشعبية 

في البالد.

■ لكن كيف يتم تجميع منتخب كــرة قــدم فــي ظل 
هذه الظروف؟

ــاد  صــحــيــح هــــي مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة؛ لـــكـــن االتـــحـ
ــإبـــالغ كـــل مــجــمــوعــة  لـــم يــقــصــر، فــهــو يـــقـــوم بـ
مـــن الـــالعـــبـــني وفـــقـــا لــلــمــحــافــظــة الـــتـــي يقطن 
فــيــهــا عــبــر رئــيــس االتـــحـــاد املـــســـؤول فــي تلك 
املحافظة، وأحيانا تكون هناك ظــروف تمنع 
ا من اإلصابات أو  الالعبني من االلتحاق، بدء
الظروف القاهرة، فيقوم بتقديم اعتذاره، وفي 
أوقات أخرى نعسكر في نفس املحافظة، لكن 
مع األسف هذا األمر في الفترة األخيرة أصبح 
مستحيال، ألنه بطبيعة الحال ال يوجد مكان 

مناسب إلقامة املعسكرات.
ــاد، إذ يـــقـــوم بــتــأمــني  وهـــنـــا يـــأتـــي دور االتــــحــ
لالعبني من محافظاتهم،  الالزمة  املــواصــالت 
ويــمــتــد األمــــر إلــــى اســـتـــخـــراج تـــأشـــيـــرات لهم 
مـــن أجــــل الــســفــر إلــــى ســلــطــنــة ُعـــمـــان، ومــنــهــا 
نستطيع مواصلة السفر إلى دول أخرى، ومع 
ذلــك فــاملــعــانــاة تــالزمــنــا، إذ تتمثل فــي السفر 

مسيرة ديوكوفيتش 
بدأت في عام 2003 

وحقق 68 لقبًا

رينا توقع أن يشهد 
المونديال أكثر من 35 
هدفًا من خارج الجزاء

السويد تخسر أمام تشيلي
التشيلي  يــد ضيفه  الــوديــة على  املقابلة  فــي  السويد خــســارة   تلقى منتخب 
أرينا« ضمن  الــذي جمعهما على ملعب »فريندز  اللقاء  بنتيجة )1-2( خالل 
املقبل.  الصيف  بروسيا  العالم  كــأس  لخوض  األوروبـــي  املنتخب  استعدادات 
وسطه  العــب  عبر   22 الدقيقة  في  النتيجة  في  الجنوبية  أميركا  بطل  وتقدم 
أرتورو فيدال بتسديدة رائعة على الطائر سكنت الشباك، إال أنه لم يهنأ بهذا 
التقدم سوى دقيقة واحدة بعدما عدل أوال تويفونني الكفة للمنتخب السويدي 
بتسديدة قوية من داخل املنطقة. وعندما كانت املباراة تلفظ أنفاسها األخيرة 
سجل الجناح الشاب ماركوس بــوالدوس هدف االنتصار للمنتخب الالتيني 
بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس السويدي، كريستوفر نوردفيلت، بتسديدة 

أرضية سكنت الشباك.

هيوستن روكتس يحقق رقمًا قياسيًا
الـ 59 في  حطم هيوسنت روكتس رقمًا قياسيًا خاصًا به، مع تحقيقه الفوز 
متخطيًا عدد  للمحترفني،  األمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري  واحـــد ضمن  مــوســم 
اللقب.  إحــرازه  الــذي شهد  التي حققها في موسم 1994-1993  االنتصارات 
وأتى اإلنجاز الجديد للنادي على حساب نيو أورليانز بيليكانز بنتيجة 114-
أفضل  الغربية وصاحب  املنطقة  ترتيب  فيها متصدر  يدين  مــبــاراة  في   ،91
سجل في الدوري هذا املوسم، إلى نجمه جيمس هاردن الذي سجل 27 نقطة، 
وقاد فريقه إلى إنجاٍز غير مسبوق منذ عام 1994 الذي شهد تتويج هيوسنت 

باللقب، وإضافة آخر في العام التالي.
وكان 1994-1995 آخر موسم يحرز فيه هيوسنت لقب الـ »أن بي إيه«، علمًا أن 
الدوري يخضع في األعوام الثالثة املاضية لهيمنة غولدن ستايت ووريرز بطل 
2015 و2017، وكليفالند كافالييز بطل 2016، وقد بلغ الفريقان الدور النهائي 
في األعــوام الثالثة املــذكــورة. وعلى رغــم إنجازهم، أكــد مــدرب هيوسنت مايك 
دانطوني أن العبيه لم يكترثوا كثيرًا بما حققوه، قائاًل »أنــا سعيد نوعًا ما. 
اعتقدت أن ما حققوه كان جمياًل«.أضاف »إال أنهم لم يكترثوا على اإلطالق، 
الــفــوز بـــ 59 أو 60 مــبــاراة فــي موسم  سيكترثون بعد عشر سنني مــن اآلن. 
واحد، األمر ليس سهاًل«. وحسم هيوسنت املباراة عمليًا من الشوط األول، إذ 
أنهى الربع األول متقدمًا بفارق 13 نقطة )29-16(، والثاني بنتيجة )21-35(، 
معواًل بشكل أساسي على هاردن أفضل مسجل في املباراة )27 نقطة وثماني 

تمريرات حاسمة وست متابعات(، بينما أضاف إيريك غوردون 19 نقطة.

... وبن سيمونز يقوده فيالدلفيا
للفوز على مينسيوتا تمبروولفز

دبــل« قاد من خاللها فريقه فيالدلفيا  »تريبل  حقق األسترالي بن سيمونز 
سفنتي سيكسرز إلى الفوز 120-108 على مينيسوتا تمبروولفز في دوري 
السلة األميركي. وسجل سيمونز 15 نقطة وأضاف 12 متابعة و13 تمريرة 
حاسمة، ليساهم في تحقيق فريقه الفوز الثاني واألربعني له هذا املوسم مقابل 
30 خسارة. واعتبر األسترالي الشاب البالغ من العمر 21 عامًا أن أداءه »طوال 
املــوســم كــان ثابتًا إلــى حــٍد كبير، أقـــوم بــأمــور لــم أقــم بها منذ فــتــرة طويلة«. 
وساهم زميل سيمونز الكاميروني جويل امبييد بـ 19 نقطة في املباراة، وقدم 

ملحات الفتة منها صد الكرة ثالث مرات، وست متابعات.

إسبانيا تستعد لودية األرجنتين بدون سيلفا
يستعد املنتخب اإلسباني، الذي عاد إلى مدريد بعد تعادله في مباراة الجمعة 
املنتخب  أمــام  املقبلة  ملباراته  فــريــق،  لكل  بهدف  إيجابيًا  األملــانــي  نظيره  أمــام 
)املدينة  ملعب  على  تدريبًا  الالعبون  وأدى  الــقــادم،  الثالثاء  يــوم  األرجنتيني 
الرياضية(، وغاب عن التدريبات الالعب دافيد سيلفا وذلك ملغادرته ملعسكر 
املنتخب. وغادر سيلفا معسكر املنتخب ألسباب شخصية وذلك بعدما أخذ 
موافقة املدرب جولني لوبيتيجي، وبذلك لن يتواجد الالعب في املواجهة املقبلة 

أمام التانغو.

حسين غازي

ديوكوفيتش  نــوفــاك  الــصــربــي  النجم  يعيش 
الكبير  والتشتت  الشديد  التناقض  من  حالة 
فــي تــصــريــحــاتــه وحــتــى فــي مــســتــواه، بسبب 
اإلصابات املتتالية التي تعرض لها والهزائم 
نــوفــاك  كــبــيــر. ووّدع  عليه بشكل  ــرت  ــ أّث الــتــي 
الــــ1000  ذات  األســاتــذة  لتنس  ميامي  بطولة 
نقطة مبكرًا أمام الفرنسي بينوا بيير، بواقع 

6-3 و4-6. 
»أحــــاول الــلــعــب لــكــن األمــــور ال تسير عــلــى ما 
ــر، ال أشــعــر بأنني  ــ  مـــا فـــي األمـ

ّ
ــرام، هـــذا كـــل ــ يـ

على مــا يــرام حــني أنــافــس بهذه الطريقة، من 
دون شك أريد أن أكون جيدًا، لكن ال أستطيع 
تحقيق ذلك في الوقت الحالي«. هذا التصريح 
جاء بعد هزيمة نولي األخيرة، وهو يؤكد أن 
غيُر  والنفسي  الذهني  الصعيد  على  الالعب 
قــادٍر على إعــادة الثقة إلى نفسه، وبأنه قادٌر 

على مواجهة الخصوم.
بــعــد الــتــصــريــح األول أكـــد نــولــي أنـــه ال يريد 

أحمد فتحي

املشاركة  املنتخبات  مــرمــى  حـــراس  يــخــوض 
ــي كـــــأس الـــعـــالـــم مـــنـــافـــســـة شـــرســـة لــحــجــز  فــ
يتطلب  ــذا  وهـ األســاســيــة،  بالتشكيلة  مــكــان 
ــذل الــكــثــيــر مـــن الـــجـــهـــود وتــحــمــل ضــغــوط  بــ
هائلة، لكن هناك تحديا أكبر يتعلق بكيفية 
التعامل مع الكرة الرسمية ملونديال روسيا 

»تيلستار 18«.
وتتكرر شــكــاوى حـــراس املــرمــى قبل اقــتــراب 
للمونديال  الرسمية  الــكــرة  مــن  العالم  كــأس 

فهو  السيئة،  النتائج  على  والــحــزن  النحيب 
بها،  يتمتع  الــتــي  بالنفس  الثقة  على  يــراهــن 

لكن ذلك يؤكد مدى صعوبة املوقف. 
ال تقتصر مشكلة نوفاك على الحالة النفسية 
والذهنية التي يمّر بها في الفترة الحالية، بل 
البدنية كذلك تلعب دورًا مهما.  الجاهزية  إن 
لــدى الــالعــب الصربي  املشكلة األهـــم واألبــــرز 
ــى املــــالعــــب، على  هـــي تــســرعــه فـــي الــــعــــودة إلــ
ممتازة،  ليست  البدنية  حالته  أن  مــن  الــرغــم 
وهذا األمر ُيشعره باإلرهاق الشديد، خاصة 
فــي حــال كــان يــواجــه خصما متحمسا وذكيا 
يعرف كيفية توجيه ضربات قاضية ومتعبة، 

خالل النسخ األخيرة، والتي تصممها شركة 
»أديـــــــداس«، وهــنــاك إجــمــاع هـــذا الــعــام على 
الــشــكــوى مـــن الـــكـــرة الــتــي خــضــعــت لتجربة 
خــالل مــبــاراة وديــة بــني املانيا حاملة اللقب 
بمشاركة   1-1 بالتعادل  وانتهت  وإسبانيا، 
العالم حاليا ديفيد  اثنني من أفضل حــراس 

دي خيا وأندريه تير شتيغن.
 وكان أول الساخطني هو بيبي رينا حارس 
إســبــانــيــا االحـــتـــيـــاطـــي، وقـــــال لــلــصــحــافــيــني 
الــــحــــراس ألنـــهـــا تغير  تــعــجــب  ــرة »ال  ــكـ الـ إن 
اتــجــاهــهــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــهـــواء وتــخــدع 
الحراس«، وتوقع أن يشهد مونديال روسيا 

أكثر من 30 هدفا من خارج منطقة الجزاء.
فــقــد  وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »آس« اإلســـبـــانـــيـــة 
انتقد حــارس نابولي واملــاتــادور، وزن الكرة 
الــخــفــيــف الـــتـــي لــعــب فــيــهــا ألول مــــرة خــالل 
ــال: »فـــي كــأس  مـــبـــاراة أملــانــيــا وإســبــانــيــا، وقــ
ــن أنــنــا ســنــشــاهــد عــلــى األقـــل 35  الــعــالــم أراهــ
هــدفــا مــن خــــارج املــنــطــقــة..عــلــيــهــم أن يــجــدوا 

حاًل«.

أو إذا ما طالت مدة املباراة. تراكمت اإلصابات 
عـــلـــى الــــالعــــب الـــصـــربـــي مـــنـــذ الــــعــــام املـــاضـــي 
وحــتــى الـــيـــوم، وهـــذا األمـــر دائــمــا مــا ُيضعف 

إيمانه وقدرته على العودة.
ويعاني نــوفــاك مــن إصــابــة فــي الــكــوع األيمن 
منذ ستة أشهر، وقد حاول التحسن والراحة 
لكنه اضــطــر مــؤخــرًا إلــى الــقــيــام بــجــراحــة كي 
يتخّلص من األلم، إال أن عودته السريعة إلى 

املالعب لم تكن في مكانها.
ــــواب،  ــات مــوســم املـــالعـــب الــتــرابــيــة عــلــى األبـ بـ
مع  ديوكوفيتش  تعامل  طريقة  سنرى  وهنا 
 األنــســب ســيــكــون االنــســحــاب 

ّ
املــوقــف، فــالــحــل

 بطوالت الفترة املقبلة، ألخذ قسط من 
ّ

من كل
الحالة  إلى  الوصول  والتعافي بهدف  الراحة 

الذهنية والبدنية األفضل. 
ــلــــى خــطــى  ــر عــ ــيـ ــلــــى نـــــوفـــــاك أن يـــسـ ربــــمــــا عــ
السويسري روجر فيدرير في املوسم املاضي، 
وذلك حني قرر تفادي موسم املالعب الترابية 
الذي ال يعتبر املفضل له كي يعود بزخم في 

ويمبلدون ثم في أميركا املفتوحة.

وأضـــــاف الـــحـــارس أن الـــكـــرة مــغــطــاة بــمــادة 
ــعـــب تــشــديــد  بــالســتــيــكــيــة تـــجـــعـــل مــــن الـــصـ
قبضته عليها، وأنه ال يمكن السيطرة عليها، 
إلــى أنها تنحرف عن مسارها  وأشــار أيضا 
عند الوصول إلى ارتفاع معني، وأن املنظمني 
الــكــرة«.  الكثير مــن املشاكل مــع هــذه  »لديهم 

مضيفا أن الوقت متاح لتغيير الكرة.
ــؤال بــشــأن   وكـــانـــت إجـــابـــة دي خــيــا عــلــى ســ
رأيه في الكرة الجديدة مختصرا حني سأله 
وذلك  »ال«،  فقال  الكرة  تعجبك  صحافي هل 
بعدما استقبل هــدفــا مــن تــومــاس مــولــر من 
خارج منطقة الجزاء في اللقاء الودي بمدينة 

دولــــــســــــدورف. وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة »مـــونـــدو 
مانشستر  حـــارس  خيا  دي  أن  ديبورتيفو« 
يــونــايــتــد املــتــألــق اشــتــكــى لــزمــالئــه مــن الــكــرة 
الــجــديــدة داخـــل غـــرف املــالبــس، وتــحــدث عن 
املستخدمة  الكرة  االستعانة بنفس  ضــرورة 

في دوري أبطال أوروبا.
 وامتدت الشكوى إلى املعسكر األملاني، وقال 
تتحمل  ال  »ربــمــا  للصحافيني  شتيغن  تــيــر 
الكرة الذنب دائما، لكن التعامل معها صعب 
ــان هــــذا واضـــحـــا فـــي الـــهـــدف الـــذي  ــ حـــقـــا، وكـ
مورينو(«  رودريغو  )بقدم  إسبانيا  سجلته 

وجاء من تسديدة.
ــال حــــارس بــرشــلــونــة واملــانــشــافــت: »كـــان  وقــ
يــمــكــن أن تــكــون أفــضــل مـــن ذلــــك، ألن حــركــة 
الكرة غير طبيعية والتحكم بها أصعب من 
أغلب الكرات، لكنني أعتقد أنه سيكون علينا 

أن نعتاد عليها قبل انطالق كأس العالم«.
وسبق أن استخدمت إسبانيا الكرة الجديدة 
فــي مــبــاراة وديـــة ضــد روســيــا الــعــام املاضي 
أملانيا  حـــراس  أن  كما  استحسانا.  تلق  ولــم 

انــزعــجــوا مــن الــتــعــامــل مــعــهــا فــي مــــران يــوم 
الخميس املاضي قبل مباراة ضد املاتادور.

وتـــحـــمـــل الــــكــــرة الــــجــــديــــدة اســـــم »تــيــلــســتــار 
مونديال  فــي  املستخدمة  الــكــرة  18« إلحــيــاء 
املكسيك 1970، وأقرت أديداس بأنها ستنظر 
ــــراء  ــكــــاوى الـــــحـــــراس، وســـتـــحـــاول إجـ فــــي شــ
تعديالت على الكرة قبل أقل من ثالثة أشهر 

على انطالق كأس العالم.
ــرون الـــــشـــــكـــــاوى مــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ وربــــــمــــــا يــــتــــذكــــر كـ
نــوعــيــة الـــكـــرة الــخــفــيــفــة ذات الــجــلــد الــنــاعــم 
واملــســتــخــدمــة فـــي نــســخــة 2010 فـــي جــنــوب 
ــان يــطــلــق عــلــيــهــا »غـــابـــوالنـــي«،  ــ أفــريــقــيــا وكـ
حــيــث شــهــدت الــبــطــولــة الــكــثــيــر مــن األهـــداف 
من مسافات بعيدة بعدما نجحت الكرة في 
خــداع الحراس، واستغل الالعبون األمــر في 

التسديد من مسافات بعيدة نحو املرمى.
وكان االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« كشف 
عن الكرة وسبق أن أبدى النجم األرجنتيني 
ولونها  بتصميمها  إعجابه  ميسي  ليونيل 

خالل حفل تقديمها رسميا العام املاضي.

كرة مونديال روسيا... شبح يرعب الحراسديوكوفيتش بين التراجع الذهني والبدني وخطط المستقبل
ظهرت أول شكوى من 

كرة القدم المخصصة 
للعب مباريات كأس العالم 

المقررة الصيف المقبل 
في روسيا

قائد المنتخب اليمني عالء الصاصي )العربي الجديد(

)Getty /نولي يحتل المركز الثاني عشر عالميًا في التصنيف العالمي )كليف بورنسكل

من ويالت الحروب والدمار إلى إبداعات المالعب، هكذا يمكن وصف 
عالء  القطري،  السيلية  فريق  والعب  اليمني  المنتخب  قائد  حالة 

الصاصي، الذي تحدث لـ »العربي الجديد«

عبر البر، من أجل الخروج من اليمن إلى دولة 
أخــرى، إذ نحتاج من 48 ساعة إلى 72 ساعة 

للخروج برا، ما يصيبنا باإلرهاق الشديد.

■ كيف يمكن لالعب كرة قدم أن يركز في ظل هذه 
الظروف؟

نحن نؤمن بمقولة »املــعــانــاة تــوّلــد اإلبـــداع«؛ 
مؤخرا،  طيبة  النتائج  لكن  زلنا،  ومــا  نعاني 
اليمن  الــــذي نعيشه فــي  املـــأســـاوي  فــالــوضــع 
أبسط  بــذل جهود مضاعفة، ألن  إلــى  يدفعنا 
ــرة الـــقـــدم، أن  شــــيء مــمــكــن أن يــفــعــلــه العــــب كــ
يــنــتــصــر ويـــدخـــل الــفــرحــة عــلــى قــلــوب شعبه 
فــي تصفيات  مــا تحقق فعليا  املــكــلــوم، وهـــو 
أن  نتمنى  بــل  2019؛  لنهائيات  املؤهلة  آسيا 
نواصل املشوار لتحقيق الحلم بالتأهل لكأس 

آسيا ألول مرة وإسعاد الشعب اليمني.

الــبــطــولــة  الــيــمــنــي فـــي  ■ كــيــف تــــرى أداء املــنــتــخــب 
الخليجية بالكويت قياسًا للظروف؟

حــرصــنــا عــلــى املــشــاركــة فـــي خــلــيــجــي 23 من 
ــل مـــســـاعـــدة أشـــقـــائـــنـــا فــــي الـــكـــويـــت لــرفــع  ــ أجـ
الــحــظــر عــنــهــم؛ لــكــن كــنــا نــتــمــنــى االســتــعــداد 
البطولة من  للبطولة مسبقا، ومــا حــدث قبل 
التي ستستضيف  الدولة  استقرار حول  عدم 
املــنــافــســات حــني كــانــت مــقــررة فــي الــكــويــت ثم 
ــن ثم  ــد، ومــ ــ انــتــقــلــت لـــلـــدوحـــة قــبــل شــهــر واحــ
حدث ما حدث من جدل حول عدم التأكد من 
إقامة البطولة، لكن وقبل عشرة أيام فقط من 
التاريخ املحدد، تم نقلها للكويت، وتم تبليغ 
املــنــتــخــبــات بــعــدهــا بــــأن الــبــطــولــة قــائــمــة في 

الكويت رسميا.
الظروف، وكنا  الحضور رغم  هنا كان علينا 
في اليمن في »إجــازة سلبية« والالعبون في 
البطولة  قــبــل  الــتــواصــل معنا  فــتــم  مــنــازلــهــم، 
وقدمنا  فــشــاركــنــا  ــدا،  جـ القليلة  الــفــتــرة  بتلك 
مـــســـتـــوى طـــيـــبـــا وفــــقــــا لـــتـــلـــك الـــــظـــــروف. بــكــل 
صراحة، أعتبر ما قدمه الالعبون رغم الهزائم 
أمرًا ال يستهان به، مقارنة بدول أخرى لديها 

مباريـات
      األسبـوع

نريد كتابة تاريخ جديد 
للكرة اليمنية

قطر أول من دعمت 
الالعب اليمني

نحتاج إلى ما يقارب 
72 ساعة للسفر برًا!

دوريات وبطوالت وميزانيات مالية ضخمة.

اليمني  املنتخب  تبليغ  تــم  لــو  أنـــه  يعني  هـــذا  هــل   ■
بفترة مناسبة سيظهر بمستوى مغاير؟

نعم، والدليل أن الكل شاهد اليمن في البطولة 
السابقة خليجي 22، إذ قدمنا مستوى مميزًا، 
مع  فتعادلنا  ألجلها،  جيدا  استعددنا  ألننا 
الــبــطــل قــطــر والــبــحــريــن، بــل كــنــا قـــاب قوسني 
ــاء مــســتــضــيــف الــبــطــولــة  ــن إقــــصــ أو أدنــــــى مــ
والكل  بهدف،  بصعوبة  فــاز  لكنه  السعودية، 
امتدح املنتخب اليمني. وهذا دليل على أنه لو 
كانت لدينا الفرصة لالستعداد مثل ما سبق 
مشاركتنا بنسخة السعودية، سنحقق نتائج 
طيبة، أنت تتحدث قبل البطولة بعشرة أيام، 
أي أن الــالعــب يحضر مــن املــنــزل إلــى امللعب، 
ما  على  الالعبني  لزمالئي  شكري  أقــدم  لذلك 

قدموه.

ــــالل بـــطـــولـــة الـــكـــويـــت حــني  ■ تــصــريــحــك املـــثـــيـــر خـ
الخليجية  لــلــدوريــات  اليمن  العبي  إرســـال  اقترحت 

بدال من انتقادهم، ما الذي دفعك إلى إطالقه؟
يكن  ولم  كثيرًا،  عانينا  األخيرة،  البطولة  في 
لدينا شيء لنخسره؛ فالنقاد كانوا يعاملون 
املنتخب اليمني كأنه املنتخب األملاني. منهم 
من قال إن املنتخب اليمني ضعيف، والبعض 
واألداء.  املشاركة  على  الالعبني  امتدح  اآلخــر 
الـــغـــريـــب فـــي األمـــــر أن أحــــد تــلــك املــنــتــخــبــات 
لعب باملنتخب الرديف وغــاب عنه عدد قليل 
األخــرى.  تلو  الشكوى  فسمعنا  الالعبني،  من 
تلك  اليمنيني، وســط  مــاذا سنقول، نحن  إذن 
الــــظــــروف الـــتـــي نــعــيــشــهــا؟ لـــذلـــك جـــــاءت تلك 
ــبــــاب أمــــــام الــالعــبــني  الـــرســـالـــة مـــنـــي لــفــتــح الــ
الخليجية.  الدوريات  في  للمشاركة  اليمنيني 
فلو كنتم تحبون اليمن قدموا له املساعدة في 

هذا الجانب.

لــدى قطر تحديدًا  إيجابي  لرسالتك صــدى  كــان   ■
ففتحت ذراعيها لكم، كيف وجدتم األمر؟

أشــكــر االتـــحـــاد الــقــطــري عــلــى وقــفــتــه الــجــادة 
معنا، فاألمر ليس غريبا على أهلنا في قطر، 

إذ سمحت لليمن بدون تردد أن تلعب في قطر، 
ولــيــس هـــذا فــحــســب بـــل تــكــفــلــوا بــاســتــضــافــة 
اليمن على نفقتهم، ســواء عبر املعسكرات أو 
املستلزمات التي قدمها االتحاد القطري. هذه 
وقفة أخوية تؤكد عمق الروابط بني األشقاء، 
ثم جاء قرار السماح لالعبي اليمن باملشاركة 
ــبـــون  ــلـــى أنــــهــــم العـ ــطــــري، عـ ــقــ فــــي الــــــــــدوري الــ
القرار  فبعد  وقفتهم،  مقيمون. نشكرهم على 
وأنــا منهم، في  اآلن 9 العبني يمنيني،  يوجد 

الدوري القطري، وهذا ما كنا ننشده سابقا.

اليمنيني من االنخراط  أطلعنا عن مدى استفادة   ■
في دوري نجوم قطر؟

وجـــود أكــثــر مــن العـــب يمني فــي قــطــر يشكل 
إضــافــة هــامــة؛ فــفــي الــيــمــن ال تــوجــد كـــرة قــدم 
أو مـــبـــاريـــات، بـــل يــكــتــفــون بــتــدريــبــات بـــدون 
مباريات، وهذا ال يصلح في عالم كرة القدم، 
لــكــن وجـــــود 9 العـــبـــني فـــي الـــــــدوري الــقــطــري 
يشكل إضــافــة كــبــيــرة، مــن خــالل عـــودة الــروح 
لــالعــبــني مـــن أجــــل الــتــنــافــس عــلــى الــلــعــب في 

املــنــتــخــب، وقــــد تــغــيــرت نــفــســيــات الــالعــبــني، 
فأصبح الطموح بمواصلة التألق واالجتهاد، 

والتطلع إلى االحتراف في دوريات أخرى.

■ ما هو تقييمك لتجاربك االحترافية السابقة؟
الـــبـــدايـــة كـــنـــا نــعــيــش  ــا فــــي  ــنـ أود أن أقــــــول إنـ
أوهــامــا اســمــهــا الــتــجــربــة االحــتــرافــيــة، بسبب 
بــعــض الــســمــاســرة ووكـــــالء أعـــمـــال الــالعــبــني، 
العراقي، حيث  الــدوري  البداية كانت في  لكن 
وحصلت  امليناء  مــع  مستويات  أفضل  قدمت 
عــلــى جــائــزة أفــضــل مــحــتــرف فــي الــــدور األول 
من املسابقة، وسجلت هدفني في مباراة القوة 
الجوية، وانتصرنا عليهم ألول مرة في تاريخ 

النادي خارج العاصمة بغداد.
كــمــا لــعــبــت فـــي الــنــجــمــة الــبــحــريــنــي، وحققت 
املركز الثاني في الدوري، وقدمنا نتائج طيبة، 
لكن تم إيقافنا موسما كامال بسبب األوضاع 
داخل اليمن. واآلن أنا مرتاح جدا في السيلية 
مع  طيبة  مستويات  تقديم  وأتمنى  القطري، 

النادي.

يعتبر الالعب اليمني عالء الصاصي 
)30 عاًما( من الالعبني املميزين، 
ويمتاز بالقدرة على اللعب خلف 
املهاجمني، ويمتلك الرؤية الجيدة 

داخل امللعب

■ ■ ■

حصل على عدة جوائز فردية، فألول 
مرة كالعب يحصل على تلك الجوائز 

في تاريخ الكرة اليمنية

■ ■ ■

حصل على لقب أفضل العب يمني 
ملدة 4 سنوات متتالية

■ ■ ■

نال أكثر من لقب في بطوالت 
الخليجي كأفضل العب في املباريات 
في نسختي خليجي 19 و21  وفي 

بطولة خليجي 22 كان مرشحًا 
ألفضل العب

نبذة

عالء الصاصي
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حاوره محمد السعو



الدوحة ـ العربي الجديد

أســـدلـــت الــســتــارة عــلــى مــنــافــســات 
بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لــلــجــمــبــاز الــفــنــي 
ــة عـــشـــرة  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ فـــــي نـــســـخـــتـــهـــا الـ
العالم  أبطال وبطالت  والسيدات من  للرجال 
واألوملبياد، والتي احتضنتها قطر في صالة 

»أسباير« وسط مشاركة أبرز نجوم اللعبة.
ونجح الالعب الصيني زوو يانغ بطل العالم، 
في فرض نفسه نجما مطلقا للبطولة بعدما 
قدم عروضا راقية أبهرت الحكام والجماهير 
الغفيرة، ليتوج بطل العالم بامليدالية الذهبية 
ــــوازي، وكـــذلـــك املــيــدالــيــة  ــتـ ــ ملــســابــقــة جـــهـــاز املـ
عاد  ثــم  الحلق  حــصــان  مسابقة  فــي  الذهبية 
مــــرة أخــــرى لــيــحــرز املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة في 

املسابقة ذاتها.
وشـــهـــدت الــبــطــولــة حـــالـــة جــمــاهــيــريــة الفــتــة، 
ــيــــوم  ــيــــات الــ ــائــ ــهــ ــمــــت نــ ــيــ ــــة حـــيـــنـــمـــا أقــ ــــاصـ خـ
ــــط حـــضـــور جـــمـــاهـــيـــري كــبــيــر  الـــخـــتـــامـــي وسـ
أضــفــى عــلــى الــبــطــولــة رونــقــا خــاصــا، وجعل 
األبــطــال والــبــطــالت يقدمون أفضل مــا لديهم 
ــة عـــلـــى األجــــهــــزة الــتــي  ــعــ ــن مـــســـتـــويـــات رائــ مــ
بالذهب،  للفوز  بينهم  كبيرا  تنافسا  شهدت 
كــمــا شــهــدت املــنــافــســات مــســتــوى فنيا كبيرا 

قدمه الالعبون والالعبات.

كأس العالم 
للجمباز

كان الصيني زوو يانغ بطل العالم ألمع الالعبين في بطولة كأس العالم 
والتي  أسباير،  العالمية  قاعتها  في  قطر  احتضنتها  التي  الفني  للجمباز 
شكلت أفضل بروفة حقيقية الستضافة نسخة أكثر أهمية، وهي مونديال 

العالم للجمباز المقرر في شهر أكتوبر العام الحالي في نفس المكان
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ولـــــــدى نـــهـــائـــيـــات الــــســــيــــدات وتــــحــــديــــدا فــي 
مسابقة منصة القفز انتزعت البطلة األوملبية 
األوزبكية وأسطورة الجمباز الفني أوكسانا 
تشوسوفياتينا األضواء، حيث خطفت املركز 
الالعبات سنا في  أكبر  األول والذهبية وهي 

البطولة.

زوو يانغ... نجم الدوحة
يعتبر الصيني يانغ أحد أبرز نجوم البطولة 
فـــي نــســخــة الـــدوحـــة بــعــد تــحــقــيــقــه ذهــبــيــتــن 
وتألقه الالفت في املسابقات التي شارك فيها، 
وتوج بطل العالم بامليدالية الذهبية ملسابقة 
جهاز املتوازي، وجاء في املركز الثاني مواطنه 
ياو روتنغ وحصل على الفضية، بينما ذهبت 
البرونزية إلى التركي فرحات أركان، في حن 
كــــان قـــد حــســم ذهــبــيــة حــصــان الــحــلــق وجـــاء 
فــي املــركــز الثاني العــب الــصــن تايبيه »كــاي 

لي« ونال الفضية وحصل على املركز الثالث 
والبرونزية األميركي اليس يودر. 

ــاد الــبــطــل الــصــيــنــي مـــرة خـــرى وأحـــرز  وقـــد عـ
الذي  الحلق  مسابقة  في  البرونزية  امليدالية 
تـــوج بــاملــركــز األول واملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فيها 
األوكـــرانـــي إيــجــور رادافــيــلــوف ونـــال الفضية 
الــتــركــي إبــراهــيــم كــــوالك. وكـــان زوو يــانــغ قد 
ذهبية  أيضا،  املاضي  العام  نسخة  في  حقق 
وبــرونــزيــة مسابقة  املـــتـــوازي  جــهــاز  مسابقة 
جــهــاز الــحــلــق.  وقــــال بــطــل الــعــالــم عـــام 2017 
القطرية،  األنــبــاء  لوكالة  وفقا  له  في تصريح 
عقب تتويجه إنه سيسعى للحفاظ على تألقه 
وحــصــد الــذهــب خـــالل بــطــولــة الــعــالــم املقبلة 
والتي تستضيفها الدوحة في أكتوبر املقبل، 
مضيفا أن هدفه حاليا هو تحقيق لقب بطل 

كأس العالم خالل جوالت البطولة التسع. 
القطري  التنظيم  الصيني على  البطل  وأثنى 
للبطولة، وقــال إن بطولة الــدوحــة واحــدة من 
بــأجــواء محفزة  تتميز  والتي  البطوالت  أكبر 
لـــجـــمـــيـــع االبـــــطـــــال لـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل مــســتــوى 
ــــز األولـــــــى والـــتـــتـــويـــج  ــراكـ ــ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى املـ

بامليداليات. 
وقـــد جــــاءت نــتــائــج بــاقــي الــنــهــائــيــات مثيرة 
أيـــضـــا، فــفــي مــســابــقــة مــنــصــة الــقــفــز لــلــرجــال، 
الذهبية،  رادافيلوف  إيجور  األوكراني  انتزع 
فاز  الــذي  ريــوانــغ  الصيني كيو  متقدما على 
بالفضية، والــتــركــي فــرحــات أركـــان الـــذي نال 

البرونزية. 
ــرز  وفـــــي مـــســـابـــقـــة جـــهـــاز الـــعـــقـــلـــة رجـــــــال، أحــ
ونال  الذهبية،  امليدالية  تن سربيك  الكرواتي 
األمــيــركــي مـــارفـــان كــمــبــيــل الــفــضــيــة، وذهــبــت 

البرونزية إلى الصيني سودي دينج. 
مسابقة  وهــي  للرجال  الثالثة  املسابقة  وفــي 
جـــهـــاز الــــحــــركــــات األرضـــــيـــــة، تـــــوج الـــروســـي 
في  وجــاء  الذهبية،  بامليدالية  النكن  ديمتري 
املركز الثاني الفيليبيني يولو كارلوس ونال 
البطل  إلــى  البرونزية  ذهبت  بينما  الفضية، 

االوملبي الياباني كاتو روهي. 

نهائيات السيدات
الفرنسية جيسوس  تــوجــت  الــســيــدات  ولـــدى 
ســـانـــتـــوس بــالــذهــبــيــة فـــي مــســابــقــة عــارضــة 
التوازن، وحصلت مواطنتها مارين بوير على 
نينا  البلجيكية  الــبــرونــزيــة  ونــالــت  الفضية، 
سانتوس  الفرنسية  لالعبة  وسبق  ديــرويــل، 
أن أحرزت برونزية مسابقة املتوازي مختلف 
االرتفاعات.  وفي مسابقة الحركات األرضية 
توجت البلجيكية إكسيل كلينكيرت بالذهبية 
مينجهاني،  إليسا  اإليطالية  الفضية  ونالت 
وذهبت البرونزية إلى العبة كوريا الشمالية 

كيم سو يونغ . 
انــتــزعــت أســطــورة  الــقــفــز،  فــي مسابقة منصة 
ــا  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــــي األوزبـــــــكـــــــيـــــــة أوكـ ــنـ ــ ــفـ ــ ــاز الـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
والذهبية، وهي  األول  املركز  تشوسوفياتينا 
البطولة وجـــاءت في  فــي  الالعبات سنا  أكبر 

البطولة تعتبر 
من أقوى بطوالت 
العالم للجمباز فنيًا

فيدرير يُعلن عدم مشاركته في موسم المالعب الترابية
أنــه لن يشارك  السويسري روجــر فيدرير  أعلن 
فيه  بما  بالكامل،  الترابية  األراضـــي  مــوســم  فــي 
بــطــولــة روالن غــــاروس )ثــانــي الــبــطــوالت األربـــع 
ــــك عــلــى الــرغــم من  الــكــبــرى الــغــرانــد ســــام(، وذل
لإلسباني  العاملي  التصنيف  عن صــدارة  تنازله 
رافائيل نادال بالخسارة أمام األسترالي تاناسي 
ميامي  بــبــطــولــة  الــثــانــي  ــدور  ــ ال فــي  كوكيناكيس 
لتنس األساتذة، ذات الـ1000 نقطة. وقال فيدرير 
»لقد قررت  املــبــاراة  خــال مؤتمر صحافي بعد 
ــي الــتــرابــيــة«.  ــ عـــدم املــشــاركــة فــي مــوســم األراضـ
قد ودع بطولة ميامي،  السويسري  النجم  وكــان 
الـــتـــي يــحــمــل لــقــبــهــا، بــالــخــســارة املــفــاجــئــة أمـــام 
بمجموعتني  كوكيناكيس  تــانــاســي  األســتــرالــي 
لواحدة بواقع 3-6 و6-3 و7-6)7-4(. وكان يجب 
لربع  األقــل  الوصول على  مــرات )2005 و2006 و2017(  ببطولة ميامي 3  الفائز  على 
النهائي من أجل ضمان استمراره على عرش التصنيف العاملي، الذي اقتنصه من غريمه 

التقليدي نادال الشهر املاضي.

فوزنياكي تلقت تهديدات في بطولة ميامي
أدانت الدنماركية كارولني فوزنياكي تلقيها »تهديدات« من بعض جماهير بطولة ميامي 
املفتوحة للتنس التي حضرت مباراتها أمام البورتوريكية مونيكا بويج في الدور الثاني 
)تويتر(:  شبكة  على  الرسمي  حسابها  عبر  عامليًا  الثانية  املصنفة  وأكـــدت  بالبطولة. 
لــوالــدي ولــوالــدتــي، وقــالــوا لــي أشــيــاء ال  »بعض الجماهير هــددت عائلتي، وتمنوا املــوت 
يمكن أن أرددها«. وطالبت الاعبة الدنماركية، التي وّدعت البطولة بالخسارة أمام بويج 
بمجموعتني لواحدة 0-6 و6-4 و6-4 ، اللجنة املنظمة باتخاذ اإلجراءات الازمة ألن هذا 
اللجنة  أن  فوزنياكي  وأكــدت  وللجماهير.  التنس  لاعبي  »مثااًل شنيعًا«  يمثل  السلوك 
املنظمة للبطولة لم تكتف »بعدم اتخاذ أي إجراء فحسب، بل إنها سمحت بحدوث مثل 
هذه التصرفات من األساس«. من جانبه، أكد مدير البطولة، جيمس بليك، بمجرد علمه 
بهذه الواقعة في بيان رسمي أن »سامة الاعبات هي أولويته القصوى«، وأنه على الرغم 
من حضور بعض الجماهير »املتحمسة«، إال أن املسؤولني عن البطولة أو حتى من رابطة 

الاعبات املحترفات »لم يبلغوا عن أي نوع من التهديدات«. 

غيابات متنوعة في المنتخب األلماني
املنتخب األملاني، يواخيم لوف،  سيضطر مدرب 
للبحث عن بدالء لتعويض غياب كل من توماس 
مولر ومسعود أوزيل وسامي خضيرة عن اللقاء 
الودي أمام املنتخب البرازيلي، في ثاني التجارب 
بعد  األملــانــيــة«  »املاكينات  تخوضها  التي  الــوديــة 
إسبانيا  أمـــام  األول  الــلــقــاء  فــي  الجمعة  الــتــعــادل 
إيــجــابــيــًا بــهــدف ملــثــلــه. واضــطــر خــضــيــرة، الــذي 
حمل شارة قيادة األملان في مباراة إسبانيا، إلى 
اللقاء بسبب  الدقيقة 53 من  امللعب في  مغادرة 
شــكــواه مــن آالم عضلية، والــتــي بــدت فــي البداية 
الاعب  ذلــك، طمأن  الركبة، ومــع  أنها إصابة في 

متابعيه حول إصابته.

معاناة أرجنتينية بسبب اإلصابات
طبية  لفحوصات  النزيني،  ومانويل  باريديس  لياندرو  األرجنتينيان،  الاعبان  خضع 
بأحد املراكز املتخصصة في العاصمة مدريد للكشف عن طبيعة املشكات البدنية التي 

يعانيان منها منذ ودية راقصي التانغو الجمعة أمام إيطاليا.
ووفقا ملا صرحت به مصادر من الجهاز الطبي باملنتخب األرجنتيني لوكالة )إفي(، فإن 
باريديس )زينيت( والنزيني )وست هام( تعرضا ملشكات بدنية عقب الودية التي أقيمت 
في مدينة مانشستر اإلنكليزية وانتهت بفوز األلبيسيليستي بهدفني نظيفني. وشارك 
مشاركتهما  أصبحت  وبذلك،  األســاســي،  التشكيل  الجمعة ضمن  مباراة  في  الاعبان 
املــدرب األرجنتيني خورخي  الودية املقبلة محل شــك، إذ  سيتواجه رجــال  املــبــاراة  في 

سامباولي مع املنتخب اإلسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو )أتلتيكو مدريد(.
يــذكــر أن كــا مــن سيرجيو أغــويــرو )مـــان سيتي( وآنــخــيــل دي مــاريــا )بــاريــس سان 
جيرمان( سيغيان هما أيضًا عن ودية ال روخا، إذ ال يزال األول يتعافى من إصابة في 
أبعدته عن لقاء إيطاليا، في حني يعاني األخير من مشكلة في عضلة  اليسرى  ركبته 
الفخذ األيمن خال نفس املباراة، ليرحا معًا عن معسكر األرجنتني. ويضاف إلى ذلك 
ليونيل ميسي،  برشلونة،  وفريق  التانغو  نجم  منها  يعاني  التي  أيضًا  البدنية  املشكلة 
والتي غاب على إثرها عن الحصة التدريبية األولى ملنتخب األرجنتني باألمس في مدريد.

في نادي أستون فيا اإلنكليزي عام 1995 وهناك استمر 
حتى عام 1998 فسجل 29 هدفًا في 90 مباراة وتوج بلقب 
بثاثة  يونايتد  لــيــدز  نـــادي  على حــســاب  املحترفة  الــرابــطــة 
أهداف وكان هو مفتتح باب التسجيل. قرر ميلوشيفيتش 
ــاٍد آخــــر، وتــحــديــدًا فــي ريــال  بــعــد ذلـــك الــرحــيــل لــلــعــب فــي نــ
سرقسطة اإلسباني عام 1998، فخاض 72 مباراة وسجل 
38 هدفًا لكنه لم يحقق أي لقب، لينتقل على إثرها إلى بارما 
اإليــطــالــي عـــام 2000، إال أن صــعــوبــة الــــدوري اإليــطــالــي لم 
تساعده على النجاح فلعب 31 مباراة وسجل تسعة أهداف 
وأعير في 2002 لسرقسطة ونادي إسبانيول وكذلك سيلتا 
األخير،  مــع  مــبــاراة  فــي 37  وبعد تسجيله 14 هدفًا  فيغو، 
تقدم نادي أوساسونا بعرٍض لبارما وضم املهاجم املميز 
إلــى صــفــوفــه، فاستمر معه حتى عــام 2007، وســجــل 21 
هدفًا في 82 مباراة قبل أن يخوض رحلته األخيرة في نادي 

روبن كازان الروسي عام 2008، الذي سجل له ثاثة أهداف 
الـــدوري املحلي بصحبته. دافــع  فــي 16 مــبــاراة وحقق لقب 
منذ  طويلة  لفترة  بـــاده  منتخب  ألـــوان  عــن  ميلوشيفيتش 
1994 حتى 2008 فشارك في 102 مباراة وسجل 37 هدفًا، 
وكان أفضل ما حققه الوصول إلى ربع نهائي يورو 2000 

قبل الخسارة أمام هولندا بستة أهداف لواحد. 
حساب  على  فرنسا  بلقبها  توجت  التي  النسخة  تلك  فــي 
تسجيل  ميلوشيفيتش  استطاع  الذهبي،  بالهدف  إيطاليا 
الهولندي  للبطولة مناصفة مع  وتــوج هدافًا  أهــداف  خمسة 
ــان عــلــى الــبــرتــغــالــي  ــنـ بــاتــريــك كــلــويــفــرت بــعــدمــا تــفــوق االثـ
نونو غوميش الذي أحرز أربعة أهــداف، كما اختير الاعب 
الصربي ضمن التشكيلة املثالية في خط املقدمة إلى جانب 
غوميش وكلويفرت وكذلك الفرنسي تيري هنري واإليطالي 

فرانشيسكو توتي واإلسباني راؤول غونزاليس.

حسين غازي

الثاني من سبتمبر/  ولد املهاجم سافو ميلوشيفيتش يوم 
ــدأ مــمــارســة  ــاك بــ ــنـ ــلـــول 1973 فـــي مــديــنــة بــيــيــلــيــيــنــا، وهـ أيـ
كـــرة الــقــدم فــي فــريــٍق مــغــمــور يــدعــى »بــرولــيــتــيــر روهوتينا 
نــادي بروديني جانيا، لكن  إلى  يوهوفاتش« قبل أن ينتقل 
وصوله إلى املدرسة الكروية لنادي بارتيزان بلغراد كان أولى 
خطوات النجاح في عام 1989. بعد ثاث سنوات في نادي 
بارتيزان بلغراد الصربي في الفريق الثاني صعد إلى الفريق 
األول عــام 1992 وبــرز هناك بشكل كبير جــدًا، فحقق 65 
هــدفــًا فــي 98 مــبــاراة حتى عــام 1995 وتـــوج بلقب الـــدوري 
و1993-   1993-1992 موسمي  فــي  املونتينغري  الصربي 

1994 وكذلك في كأس يوغوسافيا مرة واحدة.
للعب  ميلوشيفيتش  رحـــل  فــي صــربــيــا  الكبير  تــألــقــه  بــعــد 

سافو ميلوشـيفيتش

على هامش الحدث

العٌب صربي سابق 
برز بشكل كبير في 

يورو 2000 حين 
توج بلقب هداف 

البطولة

الصيني زوو يانغ 
خطف األنظار 
في كأس العالم 
بالدوحة )كوين 
)Getty/روني

أكد علي الهتمي، رئيس اتحاد الجمباز القطري، أن بطولة كأس العالم 
التي  )المونديال(  العالم  لبطولة  ناجحة  بروفة  جاءت  الفني  للجمباز 
النسخة  إن  الهتمي  وقال  المقبل.  أكتوبر  في  الدوحة  تستضيفها 
الحادية عشرة جاءت مثالية في كل شيء من حيث المشاركة القياسية 
الجمباز  اتحاد  رئيس  الجماهيري.  وشدد  العالمي والحضور  والتنظيم 
على أن النجاح الذي شهدته البطولة لم يأت من فراغ، وإنما كان ثمرة 

عمل شاق من االتحاد ومن اللجان العاملة.

نجاح تنظيمي بامتياز

وجه رياضي

املــركــز الــثــانــي العــبــة كــوريــا الــشــمــالــيــة بيون 
يانغ وحصلت على الفضية، ونالت البرونزية 
أوكسانا  وكانت  ديــفــالرد.   الفرنسية كوالين 
قـــد تـــوجـــت أيـــضـــا فـــي بــطــولــة الـــعـــام املــاضــي 
بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة ملــســابــقــة حـــصـــان الــقــفــز 
وتفوقت آنذاك على األسترالية إيميلي ليتللي 
الــتــي حــلــت فــي املــركــز الــثــانــي وحــصــلــت على 
الفضية، وجاءت في املركز الثالث السلوفينية 

التي تعد  فنيا وتنظيميا، وهي  العالم  كأس 
املــقــبــلــة التي  الــعــالــم  لــبــطــولــة  بــروفــة حقيقية 
ســنــحــظــى بــاســتــضــافــتــهــا فـــي صــالــة أســبــايــر 
وتنظيم  الستضافة  قطر  وتستعد  العاملية.  
بــطــولــة الــعــالــم لــلــجــمــبــاز الــفــنــي )املـــونـــديـــال( 
فــي نسختها الــثــامــنــة واألربـــعـــن املـــقـــررة في 
الدوحة في أكتوبر/تشرين األول املقبل للمرة 
األولـــى فــي منطقة الــشــرق األوســـط، إذ حضر 

وفي  البرونزية.   على  وحصلت  بيالك  تيجا 
االرتــفــاع ســيــدات،  املــتــوازي مختلف  مسابقة 
بالذهبية،  ديــرويــل  نينا  البلجيكية  تــوجــت 
وحـــصـــلـــت عـــلـــى الـــفـــضـــيـــة الــــروســــيــــة يــلــيــنــا 
الفرنسية  الــبــرونــزيــة  ونــالــت  بيربنوسكوفا، 
ــــان 48 العـــبـــا و32  جــيــســوس ســـانـــتـــوس.  وكـ
النهائيات  إلــى  التأهل  فــي  قــد نجحوا  العــبــة 
فــي الــبــطــولــة الــتــي تعتبر مــن أقـــوى بــطــوالت 

مــســؤولــو االتــحــاد الــدولــي للجمباز مــن أجل 
الوقوف على التنظيم القطري ومدى تطبيق 
ــاد الـــدولـــي  ــحــ املــعــايــيــر الـــتـــي يــشــتــرطــهــا االتــ
للجمباز، كما قام وفد االتحاد الدولي بزيارة 
منشآت ومرافق بطولة العالم للجمباز الفني 
قــبــل اجــتــمــاعــه مــع مــســؤولــي اتــحــاد الجمباز 
ــدادات الــجــاريــة  ــعــ ــتــ لـــلـــوقـــوف عــلــى آخــــر االســ

الستضافة بطولة العالم.

قال االتحاد اإلنكليزي إن جاك ويلشير سيغيب عن مباراة إنكلترا ضد إيطاليا الودية 
البالغ  الوسط  الركبة. وغــاب العــب  الثاثاء مع استمرار تعافيه من إصابة في  يــوم غد 
عمره 26 عاما، الذي استدعي للمرة األولــى إلى تشكيلة إنكلترا منذ 2016، عن الفوز 
1-0 على هولندا بسبب اإلصابة ذاتها. وكتب االتحاد بحسابه على تويتر »جاك ويلشير 
التشكيلة«. وسيستمر جو غوميز مدافع  وانسحب من  إيطاليا  مباراة  لن يشارك في 
ليفربول، الذي غادر امللعب بعد أول عشر دقائق ضد هولندا بسبب إصابة في الكاحل، 

مع تشكيلة إنكلترا من أجل املزيد من التقييم لحالته.

صورة في خبر

ويلشير ينسحب من إنكلترا
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أمجد ناصر

ـــرتـــه الــكــلــمــات،  ــاعــــرًا، أو كـــاتـــبـــا، حـــيَّ ربـــمـــا لـــم نـــقـــرأ شــ
وتــمــّعــن فــي األزمــنــة واملــعــانــي املــتــغــيــرة الــتــي تحملها، 
مثل بورخيس. أنا ال أعــرف. قد يكون هناك مثل هذا 
الشخص. ولكن ال يهمني أمره اآلن، ما دام بعيدًا عما 
مواطٍن  كــاتــٍب  عــن  بورخيس  يخبرنا  هنا.  قوله  أنــوي 
له )لعله شاعر أيضا( رأى أن االستعارات قديمة، وال 
ل(  تجديد فيها، فعكف على وضع كتاب/ معجم )أتخيَّ
لكن  أزمنتنا.  تناسب  قد  التي  االستعارات  هــذه  يضم 
أحــدًا لــم يستخدم هــذه االســتــعــارات الــجــديــدة. فــاملــرأة/ 
ة/ الفراشة/ النهر/ الزمن يصعب استبدالها 

َّ
الوردة/ الرق

بـ: املــرأة/ لومبرغيني )اسم سيارة(، على الرغم من أن 
األخــيــرة قــد تــكــون أكــثــر انسيابا فــي هندستها ودقــة 
انحناءاتها ورشاقتها من الوردة/ الفراشة، وقد تكون 
أكثر تدفقا )على األرض( من نهٍر تتبعثر مياهه هنا 
بورخيس  يــورد  الشعر«،  كتابه »صنعة  فــي  وهــنــاك. 
هذا البيت الشعري، للشاعر األميركي إي إي كمينغز: 
ق 

ِّ
ــرّب الـــرهـــب أكــثــر ملــعــانــا مـــن مــلــعــقــة«. يعل ــ ــه الـ »وجــ

 ما معناه: إن الشاعر 
ً
بورخيس، بأملعيٍة ساخرة، قائال

الــرّب كسيف، تــرٍس، أو شمس، ولكنه  ر بوجه 
َّ
قد فك

لذلك  فأنا شاعر حديث  لنفسه، مستدركا: كال،  قال 
 على اللمعان( في شعري!

ً
سأدخل كلمة ملعقة )دليال

قــال: عيناك غابتا  السياب عن كمنغز، حني  يبتعد  لم 
لــه أن يــقــول: عيناك  نخيل ســاعــة الــســحــر. كــان يمكن 
نجمتان. لكنه لم يكن يقصد ملعان العينني، وال ُبعدهما، 
بل غموضهما، وربما ذلك االخضرار القاتم/ الغامض، 
 على ما 

ُّ
يــدل إذ ال شــيء  الــذي يطبعهما.  تأكيد،  بكل 

فيهما من استعصاء/ امتناع/ انعدام داللة/ كغابة نخيل 
لــم يــْن فيها الخيط األبــيــض من  التي  فــي تلك الساعة 
« عندما ندخل 

ً
الخيط األســود. هل نكون أكثر »حداثة

أدوات عصرنا  مــن  أيـــا  أو  مــوبــايــل/  أو  »لــومــبــرغــيــنــي/ 
الراهن في القصيدة/ كما يفعل بعض الشعراء العرب 
االستعارات  مع  يقطع  »اليومّي«  أن  ر 

ِّ
يفك الــذي  الجدد 

التي  الراهنة  ل لحظتنا 
ّ
»القديمة«، وينبغي عليه أن يمث

نكتب فيها، وما تنطوي عليه من مفرداٍت متداولة؟ هل 
تكمن »الحداثة« أو »االنتماء إلى العصر«، في الكلمات 

أم في املعاني؟ في املعجم »اليومي«، أم في الدالالت؟ 
هناك شعر عربي/ وربما أجنبي/ يستخدم معطيات 
الحياة الراهنة، وما تحفل به من تكنولوجيا: فيمكننا 
أو  قــادمــة مــن عالم فيسبوك/  مــفــرداٍت  أن نعثر على 
تــويــتــر/ حتى إن هــنــاك مــا يسمى »الــشــعــر الــرقــمــي«، 
وتكنولوجيا  الــرقــمــي«/  »الــعــصــر  عــنــد سلطة   

ً
ــزوال نــ

ــيـــروز،  ــاد األخــــــوان رحـــبـــانـــي، وفـ ــ املـــعـــلـــومـــات. لــقــد أعـ
الهبوط  بعد  جــيــران«  والــقــمــر  »نحنا  أغنية  تسجيل 
ــتــهــا البعثة 

ّ
ــور الــتــي بــث ــقــمــر، والـــصـ ــبــشــري عــلــى ال ال

أكثر  أنــه  لنا  فتبنيَّ  من سطحه،  األميركية  الفضائية 
 ووحــشــة مــن أرضــنــا. غــيــر التعليق 

ً
ــراًء وخــشــونــة عــ

يعتذرا  لم  الرحابنة.  يفعل  لم  »االكــتــشــاف«  هــذا  على 
عن الرومانسية التي جعلت القمر جارًا، وله بيٌت يطلع 

منه، ويعرف مواعيد العشاق. 
القمر كجاٍر لنا ليست استعارة شائعة. القمر كقنديٍل 
أكثر شيوعا. يمكن القول إنها استعارة محدثة. لكن 
»شبهتها« الرومانسية تجمعها بالقمر كجاٍر لنا. ولن 
القمر وتكوينه، وخشونة  ر معرفتنا بجيولوجيا  تغيِّ
ــتــه في 

ّ
الــصــور الــتــي أرســلــت مــن هــنــاك، شيئا فــي رق

على  للضوء،  باعتباره مصدرًا  وال  البشرية،  املخيلة 
الرغم من أنه عاكس له فقط.  ملاذا ال نزال نستخدم هذه 

نفسه؟  البشري  التعبير  ِقــَدم  »القديمة«،  االستعارات 
وملاذا ال تزال كلمة »سيف« أو »قمر« تغري القصيدة، 
ف 

َّ
في الوقت الذي لم يعد هناك سيف ُيستخدم، وتكش

ــاذا تمّدنا  لــنــا الــقــمــر عــن صــخــور ووديــــان مــقــفــرة؟ ملـ
الطبيعة بمفرداٍت في وصف املرأة، أو الحب، أكثر مما 
هل  العصر؟  وتكنولوجيا  الحديثة  املدينة  بــه  تمّدنا 

يتعلق األمر بنوستالجيا أم باغتراب بشري كبير؟
ــي: ملـــاذا تكثر االســتــعــارات  ، كــاتــب أوروبــ

ً
سألني، مـــرة

 ،
ً
الحربية في قصائدي )التي قرأها مترجمة(، مقترنة

خصوصا، باملرأة؟ لم أجبه في حينه. لكني أجبته في 
ما بعد:
رماح 

يــســتــغــرب الــنــاقــد األجــنــبــي مـــجـــازاتـــي الــحــربــيــة في 
. قصائد الحبِّ

حسٌن.
أنــا ال أقــول إنَّ الحبَّ حــرٌب، وال سرير الــغــرام ساحة 
معركة. املجازات عشر ال غير. وال جدوى من مجازاٍت 
. فمن سيتخلى عــن تلك التي 

ً
جــديــدٍة ال تــذهــُب مــثــال

عــمــلــت لــديــنــا، بـــإخـــالص، عـــشـــرات الـــقـــرون وأثــبــتــت 
هذا  إلــى  األجنبي،  الناقد  أيها  تــعــال،  دائــمــا.  فعاليتها 
املقهى املتوسطيِّ الذي أجلس فيه اآلن تحت شذرات 
الخريف الذهب، لترى كيف تلمع زنود النساء الُسمر 

كرماح إسبارطة!

لماذا سيف، قمر، أقوى من موبايل وكيبورد؟

وأخيرًا

هل »الحداثة« أو »االنتماء 
إلى العصر«، في الكلمات أم 
في المعاني؟ في المعجم 

»اليومي«، أم في الدالالت؟
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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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ساعة األرض
لحماية الحياة على الكوكب

لندن ــ العربي الجديد

عامليًا  حدثًا  األرض  ساعة  تعتبر 
يرمز لحماية الحياة على الكوكب، 
الــذي  املــنــاخــي،  التغير  ومــكــافــحــة 
وأفـــرادا  أجــمــع، حكومات  العالم  عنه  يعبر 
رمــزي يتمثل بإطفاء  ومــؤســســات، بسلوك 

األنوار في كل دول العالم.
ومــع تــســارع وتــيــرة تغير املــنــاخ وخــســارة 
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي الــهــائــلــة الـــتـــي تــهــدد 
أول   2018 األرض  ســاعــة  أخــــذت  الــكــوكــب، 
مـــن أمـــس الــســبــت مـــن الــســاعــة 8:30 مــســاًء 
وحتى 9:30 بالتوقيت املحلي للدول، زخمًا 
أقــــوى ألنــهــا ال تــنــحــصــر بــإطــفــاء األضــــواء 
واإلنارة في أبرز املعالم فقط، بحسب املوقع 
الرسمي لساعة األرض. بل يعتبر أن ساعة 
بيئية  نشاطات  منها  تتفرع  نقطة  األرض 
ــبــــادرات واخـــتـــراعـــات تصب  ومــشــاريــع ومــ
في حماية األرض بكل عناصرها، وتكافح 
خصوصًا  عليها،  للحياة  املهددة  املخاطر 
أن الــســلــوك الــبــشــري هـــو املـــهـــدد الــرئــيــس 

لتعافي األرض وغالفها الجوي.
وانطفأت أنــوار أهم املعالم السياحية في 
أوبــرا سيدني  انطالقا من  السبت،  العالم 

)Getty( إطفاء أنوار الكرملين في موسكو

في أستراليا ومن ثم برج إيفل في باريس 
املــعــالــم الشهيرة فــي نيويوك  وغــيــره مــن 
وموسكو وهونغ كونغ، بمناسبة الحدث 
إلى  الــذي يهدف  العاملي »ســاعــة األرض« 
مــواجــهــة التغير املــنــاخــي والــحــفــاظ على 
الــبــيــئــة. بــعــد أوبــــــرا ســيــدنــي ونــاطــحــات 
السحاب في هونغ كونغ والكرملني وبرج 
إيفل، انطفأت األنور في القارة األميركية.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
باالنكليزية  فــي رســالــة صــوتــيــة  مـــاكـــرون 
تظهر  كلماته  كــانــت  بينما  »تــويــتــر«  عــبــر 
ــــوداء »نــحــن بــصــدد فــقــدان  عــلــى خــلــفــيــة سـ
الــتــغــيــر املــنــاخــي فــضــال عن  معركتنا ضــد 
مــعــكــرتــنــا ضـــد تـــراجـــع الــتــنــوع الــحــيــوي«. 
أنــكــم تستفيقون وقــد  وأضــــاف »تـــصـــوروا 

تغير شيء ما. 
ــون تــــــغــــــريــــــدات الـــعـــصـــافـــيـــر  ــعــ ــمــ ــســ ــال تــ ــ ــ فـ
ــافـــذة فـــتـــجـــدون مــنــظــرا  ــنـ ــنـــظـــرون مـــن الـ وتـ
قــاحــال وقـــد ســحــبــت مــنــه الــحــيــاة )..( هــذا 
ليس بكابوس تحلمون به هذا ليس بوهم. 

أنتم تدركون ذلك«.
وقــال األمــني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش إن مبادرة »ساعة األرض تأتي 
أنــفــســهــم  الـــنـــاس واألرض  فـــي وقــــت يــجــد 

منا.  أســرع  املناخي  التغير  الضغط.  تحت 
وقد حلت عواقبه املقلقة علينا« في حني أن 
السنوات الثالث األخيرة كانت األكثر دفئا 

تسجل حتى اآلن.
وتعقد ساعة األرض سنوًيا منذ عام 2007 
والــشــركــات  واملجتمعات  األفــــراد  لتشجيع 
عــــلــــى إطـــــفـــــاء األنـــــــــــوار الـــكـــهـــربـــائـــيـــة غــيــر 
الضرورية مدة ساعة واحدة في يوم محدد 
فـــي نــهــايــة شــهــر مــــــارس. ويــنــظــم الــحــركــة 

العاملية الصندوق العاملي للطبيعة.
بــــدءًا مـــن انـــطـــالق »ســـاعـــة األرض، الــحــدث 
األبــرز في سيدني في عام  البيئي  العاملي 
االستقطاب  واتسع  الفعاليات  نمت   ،2007
الـــتـــابـــعـــة  األرض  ــة  ــاعــ ســ ــــي  فـ ــلـــمـــشـــاركـــة  لـ
 ،WWF الطبيعة  لحماية  الــدولــي  لالتحاد 
لــيــصــبــح الـــحـــركـــة الـــكـــبـــرى عـــلـــى مــســتــوى 
األفــراد  تلهم  التي  البيئة  في مجال  العالم 
واملــجــتــمــعــات والــشــركــات واملــؤســســات في 
أكثر من 180 دولة وإقليًما، التخاذ إجراءات 

مناخية ملموسة ألكثر من عقد من الزمن.
فـــرصـــة التـــخـــاذ  وتــعــتــبــر ســـاعـــة األرض 
أو مجتمعي،  مــؤســســي  أو  فــــردي  إجــــراء 
لــه كوكبنا مــن تهديد  حــيــال مــا يتعرض 
القاسية  والــخــســارة  املــنــاخ  تغير  بسبب 

العام  فــي  شــارك  البيولوجي.  التنوع  فــي 
أنوار  بلدًا وإقليمًا، وأطفئت  املاضي 187 
3100 معلم حول العالم، منها على سبيل 
املثال دار األوبــرا في سيدني، وبرج إيفل 
بــاريــس، وقــصــر باكنغهام فــي لندن،  فــي 
وقلعة أدنبره، وبرج خليفة في اإلمــارات، 
ـــًا بــــالــــوعــــد الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه ســاعــة  ــزامـ ــتــ الــ
فقط،  الطاقة  هــدر  بتخفيف  ليس  األرض 
املياه، وتقليص  وإنما بترشيد استهالك 
الحياة  الــذي يخنق  البالستيك  استخدام 
في املحيطات، وتخفيف االستهالك وهدر 
ــجـــرف الـــغـــابـــات  الــــغــــذاء الــــــذي يــتــســبــب بـ
واقـــتـــالع األشـــجـــار والــقــضــاء عــلــى أنـــواع 
ــن الــكــائــنــات الــحــيــة )حـــيـــوانـــات  هــائــلــة مـ
ــراٍع  ــ ــــى مـ ونــــبــــاتــــات( مـــقـــابـــل تــحــويــلــهــا إلـ

تتكاثر املاشية فيها إلطعام البشر.
األرض،  ــة  ــاعــ ــســ بــ االحـــــتـــــفـــــال  وبــــــــمــــــــوازاة 
موقع  عبر  الــرائــدة  العاملية  الحملة  تنشط 
أطــلــقــه  ــتـــرونـــي،  ــكـ اإللـ  connect2earth.org
»االتـــحـــاد الـــدولـــي لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة« في 
عبر  شبابيًا  مجتمعًا  بصفته   ،2008 عــام 
كبار  الشباب مباشرة مع  يربط  اإلنترنت، 
خبراء البيئة في العالم، للتحدث بمواضيع 
تستحوذ على اهتمامهم مثل تغير املناخ 

وأزمة الطاقة وانقراض األنواع.
ــام ثــالثــة  ــمـ ــتـ ــع عـــلـــى اهـ ــوقــ واســــتــــحــــوذ املــ
ماليني زائر من 190 دولة في عامه األول. 
الـــنـــقـــاشـــات عــن  نــشــطــت  ــام 2009،  ــ عـ فــــي 
طريق نشر النصوص والصور والصوت 
والــفــيــديــو مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم ومــن 
الخبراء، وهي متعلقة بمواضيع محددة 
ــاخ  ــنـ ــر املـ ــيـ ــغـ ــثـــل الــــطــــاقــــة املــــتــــجــــددة وتـ مـ

والحياة املستدامة واالنقراض.

انطفأت أنوار أهم 
املعالم السياحية في 
العالم السبت، انطالقا 
من أوبرا سيدني في 

أستراليا.

■ ■ ■
تعقد ساعة األرض 

سنوًيا منذ عام 
2007 لتشجيع 

األفراد واملجتمعات 
والشركات على إطفاء 
األنوار الكهربائية غير 
الضرورية مدة ساعة 

واحدة.

■ ■ ■
وتعتبر ساعة األرض 
فرصة التخاذ إجراء 
فردي أو مؤسسي أو 
مجتمعي، حيال ما 
يتعرض له كوكبنا 
من تهديد بسبب 

تغير املناخ والخسارة 
القاسية في التنوع 

البيولوجي.

باختصار

مع تسارع وتيرة تغير المناخ وخسارة التنوع البيولوجي الهائلة التي تهدد الكوكب، أخذت ساعة األرض 2018 أول من أمس 
السبت من الساعة 8:30 مساًء وحتى 9:30 بالتوقيت المحلي للدول، زخمًا أقوى

هوامش




