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في العدد

واشنطن، عّمان، الدوحة ـ العربي الجديد

ــد عـــلـــى أن األزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــديـ ــر جـ فــــي مـــؤشـ
الحصار الرباعي على قطر، تراوح مكانها، أعلن مبعوث وزارة 
الخارجية األميركية لحل األزمة، أنطوني زيني )الصورة(، أمس 
الثالثاء، استقالته من منصبه، وهو ما يتزامن مع جولة وزير 
نقاط  ومــن بني  املنطقة،  إلــى  بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية 
إس«  بــي  »ســي  قناة  ونقلت  الخليجية.  األزمـــة  أعمالها،  جــدول 
ليس  أنــه  أشــعــر  »ألنــنــي  استقالته  تبريره  زيــنــي  عــن  األميركية 
بإمكاني النجاح في حل األزمــة، بسبب عدم رغبة قادة املنطقة 
على  ناجحة«  لوساطة  قّدمناها  التي  الجهود  على  املوافقة  في 

حد تعبيره. وأضاف أنه شعر أن ال داعي النخراطه في مبادرة 
»الــنــاتــو الــعــربــي« الــتــي تــحــاول اإلدارة األمــيــركــيــة الــعــمــل عليها 
الــثــالثــاء مــن األردن.  مــن خــالل جولة بومبيو التي بــدأهــا أمــس 
وُيعتبر زيني من آخر املسؤولني الذين اختارهم وزير الخارجية 
من  إقالته  بعد  مناصبهم  في  وبقوا  تيلرسون  ريكس  السابق 
قبل الرئيس األميركي دونالد ترامب. وكان تيلرسون، قد كلف 
في شهر أغسطس/آب من العام املاضي، زيني ونائب مساعد 
مكتب شــؤون   - العربي  الخليج  دول  لــشــؤون  الخارجية  وزيــر 
الشرق األدنى، تيموثي ليندركينغ، بالتوّجه إلى منطقة الخليج، 
 األزمة الخليجية. وزار املبعوثان األميركيان 

ّ
للمساهمة في حل

الكويت، والسعودية، واإلمــارات، ثم  في سبتمبر/أيلول املاضي، 

أمل  على  قطر،  في  وانتهت  عمان،  وسلطنة  ومصر،  البحرين، 
كسر جمود األزمــة وتحريك املــفــاوضــات، وهــو ما لم يحصل. 
بعه املبعوثان، كان 

ّ
وامللفت أن املدخل لحل األزمة الخليجية الذي ات

)املعروفة  األوســط«  الشرق  في  األمني  التحالف  مبادرة  »بحث 
بالناتو العربي(، وهي املبادرة التي كانت ستتم مناقشتها خالل 
القمة الخليجية األميركية التي كان ُيفترض عقدها في أكتوبر/
يناير/ إلــى  تأجيلها  عــن  اإلعـــالن  قبل  املــاضــي،  األول  تشرين 

كانون الثاني الحالي، ومن ثم اإلعــالن عن تأجيلها مرة أخرى 
الحالي. وتطرح استقالة زيني، أسئلة  العام  الربع األول من  إلى 
عن مصير هذه املبادرة، وكذلك عن احتماالت الخرق السياسي 

الذي يمكن أن يحققه بومبيو في جولته.

Wednesday 9 January 2019
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وائل قنديل

نعم، ال جديد في حصيلة لقاء 
السيسي مع »سي بي إس« 

األميركية، إال االعتراف املوثق 
بالصوت والصورة والعرق، بأن ما 

يرتكبه من فظائع في سيناء، هو 
ملصلحة الكيان الصهيوني، قبل أي 

شيء آخر. من حيث أراد الجنرال أن 
يكسب مساحات إضافية من الرضا 

الصهيوني، فإنه وضع الجيش 
املصري في موقف أخالقي صعب، 

فوا شهداء للواجب، 
ّ
وأهان الذين ُصن

حني أعلن بوضوح أنهم قضوا في 
معركة الدفاع عن أمن إسرائيل، 
فصفع املشاعر القومية بمنتهى 

العنف، ووجه رسالة إلى األمهات في 
املنازل والحقول بأنهن ثكالى ألبطال 

سقطوا في حرب، بالتعاون مع 
إسرائيل، ومن أجل إسرائيل.

كان السيسي، طوال سنوات خلت، 
يردد على كل املسارح الدولية، 

مثل مطرب مناسبات بائس، أغنية 
وحيدة، يتيمة، بال تغيير في الكلمات 
واأللحان والتوزيع: الحكومة املصرية 
تحارب اإلرهاب نيابة عن العالم الذي 

يعاني من اإلرهاب. واآلن يقّر بأنه 
يحارب نيابة عن إسرائيل. 

كان اللقاء التلفزيوني كارثيًا 
وبشكل خاص في الجزء الذي 

يلخص نظرة عبد الفتاح السيسي 
لسيناء، فحني حاصره املذيع بالقول 

إنه حصل على مليارات الدوالرات 
من واشنطن وغيرها، بحجة القضاء 

على اإلرهاب ولم يفعل، كان رده: 
والواليات املتحدة أنفقت تريليون 

دوالر في أفغانستان ولم تقض على 
اإلرهاب. هذه اإلجابة تمثل بؤرة 
الخزي واإلهانة لكل قيمة وطنية 
وحضارية، ذلك أن حاكم الدولة 

املصرية يرى أن عالقته بسيناء، 
مثل عالقة أي رئيس أميركي 

بأفغانستان، وأن سيناء الحبيبة، 
بالنسبة له، مثل تورابورا بالنسبة 

لجورج بوش أو بيل كلينتون.
هنا، يجرد السيسي سيناء من 

قيمتها في وجدان املصريني، 
بوصفها أرض البطوالت وبستان 
الوطنية الذي أينع ثمره في التاريخ 

واألدب والفنون، ويحولها إلى 
محض فراغ جغرافي وتاريخي 

وأخالقي، يملؤه بالعمل مع، وفي 
خدمة، أعداء سيناء األزليني األبديني، 

مجرد صحراء ال قيمة لها، سوى 
أنها مسرح عمليات مشتركة مع 

العدو الصهيوني، ضد »عدو واحد 
ومشترك« بتعبير السيسي، هو 

اإلرهاب، أو املقاومة، كما يرى 
جنراالت تل أبيب.

ذلك هو العار: حاكم عسكري 
يهني العسكرية املصرية، ويرسم 
هذه الصورة املشينة للجيش أمام 

 هذا مصدر الفزع 
ّ

شعبه، ولعل
من الحوار، الذي تصدوا بصرامة 

وشراسة ملحاوالت وصوله إلى 
املواطن املصري، فقرروا منع إذاعته، 

ثم حاولوا فيما بعد التشكيك في 
صدقيته، فلما لم يفلحوا اشتغلوا 

على قيثارة األوهام والتزييف، 
بالزعم بأن تحريفًا جرى، ثم عادوا 
ليدقوا مزاهر املهنية الزائفة، وطبول 
الوطنية امللوثة، بالقول بأن الجنرال 

انتصر على املذيع واملحطة األميركية 
وأفحمه. وكان من املمكن التعاطي 
مع ذلك بجدية لو أنهم أذاعوا اللقاء 

على املشاهد املصري لكي يرى 
صوالت وجوالت جنراله الهصور 

والتي جعلت املذيع يخر صريعًا.
ثم كانت ذروة امللهاة، حني تحركت 

ذراع قانونية إلقامة الدعوى 
على الشبكة األميركية، للمطالبة 

بتعويض مائة مليون جنيه لصالح 
صندوق تحيا مصر والسبب كما 
يقول منطوق الدعوى »لتحريفها 

واختزالها حوار الرئيس عبد الفتاح 
السيسي بشكل ال يليق بحجم 

مصر وال رئيسها«، وتقديم بالغ 
للنائب العام لوضع املسؤول عن 
الحوار على قوائم ترقب الوصول.
لقد كذب السيسي في كل شيء 

بالحوار، لكنه في الكالم عن العالقة 
بالكيان الصهيوني كان نموذجًا 

للصدق مع الذات، ويعلن بوضوح أن 
حجم مصر، تحت حكمه، ال يزيد عن 

حجم رام الله، تحت سلطة محمود 
عباس، وكالهما يقتات على التنسيق 

األمني مع الصهاينة، ذلك أساس 
وجودهما في الحكم، وكالهما كاره 

للمقاومة ولسيناء ولغزة.

السيسي حين 
يكون صادقًا

مرور
الكرام

ها تنظيم »داعش« ضّد »قوات 
ّ
تل عشرات املقاتلني في هجمات مضادة دامية شن

ُ
ق

سورية الديموقراطية« )قسد(، في دير الزور شرق سورية، وفق ما أعلن »املرصد 
 الهجمات املضادة التي 

ّ
السوري لحقوق اإلنسان«، أمس الثالثاء. وقال املرصد إن

أطلقها تنظيم »داعش«، مساء األحد املاضي، مستفيدًا من عاصفة رملية وسوء 
 من »قوات سورية الديموقراطية«، فيما 

ً
األحوال الجوية، أّدت إلى مقتل 23 مقاتال

قتل تسعة من عناصر التنظيم عند شنهم هذه الهجمات. وأفاد مدير »املرصد«، 
، ليل 

ّ
 »داعـــش« شـــن

ّ
رامـــي عبد الــرحــمــن، فــي حــديــث لوكالة »فــرانــس بـــرس«، بـــأن

األحد، »هجمات معاكسة مستفيدًا من األحوال الجوية وعاصفة رملية«، مشيرًا 
 »الهجمات حصلت على ثالثة محاور بشكل متزامن، وكان هناك اثنان من 

ّ
إلى أن

املهاجمني على األقل لديهما حزام ناسف«. وأطلقت »قوات سورية الديمقراطية«، 
الواليات  تقوده  الــذي  الدولي«  »التحالف  املاضي، بدعم من  في سبتمبر/أيلول 
املتحدة، هجومًا على آخر معاقل تنظيم »داعش« في محافظة دير الزور في شرق 
سورية قرب الحدود العراقية. وقد احتدمت املعارك، خصوصًا في منطقة هجني، 
بفعل التالحم بني التنظيم و»قسد« هناك. وقد تردد بعد إعالن الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، االنسحاب من سورية، الشهر املاضي، أن »قسد« هددت بالتخلي 

عن الحرب ضد »داعش« كي »تدافع عن مناطقها في مواجهة تركيا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

دعــا وزيـــر الخارجية املــصــري ســامــح شــكــري، أمــس الــثــالثــاء، نــظــام بــشــار األســد 
جّمد في الجامعة العربية منذ 

ُ
التخاذ »إجراءات« من أجل العودة ملقعد سورية امل

7 سنوات. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده شكري مع وزير الخارجية 
املــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة، فــي الــقــاهــرة، وبــثــتــه فــضــائــيــات مــصــريــة. وقـــال شكري 
بــقــرار مجلس الجامعة  العربية، مــرهــون  إلــى الجامعة  إن »عـــودة مقعد ســوريــة 
واعتماده في القمة املقبلة«، املقررة في مارس/آذار املقبل بتونس. وأضاف: »عدم 
للحفاظ  )لم يذكرها(  الضرورية  الخطوات  اتخاذ  السورية على  الحكومة  إقــدام 
األزمــة،  للخروج من  السياسي  املسار  األمــن واالستقرار والسيادة وتفعيل  على 
يجعل األمــر على ما هو عليه«. وأكــد أن »الــصــراع العسكري في سورية لم يأت 
الــســوري«. ووفق  البالغ على الشعب  بأي نتيجة إيجابية، وإنما كان له تأثيره 
بــيــان للخارجية املــصــريــة، تــنــاولــت مــبــاحــثــات شــكــري مــع بــوريــطــة »الــتــحــديــات 
الراهنة على الساحة العربية، أبرزها األوضاع في كل من سورية وليبيا واليمن، 
والتأكيد على أهمية تدعيم آليات التعاون العربي املشترك«. واتفق الوزيران على 
شترك، 

ُ
استمرار التشاور تجاه ُمجمل القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام امل

بما يحقق مصالح البلدين الشقيقني وُيلبي تطلعات الشعبني املصري واملغربي.
)األناضول(

لندن ـ إياد حميد

نفى املمثل البريطاني الخاص في سورية، مارتن لونغدن، نية بــالده إعــادة فتح 
سفارتها في دمشق، وذلك بعد إعالن كل من اإلمارات والبحرين عن إعادة افتتاح 
سفارتيهما في سورية. وجاء تصريح لونغدن بعدما نقلت شبكة »روسيا اليوم« 
أنباء عن وصول أربعة دبلوماسيني من السفارة البريطانية في بيروت إلى دمشق، 
لالتفاق مع شركات بناء للبدء في إعــادة ترميم السفارة. وقالت »روسيا اليوم«، 
 العمل سيكون في هذه املرحلة على إعادة ترميم 

ّ
 عن مصادر لم تحددها، إن

ً
نقال

البريطاني   املمثل 
ّ
أن لــم يحدد بعد. إال  الــســفــارة، لفتحها مــجــددًا فــي وقــت الحــق 

الخاص بسورية نفى صحة هذه األنباء عبر حسابه الرسمي على موقع »تويتر«، 
الشعب  بحق  ارتكبها  التي  الفظائع  بسبب  فقد شرعيته  األســد  »نــظــام   

ّ
إن  

ً
قــائــال

السوري. ولذلك أغلقنا السفارة البريطانية في دمشق عام 2012. وال خطط لدينا 
إلعادة افتتاحها. انتهى األمر«. وعلى الرغم من تصريح لونغدن، تتجه بريطانيا 
السلطة في دمشق، بعدما  الــســوري بشار األســد في  النظام  للقبول ببقاء رئيس 
أقــّر بذلك وزيــر خارجيتها جيريمي هــانــت، األســبــوع املــاضــي، موجهًا الــلــوم إلى 
روسيا. وقــال هانت في تصريح صحافي: »لألسف، نعتقد أن األســد سيبقى في 
مكانه لبعض الوقت بسبب الدعم الذي يتلقاه من روسيا«. إال أن وزير الخارجية 
الــبــريــطــانــي أكـــد عـــدم تــحــول املــوقــف الــبــريــطــانــي مــن نــظــام األســــد بــقــولــه »مــوقــف 
بريطانيا يكمن في أننا لن نحقق سالمًا دائمًا في سورية مع هذا النظام«، مؤكدًا 

على أن األسد »يمثل عقبة أمام إحالل السالم في هذا البلد«.

رفض أردوغان استقبال 
بولتون واصفًا كالمه 

بالخطأ الجسيم

كالن عن العملية 
المرتقبة شرق الفرات: 

لن نأخذ إذنًا من أحد

للحديث تتمة...

الملف الكردي 
يعرقل التفاهمات 
األميركية التركية

»النصرة« تتقّمص أساليب النظام السوري... وتتوعد معارضة إدلب

رفعت تركيا نبرة تحديها خالل استقبالها جون بولتون، أمس، بعد »خطئه الفادح« 
إطالق  قبل  إذنًا  تنتظر  ال  أنها  معلنة  األميركي،  االنسحاب  قبل  شروطًا  طرحه  إثر 
داخل  انقالب  عن  صراحة  ومتحدثة  قريبة،  باتت  التي  الفرات  شرق  في  عمليتها 

اإلدارة األميركية على الوعود التي كان الرئيس دونالد ترامب قد قّدمها

أنقرة ــ العربي الجديد

بــســرعــة قــيــاســيــة، انــتــهــى مــفــعــول 
ــي أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــتــ الـــــوعـــــود الــ
األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب لنظيره 
التركي رجب طيب أردوغان قبل نحو شهر، 
حول مرحلة ما بعد االنسحاب األميركي من 
سورية ومــا اعتقد العالم أنــه ضــوء أخضر 
أمــيــركــي لــتــوســيــع دور تــركــيــا فـــي ســوريــة 
الحلفاء املخدوعني لواشنطن،  على حساب 
أي املــســلــحــني األكــــــــراد، أعــــــداء تـــركـــيـــا. فمع 
األميركي  القومي  األمــن  »انقالب« مستشار 
ــود رئـــيـــســـه، ظــهــر  ــ ــــون بـــولـــتـــون عـــلـــى وعــ جـ
الــخــالف الــتــركــي األمــيــركــي، أمـــس، بــصــورة 
غير دبلوماسية حتى مع ما قيل عن إلغاء 
أردوغـــــــان اجــتــمــاعــه مـــع بــولــتــون وإطـــالقـــه 
ــــؤول األمـــيـــركـــي  ــسـ ــ مــــواقــــف عــنــيــفــة ضــــد املـ
الــذي تم االكتفاء بلقائه مع املتحدث باسم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم كــالــن. ومــجــددًا، 
يتبني أن مــواقــف تــرامــب وتــصــريــحــاتــه في 
من  أكثر  كونها  تعدو  ال  الحساسة  امللفات 
قــنــابــل ســرعــان مــا يــتــم احــتــواؤهــا مــن قبل 
ــدأت مالمحه  بــ مـــا  وهـــو  وأركـــانـــهـــا،  اإلدارة 
ــر االنـــســـحـــاب  ــيـ تـــظـــهـــر فــــي مـــــؤشـــــرات تـــأخـ
األميركي من سورية إلى حني االتفاق على 
من يمأل الفراغ، وحتى حسم مصير حلفاء 

واشنطن من املسلحني األكراد.
وقــد انتهت زيــارة بولتون إلــى أنــقــرة، أمس 
الـــثـــالثـــاء، بــتــفــجــيــر الــتــفــاهــمــات األمــيــركــيــة 
ــواقــــف مــن  الـــتـــركـــيـــة حـــــول ســــوريــــة، بـــعـــد مــ
املــســؤولــني األتـــراك بأنهم لــن ينتظروا إذنــًا 
فـــي ســـوريـــة، وحــديــثــهــم  عــمــلــيــة  أي  لتنفيذ 
صراحة عن انقالب داخــل اإلدارة األميركية 
عــلــى الـــوعـــود الــتــي كــــان تـــرامـــب قـــد قــّدمــهــا 
ألردوغـــــــان عــنــد إعـــالنـــه قــــرار ســحــب قــواتــه 
مــن ســـوريـــة، بــعــدمــا تــعــّهــدت تــركــيــا بمهمة 

اســتــكــمــال الــقــضــاء عــلــى »داعـــــش«. املــواقــف 
ــادة لـــلـــمـــســـؤولـــني األتــــــــــراك، أمــــــس، فــي  ــ ــحـ ــ الـ
ــادح« الــــــذي ارتــكــبــه  ــ ــفـ ــ مـــواجـــهـــة »الـــخـــطـــأ الـ
بــــولــــتــــون بـــتـــحـــديـــد شـــــــــروط أمـــــــــام تـــركـــيـــا 
التصعيد  على  ــت 

ّ
دل األمــيــركــي،  لالنسحاب 

الكبير الـــذي وجـــده املــســؤول األمــيــركــي في 
رجم برفض الرئيس 

ُ
أنقرة أمــس، وهــو ما ت

مــن طلب  الــرغــم  لقاء معه على  التركي عقد 
ـــح إلــيــه اإلعـــالم 

ّ
بــولــتــون ذلــــك، بــحــســب مـــا مل

التركي.
وكـــــان مـــوضـــوع االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي من 
األبـــرز فــي مباحثات بولتون  ســوريــة امللف 
والوفد املرافق له مع املتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــن، ومــســؤولــني أتـــراك، 
أمــــس، والـــتـــي اســتــمــرت أكــثــر مـــن ســاعــتــني، 
ليعلن املتحدث باسم مجلس األمن القومي 
األمـــيـــركـــي غــــاريــــت مـــاركـــيـــز، فــــي بــــيــــان، أن 
بولتون أجــرى مناقشة مثمرة مع كالن في 
ما يتعلق بقرار الواليات املتحدة االنسحاب 

من سورية.
توتر  على  دلــت  التركية  التصريحات  لكن 
كبير مع واشنطن في امللف السوري تحديدًا، 
برفع الءات كبيرة بوجه واشنطن. فأردوغان 
اعتبر أن بولتون »ارتكب خطأ جسيمًا في 
تــصــريــحــاتــه بــشــأن ســـوريـــة« مـــن إســرائــيــل 
)حول رفض واشنطن أي حملة تركية ضد 
املسلحني األكراد(، مؤكدًا أن بالده »لن تقّدم 
تنازالت في مجال مكافحة اإلرهـــاب«. وفي 
كلمة له أمام الكتلة البرملانية لحزب »العدالة 
والتنمية« الحاكم في البرملان، أعلن الرئيس 
التركي أن بــالده ستبدأ قريبًا جــدًا التحرك 
ــــي  ضـــد الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة فـــي األراضـ
السورية، موضحًا أن »التحضيرات القائمة 
إلطالق حملة على شرق الفرات أوشكت على 
االنــتــهــاء«. ولفت إلــى أن تركيا »هــي الدولة 
الــتــي تــكــافــح اإلرهــــــاب بــشــكــل حــقــيــقــي، وال 

بولتون  بعثها  التي  الرسالة  قبول  يمكننا 
ــاءات  ــ مـــن إســـرائـــيـــل«، مـــشـــددًا عــلــى أن »ادعــ
ــيء«. وأكــد  ــراد هــو افــتــراء دنــ اســتــهــداف األكــ
أردوغان أن تركيا ستقوم بما يلزم من أجل 
القضاء على عناصر التنظيمات اإلرهابية، 
اتــهــم الــعــرقــيــة،  بـــصـــرف الــنــظــر عـــن انــتــمــاء
سواء كانوا من األكراد أو العرب أو األتراك. 
وأضاف: »على الرغم من توصلنا إلى اتفاق 
واضــح مع ترامب )بشأن شــرق الــفــرات(، إال 
بــدأت تصدر من  أن هناك أصــواتــًا مختلفة 

أمين العاصي

لم يعد خافيًا مسعى »هيئة تحرير الشام«، 
املــصــنــفــة كــتــنــظــيــم إرهــــابــــي، والـــتـــي تعتبر 
»جبهة النصرة« عمودها الفقري، للسيطرة 
عــلــى شــمــال غــربــي ســوريــة وفـــي قــلــبــه كامل 
مــحــافــظــة إدلـــــب، مــعــقــل املــعــارضــة الــســوريــة 
رت أخيرًا عن أنيابها، ورفعت 

ّ
البارز، حيث كش

التي  املعارضة  التحدي لفصائل هذه  سقف 
تــحــاول الـــوقـــوف أمـــام املــخــطــط الـــهـــادف إلــى 
تــحــيــيــدهــا بــشــكــل كـــامـــل. وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
في  املتحالفة  املعارضة  فيه فصائل  تستعد 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، لــصــّد هجوم 
يبدو وشيكًا على أهم معاقلها في محافظة 
الشام« سيناريو  إدلــب، تعيد »هيئة تحرير 
التهجير الذي مارسه النظام على السوريني 
ــتـــرط »الـــهـــيـــئـــة«  ــيـــث تـــشـ ـــه، حـ ـــ ــارضــــني ل ــعــ املــ
الــنــزوح عن مناطق  أو  لها  الكامل  الخضوع 
سيطرتها على طريقة »اتفاقيات املصالحة« 

أو االستسالم التي ُعرف النظام فيها.
املزيد  الشام« قضم  »هيئة تحرير  وواصلت 

ــه«. وعــن تــطــورات األوضـــاع في مدينة  إدارتـ
منبج الــســوريــة، قـــال أردوغـــــان: »مــنــذ فترة 
طــويــلــة والـــواليـــات املــتــحــدة تــحــاول صــرف 
نظرنا عما يجري هناك وما زالت تفعل ذلك، 
لكننا قطعنا شوطًا كبيرًا في منبج وكذلك 
تطهير  على  إصــرارنــا  مــدى  للعالم  أظهرنا 

شرق الفرات من اإلرهابيني«.
ــم يـــتـــوقـــف عـــنـــد كـــالم  ــتـــركـــي لــ الــتــصــعــيــد الـ
أردوغـــــــان، بـــل إن املــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
عالية  مواقف  أطلق  كالن،  إبراهيم  التركية 
 إن بــالده 

ً
الــنــبــرة بعد لقائه بــولــتــون، قــائــال

في  أي عملية  بتنفيذ  إذن  لــن تسعى ألخــذ 
التركية  العسكرية  العملية  سورية. وبشأن 
املرتقبة فــي شــرق الــفــرات، أوضـــح كــالــن في 
»أننا  بــولــتــون  لقائه  بعد  صحافي  مؤتمر 
ســنــقــوم بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــمــيــع، إال إنــنــا 
ــد«، مـــشـــددًا عــلــى أن  ــ ــًا مـــن أحــ ــ لـــن نـــأخـــذ إذنـ
»الــزعــم بــأن تركيا ستقتل األكــــراد فــي حال 
دخولها )شرق الفرات( وأنهم سيتضررون، 
العمال  منظمة  تطلقها  دعــايــة  ســوى  ليس 
التطرق  يتم  »لم  أنه  الكردستاني«، مضيفًا 
إلى موضوع إنشاء منطقة عازلة في شمالي 
سورية، خالل اجتماعنا مع الوفد األميركي 
بــرئــاســة بــولــتــون«. وأعــلــن أنـــه واملــســؤولــني 
األتــراك ناقشوا مع الوفد األميركي برئاسة 

تقع تحت سيطرة  التي  والبلدات  القرى  من 
فصائل املعارضة، للدفع بمقاتلي املعارضة 
الــــزيــــتــــون« و»درع  مــنــطــقــتــي »غــــصــــن  ــى  ــ إلــ
»الهيئة«،  الفرات« في ريف حلب. وسيطرت 
أمس الثالثاء، على خمس قرى في ريف إدلب 
الــجــنــوبــي، هــــي: الــنــقــيــر وعـــابـــديـــن وأريــنــبــة 
الدير وترمال بريف إدلب الجنوبي،  وسطح 
بــعــد انــســحــاب مــقــاتــلــي »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
للتحرير« )أكبر تجّمع للمعارضة املسلحة( 
منها، وانتقال املواجهات إلى بلدة العنكاوي 

بريف حماة.
وكانت »الهيئة« قد سيطرت، مساء اإلثنني، 
عــلــى بــلــدة حـــزانـــو، شــمــال مــديــنــة إدلــــب، من 
دون قــتــال، بــعــد اتــفــاق مــع أهــلــهــا نـــّص على 
تبعية البلدة لحكومة »اإلنقاذ« التي تعتبر 
الــجــنــاح الــســيــاســي لـــ«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام«. 
كــمــا ألـــــزم االتــــفــــاق املــقــاتــلــني غــيــر الــتــابــعــني 
من  الحياد  على  بالوقوف  الشام«  »تحرير  لـ
املـــواجـــهـــات الــجــاريــة بــيــنــهــا وبـــني »الــجــيــش 
ــدم حــمــلــهــم الـــســـالح إال  الـــســـوري الـــحـــر«، وعــ
صباح  »الهيئة«،  مسلحو  وبــدأ  منها.  بــإذن 
الشرقية  البوابة  على  واسعًا  هجومًا  أمــس، 
لـــجـــبـــل شـــحـــشـــبـــو بــــريــــف حــــمــــاة الـــشـــمـــالـــي 
الغربي والــذي يضم عدة قــرى، بهدف إتباع 
املنطقة لسيطرة »هيئة تحرير الشام« أمنيًا 
وعسكريًا، ولسيطرة حكومة »اإلنقاذ« إداريًا 
»العربي  لـ محلية  مــصــادر  وذكـــرت  وخدميًا. 
 مــقــاتــلــي »الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 

ّ
الــــجــــديــــد«، أن

للتحرير« تصدوا لهجوم مسلحي »الهيئة« 
عــلــى قــريــتــي ســفــوهــن وتــرمــال، وقــتــلــوا عــددًا 
آليات  لها، واغتنموا  التابعني  من املسلحني 

عسكرية.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات بــعــد مــعــارك بدأتها 
»الـــهـــيـــئـــة« مــطــلــع الــــعــــام الـــجـــديـــد، وانــتــهــت 
ــرة عــلــى الــقــســم األكـــبـــر من  ــيــ بــســيــطــرة األخــ
ــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي والـــقـــضـــاء عـــلـــى حــركــة  ريـ

األمــيــركــي من  االنــســحــاب  بولتون تفاصيل 
ــار  ــة فـــي غـــضـــون »120 يــــومــــًا«. وأشــ ســـوريـ
كــالــن إلـــى أن »األمــيــركــيــني أبــلــغــونــا سابقًا 
يــوم،  بــأن االنسحاب سيتم خــالل 60 و100 
واآلن يقولون نحتاج إلى 120 يومًا، وتركيا 
 :

ً
قائال ال تعتبر هــذا تأخيرًا كبيرًا«. وأردف 

»األميركيون أخبرونا بأنهم يبحثون مسألة 
األســلــحــة الــتــي بــحــوزة الـــوحـــدات الــكــرديــة، 
في  )أميركية(  عسكرية  قــاعــدة   16 ومصير 
سورية«. وأعلن أن بالده تتوقع من الواليات 
سلمتها  التي  األسلحة  تسترد  أن  املتحدة 
ــراد فــي ســوريــة، معلنًا أن  إلــى املقاتلني األكـ
أنـــقـــرة تــريــد إخــــالء الــقــواعــد األمــيــركــيــة في 

سورية وتسليمها لعناصر محلية.
ــالــــن ضــــــــرورة تــطــبــيــق خـــارطـــة  ــد كــ ــ ــا أكــ كـــمـ
الــطــريــق حـــول مــنــبــج، شــمــالــي ســوريــة )بــني 
أنقرة وواشنطن(، كما هو متفق عليه، الفتًا 
مــا بعد  إلــى مرحلة  انتقلنا اآلن  »أنــنــا  إلــى 
الدوريات املشتركة. يجب انسحاب عناصر 
الـــوحـــدات الــكــرديــة مــن مــنــبــج بــشــكــل كــامــل، 
مشددًا  املحلية«،  العناصر  إلــى  وتسليمها 
أيضًا على أن »ال تباطؤ في مكافحة تنظيم 

داعش اإلرهابي«.
ــد تــعــّهــد  ونـــفـــى كـــالـــن أن يـــكـــون أردوغــــــــان قـ
ــة« املــقــاتــلــني  ــايـ ــمـ ــحـ ــيــــركــــي »بـ لـــنـــظـــيـــره األمــ

التي تعّد مــن مكونات  الزنكي«  الــديــن  »نــور 
في  باتت  التي  للتحرير«  الوطنية  »الجبهة 
خطر حقيقي، إذ رفعت »هيئة تحرير الشام« 
سقف تحديها للمعارضة السورية، وطالبت 
بانسحاب األخيرة من مدن وبلدات ومناطق 

هامة في محافظة إدلب.
وفـــي الــســيــاق، أكــــدت مــصــادر فــي املــعــارضــة 
 فصائل املعارضة رفعت جاهزية 

ّ
السورية أن

عـــنـــاصـــرهـــا بـــعـــد اســــتــــقــــدام »هـــيـــئـــة تــحــريــر 
 ضخمة إلى مشارف 

ً
الشام« حشودًا عسكرية

النعمان وأريــحــا، وذلـــك بعد  مــعــرة  مدينتي 
فــشــل املـــفـــاوضـــات الـــتـــي طــالــبــت بــمــوجــبــهــا 
»الهيئة« بالسيطرة على املدينتني، باإلضافة 
إلى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وهي 
الشام«  نفوذ فصيلي »صقور  مناطق تحت 
و«أحرار الشام« التابعني لـ«الجبهة الوطنية 
 »هيئة 

ّ
أن إلــى  املــصــادر  للتحرير«. وأشـــارت 

ــّددت، خـــالل اجــتــمــاع عقد  ــ تــحــريــر الـــشـــام« هـ
مــســاء االثـــنـــني، فــصــائــل »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« 
ــــســـــالح، فــي  ــاطـــق بـــقـــوة الـ ــنـ ــدخــــول هـــــذه املـ بــ
لــم يسمح لها بالدخول مــن دون قتال،  حــال 
وأمـــنـــيـــًا  مـــدنـــيـــًا  املـــديـــنـــتـــني  إدارة  وتـــســـلـــيـــم 
األمــر  لــهــا، وهــو  التابعة  »اإلنـــقـــاذ«  لحكومة 
الــــذي رفــضــتــه فــصــائــل »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«، 
وقواتها  عناصرها  جميع  الستنفار  ودعــت 

العسكرية للدفاع عن هذه املناطق.
 املــجــلــس 

ّ
ــادر إلـــــى أن ــ ــــصـ كــــذلــــك، أشــــــــارت املـ

الــعــســكــري فـــي مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان قطع 
ــة، ورفـــع  ــنـ ــة إلــــى املـــديـ جــمــيــع الـــطـــرق املــــؤديــ
ــار عـــشـــرات  ــشــ ــتــ ســـــواتـــــر تــــرابــــيــــة، وســــــط انــ
ومنع  عنها  للدفاع  املدينة  وأبناء  العناصر 
والقيام  إليها،  الــشــام«  دخــول »هيئة تحرير 
التي  املدينة  في  املدنيني  تطاول  بانتهاكات 
طــــرد أهــلــهــا »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« مــنــهــا مطلع 
السورية  املعارضة   

ّ
أن ويبدو  الفائت.  العام 

تعد العّدة ملواجهة لها ما بعدها مع »هيئة 

األكراد في سورية، كما أعلن وزير الخارجية 
األميركي مايك بومبيو. وقال »في ما يتعلق 
على  الـــوارد  غير  مــن  بومبيو،  بتصريحات 
اإلطالق أن تكون مثل هذه الضمانة أعطيت 
خــــالل مـــحـــادثـــات )بــــني أردوغـــــــان وتـــرامـــب( 
أخـــــــرى«. وكـــانـــت صحيفة  قـــنـــوات  عــبــر  أو 
»حرييت« التركية قد ذكرت، صباح أمس، أن 
أنقرة ستطلب من بولتون خالل املحادثات، 
تــســلــيــم الــقــواعــد الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة في 
سورية إليها أو تدميرها. وكتبت الصحيفة 
عــنــوانــًا يــقــول »ســلــمــوهــا أو دمـــروهـــا«، في 
إشـــارة إلــى الــقــواعــد األمــيــركــيــة. ونقلت عن 
أن تسلم  تقبل  لــن  تركيا  إن  قولها  مــصــادر 
واشنطن هذه القواعد إلى »وحــدات حماية 

الشعب« الكردية.
ــي عـــلـــى الــعــمــلــيــة  ــركــ ــتــ وأمـــــــــام اإلصـــــــــــرار الــ
الــعــســكــريــة فـــي شـــرق الـــفـــرات، نــقــلــت وكــالــة 
»أســوشــيــيــتــد بــــرس« عــن الــرئــيــس املــشــارك 
سورية،  فــي  الديمقراطي«  »االتــحــاد  لحزب 
إن مقاتليه مستعدون  شاهوز حسن، قوله 
ملــواجــهــة الــقــوات الــتــركــيــة إذا دخــلــت شمال 
شــرق ســوريــة. وقــال حسن إنــه كــان واضحًا 
من تصريحات أنقرة األخيرة أن لديها خطة 
للمضي قدمًا في الهجوم في سورية، لكنه 

أضاف »سنكون مستعدين«.

تــحــريــر الــــشــــام«، إذ قــــال املــتــحــدث الــرســمــي 
بــاســم »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، ناجي 
 »مـــكـــونـــات الــجــبــهــة 

ّ
املـــصـــطـــفـــى، أخــــيــــرًا، إن

ســتــقــاتــل كــل يــد ســتــمــتــّد إلــيــهــا«، رافــضــًا أّي 
طرح لحل مكونات الجبهة »َعْبر التهديد أو 

االبتزاز«.
وتــتــقــاســم »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« وفــصــائــل 
املـــعـــارضـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــحــافــظــة إدلــــب 
ومــحــيــطــهــا، بــحــيــث تــســيــطــر »الــهــيــئــة« على 
مــديــنــة إدلـــــب، مــركــز املــحــافــظــة الــتــي تحمل 
االسم ذاته، إضافة إلى بلدات ومدن وقرى في 
ريفها، أهمها: جسر الشغور، حارم، سرمدا، 
ــان شــيــخــون.  ــــوش، ســــراقــــب، خــ ــ ســلــقــني، دركـ
كما تسيطر »الهيئة« على مدينة مــورك في 

عــزة،  الشمالي، واألتــــارب، ودارة  ريــف حماة 
ومعارة  التاريخية،  وقلعتها  سمعان  وديــر 
أخرى  والهوتة وعنجارة، ومناطق  األرتيق، 
مــن ريــف حلب الــغــربــي. فــي املــقــابــل، تسيطر 
فصائل املــعــارضــة على جــزء مــن ريــف حلب 
الغربي، ومدينة معرة النعمان في ريف إدلب 
الجنوبي، وجرجناز والهبيط، وأريحا، وكفر 
تــخــاريــم، وجـــزء كبير مــن قـــرى منطقة جبل 
الــزاويــة، ومناطق فــي ريــف حــمــاة الشمالي، 
مـــنـــهـــا كـــفـــرنـــبـــودة والـــلـــطـــامـــنـــة وكـــفـــرزيـــتـــا، 
ــغــــاب، شــمــال  إضـــافـــة إلــــى جــــزء مـــن ســهــل الــ
 »هيئة تحرير 

ّ
غربي مدينة حماة. ويبدو أن

الـــشـــام« تــســتــفــيــد مـــن تــبــايــن مـــوجـــود داخـــل 
وهو  للتحرير«،  الوطنية  »الجبهة  فصائل 

ما سمح لها بالسيطرة على مواقع في ريف 
إدلــب وريــف حلب الغربي. وفــي هــذا اإلطــار، 
قال قيادي في »الجيش السوري الحر«، في 
 »هناك عدم 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إن

تكافؤ عسكري بني الهيئة وفصائل املعارضة 
الــســوريــة، إذ تــمــيــل الــكــفــة لــصــالــح الــهــيــئــة«، 
السوري  الجيش  فصائل  »اغتنمت  مضيفًا 
الحر منذ أواخر عام 2011، أسلحة ثقيلة من 
قوات النظام بما فيها دبابات، ولكن الهيئة 

سرقت هذه األسلحة خالل األعوام الفائتة«.
النصرة قضت   »جبهة 

ّ
أن الــقــيــادي  وأوضـــح 

 تابعًا للجيش السوري الحر، 
ً
على 15 فصيال

الزنكي، واستولت  الدين  آخرهم فصيل نور 
 »أطـــرافـــًا 

ّ
عــلــى أســلــحــتــهــا«، مــشــيــرًا إلــــى أن

على  للقضاء  الهيئة  تحّرك  ودولية  إقليمية 
»)قائد  وتابع  السورية«.  واملعارضة  الثورة 
هيئة تــحــريــر الــشــام أبـــو مــحــمــد( الــجــوالنــي 
ــذ مــخــطــطــًا لــلــقــضــاء عــلــى الــــثــــورة، وهــو 

ّ
يــنــف

يــنــتــصــر بــرضــى بــعــض األطــــــراف، وينتصر 
باإلجرام كما يفعل نظام بشار األسد، ولكنه 
لن يستطيع القضاء على الثورة، والسواد لن 

يعم شمال غربي سورية«.
العميد  العسكري،  املحلل  أشـــار  جانبه،  مــن 
أحمد رحال، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الـــشـــام هـــي الفصيل   »هــيــئــة تــحــريــر 

ّ
إلـــى أن

األكـــبـــر، بــيــنــمــا فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة 
تــعــاون وال   »ال 

ّ
أن مــنــفــردة«، مضيفًا  تــقــاتــل 

 بني هذه الفصائل«.
ّ

تنسيق وال توحيد صف
 الطرق الدولية التي تمّر في 

ّ
ومن الواضح أن

محافظة إدلب هي الهدف الرئيسي ملسلحي 
- الساحل  »الهيئة«، وال سيما طريقي حلب 
السوري وحلب - حماة، ومنها إلى العاصمة 
دمشق، والتي من املفترض أن يتم افتتاحها، 
وفق اتفاق سوتشي املبرم في 17 سبتمبر/ 
أيــلــول املــاضــي بــني األتــــراك والــــروس والـــذي 

يشمل محافظة إدلب ومحيطها.

أنقرة ترفض الءات واشنطن... 
وتصرّ على عملية شرق الفرات

استمر لقاء كالن وبولتون أكثر من ساعتين )األناضول(

رحال: فصائل المعارضة السورية تقاتل منفردة )عارف وتد/فرانس برس(

عثمان لحياني

صاح عمر بن الخطاب »يا سارية 
الجبل الجبل«، وتصرخ نخب 

جزائرية تستشرف املستقبل 
األخضر في الجنوب وتقرأ مخاطر 
تهديدات متأتية من ما وراء الحدود 
في الصحراء، تصرخ منذ سنوات، 

»الجنوب الجنوب«. في الفترة 
األخيرة، أصبح الجنوب نقاشًا 

 ظاهرة 
ّ

مركزيًا في الجزائر، في ظل
الهجرة غير الشرعية واملخاوف 

الحكومية من تسلل مقاتلي 
تنظيمات مسلحة إلى الجزائر ضمن 

قوافل املهاجرين من الصحراء. 
وقد حّث وزير الداخلية الجزائري 
نور الدين بدوي، وهو ابن املنطقة 

ان املناطق الحدودية 
ّ
الجنوبية، سك

على الوقوف إلى جانب املؤسسات 
األمنية كرجل واحد، للحفاظ على 

األمن واالستقرار وضّد أي تهديد. 
 في ذلك، فواجب املواطنة 

ّ
الوزير محق

يفرض على كل مواطن االنخراط في 
مجهود األمن العام والحفاظ على 

السلم. وفي سياق مقايضة املواطنة 
باألمن، تبحث الدولة عن املواطن 

الدركي في الجنوب، ويبحث املواطن 
الجنوبي عن الدولة املدركة ملشكالته 

فه عن الشمال في 
ّ
العالقة ولتخل

البنى التحتية واملجاالت الخدمية. 
لكّن املشكلة أّن املواطنة واألمن هما 

عملية متكاملة ومساران متالزمان. 
 الجنوب في العقل السياسي 

ّ
فقد ظل

الجزائري برميل نفط كبيرًا وواحة 
ت السلطة 

ّ
نخيل. وإزاء ذلك، ظل

تتعامل معه من منظور أمني، لكونه 
صّرتها املالية املتأتية من حقل الغاز 

والنفط هناك. لكنها في املقابل، لم 
تضّخ في هذه الواحة الكبيرة ما 
يحّول حياة الناس إلى األفضل، 
ويكفيهم شّر الطبيعة القاسية، 

ة في ميادين التعليم والصحة 
ّ
واملشق

والعمل والنقل وغيرها.
في الجنوب، ما زال هناك جزائريون 

ال يعرفون شكل عمود الكهرباء، 
فيما الصحراء أكبر خزان للطاقة 
الشمسية في العالم، إذ تدوم فيها 
اإلشعاعات الشمسية ثالثة آالف 

ساعة إشعاع في السنة، وبإمكانها 
إنتاج ما يغطي احتياجات قارة 
بحجم أوروبا من الكهرباء. كما 

أّن هناك من ال يعرفون الغاز الذي 
يجري تحت منازلهم املتواضعة، في 
حني أّن كثيرًا من األحياء لم تصلها 
حنفيات املاء بعد، في صحراء ترقد 

على 40 ألف مليار متر مكعب من 
املياه الجوفية.

في يوليو/ تموز املاضي، كانت مدن 
الشمال مزهوة بنتائج الناجحني 

بشهادة البكالوريا، فيما كانت بلدة 
البرمة بوالية ورقلة النفطية، تقفل 

عامها الدراسي على صفر من 
الناجحني في هذه الشهادة. فجوة 
 عن فجوة أكبر على 

ّ
كبيرة ال تقل

صعيد البنى التحتية والخدمات.

تواصل »جبهة النصرة« 
قضم المزيد من األراضي 

التي تسيطر عليها فصائل 
المعارضة في الشمال 

السوري، وتنتهج سياسة 
النظام بتهجير مقاتلي 

المعارضة والمدنيين غير 
الموالين لها من مناطق 

سيطرتها

مقاتلي  تهجير  في  النظام  خطى  على  الشام«  تحرير  تسير»هيئة 
المعارضة والمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، حيث تخيّر هؤالء 
بين الخضوع لها بشكل مطلق، أو 
النزوح إلى منطقة »غصن الزيتون« 
وريفها.  عفرين  مدينة  تضم  التي 
األتارب،  مدينة  سكان  اضطرّ  وقد 
السبت  لــلــتــوقــيــع،  ــب،  ــل ح ــرب  غـ
على  نــّص  اتفاق  على  الماضي، 
المدينة  بدخول  للهيئة  السماح 
عفرين.  إلى  المعارضين  وتهجير 
وتكرّر األمر، اإلثنين، في بلدة حزانو 

في ريف إدلب.

التهجير إلى غصن الزيتون
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عقوبات أوروبية على
االستخبارات اإليرانية

ــمــــارك،  ــر خـــارجـــيـــة الــــدنــ ــ ــ أعــــلــــن وزيـ
ــــورة(،  ــــدرس ســمــوئــيــلــســن )الـــــصـ ــ أنـ
االتــــحــــاد  دول  أن  الــــثــــالثــــاء،  أمـــــس 
ــل  ــقــــت فـــــي بـــروكـــسـ ــفــ األوروبـــــــــــــي اتــ
ــران  ــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى إيــ عــلــى »فـ
بــعــد مـــحـــاوالت قــتــل مــعــارضــني في 
الــدنــمــارك وغــيــرهــا«. واتــفــق وزراء 
خــارجــيــة االتـــحـــاد األوروبـــــــي على 
وضــــع مـــديـــر جـــهـــاز االســتــخــبــارات 
ــقـــدام،  ــــي ســعــيــد هـــاشـــمـــي مـ ــرانـ ــ اإليـ
ــرانـــي أســـد الله  والــدبــلــومــاســي اإليـ
آســـادي، على الئحة اإلرهـــاب، وهو 
ــة  ــالـ مــــا اعـــتـــبـــره ســمــوئــيــلــســن »رسـ
ــــني بــــــــأن هــــذه  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــإيـ واضــــــحــــــة لـ
ــة بـــاملـــطـــلـــق،  الــــتــــصــــرفــــات مــــرفــــوضــ

ويجب أن تكون لها عواقب«.
)العربي الجديد(

خط اتصال عسكري 
تركي روسي مباشر 

قــالــت صــحــيــفــة »صـــبـــاح« الــتــركــيــة، 
 تــركــيــا وروســيــا 

ّ
أمـــس الــثــالثــاء، إن

دشنتا خطًا عسكريًا مباشرًا ملزيد 
مــن التنسيق املــيــدانــي فــي ســوريــة، 
»االستراتيجية«.  واصفة الخطوة بـ
الـــخـــط  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وأوضـــــحـــــت 
ســيــكــون بــشــكــل مــبــاشــر بـــني هيئة 
األركان التركية ونظيرتها الروسية، 
 إلــى أن هــذه الــخــطــوة تأتي 

ً
مــشــيــرة

بــعــد الـــقـــرار األمــيــركــي بــاالنــســحــاب 
ــــك مــن  ــا يــتــبــع ذلـ ــ مــــن ســــوريــــة، و»مــ
بني  للتنسيق  استراتيجية  أهمية 
هذه الدول، عسكريًا ودبلوماسيًا«.
)العربي الجديد(

أنقرة: بدء محاكمة 
المتهمين

باغتيال سفير روسيا
ــدأت مــحــكــمــة الــعــقــوبــات املـــشـــددة  ــ بـ
ــقـــرة، أمـــس الــثــالثــاء،  الــثــانــيــة فـــي أنـ
جلسات محاكمة املتهمني في قضية 
اغــتــيــال الــســفــيــر الـــروســـي الــســابــق 
أندريه كارلوف. وتضم  لدى تركيا، 
الئـــحـــة املــتــهــمــني 28 شـــخـــصـــًا، فــي 
مقدمتهم زعيم حركة »الخدمة« فتح 
الله غولن. وكانت املحكمة ذاتها قد 
وافقت، االثنني املاضي، على الئحة 
العامة  النيابة  أعدتها  التي  االتهام 
فــي قــضــيــة اغــتــيــال كـــارلـــوف فــي 18 
ديــســمــبــر/ كــانــون األول عـــام 2016، 
ــاك الــنــظــام  ــهـ ــتـ والـــتـــي تــضــمــنــت »انـ
الدستوري«، و»االنتماء إلى منظمة 
ــكــــاب جــريــمــة قتل  إرهـــابـــيـــة«، و»ارتــ

بدافع الترهيب«.
)األناضول(

الرئيس العراقي 
في قطر غدًا

عراقية  دبلوماسية  مــصــادر  أكـــدت 
ــة أن الـــرئـــيـــس الــعــراقــي  فـــي الــــدوحــ
بـــرهـــم صـــالـــح )الـــــصـــــورة(، ســيــقــوم 
ــارة إلــــى قــطــر غـــــدًا، الــخــمــيــس.  ــزيــ بــ
ــم بـــــاألعـــــمـــــال فــي  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وأوضـــــــــــح الـ
ــي الــــدوحــــة  ــ ــة فـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــــســــفــــارة الــ
»الــعــربــي  عــبــد الــســتــار الــجــنــابــي، لـــ
ستستغرق  الــــزيــــارة  أن  الـــجـــديـــد«، 
يـــومـــًا واحـــــــــدًا، وســـتـــبـــحـــث تــطــويــر 
العالقات الثنائية بني البلدين. ومن 
املتوقع أن يجري خالل هذه الزيارة 
املالحي بني ميناءي  الخط  تدشني 

حمد وأم قصر رسميًا.
)العربي الجديد(

العراق: 3 قتلى
بتفجير في تكريت

قتل ثالثة أشــخــاص وجــرح أربعة 
آخرون، أمس الثالثاء، جراء تفجير 
سيارة مفخخة في مدينة تكريت، 
ــــن،  ــديـ ــ ــز مـــحـــافـــظـــة صـــــــالح الـ ــ ــركـ ــ مـ
وسط العراق. وقال املــالزم بشرطة 
 
ّ
صالح الدين، نعمان الجبوري، إن
إلــى جانب  مركونة  كانت  السيارة 
الطريق، وانفجرت على مقربة من 
 
ّ
حـــاجـــز لـــقـــوات األمــــــن، مــضــيــفــًا أن
التفجير خلف ثالثة قتلى وأربعة 
جرحى، ورّجــح أن يكون الضحايا 

من املدنيني. 
)األناضول(

كابول ـ العربي الجديد

تبدو محادثات السالم في أفغانستان أمام 
تـــزال تمنع تقّدمها نحو  عــراقــيــل عــديــدة ال 
حـــل يـــرضـــي جــمــيــع األطـــــــراف. فــبــعــد رفــض 
حركة »طالبان« عقد اجتماع في السعودية 
هذا األسبوع مع مسؤولني أميركيني، طالبة 
إلــى قطر بعد عقد جولة  إعــادة املفاوضات 
سابقة في أبوظبي، تم اإلعالن أمس عن عقد 
ومسؤولني  الحركة  بني  قطر  في  محادثات 
أمــيــركــيــني، عــلــى أن تــجــري الـــيـــوم األربـــعـــاء 
وغدًا، قبل أن تتراجع »طالبان« عن املشاركة 
بسبب مــا قــيــل إنــهــا خــالفــات بــشــأن جــدول 
الحقيقي  السبب  يــكــون  قــد  بينما  األعــمــال، 
إمــاراتــي،  بطلب  الباكستاني،  الضغط  هــو 
إلقـــنـــاع »طـــالـــبـــان« بــنــقــل املـــفـــاوضـــات إلــى 
أبــو ظــبــي، تمهيدًا لتوقيع اتــفــاق ســالم في 
»هــديــة« أمــيــركــيــة لــولــي العهد  الـــريـــاض، كـــ
ــار  ــان، فــــي إطــ ــمـ ــلـ ــن سـ الــــســــعــــودي مــحــمــد بــ
محاولة تبييض صفحة القيادة السعودية 

الرباط ـ حسن األشرف

يخشى مراقبون أن يعود ملف نزاع الصحراء 
إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، خــصــوصــًا بــعــد تحقيق 
السويسرية،  في جنيف  االجتماع  »مكسب« 
األربعة  القضية  أطــراف  املاضي، بني  الشهر 
)املــــغــــرب وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو والـــجـــزائـــر 
وموريتانيا(، وال سيما عقب اقتحام عناصر 
مناطق  البوليساريو«  »جبهة  مــن  عسكرية 

عازلة في الصحراء.
 ملف نزاع الصحراء 

ّ
وبعدما اعتقد كثيرون أن

تّمت حلحلته من خالل لقاءات جنيف، والتي 
األسابيع  في  حــوار  بجلسات  إتباعها  تقّرر 
بإجهاض  التكهنات  عـــادت  املقبلة،  القليلة 
مناورات  بعد  الدبلوماسية  التحركات  هــذه 
أّول  البوليساريو،  أجرتها عناصر  عسكرية 
من أمس اإلثنني، في منطقة مهيريز منزوعة 

السالح، بموجب اتفاق أممي.
وأشـــــــــرف زعــــيــــم »جـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو«، 
ــيــــاديــــون آخــــــــرون، عــلــى  ــالــــي، وقــ إبـــراهـــيـــم غــ

مــن فــضــائــح جــريــمــة قــتــل جــمــال خاشقجي 
وحرب اليمن.

األفغانية  الحكومة  الحركة مشاركة  وترفض 
عديدة  من طلبات  الرغم  على  املحادثات،  في 
أفغان  ملسؤولني  بالسماح  إقليمية  قــوى  مــن 
فــي املــشــاركــة، قائلة إن الــواليــات املتحدة هي 
خــصــمــهــا الــرئــيــســي فـــي الـــحـــرب، وإن كــابــول 
ما هي إال نظام دمية. ولكن يبدو أن حكومة 
الرئيس أشــرف غني ال تــزال تسعى إلــى دور 
فـــي الـــســـالم، ومــــن بـــوابـــة بــاكــســتــان تــحــديــدًا، 
ــــدة لــلــجــيــش  ــيـ ــ ــــن صــــــالت وطـ ــــع أحـــــاديـــــث عـ مـ
هذا  وفــي  األفغانية.  »طالبان«  بـ الباكستاني 
الــســيــاق، بـــرزت أمــس زيـــارة وفــد مــن املجلس 
أباد  إســالم  إلــى  األفغانية  للمصالحة  األعلى 
بـــرئـــاســـة األمـــــني الـــعـــام لــلــمــجــلــس، مــســتــشــار 
زاي.  داود  عــمــر  مــحــمــد  األفـــغـــانـــي،  الـــرئـــيـــس 
وقال املتحدث باسم املجلس إحسان طاهري، 
»العربي الجديد«، إن الوفد سيلتقي رئيس  لـ
الــــوزراء عــمــران خـــان، ووزيـــر الــخــارجــيــة شاه 
ــد الـــجـــيـــش الـــجـــنـــرال  ــائــ ــي، وقــ ــرشــ مـــحـــمـــود قــ
قــمــر جـــاويـــد بـــاجـــوه، ويــنــاقــش مــعــهــم أبــعــاد 
ــاون بـــاكـــســـتـــان،  ــ ــعـ ــ ــغـــانـــيـــة وتـ املـــصـــالـــحـــة األفـ
مـــع الــتــبــاحــث حــــول دور بــاكــســتــان فـــي دفــع 
»طــالــبــان« إلــى الــحــوار املــبــاشــر مــع الحكومة 

األفغانية.
فــي هــذا الــوقــت، كانت حركة »طــالــبــان« تعلن 
ــررة مــع  ــ ــقـ ــ ــت مـ ــانــ ــاء مــــحــــادثــــات ســــــالم كــ ــ ــغـ ــ إلـ
األربــعــاء  الــيــوم  قطر  فــي  أميركيني  مسؤولني 
وغدًا، »بسبب خالفات بشأن جدول األعمال«، 
ــون مــــن الــــحــــركــــة لـــوكـــالـــة  ــؤولــ ــســ ــا ذكــــــر مــ ــمـ كـ
»رويـــتـــرز«. وكـــان مــن املفترض أن تــكــون هذه 

ترد السفارة األميركية في أفغانستان ومكتب 
زملــــــاي خــلــيــل زاد فــــي واشـــنـــطـــن عـــلـــى طــلــب 

التعقيب.
وكـــانـــت الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــن املـــحـــادثـــات قد 
ُعـــقـــدت الــشــهــر املـــاضـــي فـــي أبــوظــبــي وشـــارك 
فــيــهــا مــســؤولــون مـــن الــســعــوديــة وبــاكــســتــان 

ــي الــنــاحــيــة  ــطــــالق تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة فــ انــ
ذتها »وحدات 

ّ
العسكرية الرابعة بمهيريز، نف

من  الــرابــعــة  العسكرية  الناحية  مقاتلي  مــن 
مـــشـــاة مــحــمــولــة، ووحـــــــدات الــــدفــــاع الــجــوي 
ــاد  ــنــ والـــهـــنـــدســـة، ووحـــــــــدات اإلمـــــــــداد واإلســ
إعالم  وسائل  وفق  للبوليساريو«،  املختلفة 

موالية للجبهة.
وصـــــــــــــــــرح قـــــــــيـــــــــاديـــــــــون عـــــــســـــــكـــــــريـــــــون فــــي 
 هذه املناورات في منطقة 

ّ
»البوليساريو« بأن

مــهــيــريــز »تـــتـــوج ســنــة مـــن الــجــهــد واملــثــابــرة 
والـــعـــمـــل املـــتـــواصـــل لــلــجــيــش الـــصـــحـــراوي، 
التحضير لالستعداد  إطـــار  فــي  تــنــدرج  كما 
مستوى  من  الرفع  لشعار  تجسيدًا  القتالي، 
االستعداد ألعلى درجاته من خالل التنافس 
الــــذي تــقــدمــه مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي الــعــســكــريــة 

الصحراوية«، وفق تعبيرهم.
ــال املــســتــشــار  ــ ــتــــجــــدات، قــ ــذه املــــســ ــ وحـــــــول هــ
الــدبــلــومــاســي والــخــبــيــر فــي مــلــف الــصــحــراء، 
 
ّ
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن ــعــ »الــ ـــ ــيـــس، لــ ــنـ ســـمـــيـــر بـ
قــامــت بها جبهة  الــتــي  العسكرية  املــنــاورات 
»الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« داخـــــــل املـــنـــطـــقـــة الـــعـــازلـــة 
ــار تــعــّد  ــنـ املــشــمــولــة بـــاتـــفـــاق وقــــف إطـــــالق الـ
لــقــرارات مجلس األمــن 2414  »خرقًا صريحًا 
و2440، الــتــي عــّبــر فــيــهــا مــجــلــس األمــــن عن 
في  البوليساريو  قــوات  وجــود  مــن  انشغاله 
إلــى االمتناع  الــكــركــرات، ودعــا فيها الجبهة 
عــن الــقــيــام بـــأي خــطــوات مــن شــأنــهــا زعــزعــة 

االستقرار في املنطقة العازلة«.
ورأى بنيس أنه »من شأن هذه االستفزازات 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا الـــبـــولـــيـــســـاريـــو أن تــضــع 
مصداقية مجلس األمن على املحك. فقرارات 

ــار بــهــذا  ــنـ ـــف إطـــــالق الـ ــر واتـــفـــاقـــيـــة وقـ ــيـ األخـ
للجدل  تــدع مجااًل  الخصوص، واضحة وال 
أو االجتهاد«، مضيفًا أنه »حني خرج املغرب 
اتفاق  إلــى  التوصل  بعد  العازلة  املنطقة  من 
التسوية عام 1991، لم يقم بذلك لترك املجال 
مفتوحًا أمام البوليساريو من أجل التصّرف 
في تلك املنطقة وبسط سيطرتها عليها، بل 
لبدء  الــطــريــق  النية وتمهيد  بــاب حسن  مــن 
مسلسل التسوية األممية«. وذهب املستشار 
إلــــى أنــــه »يــنــبــغــي عــلــى الــــــدول األعــــضــــاء أن 
 من شأن هذه املناوشات 

ّ
تتصّرف بحزم، ألن

أن تشكل تهديدًا ألمن واستقرار املنطقة«.
بـــــدوره، اســتــنــفــر الــجــيــش املــغــربــي قــواتــه في 
الجزائر،  مع  الحدود  على  الجنوبية  املناطق 
عقب توغل جبهة »البوليساريو« داخل منطقة 
املغربية،  »املــســاء«  وأفـــادت صحيفة  مهيريز. 
 »تحركات الجيش املغربي 

ّ
أمس الثالثاء، بأن

لعناصر  املشبوهة  التحركات  على  ردًا  تأتي 
القيام  وإعالنهم  الــحــدود،  على  البوليساريو 
بـــمـــنـــاورات ســريــة رصـــدهـــا الــقــمــر الــصــنــاعــي 
ــق 

ّ
الــذي وث العسكري )محمد الــســادس – ب(، 

بحضور  الــبــولــيــســاريــو،  مليشيات  تــحــركــات 
الجمهورية  يسمى  ما  رئيس  غالي،  إبراهيم 

ــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن  ــحــ ــ ــة«. وأوضــ ــ ــراويـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
»عــنــاصــر الــجــيــش املــغــربــي تــلــقــت عــقــب هــذه 
الــجــنــراالت  الــتــطــورات تعليمات صــارمــة مــن 
ــقــــل الــــجــــيــــش مــــــن الــــثــــكــــنــــات املــــــوجــــــودة  ــنــ بــ
ــدن الـــكـــبـــرى إلــــى الـــصـــحـــراء«. وأكــــــدت أن  ــاملـ بـ
التحركات  املغربي سيرد على هذه  »الجيش 
باالستعداد ملناورات كبيرة، ستقام على بعد 
العازل«، الفتة  األمني  الجدار  كيلومترات من 
إلــــى أن »الــجــيــش ســيــســتــخــدم فــيــهــا أســلــحــة 
ثــقــيــلــة وطـــائـــرات اقــتــنــاهــا املـــغـــرب أخـــيـــرًا من 

الواليات املتحدة وفرنسا والصني«.
وســبــق لــلــمــتــحــّدث الــرســمــي بــاســم الحكومة 
اعــتــبــر عقب  أن  الــخــلــفــي،  املــغــربــيــة، مصطفى 
انعقاد املجلس الحكومي األسبوعي، الخميس 
 »تـــلـــويـــح جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 

ّ
ــي، أن ــاضــ املــ

ــي لــلــســيــارات يــمــّر من  بــاعــتــراض ســبــاق دولــ
تحت  الواقعة  الصحراوية،  الكركرات  منطقة 
عهدة بعثة املينورسو، هي تهديدات يائسة«. 
وأكــــد أن »مــــا تــقــوم بـــه جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
ــــض مـــــــــرور الــــــرالــــــي الــــــدولــــــي مــن  ــرفـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
الصحراء، باعتبار أن تلك املنطقة، بحسبها، 
ليست صــحــراء مــغــربــيــة، هــو اســتــفــزاز يضع 
املتحدة  األمـــم  مــع  مواجهة  فــي  البوليساريو 

وليس مع املغرب فقط«.
ـــن كــان  وأوضــــــح الــخــلــفــي أن »مــجــلــس األمــ
ــًا فــــي هـــذا  ــ ــــحـ ــي قـــــراراتـــــه وواضـ صـــريـــحـــًا فــ
الــشــأن، بـــأن أي ســلــوك مــن هـــذا القبيل هو 
بــمــثــابــة اســتــفــزاز وتــهــديــد لــالســتــقــرار في 
األممية  الهيئة  »دعـــوة  أن  مــردفــًا  املنطقة«، 
كانت واضحة إلى االمتناع عن القيام بمثل 

هذه السلوكيات«.

رابــــع جــولــة فـــي ســلــســلــة مـــن املـــحـــادثـــات بني 
ــادات فـــي »طـــالـــبـــان« واملـــبـــعـــوث األمــيــركــي  ــيـ قـ

الخاص زملاي خليل زاد.
وتــأتــي املــحــادثــات فــي مــا يــتــداول مسؤولون 
أفـــغـــان ودبـــلـــومـــاســـيـــون فـــي كـــابـــول مــســودة 
اتــــــفــــــاقــــــيــــــة وضـــــعـــــتـــــهـــــا مــــــؤســــــســــــة »رانــــــــــــد 
كــوربــوريــشــن« الــبــحــثــيــة األمــيــركــيــة الـــبـــارزة، 
اتــفــاق ســالم محتمل. وتقترح  وتــرســم معالم 
»رويــتــرز«،  وكالة  عنها  التي كشفت  الوثيقة، 
أن تــســحــب الـــواليـــات املــتــحــدة وحــلــف شمال 
األطــلــســي قــواتــهــمــا الــعــســكــريــة عــلــى مــراحــل 
خالل 18 شهرًا. وتضيف أن بإمكان الواليات 
املـــتـــحـــدة مـــواصـــلـــة تــقــديــم املـــســـاعـــدة املــدنــيــة 
وطــلــب مــســاهــمــات مـــن مــانــحــني آخـــريـــن. ولــم 

واإلمـــــــارات. حينها ســعــت الـــواليـــات املــتــحــدة 
للضغط على »طالبان« عبر باكستان، بهدف 
نــقــل املـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة، إلــــى أبــوظــبــي، 
»العربي  كما كشفت مصادر متابعة للملف لـ
الجديد«. وأوضحت املصادر أن إدارة الرئيس 
لتسليم ملف  ترامب سعت  دونــالــد  األميركي 
السعودية،  القيادة  إلــى  األفغانية  املصالحة 
وأن يــتــم تــوقــيــع اتــفــاق ســـالم بــني »طــالــبــان« 
والــحــكــومــة األفــغــانــيــة فــي الـــريـــاض، فــي حــال 
نــجــحــت املــفــاوضــات فــي اإلمــــــارات، وذلــــك في 
السعودي، محمد  العهد  ولــي  سياق تصوير 
بـــن ســلــمــان، عــلــى أنـــه صــانــع ســـالم ووســيــط 

ناجح في حل النزاعات.
وتــنــطــلــق الـــضـــغـــوط األمـــيـــركـــيـــة مـــن منطلق 
»طالبان«.  عالقة الجيش الباكستاني القوية بـ
حتى أن مسؤولني أميركيني كانوا قد اتهموا 
باكستان في أوقــات سابقة بأنها توفر مالذًا 
آمنًا ملتشددي الحركة في مناطقها الحدودية 
الــخــارجــيــة.  ســيــاســتــهــا  ملصلحة  وتستغلهم 
ويــحــضــر فــي الـــصـــورة أيــضــًا حــــراك إمــاراتــي 
نحو باكستان، إذ أودعت اإلمارات مبلغ ثالثة 
مليارات دوالر في البنك املركزي الباكستاني 
»رشــوة  أخــيــرًا، فــي خــطــوة يمكن تفسيرها كـــ
سياسية« لتسريع الضغط الباكستاني على 
ــان« لــلــســيــر فـــي الـــتـــفـــاوض مع  ــبـ ــالـ حـــركـــة »طـ
كابول واألميركيني برعاية إماراتية-سعودية. 
وكـــان ولــي عهد أبــوظــبــي، محمد بــن زايـــد آل 
نهيان، قد زار إسالم أباد األحد، ولفت حينها 
اســتــقــبــالــه مـــن ِقــبــل رئــيــس الــحــكــومــة عــمــران 
خــان لــدى وصــولــه فــي قــاعــدة الــقــوات الجوية 

الباكستانية.

الحشد العشائري 
والشعبي

االستفتاء 
التمهيدي 

في مصر

»داعــش«  مسلحة خاّصة بها ملقاتلة تنظيم 
خالل احتالله املدن في شمال العراق وغربه.

وبــحــســب مــواطــنــني مـــن تــلــك املــنــاطــق، فــإن 
»االنـــتـــهـــاكـــات كــثــيــرة، وغــالــبــيــتــهــا تــرتــبــط 
بتضييق الخناق على الحريات الشخصية، 
باإلضافة إلى الضرب واإلهانات في نقاط 
أمـــوال،  على  للحصول  واالبــتــزاز  التفتيش 
وليس انتهاًء بمنع املحاصيل الزراعية من 
املرور إلى قرى ومدن عدة من دون الحصول 
على ضريبة أو حصة مالية من املحاصيل، 
عرف محليًا بالخوة«. وأكــدوا أن 

ُ
وهي ما ت

إلى  وصلت  العشائري  الحشد  »تــجــاوزات 
املحاسبة على مالبس املواطنني، إذ يتدخل 
بعض العناصر في نقاط التفتيش في قرى 
مــحــافــظــة صــــالح الـــديـــن بــتــوبــيــخ الــشــبــاب 
على مالبسهم وعلى طريقة قّص شعرهم، 
إنــمــا بتدخلهم  وال ينتهي األمـــر عند ذلـــك، 
أيضًا بعمل الدوائر واملؤسسات الحكومية 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة، أو بــمــبــادئ الــحــريــة أو 
املساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا باملزيد 
مـــن الـــضـــمـــانـــات«. وســيــهــدف هــــذا الــتــعــديــل 
بـــالـــطـــبـــع، فــــي حـــــال طـــرحـــه فــــي االســتــفــتــاء 
ــال نــصــوص مستقبلية  وتــمــريــره، إلـــى إدخــ
ال تقتصر على زيـــادة مــدة الــواليــة الــواحــدة 
فقط إلــى 6 سنوات، كما هو متداول حاليًا، 
بــل يــمــكــن إتــاحــة تــجــديــد الـــواليـــة إلـــى مــا ال 
نهاية، كما حدث في التعديالت الدستورية 
السادات  أنــور  الراحل  الرئيس  أجراها  التي 
عام 1980 على دستور 1971. وبالتالي فإن 
تعديل تلك الفقرة سيؤدي لفتح آفاق جديدة 
أمام التعديالت املرتقبة، من دون االضطرار 
إلى حلول التفافية، كإنشاء مجلس رئاسي 
انتقالي يكون السيسي على رأسه بعد نهاية 
واليته الثانية، أو تسليم الرئاسة لشخصية 
مأمونة لفترة معينة مع التحّكم الكامل في 
الدولة من منصب آخر، كما حدث في روسيا 
بني الرئيس فالديمير بوتني ورئيس الوزراء 

ديمتري ميدفيديف.
ــكــــرة االســـتـــفـــتـــاء  وأضـــــافـــــت املـــــصـــــادر أن فــ

بغداد ـ زيد سالم

ـــة مـــــحـــــررة  ــــيـــ ــــراقــ ســــجــــلــــت مــــــــــدن عــ
ــة تــــوّرطــــت بــهــا  ــتـــهـــاكـــات واضــــحــ انـ
قوات عشائرية وفصائل محلية من 
أبنائها، تضّمنت عمليات اعتقال »مزاجية« 
الشتائم  باستخدام  مــرورًا  ط، 

ّ
وابــتــزاز وتسل

والرصاص الحي خالل تجوالهم في دوريات 
بـــني املــــنــــازل، وانـــتـــهـــاًء بــتــدخــلــهــم فـــي ملف 
والتعيني  التوظيف  وملف  اإلعــمــار  عمليات 
ــيـــع  ــابـ ــة. وخـــــــالل األسـ ــيـ ــكـــومـ بــــالــــدوائــــر الـــحـ
املــاضــيــة تــوالــت شــكــاوى مــواطــنــني مــن مــدن 
املوصل والبعاج والقيارة وربيعة والشرقاط 
والقائم،  والــرمــادي وهيت وحديثة  وتكريت 
كــشــفــت عـــن قـــيـــام مــجــمــوعــات مـــن »الــحــشــد 
العشائري«، املنتمية لعشائر الجبور وشمر 
وعــامــر والــبــو فــهــد والــبــو ذيـــاب والجغايفة 
ــرى، بــتــشــكــيــل فصائل  ــ والــعــبــيــد وقــبــائــل أخـ

القاهرة ـ العربي الجديد

يــســتــمــر نــــظــــام الـــرئـــيـــس املـــصـــري 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي فـــي الــبــحــث 
عــــن شـــكـــل مـــنـــاســـب لــتــفــعــيــل خــطــة 
ــة  ــهـ ــة، فـــــي مـــواجـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــديــــالت الـ ــعــ ــتــ الــ
ــظــات دولـــيـــة، أوروبـــيـــة بــصــفــة خــاصــة، 

ّ
تــحــف

ومــخــاوف مــن تحرك واســع مــن الكونغرس 
تمرير هادئ  إلى  وأخيرًا يسعى  األميركي، 
لــخــطــة الــتــعــديــل مــن دون اســتــفــزاز مشاعر 
املصريني ودفعهم للنزول إلى الشوارع ضد 

استمرار حكم السيسي ألجل غير مسمى.
وفــــي ســيــاق املــبــاحــثــات الــــدائــــرة عــلــى مـــدار 
الساعة بــني جــهــات وأجــهــزة مختلفة داخــل 
الــــدولــــة، تــبــدو رغــبــة دائـــــرة الــســيــســي قــويــة 
لتفجير أكبر قدر ممكن من بالونات االختبار 
للنظام، بغية  املــوالــيــة  اإلعـــالم  عبر وســائــل 
إرباك املشهد السياسي والعواصم األجنبية 
املــراقــبــة، بــني رفـــع ســقــف الــتــوقــعــات أحيانًا 
وخفضه في أحيان أخرى، إلى حني الوصول 
إلى صيغة مناسبة يمكن تمريرها من دون 
مشاكل داخلية أو خارجية، وبسرعة أيضًا، 
تحسبًا لــرحــيــل الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
ترامب بعد انتهاء فترة رئاسته األولى، وهو 
السيسي على تمرير  الــذي يراهن  الشخص 

التعديالت في وجوده.
وكشفت مصادر حكومية لـ«العربي الجديد«، 
ــنـــاك مــقــتــرحــًا جــــديــــدًا يـــهـــدف لــتــمــريــر  أن هـ
التعديالت في أجواء »أكثر هدوءًا وتدريجًا«، 
ل في »إجراء تعديل دستوري مبكر هذا 

ّ
يتمث

العام على املادة 226 في الدستور، الخاصة 
فقرتها  والــتــي تحظر  الــتــعــديــل،  ــراءات  ــإجـ بـ
ــادة الــخــاصــة بمنع  ــاملـ الــخــامــســة املـــســـاس بـ
من  أكثر  الجمهورية  رئيس  انتخاب  إعـــادة 
مرة«، كما »تعديل فترة الوالية )وهي مسألة 
لم يحصنها الدستور وتمثل ثغرة واضحة( 
أو 8 ســنــوات، وال   6 الــواليــة  بحيث تصبح 
تــقــتــصــر عـــلـــى 4 ســــنــــوات فــــقــــط«. ويــقــتــرح 
أصحاب هذا املشروع أن يقتصر االستفتاء 
األول عــلــى تــعــديــل هـــذه املـــــادة، بــحــيــث يتم 
ــتـــخـــاب رئــيــس  ــانـ ــذف الــــجــــزء الــــخــــاص بـ ــ حــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن الـــفـــقـــرة الـــخـــامـــســـة مــنــهــا، 
والتي نصها »فــي جميع األحـــوال، ال يجوز 
انتخاب  بــإعــادة  املتعلقة  النصوص  تعديل 

ــقـــاوالت،  والــتــدخــل بــالــتــعــيــيــنــات وحــتــى املـ
ــــول عـــلـــى خــــط فـــــرض مـــقـــاولـــني  ــــدخـ عـــبـــر الـ
ومــســتــثــمــريــن بــقــوة الــســالح عــلــى الــجــهــات 

املحلية«.
وأكد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، 
ــي مـــــدن املـــحـــافـــظـــة،  حـــصـــول االنـــتـــهـــاكـــات فــ
املــوصــل والــبــعــاج، مشيرًا فــي حديٍث  ومنها 
»العربي الجديد«، إلى أن »قوات من الحشد  لـ
املــدن  داخـــل  التزاماتها  تــعــرف  ال  العشائري 
ينبع  املــواطــنــني، وسلوكها  وال تعي حــقــوق 
على  تعتمد  الــتــي  الــعــشــائــريــة  مــن خلفيتها 
األعــــــــراف أكـــثـــر مـــمـــا تــعــتــمــد عـــلـــى الـــقـــانـــون 
»الــقــادة  أن  أن تطبقه«. وأوضـــح  الـــذي يجب 
الــعــســكــريــني واألمـــنـــيـــني فــــي هــيــئــة الــحــشــد 
الــشــعــبــي عــلــى عــلــم بـــهـــذه الـــتـــجـــاوزات على 
املــواطــنــني، ولــكــن يــبــدو أن الــقــرار العسكري 
ــا زال صـــعـــبـــًا، بــســبــب  ــ ــأن مـــصـــيـــرهـــم مـ ــشــ بــ
والحاجة  املناطق  تلك  في  األمنية  الفراغات 

لهؤالء املسلحني«.
وأضاف أن »عناصر الحشود العشائرية في 
محافظات البالد غير مدربني على التعامل 
مـــع املـــواطـــنـــني املـــدنـــيـــني، وهــــم بــحــاجــة إلــى 
تــأهــيــل كــامــل وتــدريــب كــي يــكــونــوا قــادريــن 
ــع املــــدن أو  عــلــى الــتــعــامــل بــمــا يــنــاســب وضـ

التمهيدي، أو التدريجي، ربما تهدف إلجراء 
دستور  لكتابة  ترقى  قد  واسعة  »تعديالت 
جديد تمامًا«، فالتعديالت املطروحة حاليًا 
الــواحــد، تقتصر  االستفتاء  إطـــار خطة  فــي 
عــلــى نــحــو 10 مــــواد، لــكــن إجــــراء االستفتاء 
الــتــمــهــيــدي ســيــتــيــح لــلــحــكــومــة وقــتــًا أطـــول 
ــتــــوري واســــــع، وإدراج  تــعــديــل دســ إلعــــــداد 

إخراجهم بشكل كامل، وتوكيلهم باملناطق 
الــنــائــيــة والـــصـــحـــراويـــة لــحــمــايــتــهــا، وتـــرك 
قوات نظامية من جيش وشرطة داخل املدن 
ألنــهــا تــدربــت بــمــا يــكــفــي عــلــى الــتــعــامــل مع 
املواطنني«. ولفت النجيفي إلى أن »الحشد 
مرغوب  غير  املوصل  مدينة  في  العشائري 
ــــدن، وأن الــحــاجــة إلــيــه  فــيــه مـــن قــبــل أهـــل املـ
تكمن في مناطق أطراف املحافظة واألرياف، 
مــثــل مــنــاطــق الــجــزيــرة وبــاديــة الــجــزيــرة، ال 
سيما أن اإلرهابيني يتخذون منها مالذات 
ــؤالء املــســلــحــني حــمــايــة تلك  آمـــنـــة، وعــلــى هــ

املناطق، وترك املدن«.
وفــــي صــــالح الـــديـــن، مــنــعــت مــجــمــوعــات من 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« و»الــحــشــد الــعــشــائــري«، 
عــبــر نــقــاط تفتيش عــلــى الــطــرق الــرئــيــســيــة، 
مـــــــرور الـــبـــضـــائـــع واملــــــواشــــــي واملـــحـــاصـــيـــل 
الــزراعــيــة مــن املــديــنــة إال بعد دفــع أمـــوال من 
التجار إلى العناصر املسلحة، حسبما كشف 
ــريـــم. وأضــــاف  ــكـ الـــنـــائـــب الـــســـابـــق شـــعـــالن الـ
»االنتهاكات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الكريم 
بعد عمليات  منذ سنوات وتحديدًا  تمارس 
ضد  العراقية  الــقــوات  قادتها  التي  التحرير 
ــــش، تـــحـــديـــدًا فـــي املـــنـــاطـــق الــتــي  تــنــظــيــم داعــ
أوكلت مهام حمايتها بعد التحرير لفصائل 
تــــدعــــي انــــتــــمــــاءهــــا لـــلـــحـــشـــديـــن الـــعـــشـــائـــري 
والــشــعــبــي«. ولــفــت إلـــى أن »مــحــافــظ صــالح 
الـــديـــن ورئـــيـــس مــجــلــس املـــديـــنـــة، بــاإلضــافــة 
إلى عدد من املسؤولني أبرقوا لنائب رئيس 
املهندس،  مهدي  أبــو  الشعبي  الحشد  هيئة 
ــافــــة لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء عــلــى  بــــاإلضــ
اعتباره القائد العام للقوات املسلحة، لشرح 
ما يجري في املدينة، إال أن االستجابة كانت 
أقــل من املطلوب«. أمــا في كــركــوك، وتحديدًا 
فــــي املــــنــــاطــــق الـــعـــربـــيـــة، فــســيــطــر »الـــحـــشـــد 
لم  الذين  النازحني  أراضــي  العشائري« على 

تتوفر لهم فرص العودة لديارهم.
في السياق، أفاد ضابط بالجيش في مدينة 
»العربي الجديد«، بأنه »أوكلت  لـ الحويجة، 
الحويجة  حماية  العشائري  الحشد  لقوات 
بـــعـــد تـــحـــريـــرهـــا، ولــكــنــهــم يـــســـيـــطـــرون اآلن 
على موارد هذه األراضي، الزراعية تحديدًا، 
أكثرية  وتــعــود  منها،  يقترب  مــن  ويمنعون 
هـــذه األراضــــي إلـــى نــازحــني لــم يــعــودوا إلــى 
املدينة حتى اآلن«. وأوضح أن »الحشد كان 
 إيجابيًا في استتباب األمن في املناطق 

ً
عامال

املحررة، إال أنه لم يكن بعيدًا عن السياسة، 
فــطــبــيــعــة تـــشـــكـــيـــل هــــــذا الـــحـــشـــد وقـــيـــادتـــه 
الـــعـــشـــائـــريـــة ســـمـــحـــت لـــبـــعـــض األشــــخــــاص 
لديهم نفوذ عشائري قوي باستخدام  ممن 
سلطة الحشد بطرق غير قانونية، وأدت إلى 
ظــهــور كــثــيــر مــن االنــتــهــاكــات والــســلــوكــيــات 
مــدنــيــني بحجة  بــاعــتــقــال  الــســلــبــيــة، متمثلة 
انــتــمــائــهــم لــتــنــظــيــم داعـــــش، وتــعــيــني أقــــارب 
قـــيـــاديـــني بــالــحــشــد الــعــشــائــري بــالــوظــائــف 
صل من كانوا 

ُ
التي أصبحت شاغرة والتي ف

يــتــولــونــهــا مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة النــتــمــائــهــم 
ــو الــحــشــد  ــاديــ ــيــ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم. وقــــــد أصــــبــــح قــ

العشائري أشبه باإلقطاعيني«.
ــر األمــــــنــــــي عــبــد  ــيــ ــبــ ــخــ إلــــــــى ذلــــــــــك، فـــــّســـــر الــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــثـــاوي، لـ ــيـ ــلـــه الـــعـ الـ
من  مجموعات  تمارسها  التي  »االنتهاكات 
الحشد الشعبي والحشد العشائري، ليست 
جـــديـــدة، بـــل بــــدأت مــنــذ أول أيــــام الــتــحــريــر، 
ــد،  ــ ــر واحــ ــ ــلـــى وتــ ــذه الـــــقـــــوات عـ ــ إذ تـــعـــمـــل هــ
وهــو أنــهــا صاحبة الفضل فــي طــرد تنظيم 
داعــــش. بــالــتــالــي فــهــي تــمــارس االنــتــهــاكــات 
الــقــانــون، وهناك  والــتــجــاوزات تحت سلطة 
تعتيم إعالمي على هذه الحوادث، خصوصًا 
أن بـــعـــض املــــواطــــنــــني يــخــشــى الـــكـــشـــف عــن 
االنــتــهــاكــات ضـــده، فــذلــك قــد يكلفه حياته«. 
وأضــــــاف أن »الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة تــتــحــّمــل 
مسؤولية أي انتهاك يحصل ضد أي مواطن، 
فهي بشكل يومي تعلن عن أن هذه الحشود 
تابعة لها وتعمل تحت إمرتها. مع العلم أن 
بقاء هذه القوات داخل املدن لم يعد ضروريًا، 
ــنــــي لــلــشــرطــة  ــلـــف األمــ وال بــــد مــــن إعـــــــادة املـ
ــود عــنــاصــر  ــ ــ املـــحـــلـــيـــة حــــصــــرًا، ويــــكــــون وجـ

الحشد على الحدود مع الجيش«.

عــشــرات املــــواد فــيــه. وأوضــحــت املــصــادر أن 
مقترحي هذه الفكرة يرون أن نجاح الدولة 
في تمرير االستفتاء األول في صورة »أخذ 
ل 

ّ
إذن الــشــعــب فــي تــعــديــل الــدســتــور« سيقل

ــيــــة بـــنـــســـبـــة مـــعـــتـــبـــرة،  ــغــــوط الــــخــــارجــ الــــضــ
وسيسمح بالعبث بمواد أخرى ال يطاولها 
التعديل املحدود بالشكل الذي يروج له اآلن.
ــا بــــاقــــي فــــقــــرات املــــــــادة 226 والـــخـــاصـــة  ــ أمــ
ــــوارد  بــــإجــــراءات تــعــديــل الـــدســـتـــور، فــمــن الـ
ــة االســـتـــفـــتـــاء  ــًا تـــعـــديـــلـــهـــا، فـــــي خــــطــ ــ ــــضـ أيـ
إجــراءات  وذلــك لضمان »سرعة  التمهيدي، 
الفقرات  التالية«. وتنص هذه  االستفتاءات 
مس 

ُ
عــلــى أنـــه »لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، أو لخ

أعــضــاء مجلس الــنــواب، طلب تعديل مــادة، 
ــواد الــــدســــتــــور، ويــــجــــب أن  ــ ــ أو أكــــثــــر مــــن مـ
ُيــذكــر فــي الــطــلــب املــــواد املــطــلــوب تعديلها، 
ــوال،  وأســــبــــاب الــتــعــديــل. وفــــي جــمــيــع األحــــ
يناقش مجلس النواب طلب التعديل خالل 
ثـــالثـــني يـــومـــًا مـــن تـــاريـــخ تــســلــمــه، ويــصــدر 
املــجــلــس قــــراره بــقــبــول طــلــب الــتــعــديــل كليًا، 
ُرفـــض  أعـــضـــائـــه. وإذا  بــأغــلــبــيــة  أو جــزئــيــًا 
الــطــلــب ال يــجــوز إعــــادة طــلــب تــعــديــل املـــواد 
التالي. وإذا  االنعقاد  ذاتها قبل حلول دور 
يناقش  التعديل،  طلب  على  املجلس  وافـــق 
نصوص املواد املطلوب تعديلها بعد ستني 
ــق على  ــإذا وافــ يــومــًا مـــن تـــاريـــخ املـــوافـــقـــة، فــ
عرض  املجلس،  أعــضــاء  عــدد  ثلثا  التعديل 
ثالثني  خــالل  عليه  الشعب الستفتائه  على 
يومًا من تاريخ صدور هذه املوافقة، ويكون 
الــتــعــديــل نــافــذًا مــن تــاريــخ إعـــالن النتيجة، 
الصحيحة  األصـــوات  عــدد  أغلبية  وموافقة 
لــلــمــشــاركــني فـــي االســـتـــفـــتـــاء«. ووفـــقـــًا لتلك 
الــفــقــرات، فــإن إجــــراءات االستفتاء قــد تمتد 
لتستغرق أكثر من ثالثة أشهر، األمــر الذي 
يـــرى فــيــه الــنــظــام إطــالــة غــيــر مــرغــوبــة ألمــد 
املصادر،  املمكن، بحسب  من  وأنــه  العملية، 

اختصار دور البرملان أو تسريعه.
ــان الــتــرويــج اإلعــالمــي لــضــرورة تعديل  وكـ
ــــدأ فــــي مـــصـــر مـــنـــذ عـــامـــني،  ــتـــور قــــد بـ الـــدسـ
لكنه تراجع بشكل واضح في أعقاب القرار 
آخر  األميركي بتجميد جــزء وتأجيل جــزء 
مـــن املـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة واالقــتــصــاديــة 
ــيـــادات  ــروج بـــعـــض قـ ــ ــة خــ ــ ــــى درجــ ــر، إلـ ملـــصـ
ــة الــــداعــــمــــة لــلــســيــســي  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ األكــــثــــريــــة الـ
بــتــصــريــحــات تــنــتــقــد الــتــعــديــل الــدســتــوري 
وتحذر منه بعد أيام معدودة من ترويجهم 
ــادر حـــكـــومـــيـــة أخــــــرى مــا  لـــــه. وأكــــــــدت مــــصــ
نشرته »الــعــربــي الــجــديــد« فــي 8 سبتمبر/ 
أيـــلـــول املـــاضـــي، وتـــداولـــتـــه بــعــدهــا وســائــل 
إعــالم أخــرى، عن أن السيسي تلقى تقارير 
مــخــابــراتــيــة تــوصــي بــضــرورة اإلســــراع في 
وإتباعه  الــدســتــور  تعديل  استفتاء  إجـــراء 
بإجراءات لتقليل القيود على املجال العام، 
ــد تــخــصــيــص نــســبــة مــن  ــد تـــصـــل إلـــــى حــ قــ
املقاعد لفصيل معارض، ُينصح بأن يكون 
نــاصــريــًا، وذلـــك لتحقيق هــدفــني: األول هو 
استغالل وجود ترامب وإدارته التي ال تبدي 
الدستور  لتعديل  تذكر  ممانعة  اآلن  حتى 
أو زيادة صالحيات السيسي، عكس سلفه 
بــاراك أوباما الــذي لم يكن يقبل بالسيسي 
السابقة  منافسته  أو  للجمهورية  رئــيــســًا 
يقتصر  أال  املتوقع  كلينتون. ومن  هيالري 
أي تعديل دستوري على مد فترة الرئاسة، 
بــل سيمتد أيــضــًا إلزالــــة أي عــوائــق تحول 
دون مــمــارســة الــســيــســي لــســلــطــة مــبــاشــرة 
على كــل سلطات ومــرافــق الــدولــة، وأبــرزهــا 
 عن حذف بعض 

ً
القضائية، فضال السلطة 

الحالي  الدستور  التي يمنحها  الضمانات 
لـــوســـائـــل اإلعــــــالم والـــصـــحـــافـــيـــني، وإعـــــادة 

صياغة املواد املنظمة مليزانية الدولة.

ترفض »طالبان« مشاركة الحكومة في المحادثات )نوراهلل شيرزاده/فرانس برس(

)Getty/يريد السيسي تمرير التعديالت خالل رئاسة ترامب )مارك ويلسون

استغل »الحشد« الفراغ األمني )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يقوم عناصر 
»الحشد العشائري« 
و»الحشد الشعبي« 

بانتهاكات عدة في 
المدن المحررة من 

غرب العراق وشماله، 
في ظّل عدم قدرة 

السلطات الشرعية 
على تعيين بديل 

عنهم، خشية من 
بروز فراغ أمني يعيد 

زمن »داعش« إلى 
األذهان، وهو ما 

يخشاه األهالي أيضًا

التحّفظات الدولية والمخاوف من استفزاز المصريين،  في مواجهة 
الدستورية،  التعديالت  لتمرير  مناسب  شكل  عن  السيسي  نظام  يبحث 

ليبرز مقترح جديد بإجراء استفتاء أول على تعديل المادة 226
خاصقضية

انتهاكات بالجملة 
في غرب العراق وشماله

أحدث أفكار نظام السيسي 
لتمرير التعديالت الدستورية

تحليلتقرير

ال نقبل 
بالتجاوزات
اعترف القيادي في 

»الحشد العشائري« طارق 
العسل، لـ»العربي الجديد«، 

بأن »اإلساءة للمواطنين 
موجودة، وحدثت في 

أكثر من مرة، من قبل 
عناصر تابعين للحشد 

العشائري، ونحن ال نقبل 
بها، سواء كانت من العشائر 

أو الشرطة أو الجيش، 
وبإمكان المواطنين تقديم 

شكواهم إلى الشرطة«.

قوات من الحشد 
العشائري ال تعرف 

التزاماتها داخل المدن

الترويج لتعديل الدستور 
تراجع بعد تجميد 
مساعدات أميركية

عناصر العشائر غير 
مدربين على التعامل مع 

المواطنين المدنيين

قد يكون سبب إلغاء 
محادثات قطر هو ضغط 

باكستان على طالبان

استنفر الجيش المغربي 
قواته بمناطق الجنوب 

على حدود الجزائر

مقترح جديد لتمرير 
التعديالت في أجواء 

»أكثر هدوءًا«

بعدما أعلن مسؤولون 
من »طالبان« عقد 

محادثات مع مسؤولين 
أميركيين اليوم وغدًا 

في قطر، عادت الحركة 
للتراجع عن المشاركة

بعدما اعتقد كثيرون أّن 
ملف نزاع الصحراء تّمت 

حلحلته من خالل لقاءات 
جنيف، عادت التكهنات 

بإجهاض هذه التحركات 
الدبلوماسية
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سياسة

  شرق
      غرب

الحكومة اليمنية 
تهدد باستئناف معركة 

الحديدة 

اليمني خالد  الخارجية  هدد وزيــر 
الــيــمــانــي )الـــــصـــــورة(، بــاســتــئــنــاف 
لم يلتزم  الحديدة، في حــال  معركة 
الـــحـــوثـــيـــون بـــاتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم. 
وقـــال الــيــمــانــي، مــن الــريــاض، خالل 
اجـــتـــمـــاع مــــع ســــفــــراء الــــــــدول الــــــ18 
املعنية بمتابعة العملية السياسية 
فـــي الــيــمــن، إن »الــتــعــثــر فـــي تنفيذ 
ــاق الــــحــــديــــدة ســيــنــعــكــس عــلــى  ــفــ اتــ
ــاورات  ــ ــــشـ مـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة مــــن املـ
القادمة«، املقررة الشهر الحالي في 
ــدول األوروبــــيــــة. وأضـــاف  ــ إحــــدى الـ
الــيــمــانــي أن أي مـــشـــاورات جــديــدة 
»يــجــب أن تــكــون واضــحــة األهـــداف 
واألطـــــــــر واآللـــــــيـــــــات، وفــــــق ســـقـــوف 
ــة واضــــحــــة تــــحــــدد إمــكــانــيــة  ــيـ ــنـ زمـ
قــيــاس عملية الــتــقــدم، خــاصــة فيما 
النار،  إطــالق  وقــف  بمراقبة  يتعلق 
ألن صبر القوات الحكومية والقوات 
املشتركة سينفد، وهذا يهدد اتفاق 

استوكهولم بصورة كبيرة«.
)العربي الجديد(

السعودية: مقتل 
شخصين في القطيف

أعــلــنــت قـــنـــاة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
»شـــخـــصـــني  أن  الــــــثــــــالثــــــاء،  أمــــــــس 
ــقــــي الــقــبــض عــلــى آخــريــن  لــ
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ــة فـــــي الـــقـــطـــيـــف  ــيــ ــنــ ــلـــيـــة أمــ فـــــي عـــمـ
ــافــــت أن  ــة«. وأضــ ــعـــوديـ بـــشـــرق الـــسـ
باستهداف  مــتــورطــون  »املــطــلــوبــني 
األمن وتعطيل مشاريع التنمية في 

القطيف«.
)رويترز(

حي استيطاني جديد 
جنوبي بيت لحم

ذكــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »هــــــــــآرتــــــــــس« 
ــاء، أن  ــثــــالثــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الــ
ــم،  »الــحــكــومــة خــصــصــت 1200 دونـ
لــبــنــاء حـــي اســتــيــطــانــي جـــديـــد، في 
مــســتــوطــنــة إفـــــــرات، جـــنـــوب مــديــنــة 
الغربية«.  الضفة  بيت لحم، جنوب 
ــد  ــديــ ــجــ الــ »الـــــــحـــــــي  أن  وأضــــــــافــــــــت 
ــيــــة فــي  ــنــ ــبــ ــة املــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ســــيــــوســــع املـ
املسماة غوش  االستيطانية  الكتلة 
عـــتـــصـــيـــون، لــتــصــل إلـــــى ضـــواحـــي 
من  الفلسطينية  لــحــم  بــيــت  مــديــنــة 
تكتمل  وبــذلــك  الجنوبية،  الناحية 

إحاطة املدينة باملستوطنات«.
)األناضول(

االحتالل يعتقل منفذ 
عملية فدائية

نــقــلــت وســـائـــل إعــــالم عــبــريــة، أمــس 
الـــــــثـــــــالثـــــــاء، عـــــــن مـــــــصـــــــادر أمــــنــــيــــة 
اإلثنني،  مساء  تمّكنها،  إسرائيلية، 
الذي  البرغوثي،  عاصم  اعتقال  من 
تتهمه باملشاركة في تنفيذ عمليتي 
ــتـــل فــيــهــمــا جـــنـــديـــان  ــار قـ ــ إطـــــــالق نــ
إسرائيليان وأصيب آخر، باإلضافة 
8 مستوطنني على  إلــى جــرح نحو 
األقل، قبل نحو ثالثة أسابيع. ونقلت 
صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، أن 
»االعتقال تّم في قرية أبو شخيدم، 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مــســقــط رأســــــه كـــوبـــر، 
شــمــال غـــرب مــديــنــة رام الــلــه، وســط 

الضفة الغربية«.
)األناضول(

مصر تعيد فتح معبر 
رفح أمام العالقين فقط

ــم مــعــبــر رفـــح  ــاسـ ــن املـــتـــحـــدث بـ ــلـ أعـ
الــتــابــع لحكومة حــمــاس، وائـــل أبو 
»السلطات  أن  الــثــالثــاء،  أمــس  عمر، 
ــــذا املــعــبــر  ــادت فـــتـــح هـ ــ ــ املـــصـــريـــة أعـ
الــــــحــــــدودي مـــــع مـــصـــر فـــــي اتـــجـــاه 
ــام الــعــالــقــني فــقــط لــلــعــودة  ــد أمــ واحــ
إلـــى قــطــاع غــــزة، فــيــمــا أغــلــقــتــه أمــام 
املغادرين«. وأضاف أن »فتح املعبر 
يتم ليوم واحــد، ومن غير الواضح 
إذا كــــان ســيــتــم الـــتـــمـــديـــد«. وقــالــت 
وزارة الداخلية التابعة لحماس، في 
بيان، إن السلطات املصرية أبلغتها 
اتجاه  فــي  املعبر سيكون  بــأن عمل 

الوصول فقط وإلدخال البضائع. 
)فرانس برس(

صالح الدين الجورشي

مـــرت قــرابــة ثــمــانــي ســنــوات عــلــى أول عملية 
إرهـــابـــيـــة شــهــدتــهــا الـــســـاحـــة الــتــونــســيــة في 
الــروحــيــة  مــنــطــقــة  فـــي  مـــايـــو/أيـــار 2011   18
مــــن واليــــــة ســـلـــيـــانـــة، وصـــــــواًل إلـــــى الــعــمــلــيــة 
ــتـــي تـــمـــت فــــي قــريــة  االســـتـــبـــاقـــيـــة األخــــيــــرة الـ
جلمة مــن واليـــة ســيــدي بــوزيــد. وعــلــى الرغم 
من أن جماعات »السلفية الجهادية« املحلية 
واإلقليمية ُمنيت طيلة الفترة السابقة داخل 
تونس وخارجها بالفشل عسكريًا وسياسيًا 
قدراتها  تجديد  من  تمّكنت  أنها  إال  ودينيًا، 
ــلــــى تـــوجـــيـــه ضـــربـــات  ــرار، وعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــى االسـ عـ
موجعة من حني آلخــر إلــى عــدد من األمنيني 
من  اليوم  حتى  عددهم  اقترب  والعسكريني، 
املطروح  مائتي ضحية في تونس. والسؤال 
هو: من أين تستمد هذه املجموعات قدرتها 
عــلــى تــجــديــد خـــاليـــاهـــا واالســـتـــمـــرار كــتــحــٍد 
خــطــيــر ورئــيــســي لــألمــن الــقــومــي الــتــونــســي، 

على الرغم من خسائرها وتراجع قوتها؟
تــتــمــتــع الــخــاليــا الــنــائــمــة والــنــشــيــطــة بــقــدرة 
عن  بعيدًا  والتحرك  االختفاء  على  ملحوظة 
بحذر  يتنقل  منها  عـــدد  كـــان  وإذا  األضـــــواء. 
شــديــد داخــــل املــــدن بــمــا فـــي ذلــــك الــعــاصــمــة، 
لــه، فــإن خاليا أخــرى  التنّبه  مــن دون أن يتم 
تــعــيــش فـــي الـــكـــهـــوف والــــســــراديــــب الــطــويــلــة 
ــودة فـــي جــبــل الــشــعــانــبــي  ــوجــ والــضــخــمــة املــ
الواقع في مدينة القصرين. هذا الجبل الذي 
والتونسيني  الجزائريني  للمجاهدين  سبق 
قاعدة مهمة وملجأ حصينًا  اتخذوا منه  أن 
االستعمار  املسلح ضد  الكفاح  خــالل مرحلة 
الفرنسي. وعــن األســبــاب التي ال تــزال تحول 
املختبئة  املسلحة  العناصر  مــحــاصــرة  دون 

حضرموت ـ العربي الجديد

تشهد محافظة حضرموت، شرقي اليمن، منذ 
أيام، حراكًا سياسيًا واجتماعيًا لتثبيت األمن 
في مديريات الوادي، التي تشهد انفالتًا أمنيًا 
املاضية، وسط مساٍع  الثالث  السنوات  طيلة 
مــن »املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، املــدعــوم 

إماراتيًا، الستغالل الحراك سياسيًا.
وتــنــقــســم مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت إلــــى ســاحــل 
وواد. ويخضع الساحل، الــذي تقع في إطاره 
ــكـــال، عــاصــمــة املــحــافــظــة، لــســيــطــرة  مــديــنــة املـ
ــوات »النخبة  املــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــة وقــ
الــحــضــرمــيــة«، الــتــابــعــة لـــإمـــارات، بينما يقع 
وادي حضرموت تحت سيطرة قوات املنطقة 
قـــوات عسكرية  العسكرية األولــــى، وهــي آخــر 
اليمنية  املحافظات  ملختلف  أفــرادهــا  ينتمي 
ــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــظـ ــافـ ــحـ ــــودة فــــي املـ ــــوجـ مـ
حضرموت  ســاحــل  فــي  التجنيد  فيه  يقتصر 

على أبناء املحافظة فقط، وبدعم إماراتي.
وفي إطار التحركات لتثبيت األمن في وادي 
حـــضـــرمـــوت، شــهــدت مــنــطــقــة الــــريــــان، شــرقــي 
مــديــنــة املــكــال، اجــتــمــاعــًا، األحـــد املــاضــي، ضم 
ــًا، ملــنــاقــشــة  ــانــ ــيــ ــمــــاء قـــبـــائـــل ووجــــهــــاء وأعــ زعــ
الــوادي، وتوحيد الجهود  الوضع األمني في 
الــســيــاســيــة والــقــبــلــيــة لــلــضــغــط بــاتــجــاه فتح 
الــــوادي. كما  بــاب التجنيد لضبط األمـــن فــي 
الــلــواء الــركــن فرج  تــرأس محافظ حضرموت، 
املكال،  مدينة  في  املــاضــي،  اإلثنني  البحسني، 
اجتماعًا ضم سلطة وادي حضرموت وزعماء 
ــان الــــــــــوادي. وطـــالـــب  ــ ــيـ ــ ــاء وأعـ ــ ــهـ ــ قـــبـــائـــل ووجـ
املــجــتــمــعــون بــــضــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــنــيــد 
الــعــدد الــكــافــي مــن أبــنــاء الـــــوادي والــصــحــراء 
في األمن والشرطة والقوات الخاصة وجهاز 
ــى جـــانـــب تــرمــيــم وتــأهــيــل  ــارات، إلــ ــبـ ــتـــخـ االسـ
مراكز األجهزة األمنية لبسط األمن في الوادي. 
وعلمت »العربي الجديد« من مصادر مطلعة، 

فــي هـــذا الــجــبــل بــعــد كــل هـــذه الــســنــوات، فــإن 
ــدة 

ّ
ــعــتــبــر مـــن الــجــانــب األمـــنـــي مــعــق

ُ
املــســألــة ت

فهذا  الكثيرون.  يعتقد  كما  بسيطة  وليست 
إلــى حدود  الجبل يحتل مساحة هامة تمتد 
100 كــيــلــومــتــر مـــربـــع، ويــحــتــوي فـــي داخــلــه 
على كهوف ومــســارب وطــرق تمتد إلــى عدد 
القصرين  الجبلية وتربط واليــة  املناطق  من 
ـــني في 

َ
ــكــــاف الـــواقـــعـــت بـــواليـــتـــي جـــنـــدوبـــة والــ

الشمال الغربي.
ويــشــرح العميد مــخــتــار بــن نــصــر لـــ«الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، وهــــو عــســكــري مــتــقــاعــد ويــتــرأس 
اإلرهـــاب«،  ملكافحة  الوطنية  »اللجنة  حاليًا 
ــــن مـــســـاحـــة جــبــل  أن خـــمـــســـني كـــيـــلـــومـــتـــرًا مـ
ــل الــــتــــراب الـــجـــزائـــري.  ــ الــشــعــانــبــي تـــقـــع داخــ
عشرين  نحو  تمّكن  الوطني،  الكفاح  وخــالل 
ألف مقاتل من االختباء داخل هذا الجبل، ولم 
إليهم.  الــوصــول  الــفــرنــســي  الــجــيــش  يستطع 
لــهــذا، وعــلــى الــرغــم مــن قــلــة عـــدد اإلرهــابــيــني 
الذين قد ال يتجاوزون حاليًا املائتي عنصر، 
فإن الجيش التونسي بمعداته الجديدة التي 
حصل عليها منذ سنة ونصف، ال يزال يجد 

صعوبات كبيرة في القضاء عليهم.
ــانـــي الــــــذي يــشــيــر إلـــيـــه بــن  ــثـ ــل الـ ــامـ ــعـ أمـــــا الـ
نـــصـــر، فــيــتــعــلــق بـــالـــحـــاضـــنـــة االجــتــمــاعــيــة 
الــخــاليــا،  هـــذه  منها  تستفيد  الــتــي  الضيقة 
الجهادي«  »السلفي  التيار  أن  املــؤكــد  مــن  إذ 
املــرحــلــة املــاضــيــة مــن كسب  لــم يتمكن طيلة 
تعاطف التونسيني الذين تضرروا كثيرًا من 
العمليات التي قام بها هؤالء والتي أحدثت 
ضـــررًا بــالــغــًا بــقــطــاع الــســيــاحــة وبــاالقــتــصــاد 
املــحــلــي. وهــنــاك رفـــض قــاطــع مــن قــبــل عموم 
الــشــعــب لــدعــوة هـــؤالء الــخــروج عــلــى الــدولــة 
ى ذلك بوضوح في مختلف 

ّ
وتكفيرها، وتجل

املــنــاســبــات وفــي أعــقــاب كــل عملية إرهــابــيــة. 
أن  أثبتت  والعسكرية  األمنية  األبــحــاث  لكن 
هذه الجماعات استفادت من بعض الروابط 
الــعــائــلــيــة الــضــيــقــة داخــــل األحـــيـــاء واملــنــاطــق 
الجبلية، حيث يعتبر من »العار« تسليم األخ 
أو ابــن العم إلــى الــدولــة، أو رفــض مساعدته 
في حاالت الضيق. فعلى سبيل املثل، كشفت 
العملية اإلرهابية التي عرفتها قرية سبيبة 
القصرين وذهـــب ضحيتها خالد  مــن واليـــة 
الـــغـــزالنـــي، شــقــيــق الــعــســكــري ســعــيــد الـــذي 
ــر، أن األمــــــر كـــان  ــهــ تـــمـــت تــصــفــيــتــه قـــبـــل أشــ
أبــنــاء عــمــومــة اختلفت  بــني  تصفية حــســاب 
ــوقــــوف مع  مـــواقـــفـــهـــم، جــــزء مــنــهــم اخـــتـــار الــ
انحاز  اآلخــر  والــجــزء  اإلرهابية،  املجموعات 

أن عــــددًا مـــحـــدودًا مـــن زعـــمـــاء قــبــائــل بــارزيــن 
سيعقدون  حضرموت  وادي  مــن  ومــســؤولــني 
حضرموت  محافظ  مــع  منفصلة  اجتماعات 
والــجــهــات ذات االخــتــصــاص لـــتـــدارس املــلــف 

األمني في الوادي.
وبــالــرغــم مـــن أن مــحــافــظــة حــضــرمــوت كــانــت 
تحركات  املاضيني  العامني  خــالل  قــد شهدت 
مماثلة تطالب بتثبيت األمن أو سيطرة قوات 
»النخبة« على كامل حضرموت، لكن ما يميز 
الحراك األخير هو تصدره من قبل شخصية 
مـــن خـــــارج إطـــــار االســـتـــقـــطـــابـــات الــســيــاســيــة 
املرجع  املحافظة، واملتمثلة في  التقليدية في 
الــقــبــلــي عــبــدالــلــه مــبــروك بــن عــجــاج الــنــهــدي، 
إلــى مدينة سيئون  السعودية  مــن  قــدم  الـــذي 
املــاضــي، وُرتــب  الــثــانــي  فــي نوفمبر/ تشرين 
أن  قبل  وشعبي،  رســمــي  استقبال  حينها  لــه 
يتزعم وفـــدًا لــزعــمــاء قبائل ووجــهــاء وأعــيــان 
من وادي حضرموت قدم إلى املكال قبل يومني 
الـــوادي.  أمــن  قضية  ملناقشة  البحسني  للقاء 
قيادية  أي صفة  يمتلك  ال  عــجــاج  بــن  أن  كما 
في حلف حضرموت القبلي، الذي تأسس إثر 
وتبنى   ،2013 الــعــام  فــي  الشعبية  االنتفاضة 
الحـــقـــًا تــنــظــيــم  مــؤتــمــر حـــضـــرمـــوت الــجــامــع 
وعدد من األنشطة املطالبة بحقوق املحافظة. 
إال أن تصدره للحراك الحالي، فسره البعض 

القصرين، كشفت  فــي مدينة  بــن جــدو  لطفي 
العملية لم  قــامــوا بتلك  الــذيــن  أن  الــتــحــريــات 
ينزلوا من الجبل، وإنما كانوا يختبئون في 
أحــد أحــيــاء املــديــنــة، وال شــك فــي أن بعضهم 
ــــان يــحــظــى بـــتـــواطـــؤ بـــعـــض أبــــنــــاء حــّيــهــم.  كـ
الواحدة  العشيرة  أبناء  التضامن بني  فقيمة 
ف في سياق مخالف للمصلحة 

ّ
يمكن أن توظ

الوطنية، إذ ال تزال تتمتع القبيلة في بعض 
ــــاط بــتــأثــيــر واســـع قــد يــتــجــاوز مسألة  األوسـ
الـــــوالء لــلــوطــن. ولــعــل اســـتـــمـــرار الــتــوتــر بني 
الداخلية  املناطق  الشرطة خصوصًا وسكان 
التي ال تزال مهمشة، يزيد من تعميق املسافة 
بعض  »حماية«  على  ويشجع  الطرفني،  بــني 

اإلرهابيني وعدم الوشاية بهم.
اســتــمــرار هذه  لفهم  املــهــم  الثالث  العامل  أمــا 
فيتعلق  التخريبي،  نشاطها  فــي  الجماعات 
باملساعدات التي تمتعت بها طيلة السنوات 
األخــيــرة مــن تنظيمات إرهــابــيــة فــي الجزائر 

إدارة  مــن  أبــنــاء حــضــرمــوت  يستهدف تمكني 
أمنيًا وعسكريًا  والصحراء  الــوادي  مديريات 

وإجالء »القوات الغاصبة« من الوادي.
وكان نائب الرئيس ورئيس الحكومة األسبق، 
خالد بحاح، املقرب من اإلمــارات، قد استبق 
الــــحــــراك الـــــذي تــشــهــده حـــضـــرمـــوت بــهــجــوم 
على قــوات املنطقة العسكرية األولــى واصفًا 
»املشبوه«،  بـ وادي حضرموت  في  وجــودهــا 
ــــن أبـــنـــاء  ــــرى مـ ــأخـ ــ ــا بـ ــبـــدالـــهـ ــتـ مـــطـــالـــبـــًا بـــاسـ
الشرطة  جهاز  شهد   ،2011 ومنذ  املحافظة. 
ممنهجًا  اســـتـــهـــدافـــًا  حـــضـــرمـــوت  وادي  فـــي 
عــلــى مـــا يـــبـــدو مـــن خــــالل اغــتــيــال الــعــشــرات 
ــن الــســيــاســي  ــ ــ ــادات ومــنــتــســبــي األمـ ــ ــيـ ــ مــــن قـ
ــدة مـــن ارتـــــــدادات  ــ ــن الـــقـــومـــي، فـــي واحــ ــ واألمــ
أطاحت  التي  السلمية  فبراير/ شباط  ثــورة 
قبل  عبدالله صــالــح،  علي  الــراحــل  بالرئيس 
أن تتعرض مقرات ومنشآت الشرطة في عدد 
من املديريات للنهب إبان الهبة الشعبية في 
العام 2013. ومع تصاعد االنفالت األمني في 
املئات  إبان الحرب اعتكف  وادي حضرموت 
مــن منتسبي األمــــن فــي مــنــازلــهــم خــوفــًا من 
االستهداف، فيما أغلقت مراكز األمن في عدد 
من املديريات بذريعة عدم وجود اإلمكانيات 
الـــذي دفــع املنطقة العسكرية  الــالزمــة، األمـــر 
بــواجــبــات  للقيام  للجيش،  الــتــابــعــة  األولــــى، 
األمــن العام في بعض مــدن الـــوادي. ويعتبر 
العسكرية  املنطقة  قوات  لوجود  املعارضون 
ــيــــرة فــشــلــت في  بــــــوادي حـــضـــرمـــوت أن األخــ
تأمني مديريات الــوادي، فيما يرى املؤيدون 
لبقائها أن حماية املدن من مسؤولية جهاز 
املعضلة  الجيش، ولحل  وليس  الــعــام  األمــن 
األمنية من الضروري إعادة بناء األمن العام. 
على أن السبب الرئيس لتماسك قوات املنطقة 
العسكرية األولــى هو عدم وصــول االجتياح 
الحوثي إلى نطاق سيطرتها، إال أن بقاءها 
إلى الوقت الحالي ارتبط بحسابات سياسية 
وإقــلــيــمــيــة، ورغـــبـــة ســعــوديــة عــلــى مـــا يــبــدو 
بعدم إنشاء أي قوات أو أحزمة أمنية بالقرب 
من حدودها على غرار تلك التي أنشئت على 
أكــده  مــا  الجنوبية، وهــو  املحافظات  امــتــداد 
قــائــد الــقــوات الــســعــوديــة والــتــحــالــف العربي 
في وادي حضرموت في وقت سابق، بقوله 
إن إنشاء قوة جديدة تحت مسمى »النخبة« 
فـــي وادي حـــضـــرمـــوت خـــيـــار غــيــر صــحــيــح، 
فــي ظــل وجـــود وحـــدات جــاهــزة ومــدربــة وما 
زالت تمتلك السالح الثقيل واملنشآت التي لم 

تتضرر من الحرب.

لــلــدولــة ولــلــشــرعــيــة. مــّكــنــت هــــذه الــحــاضــنــة 
ــن الـــتـــزود  الــضــيــقــة الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة مــ
الحاجيات األساسية مثل  بالحد األدنــى من 
الهواتف واألغطية، وكذلك  الطعام وبطاقات 
تتعلق بتحركات  مــعــلــومــات  عــلــى  الــحــصــول 
كما  وجــودهــم.  وبمناطق  واألمنيني  الجنود 
ــًا أن بــعــض  بـــّيـــنـــت املـــعـــطـــيـــات األمـــنـــيـــة أيـــضـ
الــخــاليــا املــســلــحــة تــقــيــم فـــي األحـــيـــاء ولــيــس 
فقط في املناطق الجبلية وبالكهوف. فعندما 
السابق  الداخلية  وزيــر  بيت  محاصرة  تمت 

فشل حلف حضرموت  إلثــبــات  بــأنــه محاولة 
فــــي تــبــنــي مـــطـــالـــب املـــحـــافـــظـــة، بـــعـــدمـــا تــقــلــد 
ــن حــبــريــش الــعــلــيــي  رئــيــســه الــشــيــخ عـــمـــرو بـ

منصب وكيل أول املحافظة.
الــذي تشهده حضرموت  الحراك  مع  وتزامنًا 
ــــاول »املـــجـــلـــس  ــــحـ ــل املـــشـــكـــلـــة األمــــنــــيــــة، يـ لـــحـ
ــــوم إمــــاراتــــيــــًا،  ــــدعـ ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، املـ ــقـ ــتـ االنـ
الترويج  الحراك لصالحه من خالل  استغالل 
ــوات »الـــنـــخـــبـــة الــحــضــرمــيــة«  ــ ملــطــلــب بـــســـط قــ
نــفــوذهــا عــلــى كــامــل حــضــرمــوت وطـــرد قــوات 
املنطقة العسكرية األولـــى. وفــي هــذا السياق، 
علي  الجنوبي«،  »االنتقالي  في  القيادي  قــال 
ا وسنظل من أوائل املطالبني 

ّ
الكثيري: »لقد كن

بـــنـــشـــر قـــــــوات الـــنـــخـــبـــة الـــحـــضـــرمـــيـــة لــتــأمــني 
ــوادي والــصــحــراء فــي أســرع وقت  مــديــريــات الـ
ممكن«. وأكد، في تصريحات صحافية، تأييد 
»املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي« ألي تــحــرك 

وأخــرى من مالي ومن دول جنوب الصحراء 
الكبيرة  الجهود  مــن  الــرغــم  األفــريــقــيــة. فعلى 
ــزائــــري لــضــبــط  ــام بـــهـــا الـــجـــيـــش الــــجــ ــ الـــتـــي قـ
الحدود بني البلدين والتضييق على تحركات 
أن جــزءًا منهم تمّكن  إال  العناصر اإلرهابية، 
واندمج  التونسية،  بالعناصر  االلتحام  مــن 

معهم ضمن تنظيمات موّحدة.
هذه بعض األسباب الجغرافية واالجتماعية 
الــكــامــنــة وراء اســتــمــرار اإلرهــــاب فــي تــونــس. 
وإذا أضيفت إليها الجبهة الليبية التي توفر 
التونسيني،  املقاتلني  مــن  للمئات  آمنًا  مــالذًا 
فــيــمــكــن حــيــنــئــذ الـــقـــول إن املــعــركــة ضـــد هــذه 
الجماعات مرشحة لكي تستمر فترة طويلة، 
تبقى خاللها الدولة الطرف األقوى، في مقابل 
تمّكن هــذه الخاليا مــن حــني آلخــر مــن تنفيذ 
وعسكريني،  أمنيني  تــطــاول  اغتيال  عمليات 
ألن تــــجــــارب الـــعـــالـــم تـــؤكـــد أن الــــحــــرب عــلــى 

اإلرهاب لها كلفة في األرواح واألموال.

خطر »الشارع المضاد«

ــراب،  ــ لـــدعـــوات االحــتــجــاج والــتــظــاهــر واإلضـ
كثف أنصار الحكومة، بشكل الفت، نشاطهم 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وشــنــوا 
ــعــــارضــــة إلظـــهـــار  ــلـــى مــــواقــــع املــ هـــجـــمـــات عـ
االحــــتــــجــــاجــــات، حـــســـب اعـــتـــقـــادهـــم، كــأنــهــا 
مــحــاولــة فــاشــلــة وصــــورة مــن صـــور زعــزعــة 

األمن واالستقرار والتخريب.
ــيــــاســــي عــبــر  ــغــــط الــــســ ومـــــــع اشــــــتــــــداد الــــضــ
الــــشــــارع، وتـــواصـــلـــه فـــي مــديــنــة الــقــضــارف، 
الـــثـــالثـــاء، للمطالبة  أمــــس  ــســــودان،  الــ شــــرق 
بــإســقــاط الــنــظــام وتــنــحــي الــبــشــيــر، وتــكــرار 
قـــمـــع الـــشـــرطـــة لــلــمــحــتــجــني بـــقـــنـــابـــل الـــغـــاز 
النشطاء،  واعتقال عدد من  للدموع،  املسيل 
بــــدأ الـــحـــزب الــحــاكــم بــالــلــجــوء إلــــى الــشــارع 
اليوم،  عبر حشد  لصالحه  لتسخيره  أيضًا 
األربعاء. وكانت قيادة حزب املؤتمر الوطني 
الــتــي انطلقت  املـــدن  يـــزور البشير  تفكر بــأن 
االحتجاجات فيها، مثل عطبرة، التي زارها 
أمـــــس لـــحـــضـــور تـــمـــريـــن عـــســـكـــري مــــن دون 
العمل  وزيـــر  وقـــال  إلــقــاء خطابات مفتوحة. 
ورئـــيـــس حـــزب الــعــدالــة والــتــحــريــر الــشــريــك 
ــو قــــــــردة، إن  ــ ــكـــومـــة، بـــحـــر إدريــــــــس أبــ ــالـــحـ بـ
الوحدة  اليوم هو تعزيز  »الــهــدف من حشد 
العهد  وتجديد  الشعب  وخــيــارات  الوطنية، 
والوفاء للقيادة«. وأوضح أن »الحشد يأتي 
ضــمــن بــرنــامــج اســتــنــفــار شــامــل يعمل على 
حل األزمة االقتصادية عبر مكافحة الفساد 
وكــســر حــلــقــات الـــوســـطـــاء والــســمــاســرة في 
األســـــــواق، والــعــمــل تــحــديــدًا لــحــل مــشــكــالت 
الوقود والسيولة النقدية والخبز«. وبحسب 
مــعــلــومــات »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن الــحــزب 
الــحــاكــم بـــدأ تــحــركــات واســـعـــة مــنــذ يــومــني، 
ــار  ــيـــون مــــن األنــــصــ ــلـ ــو مـ ــد نـــحـ ــهــــدف حـــشـ بــ
لتكون الرسالة واضحة للرأي العام الداخلي 
والعاملي بأن الشعب يقف خلف البشير. لكن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــا دخــــــل الـــــحـــــراك الــشــعــبــي  ــدمـ ــعـ بـ
ــــب بـــســـقـــوط  ــالـ ــ ــــطـ ـ

ُ
ــــي، امل ــــودانــ ــســ ــ الــ

ــنـــحـــي الـــرئـــيـــس عــمــر  الـــنـــظـــام وتـ
البشير عن السلطة، أسبوعه الثالث، يحاول 
حــــزب املــؤتــمــر الــوطــنــي الــحــاكــم واألحـــــزاب 
الشعبي في  الــحــراك  مــجــاراة  مــعــه،  الحليفة 
ــتـــي يــســتــخــدمــهــا، خـــصـــوصـــًا فــي  أدواتــــــــه الـ
الــشــارع، حتى بــاتــت املــعــركــة مــحــصــورة في 
خطب وّد الشارع. وأعلن الحزب الحاكم، قبل 
أحــزاب حليفة له  أيــام، عزمه بالتنسيق مع 
الــحــكــومــة، على تنظيم تجمع  وشــريــكــة فــي 
الذي  للبشير،  األربعاء، مؤيد  اليوم  حاشد، 
سيخطب في الحشد، ومعه عدد من قيادات 
ــيــــة لــلــحــكــومــة.  األحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة املــــوالــ
ـــقـــدم فيها 

ُ
ــــى الــتــي ت ــرة األولـ ولــيــســت هـــي املــ

الــحــكــومــة عــلــى خـــطـــوة تــشــبــه مـــا يـــقـــوم به 
الــــحــــراك الــشــعــبــي. فــفــي األســــبــــوع املـــاضـــي، 
السودانيني«  املهنيني  »تجمع  بــرز  وبعدما 
ــارض كـــديـــنـــامـــو يـــحـــرك االحـــتـــجـــاجـــات  ــعــ املــ
الشعبية في العاصمة الخرطوم والواليات، 
واإلضرابات عن العمل في قطاعات الطبابة 
ــاة والـــصـــحـــافـــة، جــمــعــت الــحــكــومــة  ــامـ واملـــحـ
عـــمـــااًل فـــي الـــخـــرطـــوم لــتــأيــيــد الــبــشــيــر، مع 
الحكومية  العمالية  الــقــيــادات  مــن  تــأكــيــدات 
بأي  اعترافهم  وعـــدم  تنظيماتهم،  بشرعية 
جسم آخر يتحدث ويتحرك باسم املهنيني. 
»تسقط  على شعار  املعارضة  اتفقت  وحــني 
بــــــس«، أي أنـــــه ال خـــيـــار آخـــــر غـــيـــر ســقــوط 
 
ً
النظام، صمم أنصار الحكومة شعارًا مقابال

هو » تقعد بس«، ويعني بقاء النظام كخيار 
وحيد. وبما أن املعارضة تستخدم وسائط 
التواصل االجتماعي بشكل كثيف بما يعود 
االستجابة  فــي  تجلى  جيد  بــمــردود  عليها 

اليومني املاضيني  املخاوف تصاعدت خالل 
مــن حـــدوث مــواجــهــات مــبــاشــرة بــني أنــصــار 
أن  وخصوصًا  بتنحيه،  واملطالبني  البشير 
»تجمع املهنيني السودانيني« املعارض دعا 
هــو اآلخــر إلــى مسيرة فــي مدينة أم درمــان، 
تبدأ من موقف الشهداء باتجاه مقر البرملان 
لقوى  الوحيد  املطلب  تعيد  مــذكــرة  لتسليم 
الحكومة  وحـــل  الــبــشــيــر  بتنحي  املــعــارضــة 

وتشكيل حكومة انتقالية.
التجمعني  املــســافــة بــني  تــبــاعــد  وقـــد يخفف 
ــــزب املـــؤتـــمـــر الــوطــنــي  ــــرر حـ ــــاوف، إذ قـ ــــخـ املـ

التجمع في  الحكومة  الحاكم وشــركــاؤه في 
بينما  الخرطوم،  جنوب  الخضراء،  الساحة 
أعــلــن »تــجــمــع املــهــنــيــني« أنـــه سيتم التجمع 
فــي محطة الــشــهــداء قبل االنــطــالق إلــى مقر 
أم درمــان نفسها.  الواقع في مدينة  البرملان 
ــوات، عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ ــ ــروز دعـ ــ لــكــن بـ
االجتماعي، الختراق التجمع الذي دعت إليه 
الحكومة والهتاف بسقوط النظام بحضور 
البشير نفسه، زاد من حــدة املــخــاوف. ورغم 
عدم تبني هذه الفكرة من أي جهة معارضة، 
حذر الحزب الحاكم على لسان نائب األمني 

»املــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي«، مــحــمــد  ـــ الـــســـيـــاســـي لــ
املعارضة  الضو، من تغلغل قوى  املصطفي 
البشير. وقــال، في تصريح  في حشد تأييد 
صــحــافــي، إن »مـــن يــحــاول اخـــتـــراق الحشد 
عــلــيــه تــحــمــل املــســؤولــيــة، ألنــنــا سنعتبرها 
مــحــاولــة اســتــفــزاز، خــصــوصــًا أنــنــا حصلنا 
الــســلــطــات، ومــن يعترض  على تصديق مــن 
طريقه يــكــون قــد ارتــكــب خطأ كــبــيــرًا«. وأكــد 
الـــضـــو أن »الـــحـــزب مــصــمــم عــلــى املــلــيــونــيــة 
الــبــشــيــر، وأن املــكــان قــد ال يتسع لكل  لــدعــم 
الـــحـــضـــور«. مـــن جـــانـــب آخـــــر، فــــإن الــبــعــض 

الــــحــــاكــــم والـــحـــكـــومـــة  الـــــحـــــزب  يـــعـــتـــقـــد أن 
ــا نــفــســيــهــمــا، ســيــاســيــًا وأخـــالقـــيـــًا، من  ــ ورطـ
للحكومة  تــأيــيــد  بتجمعات  الــســمــاح  خـــالل 
قابل االحتجاجات املناوئة 

ُ
وللبشير، بينما ت

بقنابل الغاز املسيل للدموع واالعتقاالت أو 
الرصاص الحي، وهــو ما أشــار إليه النائب 
مـــجـــدي شــمــس الــــديــــن، خــــالل وجـــــود وزيـــر 
الــداخــلــيــة أحــمــد بـــالل عــثــمــان، فــي الــبــرملــان، 
أول مــن أمــــس، ملــنــاقــشــة تــعــامــل الــشــرطــة مع 
املــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــني. وأعـــلـــن عــثــمــان، ردًا 
الــتــظــاهــر السلمي مكفول  ــك، أن حــق  عــلــى ذلـ

الــســودان، لكن ذلك  بنص دســتــور جمهورية 
ــه، مــرتــبــط بــالــقــانــون،  ــادتــ الـــحـــق، وطــبــقــًا إلفــ
وعلى الجهات التي تريد تنظيم تجمعات أن 
تتقدم بطلب للشرطة للموافقة عليه. وأكد أن 
وزارته لن تتردد في املوافقة على التجمع إذا 
املتقدمة بذلك مسجلة  الجهة  أو  الحزب  كان 
إلى  الــقــانــون، مشيرًا  بموجب  بها  ومــعــتــرف 
أن أحــزاب الحكومة خطت كل تلك الخطوات 

القانونية لقيام حشدها.
ويــبــدو أن تلك املــبــررات لــم تقنع حتى حزب 
ــبـــي )حــــــــزب الــــــراحــــــل حــســن  ــعـ ــر الـــشـ ــمــ ــؤتــ املــ

ــرابـــي(، الــشــريــك الــرئــيــس فـــي الــحــكــومــة،  ــتـ الـ
والذي انتقد على لسان القيادي في الحزب، 
ــــس الــكــنــانــي، الــســمــاح ألنـــصـــار الــحــزب  إدريـ
الحاكم بالتجمع ومنع اآلخرين، مؤكدًا حق 
املـــعـــارضـــني فـــي الـــتـــظـــاهـــر، وخـــصـــوصـــًا أنــه 
التعبير  مــن  منعهم  وعــدم  محاورتهم  يجب 
عن أنفسهم وكبت حريتهم أو قتلهم. وطالب 
بــالــســمــاح لــلــمــحــتــجــني بـــإيـــصـــال مــذكــرتــهــم 
إلغاء  فكرة  يقترح  أن  قبل  الرئاسي،  للقصر 
أن حــزبــه لن  املــؤيــد للبشير، مــؤكــدًا  التجمع 
يـــشـــارك فــيــه. ولـــم تــقــف الـــدعـــوات املــنــاهــضــة 

لحشد التأييد عند حدود األحزاب السياسية، 
الكودة،  الداعية اإلســالمــي يوسف  إذ أصــدر 
بيانًا نشر على مواقع التواصل االجتماعي، 
قــال فيه إن »الــخــروج فــي مسيرة الــنــظــام أو 
حتى املشاركة في حشده هي مشاركة لدعم 
الباطل وتقوية ظالم على مظلومني وتعاون 
عــلــى اإلثــــــم«، مــعــتــبــرًا أن الــحــشــد الــحــكــومــي 
مدعوم من املال العام. وحذر »كل السودانيني 
مــن الــخــروج فــي هــذه املــســيــرة، حتى ال نأثم 
لهم في باطلهم وتقويتهم على  بمشاركتنا 

هذا الشعب املظلوم«.
بيد أن الصحافي عبد املاجد عبد الحميد، 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح  فــي  استبعد، 
ــات بــــني أنــــصــــار الــحــكــومــة  ــهـ ــواجـ ــــدوث مـ حــ
الحاكم  الــحــزب  أن  إلــى  واملــعــارضــة، مشيرًا 
»حريص كل الحرص على تجنب أي مواجهة 
أو تشويش يسرق األضواء عن حشده الذي 
يريده كرسالة سياسية قوية بعد الحديث 
عـــن تــضــعــضــع جــمــاهــيــريــتــه«. وأوضـــــح أن 
ــّيـــر مـــكـــان الــتــجــمــع مــــن حـــدائـــق  ــزب غـ ــحــ »الــ
الخضراء  الــســاحــة  إلــى  الــجــمــهــوري  القصر 
حتى ال تحدث مواجهة وتشويش«، مشيرًا 
إلى أن »األمر سيكون أكثر إحراجًا إن حدث 
بالقرب من القصر الرئاسي«. لكن على املدى 
البعيد، رأى عبد الحميد أن »حشد التأييد 
ــع، ألن املـــعـــارضـــة  ــ ــ ــــى تـــوتـــر واسـ ســـيـــقـــود إلـ
ستلجأ هــي األخـــرى لتأكيد وجــودهــا على 
األرض بتنظيم حشود مماثلة، ما يزيد من 
السوداني، ما  الشارع  حدة االستقطاب في 
ســيــدخــل الــبــلــد فــي نــفــق مــظــلــم«. وعـــن عــدم 
املـــنـــاوئـــة للسلطة  لــالحــتــجــاجــات  الــســمــاح 
بــالــتــعــبــيــر عـــن نــفــســهــا، كــمــا تــعــبــر أحــــزاب 
الــحــكــومــة، قـــال عــبــد الــحــمــيــد إن »تــحــركــات 
املــعــارضــة غــيــر ســلــمــيــة، وتــطــالــب بــإســقــاط 
النظام، لذا ال يمكن للحكومة السماح بها، 
وأي تــعــامــل غــيــر أمـــنـــي ســُيــفــهــم عــلــى أنــه 

تنازل، وهو ما ال تريده الحكومة«.

تستمر العمليات اإلرهابية في تونس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مطالبة ببسط »النخبة« نفوذها على حضرموت )كريم صاحب/فرانس برس(

يهدف الحزب الحاكم لحشد نحو مليون من أنصاره )األناضول(

لها،  الموالي  الشارع  شعبيتها،  إظهار  محاوالتها  إطار  في  السودانية،  السلطات  تستخدم 
في مواجهة المتمسكين بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، وهو ما قد ينذر بزيادة 
قمع  األمن  قوات  مواصلة  مع  خصوصًا  السيطرة،  عن  األوضاع  خروج  خطر  مع  االحتقان، 

متباعدان،  والمعارضين  للسلطة  الموالين  تجمع  موقعي  أن  من  الرغم  وعلى  المعارضين. 
سيتجمع  بينما  الخضراء  الساحة  في  التجمع  إقامة  الحاكم  الوطني  المؤتمر  حزب  قرر  إذ 

المعارضون وسط أم درمان، إال أن الدعوات لخرق التجمع الموالي للرئيس قد تفجر الوضع
الغالف

السودان: السلطة تحّرك 
الموالين اليوم

برزت دعوات الختراق 
التجمع الذي دعت إليه 

الحكومة اليوم

صمم أنصار الحكومة 
شعارًا مقابًال للمعارضة 

هو »تقعد بس«

تتخذ بعض الخاليا 
اإلرهابية من جبل 

الشعانبي ملجأ لها

يقع الوادي تحت سيطرة 
قوات ينتمي أفرادها 
لمختلف المحافظات

تعاني تونس منذ نحو 
8 سنوات من عمليات 

إرهابية، ال تزال مستمرة 
على الرغم من تراجع 

قدرات »الجماعات 
السلفية الجهادية«، لتبرز 
أسباب عدة وراء استمرار 

هذه العمليات

يعمل زعماء قبائل 
حضرموت على توحيد 

جهودهم للضغط 
باتجاه فتح التجنيد لضبط 

األمن، فيما يستغل 
حلفاء اإلمارات هذا األمر

»بمواصلة  الثالثاء،  أمــس  البشير،  عمر  السوداني،  الرئيس  تعهد 
يفكر  من  لكل  رادعــة  قــوة  تكون  مسلحة  ــوات  ق لبناء  الجهد 
ودعا  السودان«.  على  باالعتداء 
لــلــعــودة إلى  ــســالح  »حــامــلــي ال
العقل«.  صوت  وتحكيم  البالد 
هجومه  عــطــبــرة،  فــي  وكـــرر، 
»الذين  قائًال  المتظاهرين،  على 
أسف  بكل  السودان  على  تآمروا 
زرعوا في وسطنا بعض العمالء 
أن  استطاعوا  الــذيــن  والــخــونــة 
النفوس  ضعاف  بعض  يستغلوا 

الذين كسروا وحرقوا وخربوا«.

قوات مسلحة لردع المعتدين

تقرير تحليل
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وسيط لتوريد الغاز اإلسرائيلي لألردن
عمان ـ زيد الدبيسية

ــة فــي  ــاقـ ــطـ كـــشـــف مـــقـــرر لــجــنــة الـ
مجلس الــنــواب األردنـــي، موسى 
ــة  ــركــ هـــــنـــــطـــــش، عـــــــن وجــــــــــــود شــ
من  الــغــاز  تصدير  اتفاقية  لتنفيذ  وسيطة 
إلــى األردن،  سلطات االحــتــال اإلســرائــيــلــي 
ــــود شــبــهــات حــــول تـــورط  مــشــيــرا إلــــى »وجــ
مــســؤولــن وشــخــصــيــات نـــافـــذة فـــي األردن 
ــفـــقـــات وســــاطــــة تـــخـــص هـــذه  فــــي إبــــــــرام صـ
االتفاقية«. وقال هنطش، في تصريح خاص 
إنــه تبن وجــود شركة  الجديد«،  »العربي  لـ
في  ومقرها  الغاز،  اتفاقية  لتنفيذ  وسيطة 
جزر الكايمان )غرب البحر الكاريبي(، وفق 
ما كشفته بنود اتفاقية توريد الغاز لألردن.
فــي  هــــو وارد  كـــمـــا  »الــــشــــركــــة،  أن  وأضـــــــاف 
ــة، تـــســـمـــى جــــــــوردن مـــــاركـــــت، وال  ــيــ ــاقــ ــفــ االتــ
يظهر مالكو هــذه الــشــركــة مــا يــؤكــد وجــود 

ــــذي تم  وضــــع غــيــر ســلــيــم فـــي تــأســيــســهــا الـ
فــي الــخــارج، وهــي غير مسجلة فــي األردن، 
معلومات  أي  معرفة  الصعب  من  وبالتالي 
ــة، مـــن املــمــكــن مــشــاركــة  ــالـ عــنــهــا بـــهـــذه الـــحـ

مسؤولن ومتنفذين أردنين فيها«.
ــة املــمــلــوكــة  ــيــ كـــانـــت شـــركـــة الــكــهــربــاء األردنــ
بــالــكــامــل لــلــحــكــومــة، قـــد وّقـــعـــت اتــفــاقــا مع 
الغاز  امتياز  صاحبة  إنــرجــي،  نوبل  شركة 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة،  قـــبـــالـــة الــــســــواحــ
بقيمة  عاما،   15 ملــدة  بالغاز  األردن  لتزويد 

مقدرة بحوالي 15 مليار دوالر. 
ــا واســــعــــا مــــن قــبــل  ــت االتـــفـــاقـــيـــة رفـــضـ ــ والقــ
الــــشــــارع األردنـــــــي ومــجــلــس الــــنــــواب، الـــذي 
ــى رفــــض  ــلــ ــه عــ ــ ــائـ ــ ــــضـ صـــــــــّوت بـــأغـــلـــبـــيـــة أعـ
مـــســـيـــرات  األردن  شـــهـــد  فـــيـــمـــا  ــيــــة،  ــاقــ ــفــ االتــ
ومظاهرات في مختلف املدن، اعتراضا على 

شراء الغاز من االحتال اإلسرائيلي.
وقـــــال الـــنـــائـــب هــنــطــش: »االتـــفـــاقـــيـــة فيها 

أســـرار غامضة البــد مــن تفسيرها مــن قبل 
أمــرا مشابها  وأن هناك  الحكومة، السيما 
 وجــود شركة 

ّ
تــم فــي الــســابــق، عندما تبن

لــبــيــع  فــــي األردن  مــعــلــومــة  غـــيـــر  وســـيـــطـــة 
الــفــوســفــات فــي الـــخـــارج، اتــضــح فيما بعد 

أنها قصة فساد«.
رئيس  مــن  الطاقة طلبت  لجنة  أن  وأضـــاف 
مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب عــــقــــد جــــلــــســــة مـــنـــاقـــشـــة 
لدراستها بشكل  إليها  لاتفاقية وإحالتها 
تفصيلي والــوقــوف على كــل مــا جــاء فيها، 
مشيرا إلى أن العديد من النواب سيدفعون 
إلغاء  مــجــددًا  الحكومة  مــن  الطلب  بــاتــجــاه 
التزود  مصادر  تعدد  مع  خاصة  االتفاقية، 

بالطاقة.
لكن وزيرة الطاقة والثروة املعدنية األردنية 
قالت، في تصريحات مؤخرا،  هالة زواتــي 
إن إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل »يعني 
املليار  الحكومة مبلغ مليار ونصف  تكّبد 

قيمة الشرط الجزائي«. غير أن عضو لجنة 
الطاقة في مجلس النواب جمال قموه قال، 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح سابق 
داخل  عامة  مناقشة  إلــى  االتفاقية  تحويل 
ــواب مـــهـــم لـــلـــغـــايـــة، حـــتـــى تــتــم  ــنــ مــجــلــس الــ
تنطوي  ومــا  بتفاصيلها  الجميع  إحــاطــة 

عليه االتفاقية من بنود.
وأضـــاف أن عــددًا مــن الــنــواب يــرون ضــرورة 
الــتــراجــع عــن االتــفــاقــيــة، كـــون األردن تمّكن 
مــــن تـــعـــزيـــز مــــصــــادر الــــتــــزود بـــالـــطـــاقـــة مــن 
ــاز بـــواســـطـــة الـــبـــواخـــر،  ــغـ خــــال اســـتـــيـــراد الـ
وإعــــادة ضــخ الــغــاز املــصــري لــــألردن بشكل 
رسمي وبكميات أعلى من املتفق عليها بن 
العديد  نّفذ  األردن  أن  إلــى  وأشـــار  الطرفن. 
ال  وبالتالي  املــتــجــددة،  الطاقة  مشاريع  مــن 
داعي للتمسك باالتفاقية التي باتت تشكل 
مصدر أزمة في الشارع األردني، واملطالبات 

مستمرة بالتراجع عنها.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

بحث اجتماع تجاري وصناعي قطريـ  كويتي، إنشاء 
عاقات  لتعزيز  البلدين  بــن  مشترك  أعــمــال  مجلس 
الـــتـــعـــاون بـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، والـــتـــرويـــج املــشــتــرك 
ملــنــتــجــات الــبــلــديــن عــبــر إقـــامـــة مــعــرض لــهــا فـــي دول 

مختلفة حول العالم.
تجاريًا  وفــدًا  الثاثاء،  أمــس  قطر،  غرفة  واستضافت 
وصــنــاعــيــًا كــويــتــيــًا، بــرئــاســة عــبــد الــكــريــم تــقــي عبد 
الكريم، مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وبمشاركة 
مـــســـؤولـــن مـــن اتـــحـــاد الـــصـــنـــاعـــات وغـــرفـــة الــتــجــارة 

ــال والــصــنــاعــيــن  ــمـ والــصــنــاعــة وعــــدد مـــن رجــــال األعـ
الكويتين يمثلون نحو 20 شركة صناعية.

وأشاد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب األول 
لرئيس غرفة قطر، خال اللقاء، بدور القطاع الخاص 
الكويتي املهم في مساعدة نظيره القطري على تجاوز 
تـــداعـــيـــات الـــحـــصـــار الـــجـــائـــر، إذ ســاهــمــت الــشــركــات 
الكويتية في مد السوق القطري بالعديد من املنتجات 
والـــســـلـــع، مــمــا ســـاهـــم فـــي اســـتـــقـــرار الـــســـوق املــحــلــي. 
وتـــفـــرض الــســعــوديــة واإلمــــــــارات والــبــحــريــن ومــصــر 

حصارا على قطر منذ 5 يونيو/ حزيران 2017.
ولفت الكواري إلى أن عدد الشركات الكويتية اململوكة 

بلغ  قــد  قطر  فــي  كويتين  ملستثمرين   %100 بنسبة 
الــشــركــات القطرية  نــحــو 194 شــركــة، فــي حــن بلغت 
الكويتية املشتركة نحو 332 شركة، ليصبح إجمالي 
العاملة  املشتركة  والقطرية  الكويتية  الشركات  عــدد 
فــي الــســوق الــقــطــري بنهاية الــعــام املــاضــي نحو 526 
عـــام 2017 وبنمو  بنهاية  مــقــابــل 393 شــركــة  شــركــة، 

بلغت نسبته %34.
الكويتي، عبدالكريم  الوفد  أشــار رئيس  ومن جانبه، 
تقي، إلى أن القطاع الصناعي من املمكن أن يلعب دورًا 
مهما في تعزيز عاقات التعاون مع الجانب القطري.

ــتــــرح عــضــو مــجــلــس إدارة غـــرفـــة قـــطـــر، عــلــي بن  واقــ

مشترك  أعمال  مجلس  تأسيس  املسند،  عبداللطيف 
العمل على تسهيل اإلجـــراءات  أجــل  البلدين، من  بن 
وتعزيز التواصل والتعاون، وكذلك استضافة مكتب 
مقر  فــي  الكويتية  للصناعة  الــعــامــة  للهيئة  تمثيلي 
غرفة قطر ليكون حلقة وصل بن الصناعين في قطر 
والكويت. وشهدت العاقات بن قطر والكويت مزيدًا 
من النمو والتطور على مدى السنوات املاضية، وبلغ 
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري نــحــو 2.8 مــلــيــار ريـــال )769 
مليون دوالر( خال األشهر التسعة األولــى من العام 
املاضي 2018، بزيادة 12% عن نفس الفترة من 2017، 

وفقا للنائب األول لرئيس غرفة قطر.

ترويج مشترك للمنتجات القطرية والكويتية

احتياطي الصين يتجاوز
3 تريليونات دوالر 

سّجل احتياطي النقد األجنبي 
الصيني 3.07 تريليونات دوالر، 

بنهاية ديسمبر/كانون األول 
املاضي، مقابل 3.06 تريليونات 

دوالر، في نوفمبر/تشرين 
الثاني.  ووفقًا لبيانات صادرة 

عن بنك الشعب الصيني )البنك 

املركزي(، فإن احتياطي النقد 
األجنبي ارتفع بنسبة 0.4% على 

أساس شهري، في ديسمبر/
كانون األول، متجاوزًا توقعات 
السوق.  وأرجعت البيانات هذا 

االرتفاع إلى العمالت القوية 
املقومة بغير الدوالر، وارتفاع 

أسعار سندات الخزانة لدى الدول 
الكبرى، بجانب التغير في أسعار 
األصول. وأضاف بنك الشعب أن 
احتياطي الذهب في البالد ارتفع 

إلى 59.56 مليون أوقية الشهر 
املاضي، مقابل 59.24 مليون 

أوقية املسجلة في نوفمبر/تشرين 
الثاني، وهو ما يعد أول ارتفاع 

منذ أكتوبر/تشرين األول 2016.

تراجع كبير ألرباح سامسونغ
سجلت شركة سامسونغ 

لإللكترونيات تراجعا كبيرا في 
أرباحها التشغيلية بنسبة بلغت 

28.7%، في الربع األخير من العام 
املاضي، على أساس سنوي. 

وأفادت الشركة الكورية الجنوبية، 
في بيان لها، أمس الثالثاء، بأن 
األرباح التشغيلية بلغت 10.8 

تريليونات وون )9.66 مليارات 
دوالر(، في الفترة من أكتوبر/

تشرين األول إلى ديسمبر/
كانون األول املاضيني، مقابل 

15.1 تريليون وون التي سجلت 
في الربع السابق، بتراجع 

بلغت نسبته 38.5%. واألرباح 
التشغيلية املسجلة هي األدنى 
منذ الربع األول من عام 2017. 
ووفق الشركة، فإن املبيعات قد 
انخفضت بنسبة 10.6%، على 
أساس سنوي، إلى 59 تريليون 
وون خالل الفترة املذكورة.  ولم 

تعلن سامسونغ عن صافي أرباح 
الربع األخير، وسيتم اإلعالن عن 
تقرير األرباح النهائي، في وقت 

الحق من يناير/كانون الثاني 
الجاري. 

تراجع مؤشر مسقط
تراجع املؤشر العام لسوق مسقط 

في نهاية تعامالت أمس الثالثاء، 
بنسبة 0.03%، ليغلق عند 

مستوى 4310.85 نقاط، خاسرًا 
1.41 نقطة عن تداوالت اإلثنني 

املاضي. وتأثر املؤشر العام 
بتراجع أسهمه القيادية، السيما 
املدينة لالستثمار، الذي تصّدر 

األسهم املتراجعة بنسبة %5.41، 
والخليجية لالستثمار بنسبة 
2.78%، واألسماك الُعمانية بـ 

1.64%. وهبط حجم التداوالت إلى 
3.56 ماليني سهم، مقابل 14.31 
مليون سهم في الجلسة السابقة، 

وانخفضت قيمة التداوالت إلى 
510.8 آالف ريال )1.3 مليون 

دوالر(، مقابل 1.8 مليون ريال في 
جلسة اإلثنني.

متفرقات

زيت النخيل 
الماليزي يتسبب 
بأزمة مع أوروبا

)إيمانويل  إلــى رئيس فرنسا  الـــوزراء، مهاتير محمد، سيرسل رسالة احتجاج  إن رئيس  كــوك ســوه سيم،  املاليزية، تيريزا  الصناعة  قالت وزيــرة 
ماكرون( ورئيسة وزراء النرويج )إرنا سولبرغ(، احتجاجًا على قرار البرملان األوروبي حظر استخدام زيت النخيل. ونقلت وكالة األنباء الوطنية 
الــدول وإنها ستتخذ كل  املاليزية »برنام«، أمس الثاثاء، عن الوزيرة قولها إن »ماليزيا بوصفها دولــة مصدرة لزيت النخيل، لن تقبل قــرار هذه 
اإلجراءات الازمة، وإال فإن هذا األمر سيؤثر سلبا على العاقات التجارية الثنائية بن ماليزيا واالتحاد األوروبي«.  ُيذكر أن الحكومة النرويجية 

هي الثالثة لدى الدول األعضاء لاتحاد األوروبي، التي وافقت على حظر استخدام زيت النخيل، بعد سويسرا وفرنسا.

اقتصاد
األربعاء 9  يناير/ كانون الثاني 2019 م  3  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1591  السنة الخامسة
Wednesday 9 January 2019

)Getty(

مالحظات في محاولة انقالب الغابون

دورا فرنسا والمغرب ومستقبل بونغو

بريطانيا تتمسك بموعد بريكست

لفرنسا قاعدة 
عسكرية في الغابون 

تضّم نحو 350 عسكريًا

باريس ـ محمد المزديوي

ــــون، إلـــــــى جـــانـــب  ــابــ ــ ــغــ ــ ــبـــر الــ ــتـ يـــعـ
تـــشـــاد حـــالـــيـــًا، مـــن أكـــثـــر الــبــلــدان 
ــا،  ــة قـــــربـــــًا مــــــن فــــرنــــســ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ األفـ
ومــــا يــجــمــع لــيــبــرفــيــل بـــبـــاريـــس يــجــعــل من 
الهيمنة  خـــارج  الــغــابــون  تــصــّور  املستحيل 
الفرنسية في أي وقــت من األوقـــات. ويشهد 
الذي  البلد،  الفرنسي بهذا  التعلق  على هذا 
عـــاش فــتــرات اســتــقــرار طــويــلــة خــافــًا لكثير 
مــن الــبــلــدان األفــريــقــيــة األخــــرى وخـــدم فيها 
مــصــالــح فــرنــســا فــي إطــــار ســيــاســة »فــرنــســا 
أفريقيا«، دوُر فرنسا في دعم الرئيس الراحل 
عمر بونغو و»وريــثــه« نجله علي، في وجه 
الرغم  معارضيه واالعتراف بانتخابه، على 
مــن االعــتــراض املــتــزايــد، مــن املــعــارضــة ومن 
»الــوراثــيــة«.  الجمهورية  هــذه  الــشــعــب، على 
األخيرة،  الرئاسية  االنتخابات  أن  العلم  مع 
التي جرت في أغسطس/آب 2016، تّمت في 
ــــت خــالــهــا املــعــارضــة  وضــعــيــة صــعــبــة، دانـ
لــجــوء الــنــظــام للتزوير مــن أجــل فــرض علي 

بونغو.

ساعات سريعة
وبرز امللف الغابوني مجددًا، بفعل املحاولة 
االنــقــابــيــة الــتــي جــــرت لــيــل األحــــد االثــنــن، 
فـــي لــيــبــرفــيــل، والـــتـــي قـــامـــت بــهــا مــجــمــوعــة 
ــبــــاط. فـــشـــلـــت املــــحــــاولــــة، الــــتــــي لــم  مــــن الــــضــ
ــم يــدم  تــجــد صـــدى داخــلــيــًا وال خــارجــيــًا. ولـ
»االنــقــاب« ســوى بضع ساعات، قبل إعان 
الــحــكــومــة اســتــعــادتــهــا الــســيــطــرة، واعــتــقــال 
بيان  وكــان  الخمسة.  االنقابين  مــن  أربــعــة 
ــدو  ــ ــه كـــيـــلـــي أونــ ــمـ ــيــــن، الـــــــذي تـــزعـ ــقــــابــ االنــ
انتقد  قد  الجمهوري،  الحرس  من  أوبيانغ، 
ــافـــظـــن املــتــشــبــثــن بــالــســلــطــة الـــذيـــن  »املـــحـ
يـــصـــادرونـــهـــا«، مــعــلــنــًا عـــن ظــهــور »الــحــركــة 
الوطنية لقوات الدفاع واألمن في الغابون«. 
»تـــأســـيـــس مــجــلــس وطـــنـــي إلعــــادة  ووعـــــد بــــ
الــديــمــقــراطــيــة، مـــن أجــــل تــأمــن اســتــمــراريــة 
الـــدولـــة وتــأمــن انــتــقــال ديــمــقــراطــي للشعب 
الــغــابــونــي«. غــيــر أنـــه وبــعــد اعــتــقــالــه قـــال إن 
»ضباط الجيش حاولوا االنقاب الستعادة 
الديمقراطية«. وقال املتحدث باسم الحكومة 
غــي-بــرتــران مابانغو إن »اثــنــن مــن مدبري 
اعتقلوا«.  آخرين  ثمانية  وإن  ُقتا  االنقاب 
قــبــل تــفــّقــد مــحــطــة االذاعـــــة الــحــكــومــيــة أمــس 
ــاة إلـــــى الــعــاصــمــة  ــيـ ــاء، وعـــــــودة الـــحـ ــثــــاثــ الــ

ليبرفيل.

إدانة باريس
الـــفـــرنـــســـيـــون بــطــبــيــعــة الــــحــــال لــــم يـــكـــونـــوا 
بعيدين عن أجــواء ما حصل ودانــت باريس 
ــــى »االحــــتــــرام  مـــحـــاولـــة االنــــقــــاب ودعــــــت إلـ
ــالـــت املــتــحــدثــة بــاســم  الــــتــــام« لــلــدســتــور. وقـ
الخارجية الفرنسية، آغنيس فون دير مول: 
»ندين أي محاولة تغيير للنظام خارج إطار 
الغابون ال  أن »استقرار  الدستور«، مضيفة 
الكامل  االحــتــرام  إال ضمن  أن يضمن  يمكن 

يزالون يسيطرون على األوضاع في الباد. 
وهــــو مـــا جــعــل هــــذه املـــحـــاولـــة االنــتــخــابــيــة 
الحماسية،  شعاراتها  رغــم  بالفشل،  تبوء 
والتي قد تغوي الكثير من املواطنن، الذين 
تعبوا من تسلط أسرة بونغو على مقدرات 

الباد.

الحضور العسكري الفرنسي
ومـــــــا يـــغـــيـــب عـــــن كـــثـــيـــريـــن هـــــو الـــحـــضـــور 
ــذا الـــبـــلـــد، مــنــذ  ــ الـــعـــســـكـــري الـــفـــرنـــســـي فــــي هـ
اســتــقــالــه عـــن فــرنــســا ســنــة 1960. وتــنــشــر 
فـــرنـــســـا قـــواتـــهـــا انـــســـجـــامـــًا مــــع اتـــفـــاقـــيـــات 
املــعــلــن من  والــــغــــرض  أغـــســـطـــس/آب 1960. 
الطرفن، هو تأمن مصالح فرنسا وحماية 
العملياتي  االنتشار  دعــم  وأيــضــا  رعــايــاهــا، 
في املنطقة، إضافة إلى املشاركة في التعاون 
اتفاقيات  تنفيذ  إغــفــال  يمكن  وال  اإلقليمي. 
ــار  ــ ــــي إطـ ــري الــــثــــنــــائــــي، فـ ــكـ ــسـ ــعـ الــــتــــعــــاون الـ
املوقعة  الدفاع،  ميدان  في  التعاون  معاهدة 
الــدول  مــع الغابون عــام 2011. وأيــضــًا لدعم 

األفريقية في تعزيز أمنها الجماعي.
ولـــفـــرنـــســـا قــــاعــــدة عــســكــريــة فــــي الــعــاصــمــة 
وكــان  عسكريًا،   350 نحو  تضّم  الغابونية، 

نــحــو 110 عــســكــريــًا مــنــهــم، قـــد وصـــلـــوا إلــى 
الـــقـــاعـــدة بــتــاريــخ 15 نــوفــمــبــر املـــاضـــي، في 
مهمة غير محددة لوسائل اإلعام تستغرق 
4 أشهر. وهو ما جعل الكثير من الغابونين 
يتساءلون عن الدور املستقبلي لهذه القوات 

فـــي حــــال مــــصــــادرة الــســلــطــة إذا غــــاب علي 
بونغو عن املشهد السياسي الغابوني. وإذا 
كانت العملية االنقابية قد فشلت، فإن كثر 
لم يكونوا يتصّورون نجاحها بسبب حاجة 
البلد، خصوصًا في حربها  فرنسا إلى هذا 
الطويلة املنهكة من أجل استئصال اإلرهاب. 
بونغو  علي  الغابوني،  الرئيس  ولكن حالة 
الصحية املقلقة، لن تساهم في إعادة األمور 
إلى نصابها، وسط وجود كثيرين من القادة 

الطامحن في خافته.

صحة بونغو
حــالــيــًا، ال يــعــرف الــشــعــب الــغــابــونــي شيئًا 
ــيـــة، مــــا إذا كـــان  ــيـــســـه الـــصـــحـ ــالــــة رئـ عــــن حــ
»حــالــة إرهـــاق شــديــد«، أم أن  األمــر متعلقًا بـــ
الـــوضـــع أخـــطـــر، خــصــوصــًا أن عــلــي بونغو 
أصــيــب بــجــلــطــة دمــاغــيــة، مــنــذ 24 أكــتــوبــر/

تشرين األول املاضي. وانعدام الشفافية في 
املوضوع، ساهم في رفع منسوب الغموض 
وبالتالي إمكانية حصول بعض التحركات، 
كما هو الحال في ممارسة السلطة لدى الدول 
الــحــزب الــواحــد أو الحكم الــواحــد. ولــم يعلم 
الغابونيون عن وصول رئيسهم املريض إلى 
الــعــاج فــي مستشفياتها،  املــغــرب ملــواصــلــة 
إاّل  املاضي،  الثاني  يوم 27 نوفمبر/تشرين 
الرئيس، سيلفيا بونغو،  من صفحة زوجــة 

على موقع »فيسبوك«.
واستؤنفت حركة السير أمس على الطريق 
البحرية وعلى جادة تريومفال في العاصمة 
لــيــبــرفــيــل. كـــذلـــك أعـــيـــد فــتــح مــعــظــم املــتــاجــر 
واملـــطـــاعـــم املــقــفــلــة. ولـــوحـــظ أيـــضـــًا انــتــشــار 
كثيف لقوى األمن في العاصمة، وقد جالت 
دوريــات من املدرعات العسكرية هناك. وفي 
ــى مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، ســمــعــت طــلــقــات  ــوالــ حــ
ــــو الــشــعــبــي فــي  نــــاريــــة مــتــفــرقــة فــــي حــــي ريـ
ليبرفيل، وفق مصادر متطابقة. وإذا كانت 
للتلفزيون  الوطنية  األولــى«  »غابون  شبكة 
استأنفت برامجها مساء االثنن، فان شبكة 
ما  املتواصل  لاعام  الرسمية   »24 »غابون 

زالت متوقفة صباح أمس الثاثاء.
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سياسة

رفضت الحكومة 
البريطانية التقارير عن 

تفاوضها مع االتحاد 
األوروبي لمد موعد 

تطبيق بريكست، 
الذي سيصوت البرلمان 
البريطاني عليه في 15 

يناير/ كانون الثاني الحالي

مع فشل انقالب الغابون، بعد ساعات قليلة على إعالنه، عادت إلى الواجهة عالقة هذا البلد األفريقي مع فرنسا أوًال، ثم في 
سياق ما إذا كان هناك خطة لمرحلة ما بعد الرئيس علي بونغو، الذي يمضي فترة عالجه في المغرب

استعادت الحكومة السيطرة على األوضاع )ستيف جوردان/فرانس برس(

مع اقتراب تصويت البرملان البريطاني على 
اتــفــاق بــريــكــســت، بـــدأت تطفو عــلــى السطح 
ــقـــاريـــر عــــن مـــفـــاوضـــات تــجــريــهــا حــكــومــة  تـ
تيريزا مــاي ملــد أجــل االنفصال عــن االتحاد 
ــــارس/ آذار املــقــبــل،  األوروبــــــي ملـــا بــعــد 29 مـ
وهو ما سارعت الحكومة البريطانية لنفيه، 

مؤكدة تمسكها بموعد بريكست. 
ــــي في  وتـــغـــادر بــريــطــانــيــا االتـــحـــاد األوروبــ
ــادة  ــ ــارس عـــنـــدمـــا يــنــتــهــي تـــوقـــيـــت املـ ــ 29 مــ
50 مـــن مــعــاهــدة االتـــحـــاد األوروبـــــــي الــتــي 
زالـــت ضبابية شديدة  ــراء. ومــا  اإلجــ تحكم 
تــكــتــنــف مــســتــقــبــل الـــــخـــــروج الـــبـــريـــطـــانـــي 
مــن االتـــحـــاد. وإضــافــة إلـــى االنــفــصــال دون 
اتــفــاق أو الــخــروج وفــقــًا لبنود اتــفــاق مــاي، 
تشمل الــخــيــارات األخــــرى تــأجــيــل الــخــروج 
أو  برملانية  النــتــخــابــات  الــدعــوة  أو  رسميًا 
االتحاد  آخــر على عضوية  استفتاء  إجــراء 
الحكومة  باسم  وأعــلــن متحدث  ــي.  األوروبــ
الــبــريــطــانــيــة أن الــبــرملــان ســيــصــوت فــي 15 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــحــالــي على اتفاق 
بــريــكــســت الــــذي تــفــاوضــت حــولــه لــنــدن مع 
النقاشات  وستستأنف  األوروبـــي.  االتحاد 

حــــول هــــذا الــنــص الـــيـــوم وغــــدًا فـــي مجلس 
الـــعـــمـــوم، ويــمــكــن أن تــمــدد حــتــى الــجــمــعــة، 
لــكــن اعــتــمــاده يبقى مــهــددًا، ألن عـــدة نــواب 
مــن مــؤيــدي ومــعــارضــي بريكست على حد 
سواء يعارضونه. وكانت ماي قد اضطرت 
ــلـــى بـــريـــكـــســـت فــي  ــويـــت عـ ــتـــصـ لـــتـــأجـــيـــل الـ
ديسمبر/ كانون األول املاضي، إثر تأكدها 

من رفض النواب لاتفاق.
ــــراف«  ــغـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة »ديــــــــلــــــــي تـ ــفــ ــيــ ــحــ ونـــــقـــــلـــــت صــ
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، عـــن مــصــادر 
لـــم تـــحـــددهـــا، أن مـــســـؤولـــن مـــن بــريــطــانــيــا 
واالتـــحـــاد األوروبـــــي يــنــاقــشــون احــتــمــال مد 
أجــــل االنـــفـــصـــال الــرســمــي عـــن االتــــحــــاد، في 
ظـــل مـــخـــاوف مـــن عــــدم املـــوافـــقـــة عــلــى اتــفــاق 
بــريــكــســت بــحــلــول 29 مــــارس. وقــالــت ثاثة 
مـــصـــادر فـــي االتـــحـــاد األوروبــــــي للصحيفة 
بـــريـــطـــانـــيـــن »يــســتــكــشــفــون  إن مـــســـؤولـــن 
ويختبرون« إمكانية مد أجل املادة 50 التي 
تحدد شروط الخروج من االتحاد األوروبي 

في معاهدة لشبونة. 
ونـــفـــى وزيـــــر شـــــؤون الــــخــــروج مـــن االتـــحـــاد 
األوروبي، ستيفن باركلي، ما ورد في تقرير 
»ديــلــي تــلــيــغــراف«، وقـــال »ســنــغــادر االتــحــاد 
األوروبي يوم 29 مارس. ال نتطلع ملد األجل«. 
وعند سؤاله مباشرة عما إذا كان ينفي صحة 
ــال بــاركــلــي »نــعــم. ألنــنــي أوضــح  الــتــقــريــر، قـ
تمامًا أن سياسة الحكومة هي املغادرة يوم 
29 مــارس«. وأشــار إلى أن مد أجل املــادة 50 
وإنما  املتحدة،  للمملكة  أحــاديــًا  قـــرارًا  ليس 
رؤســاء  مــن  باإلجماع  ملوافقة  أيضًا  يحتاج 
دول االتحاد األوروبي. كما أكد وزير الدولة 
البريطاني لشؤون بريكست، مارتن كاالنان، 
في بروكسل، أمس الثاثاء، أن »املادة 50 لن 
يتم تمديدها. سنغادر االتحاد األوروبي في 

29 مارس هذا العام«.
وتـــســـعـــى رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

ــلــــى تـــطـــمـــيـــنـــات مـــــن االتــــحــــاد  ــلـــحـــصـــول عــ لـ
األوروبي بشأن أكثر البنود إثارة للجدل في 
اتفاقها، وهو سياسة تأمن ملنع وجود حدود 
مــحــكــمــة بـــن أيـــرلـــنـــدا، الــعــضــو فـــي االتـــحـــاد 
التابع  الشمالية  أيــرلــنــدا  وإقــلــيــم  األوروبــــي، 
لبريطانيا. وقال رئيس حكومة أيرلندا، ليو 
فارادكار، إن االتحاد األوروبــي مستعد ملنح 
الخاص  الترتيب  بريطانيا تطمينات بشأن 
بــأيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة قــبــل تــصــويــت أعــضــاء 
الــبــرملــان الــبــريــطــانــي عــلــى اتـــفـــاق بــريــكــســت. 
وقال فارادكار، بحسب ما نقلت عنه صحيفة 
»أيرش تايمز« أمس الثاثاء: »ال نريد إجبار 
بريطانيا على فعل شيء ما. نريد أن نجري 
الــعــاقــات املستقبلية على  بــشــأن  مــحــادثــات 
التطمينات  نـــوع  أعــتــقــد أن هـــذا هـــو  الـــفـــور. 
التي نسعد بمنحها«. لكن الوزير البريطاني 
السابق املــســؤول عــن شـــؤون االنــســحــاب من 
رئيسة  واملعارض التفاق  األوروبــي  االتحاد 
الــحــكــومــة مـــع أوروبــــــا، ديــفــيــد ديــفــيــس، قــال 
فـــارادكـــار  اقــتــرحــهــا  الــتــي  إن تطمينات مــثــل 
لـــن تـــكـــون كــافــيــة إلقـــنـــاع املـــعـــارضـــن بــدعــم 
ــــس، عــلــى أنــه  ــــرت بـــاريـــس، أمـ ــاق. وأصــ ــفــ االتــ
يمكن لاتحاد األوروبي فقط تقديم تعهدات 
سياسية ملــســاعــدة مـــاي عــلــى إقــنــاع الــنــواب 
املــتــردديــن بــاملــوافــقــة عــلــى بــريــكــســت. وحثت 
ــرة الـــشـــؤون األوروبــــيــــة نــاتــالــي لــويــزو  ــ وزيــ
ــنــــواب الــبــريــطــانــيــن املـــتـــرديـــن عــلــى دعــم  الــ
اتــفــاق بــريــكــســت. وقــالــت »نــحــن بــحــاجــة إلــى 
ــر  ــذا األمـ ــروج. هــ ــخــ ــفـــاق الــ املـــصـــادقـــة عــلــى اتـ
هــو الــحــل األفــضــل بالنسبة إلـــى الــطــرفــن«. 
ــي  ــارت إلـــى أنـــه يمكن لــاتــحــاد األوروبــ ــ وأشـ
تقديم »تعهدات سياسية« ملساعدة ماي على 
إقناع البرملان باالتفاق »لكن ال يمكننا القيام 

بأكثر من ذلك«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

الفرنسية  الــعــاقــة  فـــي  لــبــنــود دســـتـــورهـــا«. 
الغابونية، دور مغربي تعتمد عليه فرنسا، 
الرتــبــاطــه الــوثــيــق بــالــغــابــون، املــؤيــد ملوقف 
ــلـــت إلـــى  الــــربــــاط مــــن أزمــــــة الــــصــــحــــراء، وصـ
درجة انتشار قوات مغربية خاصة لحماية 
القصر الرئاسي، أيام األب وأيام االبن، الذي 
املغرب،  في مستشفيات  يتعافى من مرضه 
أواًل إلى السعودية في  الباد  بعد مغادرته 
املاضي. وتجمع علي  األول  أكتوبر/تشرين 
بــونــغــو عـــاقـــات شــخــصــيــة قـــويـــة مـــع املــلــك 
املــغــربــي محمد الـــســـادس، مــنــذ أيـــام مــا قبل 

وجودهما في السلطة.
غاب  التي  الطويلة  الفترة  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  بلده،  عن  بونغو  علي  الرئيس  فيها 
ــال الـــرئـــيـــس املـــدعـــومـــن مـــن فـــرنـــســـا، ال  ــ رجـ

متابعة

■ الثلج األبيض حّول السكوت عن ظروف ساكني املخيمات إلى صمت 
أسود. #الجئون_في_عن_العاصفة #لبنان

■ الدول العربية )السعودية، مصر، اإلمارات( التي تتحّرك من أجل 
تأهيل نظام بشار األسد وإعادته للجامعة العربية، كان يجدر بها أن 

تفكر بالاجئن السورين في املخيمات في هذا الشتاء...

 الدولتن« عفا عليه الزمن. 
ّ

 »حل
ّ

■ رئيس الكنيست الصهيوني يقول إن
ويضيف: »ال أعتقد أن أي شخص بوسعه أن يقص على الخريطة، حدود 

الدولتن بشكل صحيح«. لم يقبلوا يومًا التنازل عن األرض، وما كانوا 
يعرضونه طوال الوقت هو حكم ذاتي ال أكثر. الكل يدرك ذلك، لكن بيع 

الوهم ضرورة لتبرير االنبطاح.

■ علينا أال ننسى عصام الزامل وال ننسى جمال خاشقجي وغيرهم... 
نذّكر بهم ما استطعنا. نشارك في الجريمة عندما ننساهم. لو كانت 

السعودية دولة محترمة لكان عصام وزير مالية أو وزير نفط... من 
خال حسابه كنت أفهم السعودية بدقة، شاب يجّسد الذكاء والوعي 

واالستقامة ال يزال في السجن.

■ يبدو أن اململكة العربية السعودية دخلت اليمن بإذن من هادي، 
وأن اإلمارات العربية دخلت اليمن بإذن من السعودية، ولن يخرجا 

من اليمن إال بقوة األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي بقرارات 
حازمة!

■ أردوغان يرفض استقبال مستشار األمن القومي األميركي جون 
بولتون بسبب تصريحاته األخيرة حول سورية، واألخير يضطّر 

ملغادرة أنقرة بعد أن اقتصرت محادثاته مع املتحدث الرئاسي التركي 
فقط. تصريحات بولتون املفاجئة أربكت املشهد!

■ محمد أبو تريكه يدافع عن حق مصر في تنظيم كأس أمم أفريقيا 
2019، في مواجهة ملف جنوب أفريقيا. املفارقة أن أبوتريكه لن يحضر 
البطولة على األغلب ألنه ممنوع من دخول مصر بسبب ماحقة النظام 

له.

■ عادل عبد املهدي فشل حتى قبل انتهاء ربع املهلة املحددة له، من 
خال عدم قدرته على رفض مرشح السعودية وال مرشح إيران.

االنقالبية  المحاولة  الذين قادوا  العسكريين  الغابونية،  السلطات  أحالت 
الفاشلة، إلى النيابة العامة. وأكد وزير االتصال المتحدث باسم الحكومة 
الغابونية، غي برنار مابانغو، أن »الهدوء عاد بعد توقيف العسكريين 
الذين قادوا المحاولة االنقالبية الفاشلة«. وأضاف أن »الحكومة، وفور 
علمها بالحادث، أحدثت جهاز تدّخل مّكن تفعيله بسرعة من تحييد 
»هدوء  إلى  المقيمين  وطمأن  المجموعة«.  عناصر  جميع  توقيف 

األوضاع«.

محاكمة العسكريين
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عمان ـ زيد الدبيسية، 
بغداد ـ سالم الجاف

املــالــيــة  فـــي وزارة  مـــســـؤول  قــــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  األردنــيــة لـــ
امللف املــالــي بــن األردن والــعــراق 
مــازال عالقًا، مشيرًا إلى أن هناك مطالبات 
ــرف عـــلـــى اآلخــــــر مـــنـــذ نــظــام  ــ مـــالـــيـــة لـــكـــل طـ
ــدام حــســن، لـــم تــتــم تسويتها  الــرئــيــس صــ

حتى اآلن.
ـــح املـــســـؤول أن املــطــالــبــات األردنـــيـــة  وأوضــ
نظيره  على  املــركــزي  للبنك  ديونًا  تتضمن 
العراقي بأكثر من مليار دوالر، فيما تطالب 
بــغــداد عــّمــان بــودائــع مــجــمــدة، مــن دون أن 

يكشف عن حجمها.
لكن مقرر اللجنة املالية في البرملان العراقي 
هوشيار عبد الله، قال في تصريح لـ«العربي 
أن  إلــى  تشير  املتوفرة  »البيانات  الجديد«: 
للعراق ما بن 3 و5 مليارات دوالر مودعة 
في األردن منذ زمن نظام صدام، وال يوجد 

مكاشفة أردنية حقيقية«.
وأضــــاف عــبــدالــلــه »أعــتــقــد أنـــه حـــان الــوقــت 
لفتح ملف األموال واملستحقات التي لنا أو 
علينا مع األردن، هناك مسؤوليات على كا 
الطرفن«. وتابع: »حتى اآلن ال يوجد تحرك 
جــــدي مـــن بـــغـــداد نــحــو األمـــــــوال الــعــراقــيــة 
الــوقــت  فـــي  ــنـــاك  فـــي األردن، وهـ املــــوجــــودة 
نفسه أرقام على العراق كدين لألردن أيضا، 
ليس هناك حسم بشأنه، بالتالي من املهم 
أن يكون هناك تحريك للملف من الجانبن 
أو على األقــل مكاشفة السترجاع كل طرف 

حقه«.
وكـــان الــبــلــدان قــد اتــفــاقــا نــهــايــة ديسمبر/
املـــاضـــي عــلــى تــشــكــيــل لجنة  كـــانـــون األول 
مـــالـــيـــة قـــانـــونـــيـــة لـــوضـــع حـــلـــول لــلــمــلــفــات 
املالية العالقة بينهما، ضمن قرارات تتعلق 

بالتعاون في قطاعات اقتصادية عدة، منها 
الــنــقــل والــــزراعــــة والــصــنــاعــة واالتـــصـــاالت 
وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات. ويــســعــى األردن 
العراق  االقتصادية مع  إلى تعزيز عاقاته 
العالقة،  امللفات  من  للعديد  حلول  وإيجاد 
مــن أجـــل تنشيط صـــادراتـــه الــتــي تــضــررت 
املــاضــيــة بسبب  الــســنــوات  فــي  بشكل كبير 
الــــحــــرب ضــــد تــنــظــيــم داعـــــــش فــــي الــــعــــراق 

وإغاق الحدود بن البلدين.
كــانــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة، قـــد انــســحــبــت من 
الوحيد  الــبــري  املعبر  وهــو  معبر طريبيل، 
املمتدة ملسافة  الــحــدود  الجانبن على  بن 
180 كيلومترًا، صيف 2014، بعد ما سيطر 
الجانبن  لــكــن  املــعــبــر،  عــلــى  داعـــش  تنظيم 
أعــادا افتتاحه في 30 أغسطس/ آب 2017، 
بعد هزيمة داعــش في العراق. ورغــم إعادة 
ــة ال  ــيـ فــتــح املــعــبــر، إال أن الـــصـــادرات األردنـ
تـــزال دون املــســتــوى املــطــلــوب وبــعــيــدة جــدًا 

عن األرقام التي حققتها سابقًا.
وتراجعت صادرات األردن إلى العراق بشكل 
حــاد خــال الــســنــوات األخــيــرة، وأضــحــت ال 
تتجاوز نحو 500 مليون دوالر سنويًا وفق 
إغــاقــات  األردنــيــة، بسبب  البيانات  أحـــدث 
ــــاع األمــنــيــة داخــل  الـــحـــدود وتـــدهـــور األوضـ
الــعــراق منذ 2014، فيما كانت تبلغ سابقًا 

رئيس غرفة  وقــال  ملياري دوالر.  مــن  أكثر 
لـــ«الــعــربــي  الجغبير  فتحي  عــمــان  صــنــاعــة 
ــــاص األردنـــــــي  ــــخـ ــقــــطــــاع الـ الــــجــــديــــد« إن الــ
يتطلع باهتمام إلى إزالة معيقات التجارة 
مــع الـــعـــراق، الـــذي يعتبر مــن أهـــم الــشــركــاء 

االقتصادين بالنسبة لألردن.
الــعــراق  إلــى  التصدير  أن عمليات  وأضـــاف 
تسير حاليا ببطء بسبب العراقيل املتعلقة 
بنقل البضائع من خال ساحة التبادل على 
الجمركية  والــرســوم  البلدين  بــن  الــحــدود 

املفروضة على السلع األردنية.
والتموين  والــتــجــارة  الصناعة  وزيـــر  وأكـــد 
ــوري فــــي تــصــريــح  ــمــ ــحــ األردنــــــــــي طـــــــارق الــ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه تــحــدد الــثــانــي من 
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط املــقــبــل، مـــوعـــدًا لــلــبــدء في 
تنفيذ الــعــديــد مــن الـــقـــرارات االقــتــصــاديــة، 
التي تم اتخاذها خال زيارة رئيس الوزراء 
األردني عمر الرزاز، بغداد األسبوع املاضي، 
برهم  العراقي  الرئيس  مع  خالها  والتقى 

صالح ورئيس الوزراء عادل عبد املهدي. 
وقال الحموري إنه تم االتفاق على تسريع 
ــراءات مــد أنــبــوب النفط مــن الــعــراق إلى  إجــ
مـــيـــنـــاء الــعــقــبــة األردنــــــــي )جــــنــــوب( بــحــيــث 
النفط  مــن  باحتياجاته  األردن  تــزويــد  يتم 
الــخــام وتــصــديــر بــعــض الــكــمــيــات إلـــى دول 
أخــــرى، مــشــيــرا إلـــى أنـــه جـــرى االتــفــاق على 
أن تتوصل اللجان الفنية لتحديد تفاصيل 
تسعير النفط الخام العراقي املصّدر لألردن 

قبل الثاني من الشهر املقبل.
وكان البلدان قد وقعا في 9 إبريل/ نيسان 
النفط  لنقل  أنــبــوب  ملــد  إطــار  اتفاقية   2013
ــــى مـــرافـــئ  ــي الــــخــــام مــــن الـــبـــصـــرة إلـ ــراقـ ــعـ الـ
إجمالية  بكلفة  العقبة  ميناء  في  التصدير 

للمشروع تصل إلى نحو 18 مليار دوالر.
األردن  لتزويد  األولــويــة  االتفاقية،  وتعطي 
ــار عــبــر أراضــيــه ألغـــراض  بالنفط الــخــام املـ
ــراء  االســـتـــهـــاك املــحــلــي بــمــوجــب عـــقـــود شـ
تــبــرم بـــن الــجــهــات املــخــتــصــة فـــي الــبــلــديــن 
وتحدد الكميات واألسعار في عقود شراء، 
إذ يخصص حوالي 150 ألف برميل يوميا 
ــاء فـــي األردن مـــن خــــال مد  ــزرقــ ملــصــفــاة الــ
فــرع مــن األنــبــوب ينفذ لــهــذه الــغــايــة، وذلــك 
لتغطية حاجتها إلنتاج املشتقات النفطية.

وقالت السفيرة العراقية لدى األردن صفية 
ســهــيــل لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــجــانــبــن 
تــوصــا هـــذه املــــرة إلـــى اتــفــاقــيــات وقــــرارات 
عملية لزيادة التعاون االقتصادي وتسريع 
املتفق عليها منذ سنوات،  تنفيذ املشاريع 
ــبــــوب الـــنـــفـــط وتــفــعــيــل  خـــاصـــة مــــشــــروع أنــ

التجارة وغيرها.

تونس ـ إيمان الحامدي

قـــــال مــــســــؤول تـــونـــســـي إن وفـــــد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي، 
الــــذي يــــزور تــونــس إلجــــراء املــراجــعــة الــخــامــســة لـــإجـــراءات 
االقــتــصــاديــة، ســحــب »الــفــيــتــو«، الـــذي ُرفـــع ســابــقــا ضــد قــرار 
زيــادة أجــور موظفي القطاع العام، مؤكدا أن »هــذه الخطوة 
تسمح بــمــواصــلــة املــفــاوضــات مــع االتــحــاد الــعــام التونسي 

للشغل، بشأن زيادة األجور في أجواء أقل ضغطًا«.
وتأتي زيــارة بعثة صندوق النقد الدولي لتونس، في وقت 
يــخــّيــم شــبــح اإلضـــــراب الـــعـــام عــلــى الـــبـــاد، الــــذي دعـــت إلــيــه 
النقابات، في السابع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، 
أطــراف  تــام، فيما تسعى  اقتصادي  ما قد يتسبب في شلل 
ــبـــاد تــداعــيــات  ســيــاســيــة إلــــى حــلــحــلــة األزمــــــة، وتــجــنــيــب الـ
اإلضـــــراب. وأشــــار املـــســـؤول، فــي تــصــريــح خـــاص لـــ«الــعــربــي 
الــجــديــد«، إلــى أن املــفــاوضــات مــا تـــزال جــاريــة بــن الحكومة 
ــادة الـــرواتـــب، لكنها لم  واتـــحـــاد الــشــغــل )الــعــمــال( بــشــأن زيــ

تحقق تقدما حتى اآلن، بسبب تباعد وجهات النظر.
 400 تتعدى  ال  الحكومي  الــعــرض  كلفة  إن  املــســؤول  وقـــال 
مــلــيــون ديـــنـــار، وهـــو املــبــلــغ املـــرصـــود ضــمــن مـــوازنـــة 2019 
إلى  النقابات  تتطلع  بينما  الطارئة،  النفقات  تحت عنوان 
زيادات ال تقل كلفتها اإلجمالية عن 1.5 مليار دينار، لنحو 
650 ألف موظف في القطاع الحكومي. وتلتهم كتلة أجور 
الناتج  إجمالي  مــن   %14 نحو  الحكومي  القطاع  موظفي 
املــحــلــي، فيما تسير الــحــكــومــة نــحــو خــفــض فــاتــورة أجــور 
في  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من   %12.5 إلــى  العام  القطاع 
عام 2020.  وتقّدر كتلة األجور في القطاع الحكومي، وفق 
مليار   16.48 بنحو   ،2019 لــعــام  الــدولــة  مــيــزانــيــة  مــشــروع 

دينار )5.88 مليارات دوالر(.
كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع اتحاد الشغل، في 
أكتوبر/تشرين األول املاضي، يقضي بزيادة أجور نحو 150 
ألــف موظف في الشركات الحكومية، إال أنها قــررت تجميد 

أجور موظفي الوزارات وباقي مؤسسات القطاع العام، بعد 
تــحــذيــرات صــنــدوق الــنــقــد مــن الـــزيـــادات.ويـــطـــالـــب صــنــدوق 
العام تحت السيطرة، حتى  القطاع  النقد بإبقاء كتلة أجور 
ال تضطر الحكومة إلى زيادة دينها الخارجي نتيجة ارتفاع 
عجز املوازنة، الذي قالت إنها تعتزم خفضه إلى 3.9%، خال 
العام الجاري 2019، مقابل 4.9% العام املاضي. ويعود خبراء 
صندوق النقد إلــى تونس، هــذه املــرة، في إطــار مهمة إجــراء 
التي  الحكومية،  واإلجــــراءات  لاقتصاد  الخامسة  املراجعة 
يتقرر على أساسها تمكن تونس من الحصول على القسط 
الخامس، البالغ قيمته 255 مليون دوالر، من القرض املتفق 
ويعتبر  دوالر.  مليار   2.9 إجماليه  والبالغ   ،2016 في  عليه 
فــي وصفة  األجـــور بندا مهما  النقد، تجميد كتلة  صــنــدوق 
اإلصاحات التي طرحها على الحكومة. لكن الوزير املكلف 
بــاإلصــاحــات الــكــبــرى، تــوفــيــق الــراجــحــي، قـــال فــي تصريح 
لـ«العربي الجديد«، نهاية ديسمبر/كانون األول املاضي إن 
»الحكومة سيدة قرارها وال تخضع إلماءات صندوق النقد، 
لكنها مــطــالــبــة بــاملــحــافــظــة عــلــى الــتــوازنــات املــالــيــة لــلــدولــة، 
فــي مستويات مــحــدودة  املــوازنــة  واإلبــقــاء على نسبة عجز 
الــعــام الــحــالــي«. وحــصــلــت تــونــس عــلــى 4 أقــســاط مــن قــرض 
الصندوق بقيمة 1.139 مليار دوالر، بينما ينتظر أن يرفع 

القسط الخامس هذه القيمة إلى 1.389 مليار دوالر.
ويــمــكــن وصـــف شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي بــأنــه 
»شهر اإلضــرابــات« في تونس، إذ باإلضافة إلــى اإلضــراب 
العام الذي دعا إليه االتحاد العام التونسي للشغل واملقرر 
ــذا الــشــهــر  ــنـــدة هــ فـــي 17 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي، تـــبـــدو أجـ
مدججة بأكثر من إضراب وتحرك احتجاجي في قطاعات 
التعليم واإلعـــــام، إلـــى جــانــب تــحــركــات قــطــاعــيــة لــألطــبــاء 
ذت، 

ّ
نف قــد  العمالية  النقابات  وكــانــت  الــشــبــان.  والصيادلة 

في 22 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، إضرابًا عامًا شمل 
كافة الوزارات العاملة في الباد، للمطالبة بتحسن األجور 

وتحسن مستويات املعيشة.

األردن يطالب العراق بمليار دوالر...
وبغداد تفتح ملف األموال المجمدة

جانب من احتجاج سابق على تراجع مستويات المعيشة )األناضول(االتفاقات بين البلدين تشمل توريد النفط العراقي لألردن )حمد الربيعي/فرانس برس(

»النقد« يسحب »فيتو« زيادة األجور

يسعى األردن والعراق 
إلى إنهاء مطالبات مالية 

متبادلة بينهما تمتد 
لعهد الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسين، 
حيث تشير عّمان إلى 

ديون مستحقة لها بأكثر 
من مليار دوالر

الجزائر تعتزم تصدير 
الكهرباء إلسبانيا

قال وزير الطاقة الجزائري مصطفي 
قيطوني، إن هناك مفاوضات جارية مع 
إسبانيا من أجل تصدير الكهرباء التي 

ينتجها املجمع الوطني سونلغاز إلى 
البلد األوروبي. وأضاف قيطوني، في 

تصريحات نقلتها وكالة األنباء الجزائرية، 
أمس الثالثاء: »سندخل بورصة )الكهرباء( 

بإسبانيا، ونحن بصدد إجراء محادثات 
معها، خاصة من أجل تسوية مسائل 

الرسوم«. وتابع: »حان الوقت ملجمع 
سونلغاز من أجل تطوير نشاطه في مجال 

التصدير كما سبق وفعلته سوناطراك 
)عاملة في النفط والغاز(، وذلك من أجل 

تنشيط استثماراته والتوقف عن االعتماد 
على الدولة«، مشيرا إلى أن تطوير صادرات 

الكهرباء سيسمح كذلك باستغالل جميع 
اإلمكانيات الوطنية املخصصة لإلنتاج 

الكهربائي. وقال: »أصبح من غير املمكن 
السماح بترك ما بني 5 آالف إلى 7 آالف 

ميغاواط غير مستغلة، فذلك يكلف كثيرا، 
وبالتالي يجب طرحها في األسواق«.

مناقصة قمح لتونس
قال تجار أوروبيون، أمس الثالثاء، إن 

ديوان الحبوب التونسي طرح مناقصة 
عاملية لشراء ما يصل إلى 100 ألف طن 

من القمح الصلد. ويمكن توريد القمح من 
أي منشأ. وذكر التجار أن املوعد النهائي 

لتقديم العروض في املناقصة هو اليوم 
األربعاء. وطلبت املناقصة شحن القمح 

على أربع دفعات، حجم كل منها 25 ألف 
طن، في الفترة بني 15 فبراير/شباط و25 
مارس/آذار، بحسب املنشأ الذي يختاره 

البائع. وفي مناقصته السابقة لشراء القمح 
الصلد، يوم 21 ديسمبر/كانون األول 

املاضي، اشترى ديوان الحبوب التونسي 
50 ألف طن بجانب حبوب أخرى.

موريتانيا تحصر بيع الذهب 
للبنك المركزي

قررت السلطات املوريتانية حصر بيع 
الذهب املستخرج من عمليات التنقيب للبنك 

املركزي املوريتاني، مبررة ذلك بالوقوف 
في وجه التالعب بأسعار املعدن النفيس، 

وحماية ممتلكات املواطنني. ونقلت وسائل 
إعالم محلية، مساء اإلثنني، عن محمد ولد 

أحمد سالم ولد محمد راره، والي داخلت 
انواذيبو )شمال موريتانيا(، قوله إن املنقبني 

عن الذهب سيواجهون عقوبات حال 
التعامل مع أي جهة خارج البنك املركزي.

انخفاض الناتج الصناعي 
األلماني

أظهرت بيانات رسمية، انخفاض الناتج 
الصناعي األملاني على غير املتوقع في 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي للشهر 

الثالث على التوالي، في عالمة جديدة على 
تباطؤ نشاط أكبر اقتصاد أوروبي. وأشارت 

البيانات الصادرة من مكتب اإلحصاء 
االتحادي، التي نشرتها رويترز، أمس 
الثالثاء، إلى أن الناتج الصناعي تراجع 

1.9%، مقارنة مع توقعات في استطالع 
لرويترز بارتفاعه 0.3%. وجرى تعديل 
بيانات أكتوبر/ تشرين األول بالخفض 
لتظهر تراجعا نسبته 0.8%، بدال من 

انخفاض بنسبة 0.5% في التقديرات األولية.

الهند تأمل في بدء تشغيل 
ميناء إيراني

قال نيتني جادكاري وزير النقل البري 
والطرق السريعة الهندي، عقب اجتماع مع 

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
في نيودلهي، أمس الثالثاء، إن بالده تأمل 

أن تبدأ قريبا التشغيل الكامل مليناء جابهار 
اإليراني، مشيرا إلى الجانبني اقتربا من 
حل القضايا املختلفة بما في ذلك آليات 

الدفع املصرفية لتجاوز العقوبات األميركية.  
ويجري تطوير مجمع ميناء جابهار على 
ساحل إيران، بدعم من الهند ليكون ممرا 

للنقل ألفغانستان وهي دولة داخلية ال 
تطل على بحار. وفي مايو/ أيار 2016، 

وقعت الهند اتفاقا مع إيران لتطوير مرفأين 
يضمان سبعة أرصفة في منطقة شهيد 

بهشتي في جابهار. وبموجب االتفاق، 
ستشيد الهند مرفأ شحن بطول 600 متر 

ومرفأ حاويات بطول 640 مترا. ولكن لم 
يتم االنتهاء إال من قطاع في املرفأين بسبب 
تدهور العالقات بني الواليات املتحدة وإيران 

عقب انتخاب الرئيس األميركي دونالد 
ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 
وإعادة فرض العقوبات االقتصادية علي 

إيران في 2018.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

500
تراجعت صادرات األردن إلى 
خالل  حــاد،  بشكل  العراق 
وأضحت  األخيرة،  السنوات 
مليون   500 نحو  تتجاوز  ال 
أحدث  وفق  سنويًا،  دوالر 
كانت  بينما  األردنية،  البيانات 
بأكثر   2014 عام  قبل  تقّدر 

من ملياري دوالر.

تقارير عربية

تونسمال وسياسة

ملوزعي  املهنية  الجمعية  قـــررت 
ــاز الــطــهــي فـــي املــــغــــرب، أمــس  غــ
الـــثـــالثـــاء، إلـــغـــاء قـــرارهـــا خــوض 
ــــك بعد  إضــــراب عــن الــعــمــل، وذل
ــات مــتــتــالــيــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ســلــســلــة اجـ
جمعت مــوزعــي الــغــاز مــع وزيــر 

الحكامة، لحسن الداودي.
وذكــــرت وســائــل إعـــالم محلية، 
أنــه تــم االتــفــاق على بــقــاء النمط 
ــع قـــنـــيـــنـــات  ــ ــ ــوزي ــ ــي تــ ــ الــــقــــديــــم فــ
الـــغـــاز عــلــى نـــقـــاط الـــبـــيـــع، الـــذي 
ــان يــقــوم عــلــى عـــدم تحصيل   كـ
ــن الـــبـــقـــالـــني بــســبــب  ــ ــيــــر مـ ــواتــ فــ
بينما  املــــوزعــــني،  عــمــل   طــبــيــعــة 
ــكــــومــــي جـــديـــد  ــام حــ ــ ــظـ ــ ــــزم نـ ــلـ ــ يـ
ــالـــني ومـــخـــتـــلـــف األنـــشـــطـــة  ــقـ ــبـ الـ
من  إلكترونية  فواتير  بــإصــدار 
املقدرة  الضرائب  احتساب  أجل 
ــنــــاشــــطــــني. وكـــــــان آخـــر  ــ عـــلـــى ال
إضــراب ملوزعي غــاز الطهي قد 
واستدعى   ،2014 أواخـــر  جــرى 
 تــــدخــــال لــــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة مــن 

أجل وقفه.

استمرار 
توزيع غاز 
الطهي 
بالمغرب غزة ـ جهاد عويص

ــــاق املـــقـــاول  مــضــت خــمــس ســـنـــوات عــلــى إغـ
كان  وقــد  شركته،  عزيز  تيسير  الفلسطيني 
يعمل في هذا القطاع منذ عام 1981، مشيرا 
ه 

ّ
إلــى لجوئه إلــى العمل فــي مــجــاٍل آخــر، لعل

يعوض شيئًا من الخسائر التي تكّبدها على 
مــدار هــذه الــســنــوات، التي عانى خالها من 

البيئة غير املستقرة اقتصاديًا.
لاقتصاد  الحاضنة  البيئة  أن  عزيز  يعتبر 
الفلسطيني هّدامة بسبب عوامل عدة تتحكم 
فــيــهــا الــــظــــروف االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة، 
خاصة اإلغاق املتكرر للمعابر والسياسات 
الــحــكــومــيــة، مـــا تــســبــب فـــي مــراكــمــة الــديــون 

وااللــتــزامــات على املــقــاولــن، إلــى حــن إعــان 
بعضهم اإلفاس.

ما أشار إليه املقاول الفلسطيني، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، هــو أن الــعــامــلــن في 
ــًا قــاســيــة.  ــاوالت يــعــيــشــون ظـــروفـ ــقــ قـــطـــاع املــ
يــســتــعــرض مــثــالــن مـــن مــعــانــاتــه فـــي غـــزة، 

ــع عــقــدًا يــنــاط به 
ّ
األول فــي أنـــه »عــنــدمــا يــوق

االلــتــزام خــال جــدول زمــنــي، وتــحــُدث بعض 
اإلشـــكـــالـــيـــات املــفــاجــئــة تــتــســبــب فـــي إغـــاق 
سلطات االحتال اإلسرائيلي معبر كرم أبو 
ســالــم، مــا يــزيــد أســعــار البضائع، ويضطره 
ــع بـــقـــاء عــقــده  ــــات تـــأخـــيـــر مــ ــرامـ ــ إلـــــى دفـــــع غـ

وسعره األول، ما يزيد الخسائر«.
لــدى عزيز وتمثلت في  أخــرى كانت  مشكلة 
 :

ً
هبوط سعر صرف الــدوالر األميركي، قائا

الذي  الفلسطيني  املقاول  إلى  أحد ينظر  »ال 
يـــكـــون مــلــتــزمــًا بــعــقــود تــتــأثــر بــعــوامــل غير 
مـــحـــســـوبـــة، فــبــعــد أن يـــكـــون صـــافـــي الـــربـــح 
للمقاول ال يتجاوز 3%، ويهبط سعر صرف 
الدوالر فجأة، ُيصبح املقاول خاسرًا ويحتاج 

إلــى الكثير لــســداد مــا عليه«. تــســاؤالت عدة 
واقع  الفلسطيني عزيز من  املقاول  يطرحها 
ــاذا  ــقـــول »ملــ مــعــانــاتــه بــاحــثــًا عـــن إجــــابــــة، ويـ
ــب غـــزة ويــتــم التخلي عــن املــســؤولــيــات 

َ
تــعــاق

تــجــاه الــقــطــاع الــخــاص الـــذي يستوعب 200 
ألـــف وظــيــفــة، وملــــاذا ُيـــدّمـــر الــقــطــاع الــخــاص، 
املــدمــرة لاقتصاد  البيئة  الــذي يصنع  ومــن 

ويخنق التنمية في غزة؟«.
ــيـــات الـــحـــصـــار اإلســرائــيــلــي  وبـــجـــانـــب تـــداعـ
منذ نحو 12 عاما، جاءت الخصومات التي 
فرضتها السلطة الفلسطينية قبل نحو عام 
ونـــصـــف عــلــى رواتــــــب مــوظــفــيــهــا فـــي قــطــاع 
غزة، ما حرم السوق من أكثر من 300 مليون 
دوالر سنويا، بواقع 25 مليون دوالر شهريًا. 
يقترب  كارثية  غــزة ظروفًا  اقتصاد  ويعيش 
ــق تــقــريــر للبنك  ــار، وفــ ــيـ ــهـ بــهــا إلــــى حـــد االنـ

الدولي، في سبتمبر/أيلول املاضي.
يؤكد عاء األعرج، رئيس اتحاد املقاولن في 
غــزة، أن قطاع املــقــاوالت كــان األكــثــر تضررًا، 
ــات  ــ ــرة، نــتــيــجــة األزمـ ــيــ خــــال الـــســـنـــوات األخــ
املــتــاحــقــة الـــتـــي مــــرت بــهــا غـــــزة، ســــــواًء من 
الحصار اإلسرائيلي، أو تطبيق آلية روبرت 
ســيــري إلعـــادة اإلعــمــار، والــتــي تمنع دخــول 
أصــنــاف عــديــدة مــن مــواد البناء تحت حجة 
االستخدام املزدوج، ما فاقم معاناة املقاولن.
وتسببت تلك اآللية في تأخير تنفيذ مشاريع 
إنشائية وتعّرض أصحاب شركات املقاوالت 
تأخير  غــرامــات  وتكبدهم  إضافية  لخسائر 
ومــصــاريــف عــالــيــة عــلــى وقـــع هـــذا الــتــأخــيــر، 
ناهيك عن معاناتهم من االزدواج الضريبي 
عام  منذ  الفلسطيني  االنــقــســام  سببه  الـــذي 
2007، وتراكم الخسائر على املقاولن، كونهم 
ال يتمتعون بــظــروف مــقــاولــي الــضــفــة، وفــق 

»العربي الجديد«. قول األعرج لـ
ويبّن األعرج أن »مستحقات املقاولن كانت 
ـــدفـــع فـــي زمــــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة نــقــدًا 

ُ
ت

للمقاولن عبر وزارة املالية، وخال 45 يومًا، 
أو من خال سندات حكومية قابلة للصرف، 
خــــال 6 أشــهــر بــحــد أقـــصـــى. لــكــن مـــع حــالــة 
ي 

ّ
الغز املــقــاول  عانى  الفلسطيني،  االنقسام 

املــالــيــة،  ــدى وزارة  لــ وتـــراكـــمـــت مــســتــحــقــاتــه 

لــم تعد تعترف بهذه اآللــيــة بالنسبة  والــتــي 
لقطاع غزة«.

ويوضح أن وزارة املالية في غزة لم تعترف 
ي بن 

ّ
أيــضــًا، األمــر الــذي »أوقـــع املــقــاول الــغــز

املطرقة والسندان، وجعله يدفع ضرائب من 
املــعــابــر، ورســومــا ضريبية، وضريبة  خــال 
ا مــن ضريبة  تكافل، ورســـوم دمــغــات، وجـــزء

القيمة املضافة، وضريبة الدخل في غزة«.
ــقــــاولــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــــزة،  ــدى املــ ــ ــ ولـ
املـــالـــيـــة منذ  عــلــى وزارة  مــســتــحــق  »رصـــيـــد 
)الـــدوالر  شيكل  مليون   200 يتخطى   ،2007
يــعــادل 3.75 شــيــكــل(. هـــذا الــرصــيــد يــعــود لـ 
املتبقية  الشركات  في حن  فقط،  120 شركة 
ال تــســتــطــيــع اســتــخــراج الــكــشــف الــضــريــبــي، 
يجب  والتزامات  مدفوعات  عليهم  ألن  نظرًا 
دفعها لوزارة املالية في غزة وال يستطيعون 
ذلك، لذلك من املمكن أن يزيد هذا الرصيد إذا 
كــافــة«،  املــقــاولــون عــلــى مستحقاتهم  حــصــل 

بحسب األعرج.
ــربــــات مــتــاحــقــة  ــك األمــــــر الــــــذي شـــّكـــل ضــ ــ ذلـ
يـــن، لـــم يــتــوقــف عــنــد ذلــك 

ّ
لــلــمــقــاولــن الـــغـــز

ــزاد عليهم مــا شــهــده عـــام 2017 من  الــحــد، فـ
انخفاض سعر صرف الدوالر. ويقول األعرج 
إن خسائر املقاولن مــن هــذا األمــر تجاوزت 

10%، األمر الذي ال يمكن استيعابه.
وحــــول تـــداعـــيـــات ذلــــك، يــنــوه رئــيــس اتــحــاد 
ــــى أن الــــقــــدرة املــالــيــة  ــزة، إلـ ــ املـــقـــاولـــن فــــي غــ
لــلــمــقــاولــن قــــد تـــراجـــعـــت، وأغـــلـــقـــت الــكــثــيــر 
موظفيها  وســّرحــت  مكاتبها  الــشــركــات  مــن 
وعمالها، لعدم تمّكنها من تسديد االلتزامات 
الــتــي عــلــيــهــا، ســــواء لــلــبــنــوك أو املـــورديـــن أو 

العمال واملوظفن.
وزارة  على  مستحقًا  دينًا  املــقــاولــون  ويملك 
شيكل،  املليون  مبلغ  لبعضهم  يفوق  املالية 
أنــهــم »مــاحــقــون قضائيًا ونيابيًا  فــي حــن 
شيكل«،  آالف   8 أو   5 بمبلغ  شيكات  بسبب 
بــحــســب األعـــــرج الــــذي يــقــول إنــهــم »طــالــبــوا 
الــنــائــب الــعــام والــجــهــات املــســؤولــة بــمــراعــاة 
ــم يــعــلــمــون أن هـــذه  ــ أوضـــــــاع املــــقــــاولــــن، وهـ
الديون مستحقة وغير قابلة للنقاش، سواء 

على وزارة املالية في غزة أو رام الله«.

أزمة في األرز المدّعم بمصرمقاولو غزة... إغالقات ومالحقات قضائية بسبب التعثر

إغالق المعابر واضطرابات السوق يعّرضان الشركات للخسائر )عبد الحكيم أبو رياش(

القاهرة ـ عبد اهلل عبده

أكـــد مــصــدر مطلع فــي االتــحــاد الــعــام 
للغرف التجارية في مصر، لـ«العربي 
الـــــجـــــديـــــد«، وجــــــــود نــــقــــص حـــــــاد فــي 
فـــي معظم  )املــــدّعــــم(  الــتــمــويــنــى  األرز 
إلى  األزمــة  سبب  مرجًعا  املحافظات، 
مـــن قبل  تـــوريـــد األرز  عـــقـــود  انـــتـــهـــاء 
كبار التجار لوزارة التموين، في شهر 
ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي )مــدة 
العقد 3 أشهر(، حيث كان يتم توريده 
بــســعــر 7500 جــنــيــه لــلــطــن )الـــــدوالر= 
نحو 17.95 جنيهًا(، على أن يصل إلى 

املستهلك بـ8 جنيهات للكيلو.
ل عدم ذكر 

ّ
وأوضح املصدر، الذي فض

اسمه، أن تجارًا رفضوا التوقيع على 
السعر  رفــع  إال بعد  الــجــديــدة  العقود 

إلى 8400 جنيه للطن.
للمجمعات  الــنــيــل  شــركــتــا  وأضــــــاف: 
االســــتــــهــــاكــــيــــة، واملــــصــــريــــة لـــتـــجـــارة 
الــجــمــلــة، نــجــحــتــا فـــي الـــتـــفـــاوض مع 
تجار واشترت األرز »الحبة العريضة« 
جــنــيــه   8000 مــــــن  أعـــــلـــــى  بـــــأســـــعـــــار 
املستهلك  إلــــى  يــصــل  أن  عــلــى  لــلــطــن، 
الشركة  أمــا  للكيلو.  جنيهات  ـــ10.5  بــ
عن  املسؤولة  الجملة  لتجارة  العامة 
محافظات الوجه البحري )باستثناء 
تصل  فلم  وسيناء،  والقناة  القاهرة( 

إلى اتفاق مع التجار حتى اآلن. 
ــتــــرف وزيـــــر الــتــمــويــن والـــتـــجـــارة  واعــ
ــلــــي املــــصــــيــــلــــحــــي، فــي  ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
املاضي،  األحد  تصريحات صحافية، 
بوجود أزمة في األرز بقوله: تم طرح 
35 ألــــف طـــن مـــكـــرونـــة كـــبـــديـــل، نــظــًرا 

لوجود نقص في األرز.
ــار املــصــيــلــحــي إلـــى أن هــنــاك 47  ــ وأشـ
ــم اســـتـــيـــرادهـــا،  تــ ألـــــف طــــن مــــن األرز 
مـــشـــدًدا عــلــى أنـــه لــن يــتــم طــرحــهــا في 

األسواق إال للضرورة. 
ــه، قــــــــال رئـــــيـــــس شــعــبــة  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومــــــــن جـ
املـــواد الــغــذائــيــة فــي الــغــرفــة التجارية 

بمحافظة القليوبية )شمال العاصمة 
ــرة(، مــحــمــد عــطــيــة الـــزهـــيـــري،  ــاهــ ــقــ الــ
لـ«العربي الجديد«: لم يصل للبقالن 
)تــــجــــار( الــتــمــويــنــيــن فــــي املــحــافــظــة 
أن  كما  اآلن،  واحـــدة« حتى  أرز  »حبة 
الــتــي وصــلــت ضئيلة  املــكــرونــة  كمية 
للغاية، وفي مناطق دون أخرى، األمر 
الذي أدى إلى رفع سعر األرز الحر إلى 

12 جنيًها للكيلو.
الــبــقــال التمويني  الــزهــيــري أن  ويـــرى 
مستعد لبيع األرز بثمن توريده، على 
فيها،  مــرغــوب  سلعة  األرز  أن  اعتبار 
املستهلكن  إقـــبـــال  مـــن حــجــم  فــتــزيــد 
على التاجر، وهو ما يؤدى إلى حالة 

من الرواج للسلع األخرى.
ويــشــكــو أحــــد الــبــقــالــن الــتــمــويــنــيــن 
السلع  ضعف  من  الجديد«  لـ«العربي 
الــتــي يــتــم تـــوريـــدهـــا مـــن قــبــل الهيئة 
الــعــامــة للسلع الــتــمــويــنــيــة، والــتــي ال 
تتعدى 5 سلع: الزيت، والسكر، واألرز 
)حــال وجـــوده(، والــجــن والــشــاي، من 

أصل 20 سلعة.
وطالب التاجر، الذي رفض ذكر اسمه، 
بمنافذ  بمساواتهم  الــتــمــويــن،  وزارة 
»جــمــعــيــتــى« الـــتـــي تــخــضــع إلشــــراف 
الــــشــــركــــة الــــعــــامــــة لــــتــــجــــارة الــجــمــلــة 
مباشرة، حيث يسمح لها بالحصول 
أي مخزن  احتياجاتها من  كافة  على 
عــلــى مــســتــوى املــحــافــظــة الــتــابــع لها، 
أمــــا الــبــقــال الــتــمــويــنــى فـــا يستطيع 

الخروج عن نطاق املركز التابع له.
خـــال  الـــتـــمـــويـــن،  وزارة  ــلـــمـــت  ــتـ واسـ
الــشــهــر الـــجـــاري، مـــن املــــورديــــن، نحو 
فـــقـــط،  املـــحـــلـــي  األرز  ــــن  مـ ــــن  طـ  5400
ــر الــتــمــويــن،  بــحــســب تــصــريــحــات وزيــ
فــي الــوقــت الـــذي أعــلــنــت فــيــه الــــوزارة، 
فــي وقــت ســابــق، أن لديها 20 مليون 
حذف  عمليات  )قبل  تموينية  بطاقة 

أسماء وإضافة أخرى(.
وتعاقدت وزارة التموين مع 22 شركة 
مــكــرونــة لــتــوريــد 20 ألـــف طــن ملــخــازن 

الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــســلــع الــتــمــويــنــيــة، 
الــجــاري،  الثاني  يناير/كانون  مطلع 

لسد العجز في نقص األرز البلدي.
وتسببت أزمة املياه املترتبة على سد 
النهضة اإلثيوبي في رفع أسعار األرز 
بــمــصــر، عــقــب إصــــدار الــحــكــومــة قـــرارا 
 724 إلــى  املــزروعــة  املساحة  بتقليص 
ألـــف فـــدان مــن األرز هـــذا الـــعـــام، وهــي 
متخصصن  تقديرات  تشير  مساحة 
فـــي الــقــطــاع إلـــى أنــهــا أقـــل مـــن نصف 
مــلــيــون   1.8 الـــبـــالـــغ   2017 مـــســـتـــوى 
محافظة   18 الحكومة  ومنعت  فـــدان. 
من أصل 27 محافظة من زراعة األرز، 
األمــر الــذي تسبب فــي خسائر كبيرة 
للمزارعن، وأدى إلى تراجع حاد في 

إنتاج املحصول.
 4.5 األرز  مــــن  تـــنـــتـــج  مـــصـــر  وكــــانــــت 
مــايــن طـــن ســنــويــا، تــســتــهــلــك منها 
3.5 مــايــن، والــبــاقــي يــتــم تــصــديــره، 
ــرة أدت إلــــى لــجــوء  ــيـ لــكــن األزمـــــة األخـ
إلـــى اســتــيــراد األرز، بهدف  الــحــكــومــة 
ــعـــــروض وتــلــبــيــة  ســــد الـــعـــجـــز فــــي املـــ

احتياجات السوق املحلي.
ــان الـــرئـــيـــس املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح  ــ وكـ
ــيـــســـي قـــــد وافــــــــق عـــلـــى الـــســـمـــاح  الـــسـ
يــولــيــو/ فـــي شــهــر  األرز،  بـــاســـتـــيـــراد 

ــد الــــعــــجــــز، فــي  ــــوز املــــــاضــــــي، لــــســ ــمـ ــ تـ
ــوقـــت الـــــذي وصــــف فــيــه نــقــيــب عــام  الـ
ــفـــاحـــن، حــســن عــبــدالــرحــمــن أبــو  الـ
ــة  صــــــــــدام، إقــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة املـــصـــريـ
مــوضــًحــا  بــالــنــكــســة،  األرز،  اســـتـــيـــراد 
مركب  يحركون  االستيراد  حيتان  أن 
الحكومة نحو الغرق.  وأشــار إلى أن 
منها  لاستيراد،  أخــرى  بــدائــل  هناك 
ما يعرف بــاألرز الــجــاف، وهــو صنف 
مستحدث من أصناف األرز ُيسقى كل 
خمسة عشر يوًما وينضج مبكًرا في 
غضون مائة وعشرين يوًما. وحسب 
غـــــذاء  األرز  يــــعــــد  ــة،  ــيــ ــمــ رســ ــر  ــاريــ ــقــ تــ
رئــيــســيــا لــــــ80% مـــن املـــصـــريـــن، وهــو 

بديل لرغيف الخبز.

معيشةأسواق

مستحقات المقاولين 
لدى وزارة المالية تتخطى 

53.3 مليون دوالر
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1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

تــتــراكــم الــســحــب الـــســـوداء فـــي ســمــاء العملة 
ــة »الــــيــــورو«، مـــع بــــزوغ فــجــر الــعــام  ــيــ األوروبــ
2019، حيث يهدد الركود االقتصادي، أملانيا 
الــيــورو،  منطقة  فــي  النمو  ماكينة  تعد  الــتــي 
ــد االضــــطــــرابــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــزايـ ــتـ كـــمـــا تـ
فرنسا التي تغذيها الضغوط املعيشية، وفي 
إيــطــالــيــا تــهــيــمــن حــركــة »فـــايـــف ســـتـــار« على 
املــشــهــد الــســيــاســي، وهــــي مـــن بـــن الــحــركــات 
تطالب  الــتــي  املــتــطــرفــة  الشعبوية  األوروبـــيـــة 

بتفكيك منطقة اليورو. 
وسط هذه الظروف املعقدة، يهرب املستثمرون 
مــن ســنــدات الـــدول األوروبــيــة الضعيفة، مما 
املركزي  البنك  املزيد من األعباء على  يضيف 
األوروبــــــي، الــــذي أنــفــق، حــتــى اآلن، نــحــو 2.5 
ترليون دوالر على تحفيز النمو االقتصادي، 

وبالتالي تتزايد الضغوط على اليورو. 
وحــســب رويـــتـــرز، هــبــط الـــيـــورو، أمـــس، %0.3 
إلى 1.1285 دوالر، وسط دالئل متزايدة على 
بينما صعد  الــيــورو،  منطقة  اقتصاد  تباطؤ 
ــتـــزايـــدة بــــأن الــبــنــك  الـــــــدوالر رغــــم تـــوقـــعـــات مـ

طوكيو ــ العربي الجديد

دافع الرئيس السابق لشركتي رينو ونيسان 
لصناعة السيارات كارلوس غصن عن نفسه 
أمـــام املــحــاكــم الــيــابــانــيــة حــيــث يــحــاكــم هناك 

بتهمة الفساد املالي والتهرب الضريبي.
ع، أمــس الــثــاثــاء، 

ّ
وأعــلــن غصن فــي بــيــان وز

ــيـــو، فــي  وســـيـــتـــلـــوه أمــــــام مــحــكــمــة فــــي طـــوكـ
الــقــضــاء منذ توقيفه في  لــه أمـــام  أول مــثــول 
هم 

ُّ
»ات ــه 

ّ
أن املــاضــي،  الثاني  نوفمبر/ تشرين 

 كل ما قام به »كان 
ّ
جز ظلمًا« وأن

ُ
خطأ واحت

بموافقة مسؤولي« مجموعة نيسان. 
وحــســب فــرانــس بـــرس، قـــال غــصــن فــي بيان 

املركزي األميركي سيوقف دورة زيادة أسعار 
الفائدة. وساهم انخفاض غير متوقع لإنتاج 
الصناعي في أملانيا، للشهر الثالث، في ضعف 
اليورو. ورغم أن الهبوط كان طفيفًا، فإنه أبرز 
املــخــاوف بــشــأن حـــدوث تــبــاطــؤ، وحـــذر البنك 
املــركــزي فــي مساعيه إلنــهــاء اعــتــمــاد املنطقة 

على برامج التحفيز.
وفــــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، جــــــــرى تــــــــــــداول الـــجـــنـــيـــه 
ويــتــوقــع  دوالر،   1.2764 عــنــد  االســتــرلــيــنــي 
الـــعـــمـــلـــة  تـــقـــلـــبـــات  ــتـــمـــر  تـــسـ مــــتــــعــــامــــلــــون أن 
املقبلة،  القليلة  األســابــيــع  خــال  البريطانية، 
أن  لكن الحــظ محللون  االنفصال.  اقتراب  مع 
عــمــلــة الـــيـــورو لــم تستفد مــن ضــعــف الــــدوالر 
واالســتــرلــيــنــي، بسبب الــشــكــوك املــثــارة حــول 
مستقبل تماسك االتحاد األوروبي على املدى 
الــطــويــل. ويــتــوقــع محللون أن يــوجــه الــيــورو 
املـــزيـــد مـــن الــتــحــديــات، خـــال الـــعـــام الـــجـــاري، 
وأن تنعكس االضــطــرابــات فــي فــرنــســا، ثاني 
النمو  الــيــورو، على  في منطقة  اقتصاد  أكبر 
ــة  ــك تـــداعـــيـــات أزمـ ــى ذلــ الــفــرنــســي. تـــضـــاف إلــ
الضغوط  هــذه  وتــتــزايــد  اإليطالية.  املــصــارف 
ــايــــف ســـتـــار«  فــــي وقـــــت تــعــلــن فـــيـــه حـــركـــة »فــ

مكتوب »لقد تصّرفت بنزاهة ووفقًا للقانون 
وبِعلم مسؤولي الشركة وموافقتهم«. 

ة داكــنــة 
ّ
ــز وغــصــن )64 عــامــًا( الــــذي ارتــــدى بــ

ـــه خسر بعضًا من 
ّ
بـــدون ربــطــة عنق وبـــدا أن

وزنــه، وصل إلى قاعة املحكمة مكّبل اليدين 
 حــبــل حـــول وســطــه. وفـــي الــصــدد ذاتـــه، 

ّ
ولـــف

أعـــلـــن مــحــامــي كـــارلـــوس غــصــن الـــثـــاثـــاء أن 
موكله قد يبقى محتجزًا حتى محاكمته بعد 
أشهر، مشيرًا إلى أنه »سيكرر طلبات اإلفراج 
عــنــه بــكــفــالــة«. وصــــّرح املــحــامــي مــوتــونــاري 
اوتـــــــســـــــورو فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي نـــشـــرت 
تفاصيله وكالة فرانس برس »بشكل عام، في 
حـــاالت اإلنــكــار الــتــام لــاتــهــامــات باستغال 
الثقة، ال تتم املوافقة في معظم األحيان على 
املــحــاكــمــة«، معربًا  اإلفـــراج بكفالة حتى بــدء 
عن »مخاوفه بشأن هذه النقطة لغصن الذي 
قال إنه منزعج«. وأضاف أن فترة ستة أشهر 
على األقــل قــد تكون ضــروريــة قبل الوصول 

إلى املحاكمة.
ابن  املــحــامــي تصريحات  املــقــابــل، نفى  وفــي 
»لــو جــورنــال دو ديمانش«  غصن لصحيفة 
ــقـــول فــيــهــا إن الــقــضــاء  الــفــرنــســيــة والــــتــــي يـ

ــي  ــ ــرانـ ــ ــيــــة اإليـ قــــــال مـــســـاعـــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
لـــشـــؤون الــدبــلــومــاســيــة االقـــتـــصـــاديـــة، غــام 
رضــا أنــصــاري، أمـــس، إن بـــاده تــأمــل فــي أن 
تسعى الهند للحصول على إعفاء جديد من 
العقوبات األميركية املفروضة على استيراد 

النفط اإليراني.
وأضاف أنصاري أن الهند لم توقف واردات 
النفط من إيران، في جولة العقوبات السابقة. 
ويــزور أنــصــاري الهند ضمن وفــد من قطاع 
ــال يـــشـــارك فـــي زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــة  ــمـ األعـ

اإليراني، محمد جواد ظريف، للباد.
وذكر املسؤول اإليراني أن هناك فرصة أمام 
الـــشـــركـــات الــهــنــديــة لــلــحــصــول عــلــى حــقــوق 
تطوير حقل الغاز اإليراني فرزاد ب، مضيفا 

الــوحــدة  مــشــروع  رفضها  املتطرفة  اليسارية 
األوروبـــــيـــــة، وتـــدعـــم عــلــنــًا حـــركـــة »الـــســـتـــرات 
الـــصـــفـــراء« فـــي فــرنــســا. وهــــو مـــا ســيــعــنــي أن 
البنك املركزي األوروبــي ربما يواصل تمويل 
التحفيز  املزيد من  امليزانيات عبر  العجز في 
توسع  على  النقدي  التحفيز  ويعمل  النقدي. 
الكتلة النقدية التي بدورها تساهم في خفض 

سعر صرف اليورو. 
ــي قـــد تلقى  ــ ــ ــاد األوروبـ وكــــان اقــتــصــاد االتـــحـ
ضربة موجعة من جراء األزمة املالية العاملية، 
ومـــا تــاهــا مــن أزمـــة مــصــرفــيــة، مــمــا أدى إلــى 
هبوط الناتج املحلي اإلجمالي ملنطقة اليورو 
ودخــولــهــا فــي ســنــوات مــن الــركــود، لــم تخرج 
منها إال خال العامن املاضين. وذلك عاوة 
وتائر  وتباطؤ  البطالة  ارتــفــاع مستوى  على 

التضخم وتفاقم مشاكل البنوك.
إلى  االتحاد  قيادة  التطورات  هــذه  واضطرت 
في  املصرفي  النظام  ملساعدة  برنامج  وضــع 
ــة،  ــ ــراء األزمـ ــ ــر تـــضـــررًا جـ ــثـ ــه الــخــمــس األكـ ــ دولـ
وإسبانيا  والبرتغال  وإيرلندا  اليونان  وهي 
وقــــبــــرص، وانـــتـــهـــى الـــبـــرنـــامـــج فـــي أغــســطــس 

2018 مع توقيف تقديم القروض إلى أثينا.

ــده إطـــاق ســراحــه  الــيــابــانــي عـــرض عــلــى والــ
اعترافات  التوقيع على  هــو  واحـــد«  »بــشــرط 

مكتوبة باللغة اليابانية التي ال يفهمها.
وقال املحامي »ال بّد أن يكون هناك سوء فهم 
مرتبط بانعدام الثقة بالترجمة، فكل الوثائق 
املقدمة إلى غصن أثناء جلسات االستجواب 
تتم ترجمتها إليه كلمة كلمة وسطرًا فسطرًا 
باإلنكليزية، وهناك محققون ناطقون باللغة 
اإلنــكــلــيــزيــة حـــاضـــرون، وكـــل شـــيء مــســّجــل، 
الترجمة  كــان هناك شكوك بشأن  إذا  وحتى 

فيمكن التحقق من ذلك«.
ــقــل إلـــى »غــرفــة« 

ُ
وأكــــد أوتـــســـورو أن غــصــن ن

أوسع منذ أسابيع عدة ويحظى بسرير بداًل 

على  مــوضــوعــة  يابانية  تقليدية  فــرشــة  مــن 
األرض، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه ال يــعــرف الــظــروف 
األخــــرى الحــتــجــازه. وشــــّدد أوتـــســـورو على 
أن »غـــصـــن شــخــص هـــــادئ جــــدًا وعــقــانــي، 
الساعتن  كامل وفّعال مدة  يستخدم بشكل 
ــتــــي نــمــضــيــهــا  ونــــصــــف الــــســــاعــــة تـــقـــريـــبـــًا الــ
يــومــًا، ال  مــنــذ خمسن  ســويــًا بشكل منتظم 
يــتــحــدث معنا عــن الــســريــر وال عــن الــقــوانــن 
املــفــروضــة عليه، وال عــن كــل ذلــك، يــرّكــز على 
جـــوهـــر الـــقـــضـــيـــة«. وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــمــا قد 
التوقيف  انتهاء مدة  الجمعة موعد  يحصل 
الــحــالــي الــنــاتــج عـــن مـــذكـــرة تــوقــيــف ثــالــثــة، 
ــعـــرف« إذا كــانــت  ــه »ال يـ ــورو أنــ ــســ أعـــلـــن أوتــ
تهمة استغال الثقة ستوّجه إلى غصن، لكن 
التهمة  فستوّجه  منطقي،  بشكل  فكرنا  »إذا 
إليه، ألن هذا ما يحصل عادة«. ولم يستبعد 
ــتـــمـــال إصـــــــدار مــــذكــــرة تــوقــيــف  املـــحـــامـــي احـ
رابعة بحق غصن، وقــال إن »ذلــك يعود إلى 
القانونية، ليس  الناحية  مــن  املــدعــن«.  قــرار 
هناك عدد محدد ملذكرات التوقيف املتتالية، 
وكــل واحـــدة منها تفتح مرحلة جــديــدة من 

التوقيف قد تستمّر حتى 22 يومًا.

أن طهران قد تيّسر بعض الشروط املرتبطة 
باملشروع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، منحت 
الـــواليـــات املــتــحــدة الــهــنــد إعـــفـــاء مــدتــه ستة 
أشــهــر مـــن الــعــقــوبــات املـــفـــروضـــة، وســمــحــت 
كميات  استيراد  فــي  باالستمرار  لنيودلهي 

محدودة من النفط اإليراني.
وقال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، 
في 5 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، إنه تم 
قــرار حظر  استثناء 8 دول بشكل مؤقت من 
شـــراء النفط اإليــرانــي، فــي نفس الــيــوم الــذي 
ــدأ فــيــه ســريــان الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة على  بـ

إيران. 
وضـــمـــت قــائــمــة الــــــدول املــســتــثــنــاة مـــن قـــرار 

حظر شــراء النفط اإليــرانــي: الصن، والهند، 
ــابــــان، وكـــوريـــا  ــيــ ــيــــونــــان، وإيـــطـــالـــيـــا، والــ والــ

الجنوبية، وتركيا، وتايوان.
ــر الــنــقــل الــهــنــدي،  ــر، أعــلــن وزيــ فـــي تــطــور آخــ
نــيــتــن غـــادكـــاري، أمــــس، عــلــى هــامــش لقائه 

اإليراني، أمس، إن االتحاد األوروبي يتحرك 
بوتيرة أبطأ من املتوقع في تيسير التجارة 
العقوبات  لتفادي  طــهــران  مــع  الـــدوالر  بغير 
األميركية، مما يجبر إيــران على بحث سبل 

مع دول أخرى.
وذكـــــر ظـــريـــف لــلــصــحــافــيــن فـــي نــيــودلــهــي: 
»مستمرون في العمل مع األوروبــيــن بشأن 
ننتظرهم«.  ال  لكننا  الغرض،  املحددة  اآللية 
وأضاف »نعمل مع شركائنا التقليدين مثل 
العمل  نواصل  لكي  والصن وروســيــا  الهند 

لصالح شعبنا«.
ــي أن تــســاعــد اآللــيــة  ــ ويــريــد االتــحــاد األوروبـ
ــعــرف باسم »اآللــيــة املــحــددة الغرض« 

ُ
التي ت

في الحفاظ على املنافع االقتصادية العائدة 

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف، 
ــــاده مــنــحــت الــتــرخــيــص لــبــنــك إيـــرانـــي  أن بـ

الفتتاح فرع له في مدينة بومباي.
ــاري، إن الـــتـــســـهـــيـــات املـــالـــيـــة  ــ ــ ــادكـ ــ ــ وقـــــــال غـ
جــاهــزة بــخــصــوص مــيــنــاء جــابــهــار، وهــنــاك 
وزير  وتابع  لكننا سنحلها.  أخــرى،  مشاكل 
منحت  الهندية  الحكومة  إن  الهندي:  النقل 
ــراء  ــ الـــتـــرخـــيـــص لــبــنــك إيــــرانــــي لــتــســهــيــل إجـ
الخارجية  وزيـــر  أن  املــالــي، مضيفًا  الــتــبــادل 
ــراحــــات  ــتــ ــــرض الـــكـــثـــيـــر مــــن االقــ ــــي عــ ــرانــ ــ اإليــ
ملستقبل التعاون بن البلدين، إيران بحاجة 
ــا من  إلـــى الــصــلــب ومــحــركــات الــقــاطــرات، وأنـ
جانبي قدمت اقتراحات إلى الوزير اإليراني.

فـــــي تــــطــــور ثـــــالـــــث، قـــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

التي تفرضها طهران  القيود  إيــران من  على 
عــلــى بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي بــمــوجــب االتــفــاق 
ــقـــوى الــعــاملــيــة. وفــي  ــع الـ ــرم فـــي 2015 مـ ــبـ املـ
مـــايـــو/أيـــار 2018، أعــلــن الــرئــيــس األمــيــركــي 
دونالد ترامب انسحاب الواليات املتحدة من 

االتفاق النووي.
وكـــان دبــلــومــاســيــون مــن االتــحــاد األوروبــــي 
يــأمــلــون فــي تطبيق اآللــيــة املــحــددة الــغــرض 
فــي الــعــام املــاضــي، لكنها واجــهــت تأخيرات 
في الوقت الذي أحجمت فيه الدول األعضاء 
عن استضافتها، خشية وقوعها تحت طائلة 
ــات املــتــحــدة  ــادت الــــواليــ ــ الــعــقــوبــات الـــتـــي أعــ

األميركية فرضها على إيران.
)العربي الجديد، رويترز(

غصن مدافعًا عن نفسه: ما فعلته بموافقة نيساناليورو يترنح تحت ضربات التباطؤ والتطرف

إيران تترقب إعفاًء جديدًا من عقوبات أميركا وتنتقد أوروبا

تحركات بطيئة لتيسير 
التجارة بين طهران 

واالتحاد األوروبي

عودة أجواء األزمة 
المالية العالمية في 2008 

مع الحرب التجارية

نيويورك ـ العربي الجديد

ــلــــي«  ــتــــانــ ــــك »مـــــــــورغـــــــــان ســ ــنـ ــ ــع بـ ــ ــوقــ ــ تــ
لاقتراض  السعودية  عــودة  األميركي 
ــد، كــمــا  ــديــ ــجــ ــي فــــي الــــعــــام الــ ــارجــ ــخــ الــ
بالعملة  الــديــون  مبيعات  عــودة  توقع 
النامية  الــدول  التي تصدرها  الصعبة 
لــارتــفــاع هــذا الــعــام، بعد سنة صعبة 
على األسواق الناشئة في 2018، وذلك 
بــقــيــادة طـــروحـــات جـــديـــدة مـــن الــشــرق 
األوســــط، خــاصــة مــن الــســعــوديــة، التي 

توقع أن تقترض 10 مليارات دوالر.
وقال سيمون ويفر الخبير االقتصادي 
لــدى »مــورغــان ستانلي«، في توقعات 
لــألســواق  الــســيــاديــة  االئتمانية  البنك 
الناشئة لعام 2019، وفقا لـ »رويترز«، 
إن مــــن بــــن املــــصــــدريــــن، مــــن املـــرجـــح 
أن تــظــل الــســعــوديــة وإنــدونــيــســيــا من 
الـــكـــبـــار، وتـــوقـــع أن تــصــدر كـــل منهما 
ــدارات بــأكــثــر مـــن عــشــرة مــلــيــارات  ــ ــ إصـ

دوالر.
كما تعتزم الحكومة املصرية اقتراض 
مــا بــن 4 و7 مــلــيــارات دوالر فــي 2019 
عبر طرح سندات في األسواق الدولية، 
على أن تكون البداية بخمسة مليارات 
األول من  الربع  في  يتم طرحها  دوالر 

.2019
ــنـــت الـــســـعـــوديـــة، فــــي ديــســمــبــر/  ــلـ وأعـ
تــفــاصــيــل  ــي، عـــن  ــاضــ املــ كـــانـــون األول 
تتوقع  أنها  إلى  موازنة 2019، مشيرة 
ريــال  مليار   131 فيها  العجز  يبلغ  أن 
)35 مليار دوالر تقريبًا( تمثل حوالي 
4.2% من الناتج املحلي اإلجمالي، كما 
إلـــى 678 مليار  الـــعـــام  الـــديـــن  ســيــصــل 

ريــال فــي 2019، أي حــوالــي 21.7% من 
الــنــاتــج املــحــلــي. وقـــال جــيــســون تـــواي، 
كبير اقتصاديي األســواق الناشئة في 
شــركــة »كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس« في 
لندن، في تقرير سابق، إنه يتوقع عجزًا 
في املوازنة السعودية يقترب من %10 
من الناتج املحلي اإلجمالي. وتوقع أن 
الثاني  النصف  في  التقشف  يستأنف 
من عام 2019، ما سيؤثر على النشاط 

في القطاع غير النفطي.
وأكـــــــدت دلـــفـــن آريــــغــــي، وهـــــي مـــديـــرة 
صــنــدوق لــألســواق الــنــاشــئــة فــي لندن 
في تصريحات سابقة، أنه من املحتمل 
ــدا أن يـــــــؤدي االنـــــــــزالق املــــالــــي إلـــى  ــ جــ
مخاطر زيـــادة إصـــدار الــديــون فــي عام 
ألسعار  الحكومة  تــقــديــرات  ألن   ،2019

النفط تبدو »متفائلة للغاية«.
ــان ســتــانــلــي«،  ــورغــ ــا لــتــقــريــر »مــ ــقـ ووفـ
ــكــــويــــت مــرشــحــتــان  فـــــإن أبـــوظـــبـــي والــ
الدولية  األســواق  أيضا لاقتراض من 
بأرقام كبيرة في عام 2019 بعد توقف 
األرجــنــتــن  كــانــت  عـــام 2018، وإن  فـــي 
ــارج الـــســـوق بــعــد صفقتها  ــ ســتــظــل خـ
الــكــبــيــرة الـــتـــي بــلــغــت قــيــمــتــهــا تسعة 
مليارات دوالر في عام 2018، واقتراض 
الــنــقــد  مـــن صـــنـــدوق  مــلــيــار دوالر   50
الدولي، وأعلنت أوزبكستان وبنن في 
الــوقــت ذاتــه رغبتهما فــي بيع سندات 
بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة. وتـــوقـــع »مـــورغـــان 
ستانلي« أن يرتفع إجمالي اإلصدارات 
بالعملة الصعبة إلى 158 مليار دوالر 
لكن  في 2019، بزيادة 15% عن 2018، 
املباع  القياسي  املستوى  دون  سيظل 

في 2017 البالغ 674 مليار دوالر.

السعودية تقترض
10 مليارات دوالر في 2019

واشنطن ـ شريف عثمان

ــة  ــويـ ــنـ ــسـ خــــــــال االجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـ
ــة االقـــــتـــــصـــــاد األمــــيــــركــــي  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ لـ
ــا بــــــواليــــــة جـــورجـــيـــا  ــ ــتـ ــ ــــانـ فــــــي أتـ
األول  النائب  ليبتون،  ديفيد  أكــد  األميركية، 
ــدولـــي،  لــلــعــضــو املـــنـــتـــدب بـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـ
أن حــكــومــات تــلــك الــــدول ســتــواجــه صعوبات 
كبيرة في تطويع السياسات النقدية واملالية 
ــع املــــوقــــف، خـــاصـــة بــعــد تــضــاؤل  لــلــتــعــامــل مـ
حدث  مثلما  للحدود،  العابر  التعاون  فــرص 
للدول  املركزية  البنوك  من قبل، حن تكاتفت 
الكبرى خال 2008 – 2009 في مواجهة األزمة 
املالية العاملية.  وأرجع تردي التوقعات للنمو 
االقــتــصــادي الــعــاملــي إلـــى الـــحـــروب الــتــجــاريــة 
وأخـــطـــاء الــســيــاســات االقـــتـــصـــاديـــة وتــبــاطــؤ 
االقتصادات اآلسيوية. وليبتون شغل وظيفة 
ــي ســيــتــي بـــنـــك، قـــبـــل أن  الـــعـــضـــو املـــنـــتـــدب فــ
ينتقل إلى البيت األبيض، ليصبح املستشار 
الخاص للرئيس السابق باراك أوباما، واملدير 
املـــســـؤول فـــي املــجــلــس االقـــتـــصـــادي الــوطــنــي، 

ومجلس األمن القومي بالبيت األبيض. 
وقال ليبتون إن االقتصاد الصيني، ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، واألول باستخدام أسلوب 
تعادل القوى الشرائية لقياس الناتج املحلي 
اإلجمالي، يتباطأ بوضوح، ونحن ندرك أنه ال 
بد أن يتباطأ، لكن منعه من التباطؤ بصورة 
تهدد االقتصاد العاملي هو هدف هام«. وأكد 
أن تبعات تباطؤ االقتصاد الصيني ستكون 
»جــســيــمــة عــلــى نـــطـــاق عـــريـــض، ال فـــي آســيــا 
االقتصاد  رابــطــة  اجتماعات  فــقــط«. وشــهــدت 
ــــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي تــعــلــيــقــات  األمـــيـــركـــي يـ
رئيس مجلس االحتياط جيرومي باول، التي 
أبدى فيها استعداده للتمهل قبل رفع معدالت 
الفائدة مرة أخرى، كما أعلن نيته عدم تقديم 
استقالته حتى لو طلب ترامب ذلــك، وهــو ما 
أدى إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بما يقرب من 
750 نقطة، وارتفاع مؤشرات األسهم األخرى 

بنسب تجاوزت 4% لبعضها.
ويواجه املسؤولون في البنك الفيدرالي حاليًا 
أحـــد أصــعــب املـــواقـــف الــتــي تــواجــه السلطات 
الــنــقــديــة فـــي أي وقــــت، وهـــو مــحــاولــة تجنب 
ــن الـــحـــد القـــتـــصـــاٍد قــوي  االشـــتـــعـــال الــــزائــــد عـ
من  الناتجة  التضخمية  الــضــغــوط  واحــتــواء 

ارتفاع األجور، بعد ما يقرب من عقد كامل من 
االنتعاش، وهو ما يطلق عليه »الهبوط اآلمن 
مــحــاولــة  الـــوقـــت  نــفــس  وفـــي   ،»Soft Landing
ع االقتصاد من الوقوع في مصيدة الركود. 

ْ
من

ــوع إلـــى  ــ ــبـ ــ ــذا األسـ ــ ــثـــمـــرون هــ ــتـ ويـــتـــطـــلـــع املـــسـ
تصريحات جديدة من جيرومي باول ونائبه 
ــدا، ملــعــرفــة تــوجــهــات الــبــنــك  ريـــتـــشـــارد كــــاريــ
ــراء املــتــبــع عــنــد وجــود  ــ الــفــيــدرالــي، وهـــو اإلجـ
غـــمـــوض فـــي مـــا يــتــعــلــق بــــقــــرارات الــســيــاســة 
يحرك  مــا  أهــم  يــكــون  إذ  املستقبلية،  النقدية 
مسؤولي  تصريحات  واألســـواق  املستثمرين 
البنك األكثر تأثيرًا في العالم.  وتزداد أهمية 
تصريحات األسبوع بعد تأجيل اإلعــان عن 
بعض األرقام من وزارة التجارة، بتأثير إغاق 
الــحــكــومــة األمــيــركــيــة، وعــلــى رأســـهـــا طــلــبــات 
مؤشرًا  تعد  والتي  املعمرة،  والسلع  املصانع 
هــامــًا عــن الــنــشــاط االقــتــصــادي فــي الــواليــات 

املتحدة.  
وعــــــلــــــى حـــــســـــابـــــه عـــــلـــــى مــــــوقــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
املصري  االقتصادي  علق  تويتر،  االجتماعي 
األميركي الشهير محمد العريان على تأخير 
مرة  »آخـــر   :

ً
قــائــا األميركية  البيانات  إصـــدار 

حدث فيها مثل هذا التأخير، كان ذلك يعني 

أن الــبــنــك الــفــيــدرالــي واألســــــواق يــعــمــان في 
وأكد  النسبي«.  االقتصادي  الظام  من  حالة 
أن ذلـــك يــضــاف إلـــى الــنــتــائــج غــيــر املــقــصــودة 
إلغـــــاق الــحــكــومــة األمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــي. وفــي 
إشارة أخرى إلى التأثيرات السلبية لغموض 
الرؤية وتشوه البيانات الصادرة خال العام 
املعروفة  التحوط،  صناديق  أداء  عن  املاضي 
بــاســتــقــطــابــهــا أقــــوى الــعــقــول والـــخـــبـــرات في 
ــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ أن  ــالــ أســـــــواق املـــــــال، ذكــــــرت وكــ
خال  التحوط  صناديق  حققته  مــا  متوسط 
بينما   ،%6.7 بنسبة  كــان خــســارة   2018 عــام 
لــم تــتــجــاوز خسائر مــؤشــر اس آنــد بــي 500، 
املعياري األفضل لألسهم  املقياس  الــذي يعد 

األميركية، نسبة 4.4% خال الفترة نفسها. 
ــــى تـــعـــقـــيـــدات الــــصــــورة الــحــالــيــة  ويـــضـــيـــف إلـ
ــيــــركــــي والــــعــــاملــــي، تـــزايـــد  ــاَديـــن األمــ ــتـــصـ لـــاقـ
ارتــبــاطــهــمــا بــاالقــتــصــاد الــصــيــنــي، وإن كــان 
مــبــاشــرة، بسبب تعقد ساسل  بــصــورة غير 
ــان بـــعـــض املــحــلــلــن يــــرون  ــ ــتــــوريــــد. وإذا كـ الــ
عام  وظـــروف  الحالية،  الــظــروف  بــن  تشابهًا 
1998، وقــت أزمــة األســـواق الناشئة فــي آسيا 
قال  أيضًا،  الرابطة  اجتماعات  وروسيا. وفي 
الــذي كــان وزيــرًا للخزانة في  هانك بولسون، 
العاملية في 2008:  املالية  األزمــة  أميركا وقــت 
»هـــــــؤالء الــــذيــــن يــتــمــنــون الـــفـــشـــل لــاقــتــصــاد 
الصيني، يتعن عليهم أن يدركوا ماذا يعني 
ما يتمنونه«، وهو ما اعتبره بعض املراقبن 
انــتــقــادًا ضــمــنــيــًا لــســيــاســات تـــرامـــب الــهــادفــة 
إلــى إضعاف الصن، من أجــل الحصول على 
ــتـــجـــاريـــة بــن  ــات الـ ــفــــاوضــ مـــكـــاســـب خـــــال املــ

االقتصادين األكبر في العالم.

صندوق النقد يحذر من الركود

تحذيرًا  الدولي  النقد  صندوق  أصدر 
قريبًا،  يراه  اقتصادي  ركود  من  جديدًا 
خاصة مع استمرار الحرب التجارية وتراجع 

االقتصادات  أن  وأكد  النفط،  أسعار 
االقتصاد  لتباطؤ  مستعدة  غير  الكبرى 
معًا، كما  التعاون  إلى  العالمي، ودعاها 

لتكوين  المركزية  البنوك  الصندوق  دعا 
لتجنب  األجنبي،  النقد  من  احتياطيات 

التبعات السلبية لركود متوقع

محامي غصن لم يستبعد 
احتمال إصدار مذكرة 

توقيف رابعة بحقه

مؤشرات
األسواق

الكويت
أغلق املؤشر العام في 
الـــبـــورصـــة الــكــويــتــيــة، 
ــــالت  ــامـ ــ ــعـ ــ بـــــخـــــتـــــام تـ
بارتفاع نسبته  أمــس،  جلسة 
نقطة   1.56 ــًا  ــحـ رابـ  %0.03
لــيــغــلــق عــنــد مــســتــوى 5178 
السوق  نقطة، وصعد مؤشر 
الرئيسى بنسبة 0.17% بعدد 
8.1 نقطة ليغلق عند مستوى 
نــقــطــة. وهــبــط مــؤشــر   4773
 %0.04 بنسبة  األول  السوق 
خاسرًا 1.99 نقطة ليغلق عند 
مستوى 5400 نقطة، وجرى 
مــلــيــون   232 عـــلـــى  الـــــتـــــداول 
مــلــيــون   36.3 بــقــيــمــة  ســـهـــم 
عـــبـــر 6885  كـــويـــتـــى  ديــــنــــار 
صــفــقــة، وقـــــاد قـــطـــاع الــســلــع 
ــات  ــاعــ ــفــ ــة االرتــ ــيـ ــتـــهـــالكـ االسـ
قطاع  تــالهــا   ،%5.58 بنسبة 
الخدمات االستهالكية بنسبة 
الـــنـــفـــط  قــــطــــاع  ثـــــم   ،%0.95
فيما   ،%0.76 بنسبة  والــغــاز 
بنسبة  التكنولوجيا  تــراجــع 
ــيـــة  األســـاسـ املــــــــواد   ،%4.54

بنسبة %0.64.

األردن
أغــــلــــقــــت الــــبــــورصــــة 
ــــس  ــ األردنــــــــــــــيــــــــــــــة، أمـ
ــى  ــلــ الـــــــــــثـــــــــــالثـــــــــــاء، عــ
 %  0.25 بــنــســبــة  انـــخـــفـــاض 
نــقــطــة.  مــســتــوى 1926  عــنــد 
اإلجمالي  الــتــداول  وبلغ حجم 
األمـــس، نحو 3.2  فــي جلسة 
مــلــيــون ديـــنـــار أردنـــــي، وســط 
تداول 2.7 مليون سهم، نفذت 

من خالل 1507 صفقات. 

اليابان 
نيكي  املـــؤشـــر  أغـــلـــق 
ــيــــاســــي مـــرتـــفـــعـــا  ــقــ ــ ال
فـــي بـــورصـــة طــوكــيــو 
أمــس، مقتديا  املالية  لـــأوراق 
بــــوول ســتــريــت وســــط دالئـــل 
املـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــ ــوالي ــ ــ ال أن  ــلـــى  عـ
والصني تقتربان من تحقيق 
ــتــــوتــــرات  ــ ــأن ال ــة بــــشــ ــراجــ ــفــ انــ
ــة، فـــــي حـــــني عــــزز  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــني أســـهـــم شــركــات  ضــعــف ال
ــق نــيــكــي  ــ ــ ــل ــ الــــتــــصــــديــــر. وأغــ
مــســجــال   %  0.82 مـــرتـــفـــعـــا 
لــيــتــجــاوز  نــقــطــة   20204.04
من  املـــهـــم   20000 مــســتــوى 
الناحية النفسية بفارق مريح. 
تباطؤ  بــشــان  مــخــاوف  وأدت 
تراجع  إلــى  العاملي  االقتصاد 
ــالل  ــاد فــــــي األســـــــــــــواق خــ حــــــ
لينزل  املــاضــيــني  األســبــوعــني 
نقطة   18948.58 إلـــى  نيكي 
في 26 ديسمبر/ كانون األول 
وهو أقل مستوى منذ إبريل/ 

نيسان 2017.

أوروبا
بـــــــلـــــــغـــــــت األســـــــــهـــــــــم 
األوروبــــــــــــيــــــــــــة أعــــلــــى 
ــــي ثـــالثـــة  مـــســـتـــوى فـ
أســابــيــع أمــــس، بــفــضــل آمـــال 
تــتــعــلــق بـــاحـــتـــمـــال الــتــوصــل 
التـــفـــاق تـــجـــاري بـــني الــصــني 
مــا يقلص  املتحدة  والــواليــات 
ــر املــــخــــاوف بـــشـــأن الــنــمــو  ــ أثـ
ــي. وصــــعــــدت الـــبـــنـــوك  ــاملــ ــعــ ــ ال
تــحــركــت  بـــعـــد أن  ــة  ــيـ ــالـ اإليـــطـ
ــنـــك كـــاريـــجـــي  ــــدعــــم بـ رومـــــــا ل
املــــتــــعــــثــــر. وارتـــــــفـــــــع مـــؤشـــر 
األوروبـــــــــي،   600 ــتـــوكـــس  سـ
أمــس،  املــبــكــرة  التعامالت  فــي 
صعد  بينما   %  0.6 بنسبة 
مــؤشــر أســهــم منطقة الــيــورو 
ومــــؤشــــر فــايــنــنــشــال تــايــمــز 
لكل   %  0.5 البريطاني   100
البنوك  مــؤشــر  وزاد  منهما. 
لــيــســجــل   %  0.9 ــة  ــيـ ــالـ ــطـ اإليـ
ــتــــوى فـــــي ثـــالثـــة  ــــى مــــســ ــلـ ــ أعـ
أســابــيــع أيــضــا مــتــفــوقــا على 

مكاسب نظرائه في أوروبا.

تأمل إيران في أن تسعى 
الهند للحصول على 

إعفاء جديد من 
العقوبات األميركية، في 
الوقت الذي انتقدت فيه 

بطء التحرك األوروبي

قال كارلوس غصن 
الموقوف في اليابان 
إّن كل ما قام به كان 
بموافقة مسؤولي 

نيسان

متفرقات اقتصادية

)Getty( اليورو تحت ضغوط سياسية واقتصادية

االقتصاد الصيني يتباطأ )فرانس برس(

)Getty( الرياض تعود لالقتراض الخارجي مجّددًا

مال 
وسياسة

عائدات  بشأن  توقعاته  من  ساكس  غولدمان  األميركي  المصرف  عدل 
العالمي وتخوفات من  االقتصاد  نمو  تباطؤ  العالمية، في ظل  السندات 
الدخول في مرحلة ركود جديدة ، أو أزمة مالية تشبه أزمة 2008. وعّدل 
البنك توقعه لعائد سندات الخزانة األميركية ألجل عشر سنوات إلى 3% بنهاية 
خفض  كما  السابقة،  توقعاتها  عن  أســاس  نقطة   50 بانخفاض  العام، 
إلى 0.65%، وخّفض كذلك  األلمانية 15 نقطة أساس  السندات  رؤيته لعائد 
توقعه لعائد السندات الكندية بمقدار 60 نقطة أساس إلى 2.4%. وخفض 
غولدمان ساكس توقعاته للسندات البريطانية ألجل عشر سنوات بمقدار 25 

نقطة أساس إلى 1.85%، والسندات اليابانية 12 نقطة أساس عند %0.1.

توقعات بتراجع عائد السندات

إيران 
تسعى 

لمواصلة 
تصدير 
النفط 

رغم 
العقوبات 

)فرانس 
برس(
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برهان غليون

ــنــــي أبــــــــــدا اســــتــــئــــنــــاف بــعــض  لــــــم يــــدهــــشــ
الحكومات العربية، وعلى رأسها اإلمارات 
املتحدة والبحرين، وربما قريبا حكومات 
ــع نـــظـــام األســـــــد، وال  أخـــــــرى، عـــاقـــاتـــهـــا مــ
احـــتـــمـــال مـــنـــاقـــشـــة الـــحـــكـــومـــات الــعــربــيــة 
إلــى صفوفها  إعــادتــه، في مستقبٍل قريٍب، 
فــــي إطــــــار جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، عــلــى 
ــه لــهــا جــمــيــعــا من  الـــرغـــم مــمــا كـــان قـــد وّجــ
اتــهــامــات، ومــا قذفها بــه مــن نــعــوٍت بذيئٍة 
في املاضي، وما كانت قد أمطرته ونظامه 
ــه مـــن أبـــشـــع صـــفـــات الــقــتــلــة واملـــجـــرمـــن.  بـ
الــدول  تراجع جامعة  أيضا  ولــن أستغرب 
الـــعـــربـــيـــة، املــمــثــلــة لـــهـــذه الـــحـــكـــومـــات، عن 
بـــّررت بها تعليق  الــتــي  السابقة  قــراراتــهــا 
عــضــويــة ســـوريـــة، طــاملــا بــقــي نــظــام األســد 
التي فرضتها  الشروط  يقتل شعبه، وعــن 
عــلــيــه لــلــعــودة، والـــتـــي صــاغــت مـــن أجلها 
أول مــــبــــادرة ســيــاســيــة تــبــنــتــهــا املــنــظــمــة 
الــدولــيــة، مــن أجــل انــتــقــاٍل ســيــاســيٍّ منظم، 
سبيل  على  واملــعــارضــة،  الحكم  بمشاركة 
التسوية السياسية التي كانت تأمل منها 
أن تحول دون انـــزالق ســوريــة إلــى الحرب 
الـــداخـــلـــيـــة، وتــحــفــظ لــهــا ولــشــعــبــهــا الــحــد 
األدنــــى مــن الـــوحـــدة واالســـتـــقـــرار، وتقيها 
من مخاطر الدمار السياسي والحضاري، 
وهي املبادرة التي عطلها األسد، كما عطل 

مبادرات جميع املنظمات الدولية.
لــيــس لــهــذا الــتــراجــع الــعــربــي، فـــي نــظــري، 

علي أنوزال

مــــرة أخـــــرى عــــاد »ســـــاح الــتــشــهــيــر« إلــى 
فــــــرض نـــفـــســـه عـــلـــى الــــســــاحــــة اإلعـــامـــيـــة 
ــــال اســـتـــهـــداف الــحــيــاة  املـــغـــربـــيـــة، مــــن خـ
وجديد  عمومية.  لشخصيات  الشخصية 
إلى  تنتمي  برملانية  الساح  هــذا  ضحايا 
الــحــزب اإلســـامـــي الــــذي يــقــود الــحــكــومــة، 
ــرا بــاصــطــفــافــهــا إلــــى جــانــب  ــيـ تــمــيــزت أخـ
األمـــــن الـــعـــام الـــســـابـــق لــحــزبــهــا ورئــيــس 
ــه بــنــكــيــران،  ــ الــحــكــومــة الـــســـابـــق، عــبــد اإللـ
املغضوب عليه من السلطة في املغرب، فقد 
نشرت صحف ومواقع مقربة من السلطة 
فـــي املـــغـــرب صـــــورا يــعــتــقــد أنـــهـــا لــلــنــائــب 
التأكد  يتم  لــم  ألنــه  اإلســامــيــة،  البرملانية 
أمــام أشهر  من صحتها، تظهرها ترقص 
ملهى ليلي في باريس بسروال دجن وتي 
شــرت وبـــدون حــجــاب، وهــي التي تعودت 
أن تضعه دائما فــوق رأسها. وفــي صورة 
أخرى، تظهر بفستان بدون أكمام وبالكاد 

يغطي ركبتيها العاريتن.
وقــــد أثــــــارت هــــذه الـــصـــور جــــدال واســعــا 
عـــلـــى املــــواقــــع االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي املـــغـــرب 
بــن مــن شّكك أصــا فــي صحتها، واتهم 
بفبركتها،  اإلسامين  تستهدف  جهاٍت 
ومن  صورتهم،  وتشويه  إليهم  لإلساءة 
دافع عن النائب معتبرا أن الصور، حتى 
لــو كــانــت حقيقية، فهي تــدخــل فــي إطــار 
مــمــارســتــهــا حــريــتــهــا الــشــخــصــيــة الــتــي 
وبن  فيها.  يتدخل  أن  كــان  أليٍّ  يحق  ال 
ــفــــاق بــعــض  ــلـــى نــ  عـ

ً
مــــن اتـــخـــذهـــا حــــجــــة

اإلسامين، وازدواجية خطابهم، واتهم 
النيابي،  منصبها  باستغال  البرملانية 
املال  من  تتقاضاها  التي  وتعويضاتها 

العام للسفر والسياحة.
عــــدة  إحــــــــــداث  إلـــــــى  الـــــجـــــدل  هـــــــذا  وأدى 
ــل الــفــضــاء االفــتــراضــي  اصــطــفــافــات داخــ
بــن املــدافــع عــن »طــهــرانــيــة« اإلســامــيــن 
ــدافـــع  ومــــــن رجـــمـــهـــم بــــالــــنــــفــــاق، وبــــــن مـ
عــــن الـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة ومـــــن يــطــالــب 
على  العمومية  الشخصيات  بمحاسبة 
منها.  الشخصية  حــتــى  تــصــرفــاتــهــم  كــل 

علي العبداهلل

عــكــســت الــتــصــريــحــات األمـــيـــركـــيـــة أخــيــرا 
ــروط االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي مــن  ــ ــــول شــ حـ
واإلقليمية  املحلية  الفعل  وردود  سورية؛ 
ــيــــدات املـــشـــهـــد  ــقــ ــعــ والـــــدولـــــيـــــة عـــلـــيـــهـــا؛ تــ
ــوى  ــطــ ــــري ومــــــــا انــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــي والـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
عليه مــن تــنــاقــٍض فــي املــصــالــح واملــواقــف 
ــــك مــن  ــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـ ــ والــــخــــيــــارات؛ ومـ
ــاره قـــرار  ــ فــــرٍص ومــخــاطــر، نــاهــيــك بــمــا أثـ
أميركية  داخليٍة  ســجــاالٍت  من  االنسحاب 
الرئيس  بن »املؤسسة« والبيت األبيض، 
ــا، حــــــول مــــــحــــــّددات الـــســـيـــاســـة  خــــصــــوصــ
الواليات  بمصالح  وارتباطها  الخارجية 
ــتـــي  ــم الـ ــيــ ــقــ ــالــ ــا؛ وبــ ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ ــــدة وحــ ــــحـ ــتـ ــ املـ
ظر إلى قرار االنسحاب 

ُ
تتضمنها، حيث ن

بــاعــتــبــاره خــروجــا عــن الــقــواعــد الحاكمة، 
وتجاوزا لألعراف السائدة وتجاها فّجا 
للتقديرات السياسية والعسكرية الدقيقة 

واملتماسكة.
الفوري والشامل  قــرار االنسحاب   لم يكن 
ــــذي أعــلــنــه الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونـــالـــد  الـ
 2018/12/19 يـــوم  تــغــريــدتــه  فـــي  تـــرامـــب، 
يــتــعــارض مــع حــقــائــق املـــيـــدان فــقــط، حيث 
ال يــزال تنظيم الدولة اإلسامية )داعــش(، 
على الرغم من الهزائم والخسائر البشرية 
والــجــغــرافــيــة الــكــبــيــرة، مـــوجـــودا، ويشكل 
ــــة والـــــــعـــــــراق، بـــــل ومـــع  خــــطــــرا فـــــي ســـــوريـ
ــالـــح والـــحـــســـابـــات الــجــيــوســيــاســيــة  املـــصـ
ــة لـــــلـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ واإلسـ
وحلفائها، حيث لم يتم التوصل إلى توافق 
، حول مخرج للصراع في سورية  سياسيٍّ
ــق مــصــالــحــهــا وتــطــلــعــاتــهــا 

ّ
وعــلــيــهــا يــحــق

الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، يسمح بــإغــاق املــلــف، 
والـــعـــودة إلـــى الـــديـــار، وفـــق رغــبــة الرئيس 
الحل،  على  السياسية  فاملعركة  األميركي، 
الـــقـــوى  ــة، ودور  ــ ــوريـ ــ مــســتــقــبــل سـ وعــــلــــى 
ونـــفـــوذهـــا فــيــهــا قـــائـــمـــة، تــصــعــد وتــهــبــط 
وتوازنات  امليدانية،  التطورات  إيقاع  على 
الــقــوى عــلــى األرض، مــن جــهــة. والــواليــات 
املتحدة وحلفاؤها، املحليون واإلقليميون 
اللعبة،  بخيوط  يمسكون  ال  والــدولــيــون، 
وال يتحّكمون بتطوراتها ومآالتها، حيث 
نجحت روســيــا وإيــــران وتــركــيــا فــي إقامة 
املــبــادرة،  زمــام  امتلكوا بها  شــراكــٍة نفعيٍة 
وحّدوا من قدرة بقية الاعبن على التحّكم 

في الصراع ومآالته، من جهة أخرى.
حاول العقيد األميركي املتقاعد، دوغاس 
بقوله،  االنسحاب  قــرار  تبرير  ماغريغور، 
لـــقـــنـــاة فــــوكــــس نــــيــــوز األمــــيــــركــــيــــة: »إنـــهـــا 
العاقة  تفسد  أن  من شأنها  ذكية  خطوة 
بن روسيا وحلفائها في املنطقة.. عملت 
، مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، على 

ً
ــدة ــاهـ روســـيـــا جـ

إقامة عاقات مع تركيا وإيران واملعارضة 
الــقــوات  انــســحــاب  الــســوريــة املسلحة، لكن 
ــفــــرض عـــلـــيـــهـــا ضـــــــرورة  ــيــ األمــــيــــركــــيــــة ســ
االختيار بن تلك األطـــراف... إنها بسحب 
ــات  ــ ــواليـ ــ ــة، أزالـــــــــت الـ ــ ــوريــ ــ ــن ســ ــ ــا مـ ــهــ ــواتــ قــ
ــل الــــــذي كـــــان يــجــمــع بــن  ــامـ ــعـ ــدة الـ ــتـــحـ املـ
الــشــركــاء املــخــتــلــفــن، مــعــتــبــرًا أنـــه لـــم يعد 
هناك أي أســاس لتعاون الــروس واألتــراك 
واإليــرانــيــن مــن حيث املــبــدأ، وهــذا جيد«. 
في تجاهل تام لاعتبارات الجيوسياسية 
واإلستراتيجية الحاكمة التي تستدعيها 
ــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا  مـــصـــالـــح الـــــواليـــــات املـ
واألردن(،  مصر،  الخليج،  دول  )إسرائيل، 
والــتــي ُصممت ملــواجــهــة الــنــفــوذ الــروســي 
لبنان،  )ســوريــة،  املتوسط  املتعاظم شــرق 
ــر،  ــا )مــــصــ ــيــ ــقــ ــريــ ــال أفــ ــ ــمــ ــ ــطــــن(، وشــ ــلــــســ فــ
لــيــبــيــا، والــــســــودان(، والـــوجـــود اإليـــرانـــي، 
واملليشيات الشيعية التابعة لها، ليس في 

عبد اللطيف السعدون

ــن بــلــده  ســـألـــت مــغــتــربــا عـــراقـــيـــا انــقــطــع عـ
عقدين، وعاد إليه في زيارة حنن قصيرة، 
ــنــــاك. قــــــال: »لــعــلــك  عـــمـــا الحـــظـــه جــــديــــدا هــ
عند  واســتــراغــون  فاديمير  تتذكر حكاية 
صموئيل بيكيت، واللذين قضيا عمريهما 
في انتظار غودو، يحلمان بمجيئه حاما 
الــوعــد بــخــاصــهــمــا، وألن غــــودو لــم يــأت، 
ــدا، فـــقـــد ظــــا يــنــفــقــان  ــ ــ وربــــمــــا لــــن يـــأتـــي أبـ
أوقــاتــهــمــا فــي حــــوار عــبــثــي، يــشــبــه حـــوارا 
ــت الـــنـــاس  ــ ــان.. فــــي الــــعــــراق رأيــ ــ ــــرشـ بــــن طـ
واستراغون،  فاديمير  بن  انقسموا  وقــد 
وقـــد تــحــّول الــبــلــد إلـــى مــســرح عــبــث كبير. 
يـــتـــحـــاورون، يــخــتــلــفــون، يتفقون،  رأيــتــهــم 
يـــتـــخـــاصـــمـــون، ويـــتـــشـــاجـــرون، يــرســمــون 
ــر، ويـــتـــبـــادلـــون  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــاريــــوهــــات الـ ــنــ ــيــ ســ
وحشود  وهمية،  انقاباٍت  عن  املعلومات 
عسكرية، وبيانات طوارئ، ثم ما لبثوا أن 
ضحكوا وتــبــادلــوا الــطــرائــف والــنــكــات في 

انتظار غودو الذي تأخر عليهم كثيرا..«.
تابع املغترب العائد، وكأنه يتابع مسرحية 
زقــاق  مــن  أكــثــر  فــي  عبثية: »سمعت لغطا 
ــركـــي،  ــيـ ــيـــس األمـ ــرئـ ــن زيـــــــارة الـ وشـــــــارع عــ
الــعــراق، يصنعون منها  ترامب، قواته في 
سيناريوهاٍت  لها  ويرسمون  مـــّرة،  نكاتا 
كــاريــكــاتــوريــة. يتسلل تــرامــب، مــن دون أن 
يخبر أحــدا، تطفأ األنــوار كي ال يــراه أحد، 
الــرجــل األول فــي دولـــة الـــعـــراق يــصــل إليه 
ــارة. يــنــفــي الــعــراقــيــون  ــزيـ ــالـ عــلــم مــتــأخــر بـ
وجود قواعد عسكرية أميركية في باهم. 
لــقــوات أميركية، لدينا  يــقــولــون: ال وجـــود 
بضعة مستشارين فقط«. تصفعهم تقارير 
)البنتاغون(؛ »في  األميركية  الدفاع  وزارة 
الـــعـــراق خــمــســة آالف جــنــدي وضـــابـــط في 
ثماني قــواعــد«. فــي الــنــهــار الــتــالــي، يظهر 
الــجــنــراالت األمــيــركــيــون مــزهــويــن برتبهم 
املتنبي  شــارع  في  ونياشينهم  العسكرية 
ــة واملـــثـــقـــفـــن،  ــافـ ــقـ ــثـ ــــي بـــــغـــــداد، شـــــــارع الـ فـ
ــع بـــعـــض رواد  ــ ــبــــادلــــون األحــــــاديــــــث مـ ــتــ يــ
الشارع، وكأنهم يريدون أن يقولوا: »نحن 
هــنــا بـــاقـــون«. قــالــهــا قــبــلــهــم تـــرامـــب، وهــو 
»املليشيات«  فيما صمتت  الــقــاعــدة،  يــزور 

التي هّددت األميركين بعظائم األمور.
ــــرف حـــكـــايـــاٍت عن   روى لـــي بــعــض مـــن أعـ

ــــذي لـــم تكتمل  رئـــيـــس الـــــــوزراء الــجــديــد الـ
ــادل عــبــد املــــهــــدي، وهــو  ــ حــكــومــتــه بـــعـــد، عـ
ــرى. يــريــد مخلصا  يــقــدم رجــا ويــؤخــر أخـ
أن  تأبى  املعجزة  لكن  تكتمل حكومته،  أن 
تحضر. ولذلك يشكلها على أقساط، وثّمة 
 عــلــى املــرشــحــن للمقاعد 

ٌ
رهـــانـــاٌت مــالــيــة

الــبــاقــيــة، وخــصــوصــا عــلــى وزيــــري الــدفــاع 
أسماء  بــن  حامية  واملنافسة  والــداخــلــيــة، 
ــديـــدة، وســعــيــد الــحــظ مـــن يــحــصــل على  عـ

قيمة الرهان.
رأيت أناسا يتابعون واقعة إطاق رصاص 
من امــرأة عضو في البرملان، وهي تتجول 
بسيارتها في شوارع بغداد، بّررت فعلتها 
بأنها »بنت عشاير« تحتفل بزفاف قريٍب 
لــهــا. والـــقـــانـــون الـــعـــراقـــي يــحــاســب مطلق 
الـــنـــار بــالــســجــن، غــيــر أن لــبــنــات الــعــشــائــر 
يــبــدو، حصانة خاصة  مــا  على  وأبنائها، 

تسمح لهم بانتهاك القانون، من يدري.
أعمال عنف،  يتحّدثون عن  أناسا  سمعت 
الفاعل، جديدها حريق  وحرائق مجهولة 
أودى بحياة  الــــذي  املـــشـــّردات  حــمــايــة  دار 
ــة أكـــثـــرمـــن ثـــاثـــن.  ــابــ تـــســـع فـــتـــيـــات، وإصــ
الـــافـــت أن الــحــكــومــة قـــالـــت إنـــهـــا حــادثــة 
انـــتـــحـــار جـــمـــاعـــي، كــيــف وملـــــــاذا؟ ومــــا هو 
سر انتحار الفتيات التسع، وهن في عمر 
الزهور. وفي بلد يقال عمن يحكمونه إنهم 

رجال الله على األرض؟ ال أحد يعرف.
لم  علنا حكاياٍت  يتداولون  أناسا  التقيت 
بــعــد، جــرائــم سبايكر،  الــزمــن  يعف عليها 
والــــفــــلــــوجــــة، وتـــســـلـــيـــم املــــوصــــل ملــســلــحــي 
»داعـــــــــــــــش«، وعــــــقــــــود الـــــــســـــــاح، وجــــفــــاف 
والتفجيرات،  األســمــاك،  الــرافــديــن، وتسمم 
املــعــتــقــلــن  آالف  وقـــصـــص  واالغــــتــــيــــاالت، 
النازحن  ومــايــن  وأســرهــم،  السياسين 
التحقيق،  لــجــان  ومسلسات  واملــشــّرديــن، 
ــال الــــعــــام، وانـــتـــشـــار تــعــاطــي  ــ وســــرقــــات املـ
املخدرات في الجامعات واملدارس، وسيادة 
أعــــــــراف الـــعـــشـــائـــر فــــي عـــــدد مــــن مـــجـــاالت 
املجتمع. وحول كل هذه املصائب وغيرها 
ثّمة ألف سؤال جارح على كل لسان، لكن ال 

من سميع، وال من مجيب«. 
ــتــــال فـــي تــحــويــل  هـــل يـــا تــــرى نــجــح االحــ
ــل من  الــــعــــراق إلــــى مـــســـرح عــبــث حـــقـــا، وهــ

معجزة تعيد إكسير الحياة إلى أرضه؟
)كاتب عراقي(

فكما  الــســيــاســيــة،  بــالــواقــعــيــة  عـــاقـــة  أي 
ذكــرت أكثر من مــرة، ليس من الواقعية أن 
تقبل الــدول، حتى غير الديمقراطية وغير 
املــؤمــنــة بــحــقــوق اإلنــــســــان، إعـــــادة تــأهــيــل 
رئيٍس لم يترّدد في قتل مئات األلــوف من 
شعبه، وتهجير املاين منه خــارج الباد 
وداخـــلـــهـــا، واســـتـــصـــدار عـــشـــرات الــقــوانــن 
لشرعنة السطو على أماكه، لحرمانه من 
ــعـــودة إلـــى بـــلـــده، تــوجــد عــلــيــهــا جميعا  الـ
تقارير  وتأكيد من جميع  دامغة،  إثباتات 
الــعــاملــيــة. وال تنبع  املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة 
الواقــعــيــة ذلـــك مــمــا تــحــمــلــه هـــذه الــوصــفــة 
مـــن الـــحـــرب فـــي جـــرح الــســوريــن الـــنـــازف، 
بـــدل الــســعــي إلـــى تــضــمــيــده، وال مــا تعمل 
عليه من تعميق مشاعر الضغينة والحقد 
الــضــحــايــا  أهــــالــــي  ــنـــد  عـ ــام  ــقــ ــتــ االنــ وروح 
 بمشاهد 

ً
ــرة ــامـ الـــذيـــن ال تــــزال ذاكـــرتـــهـــم عـ

العنف الوحشي الذي مورس على بناتهم 
وأبــنــائــهــم وإخــوانــهــم فــحــســب، وإنــمــا ألن 
العرب العائدين ينفخون في قربة مثقوبة، 
ــنـــوا مــن   هـــــامـــــدة، لــــن يـــجـ

ً
ــة ــثــ ويـــحـــيـــون جــ

ــار، فقد  ــطـ إنــعــاشــهــا ســـوى الـــبـــاوي واألخـ
انهار تماما األســاس الذي قام عليه نظام 
ــذي رعــتــه  ــد بــأكــمــلــه، وهـــو الـــخـــوف الــ األســ
أجــهــزتــه وســيــاســاتــه االنــتــقــامــيــة الــدمــويــة 
عـــــقـــــودا، بـــعـــد أن فـــجـــر ثـــــــورة املــظــلــومــن 
واملقهورين، فأصبح املوت أرخص لديهم، 
أكثر  الحياة، وربــمــا سيصبح،  وأفـــرج مــن 
فــأكــثــر، ســـاح هـــؤالء األمــضــى لــبــث الــذعــر 
القتل  في قلب نظاٍم لم يتقن غير سياسة 

كبيٍر واحد، هو افتقارها أي مفهوم للدولة 
والــقــانــون. وقــبــل ذلــك االحــتــرام لشعوبها. 
وبــالــتــالــي، ملــفــهــوم الــحــق الـــذي هــو معيار 
تقّدم الحكومات الحديثة، ومكمن شرفها، 
فــالــعــدالــة لــيــســت مـــن ســمــات ســيــاســاتــنــا، 
نحن العرب، في هذا العصر الذي قام على 
مفهوم الحق والــعــدل والــكــرامــة واملــســاواة 
وااللـــتـــزام بالعهود واملــواثــيــق والـــقـــرارات. 
»زعــمــاؤنــا«،  يعتقد  بــاألحــرى  أو  ونعتقد، 
ف من أي 

ّ
بالعكس، أن الحرية هي في التخف

التزاماٍت قانونيٍة أو أخاقيٍة أو سياسيٍة 
ــان عــلــى »صــفــقــات  تــجــاه الــشــعــوب، والـــرهـ
»الكبار«  التي تجمعنا مع  الكبرى  القرن« 

 عــلــى خــرق 
ً
ــدرة ــ ــاء«، أي األكـــثـــر قـ ــ ــويـ ــ و»األقـ

العهود وااللتزامات، وتمزيقها في أي وقت. 
وربما هذا ما أوحى به األسد، عندما غدر 
رئيسا  بصفته  الــتــزامــاتــه  ــان  وخـ بشعبه، 
أوتــمــن على مصير شــعــب، فلم يــتــرّدد في 
وخــّرب  بالفعل،  ثم حرقه  بحرقه،  التهديد 
وممتلكاته،  أرزاقـــه  نهب  وشرعن  عمرانه، 
وتــقــديــمــهــا هــديــة ملــعــاضــديــه ومــنــاصــريــه 
من  السورين،  قبل  األجانب  من  ومؤيديه 

أجل البقاء في الحكم. 
ــقــــت الــرئــيــس  لـــكـــن لــعــنــة األســــــد الـــتـــي رافــ
الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر مـــن دمـــشـــق إلــى 
أركان نظامه، وسوف  الخرطوم، وقّوضت 
تــطــيــحــه ال مـــحـــالـــة بـــعـــد وقــــــت، ســتــاحــق 
كــل مــن يسير فــي طــريــقــه، ويــقــبــل شرعنة 
الضحايا،  ذاكـــرة  على  والـــدوس  الجريمة، 

وتبييض وجه الخيانة والعار. 
أعرف أن مصالح الدول قد تقتضي صرف 
التغييرات  وأن  ــراد،  األفــ حــقــوق  عــن  النظر 
الــعــســكــريــة فـــي الــســنــة املــاضــيــة قـــد مّكنت 
مــوســكــو وطــهــران مــن إعــــادة وضـــع األســد 
ــد، لــكــن  ــ ــديــ ــ ــــن جــ ق مــ

ّ
ــرج املــــــمــــــز ــ ــســ ــ ــلــــى الــ عــ

حـــســـابـــات الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة ســتــكــون 
ــدا، إذا اعــتــقــدت أن الــنــظــام قد   جـ

ً
مــتــســّرعــة

خــرج منتصرا وكــســب الــســبــاق. فــا يمكن 
ألنه  وعليه،  ينتصر ضد شعبه  أن  لنظاٍم 
لــن يــكــون بــعــد ذلـــك نــظــام، وإنــمــا عصابة 
قــتــلــة، ال بــديــل لــهــا عــن االلــتــحــاق بــالــقــوى 
في  والعمل  ارتكاباتها،  مــن  مّكنتها  التي 
خدمتها وألجلها. خسر النظام نفسه، كما 

إلــى عميٍل للقوى  خسر »شعبه«، وتــحــّول 
على جرائمه.  ت 

ّ
وغط بقاءه،  التي ضمنت 

أيضا  العربية  الحكومات  تخطئ  ولــذلــك، 
إذا اعتقدت أن عودتها إليه سوف تساعده 
على الخروج من أسر خصومها اإليرانين، 
وتساعدها عليهم. فلم يعد لوجوده معنى 
أداة في  مـــن حــيــث هـــو  إال  وال مــضــمــونــا، 
يــدهــم. وبــمــقــدار مــا يــقــبــل أن يــكــون سيفا 
طا على العرب بعد السورين لخدمة 

ّ
مسل

مصالحهم. وتمديد حكمه لن يكون سوى 
تعزيز لاحتال اإليراني. 

قد يحلم بعض الخليجين بأن تساعدهم 
ــذه عــلــى كــســب ود  خــطــوتــهــم الــخــاطــئــة هــ
ــادة مــــن صــــعــــود نــجــم  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــــــروس، واالسـ
موسكو، بعد أفــول نجم الواليات املتحدة 
فــي املــشــرق، لــضــمــان أمــنــهــم. أو ربــمــا فّكر 
بعضهم بـــأن االرتـــمـــاء عــلــى األســــد ســوف 
أنــقــرة، وردعــهــا  الضغط على  مــن  يمّكنهم 
عــن دعـــم اإلســــام الــســيــاســي الـــذي حــولــوه 
كــابــوٍس يقض مضاجعهم،  إلــى  بأنفسهم 
في الوقت الذي ترتع األفاعي »الداعشية« 

في أقبية قصورهم املبنّية من ورق. 
لألسف، أقول إلخواني الخليجين، الذين 
أعــرفــهــم وأقــــــّدر مــخــاوفــهــم وطــمــوحــاتــهــم 
السيُر وراء  للعمل  إن أســوأ مرشد  أيــضــا، 
ــام واألهـــــــواء، وأنـــهـــم، بــفــتــحــهــم بــاب  ــ األوهــ
الجريمة في  املــجــرم ونــظــام  إعـــادة تأهيل 

دمشق، كمن يوجه خنجره إلى صدره.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس 
الوطني السوري(

وانتقل هــذا االصــطــفــاف، ليشق صفوف 
مــن وقــفــوا  بــن  الــيــســاريــن والعلمانين 
مع تقديس الحياة الخاصة، بما في ذلك 
الخاصة باإلسامين الذين يعادي جزٌء 
الــخــاصــة، ومــن انساقوا  الــحــريــات  منهم 
وراء انتمائهم أو عمائهم اإليديولوجي، 
لــتــصــفــيــة حـــســـابـــاتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة مــع 

اإلسامين.
وبعيدا عن كل اصطفاف من أي نوٍع كان، 
خطا  الشخصية  الحياة  تبقى  أن  يجب 
أحــمــر، ال يــســمــح أليٍّ كـــان أن يــتــجــاوزه، 
ألن عــلــى مـــن يــقــبــل الـــيـــوم بـــأن يــنــال من 
الـــحـــيـــاة الـــخـــاصـــة لـــآخـــريـــن أن يــنــتــظــر 
دوره لــتــطــاولــه األلـــســـن، هـــو اآلخـــــر، في 
وعلى  دول.  فــاأليــام  الشخصية،  حــيــاتــه 
مــن يــؤاخــذ عــلــى اإلســامــيــن نفاقهم أن 
ال يــركــز كــثــيــرا عــلــى طــريــقــة لــبــاســهــم أو 
أفكارهم  مناقشة  وإنما  زيجاتهم،  تعّدد 
وبــرامــجــهــم الــســيــاســيــة، ألنــهــا هــي التي 

تمس الناس وتؤثر في حياتهم.
وحتى اآلن، يبدو أن الجهة الوحيدة التي 
ربحت من هذا الجدل هي التي كانت وراء 
نشر تلك الصور، حقيقية كانت أو مفبركة، 
بــمــا أن الــنــقــاش انــصــرف إلـــى الــتــداعــيــات، 
ــع أن  ــ ــواقـ ــ ــم يـــقـــف عـــنـــد الـــخـــلـــفـــيـــات. والـ ــ ولـ
البداية،  منذ   

ً
كانت واضحة النشر  خلفية 

ــة  ــيـ ــانـ ــرملـ ــبـ ــائــــب الـ ــنــ ــالــ ــر بــ ــيـ ــهـ ــتـــشـ وهـــــــي الـ
وبحزبها اإلسامي. ومّرة أخرى، تنتصر 
الناس  وينصرف  الرسالة،  على  الوسيلة 
إلــــى مــنــاقــشــة الـــرســـالـــة، ويــتــنــاســون دور 
الوسيلة، فيما أن الواقع كما يقول مارشال 
ماكلوهان هو أن »الوسيلة هي الرسالة«. 
ومعنى ذلك، في نظرية التواصل التي أتى 
بها ماكلوهان، أن الوسيلة نفسها، وليس 
أن  الــتــي يجب  الـــذي تقدمه، هــي  املحتوى 
ــتـــمـــام، ألنـــهـــا تـــؤثـــر في  تـــكـــون مـــحـــور االهـ
العام، ليس فقط بواسطة املحتوى  الــرأي 
لذاتها  ولــكــن بخصائصها  تــقــّدمــه،  الـــذي 
النائب  فــي حــالــة  هــي نفسها. والــوســيــلــة 
الــذي  التشهير  هــي  اإلســامــيــة  البرملانية 
تــحــول إلـــى »أداة« لــلــتــواصــل الــســلــبــي، أو 
»ســـاح« ملــواجــهــة الــخــصــوم، وتحطيمهم 

سورية فقط، حيث تشكل هاجسا بالنسبة 
املتحدة  للواليات  املدلل  الطفل  إلسرائيل؛ 
ــالــــي خـــصـــوصـــا؛  ــحــ ـــة، والــــرئــــيــــس الــ عـــــامــ
مــن  إيـــــــران  عــلــيــه  تــضــغــط  الــــــذي  واألردن 
ــة والــــعــــراق، بـــل وفــــي دول املــشــرق  ســـوريـ
بالنسبة  واليمن،  ولبنان  العراق  العربي، 
لدول الخليج، السعودية واإلمارات بشكل 
خــاص، ومصر، التأثير على مواردها من 
قـــنـــاة الــســويــس مـــن خــــال الــتــحــّكــم بــبــاب 
املحلي:  الحليف  بمصالح  ناهيك  املندب، 
قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( التي 
تحملت الــعــبء األكــبــر فــي قتال »داعـــش«، 
قدمت فيه آالف القتلى والجرحى، كشفهم 
ــّد من  ــام تــركــيــا، وحــ االنــســحــاب املــزمــع أمــ
خــــيــــاراتــــهــــم، ودفـــعـــهـــم إلـــــى الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــتــفــاهــم مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري بــوســاطــة 
روســيــة، تــفــاهــم ثمنه بــاهــظ: الــعــودة إلــى 

نقطة الصفر. 
قال السفير األميركي السابق في سورية، 
روبرت فورد، في دفاعه عن قرار االنسحاب 
كاما عجيبا: »ثلث الباد الذي يقع تحت 
ســيــطــرة قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة إمــا 
صـــحـــراء أو ســهــول جـــافـــة. وتــنــتــج حــقــول 
ــة  ــدرجــ ــن الــ ــ ــا مـ ــامــ الـــنـــفـــط فـــيـــهـــا نـــفـــطـــا خــ
من  عالية  نسبة  على  ويحتوي  املتدنية، 
الكبريت. وكميات النفط في هذه الحقول 
تــتــراجــع. وقــبــل انــــدالع الـــثـــورة عـــام 2011 
الــنــفــط إال نسبة 5% من  مــــوارد  لــم تشكل 
أرقــام  الــعــام، وهـــذه  املحلي  الناتج  مجمل 
لم تكن  الــدولــي. وبالتالي،  النقد  صندوق 
سيطرة أميركا على شمال- شرقي سورية 
النظام وإيران  لتمنحها ورقة نفوذ تدفع 
ــنـــازالت«. وأضـــاف:  وروســـيـــا إلـــى تــقــديــم تـ
االنسحاب على  النقاد من خطر  »ويحذر 
عودته  وإمكانية  الــدولــة،  تنظيم  محاربة 
من جديد. وتظل ممكنة مع أن مناطق غرب 
ســوريــة الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الحكومة 
السورية وحلفائها ال أثر فيها لنشاطات 
التنظيم«. وختم بتقديم نصائح للرئيس 
األميركي بخصوص تنفيذ قراره ختمها؛ 
كــأنــه يــقــدم أوراق اعــتــمــاد لــديــه؛ بــالــقــول: 
»وأخيرا على الرئيس إعادة النظر بفريق 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، وكـــيـــف ســبــقــه في 
بحاجٍة  فهو  الــســوريــة.  السياسة  تحديد 
ملجلس أمــن قــومــي قـــادر على نقل حــذره، 
الــســيــاســة لألشخاص  مــن  قلقه  ومــظــاهــر 
الفريق  وعــلــى  بتنفيذها.  يــقــومــون  الــذيــن 
أن  املعنية  األقــســام  فــي  للعاملن  التأكيد 
الــرئــيــس يــســتــمــع ملــواقــفــهــم ولــكــن عليهم 
التحرك بناء على توجيهاته« )قرار ترامب 
السوري كان صحيحا في جوهره وبهذه 
الطريقة نحقق معظم نتائجه، »واشنطن 
بوست«، »القدس العربي«: 28 /2018/12(.

الشامل  األميركي،  لانسحاب  أن  صحيح 
 
ً
 ومــيــدانــيــة

ً
ــــوري، تـــبـــعـــاٍت ســيــاســيــة ــفـ ــ والـ

 عــلــى الـــقـــوى املـــســـيـــطـــرة، روســيــا 
ً
ســلــبــيــة

األوراق،  بــخــلــط  تـــبـــدأ  وإيــــــــــران،  ــا  ــيـ ــركـ وتـ
والـــدفـــع نــحــو إعــــادة مــراجــعــة الــحــســابــات 
ــم الـــخـــطـــط والــــخــــيــــارات؛ وبــتــظــهــيــر  ــ ورســ
الــتــبــايــنــات والـــخـــافـــات بـــن مــصــالــحــهــا 
جليا  ذلــك  تجلى  وخططها،  وتصوراتها 
فــي إعــانــات روســيــا وإيــــران عــن ضـــرورة 
سيطرة النظام السوري على املناطق التي 
تنسحب منها القوات األميركية؛ وتجّسد 
عــمــلــيــا فـــي الــتــســابــق عــلــى دخــــول مــنــبــج، 
األميركي  الوجود  كــان  عليها.  والسيطرة 
قد لعب دورا فاعا في حفظ التوازنات، إال 
أنها تبعاٌت مرحلية، من جهة، حيث طغى 
أستانة،  ثــاثــي  تــوّجــه نفعي على ســلــوك 
عّبر عنه وقف التسابق على منبج، والنظر 
بــإيــجــابــيــة إلـــى مــوقــف تــركــيــا مــن الــوضــع 

واإلذالل.   والــتــمــيــيــز  والــكــراهــيــة  والــعــنــف 
يستطيع األسد أن يزّور التاريخ، وأن يكذب 
ــمـــهـــوره، بـــاالســـتـــمـــرار في  عــلــى نــفــســه وجـ
اّدعــاء أن ما قام به هو حرٌب ضد اإلرهاب 
واإلرهـــابـــيـــن، وأنــــه فــعــل ذلــــك، كــمــا بـــدأت 
 
ً
أجـــهـــزة إعـــامـــه تـــســـّرب مــنــذ اآلن، حــمــايــة
للشعب من »املؤامرة الكونية« التي انتصر 
ــة، أعــلــنــت  ــومـ ــكـ ــة وحـ ــ فــيــهــا عـــلـــى 140 دولــ
فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة عــام 
الجماعية  ــادة  اإلبــ سياسة  إدانــتــهــا   2012
هذه  ومــن  وتبنيها،  األســـد،  مارسها  التي 
الــحــكــومــات أغــلــبــيــة الــحــكــومــات الــعــربــيــة، 
مطالب الشعب العادلة، لكنه لن يستطيع 
الــذيــن عــاشــوا تجربة  الــســوريــن  أن يقنع 
ــاد أطــفــالــهــم  املـــــوت، فـــي أجـــســـادهـــم وأجـــسـ
تزال  وال  وأخواتهم،  وأمهاتهم  وأحفادهم 
آثــار العنف الــذي مــورس عليهم تحفر في 
ذاكــرتــهــم، وتــرســم مــامــح وجــوهــهــم، بهذا 
ــد الـــذي  ــ ــكـــذب والـــتـــزويـــر. ويــحــتــاج األسـ الـ
القتيل  أن روح  ويـــعـــرف  قــتــل،  أنــــه  يــعــرف 
ــارٍس  ــــب، إلــــى حــ ســــوف تــاحــقــه أيــنــمــا ذهـ
ورقيٍب على كل ســوري حي، حتى يضمن 
ــن تسعفه  ــن واالســـتـــقـــرار لــحــكــمــه. ولــ ــ األمـ
جـــمـــاعـــات الــحــشــد الــشــعــبــي اإليــــرانــــي، أو 
الطائفي، لضمان ذلــك، إن لم تضاعف من 
الــتــي تسكن  حجم الحقد ورغــبــة االنــتــقــام 
ــا لـــم تتحقق  قـــلـــوب مـــايـــن الـــســـوريـــن، مـ

ه.  العدالة، وينال القاتل جزاء
قلت لم يدهشني تطبيع بعض الحكومات 
العربية مع األسد، فهي تشترك معه في أمٍر 

ــا. لـــيـــس هـــــذا الـــســـاح  ــيــ مـــعـــنـــويـــا وأخــــاقــ
جديدا، وهو محّرم قانونا، بما أن قوانن 
األسلحة  أكثر  يبقى  ولكن  تجّرمه،  كثيرة 
وفي  وللشخصيات.  للمعنويات  تــدمــيــرا 
 كثيرة، 

ٌ
السنوات األخيرة، أصبحت أنظمة

إليه  العربية، تلجأ  خصوصا في املنطقة 
صورتهم  وتشويه  معارضيها،  إلخـــراس 
استعمل  املاضي،  في  مجتمعاتهم.  داخــل 
معتقداتهم  في  للتشكيك  اليسارين  ضد 
ــم داخــــــل  ــ ــهـ ــ ــورتـ ــ ــه صـ ــ ــويـ ــ ــشـ ــ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
يستخدم  والــيــوم  املحافظة،  مجتمعاتهم 
ضــد اإلســامــيــن بــاســتــهــداف إحــــدى أهــم 
الــقــيــم الــتــي يــقــوم عليها خــطــابــهــم، وهــي 
األخاق، كما يستخدم ضد كل املعارضن 
ــلــــمــــّس  والـــــحـــــقـــــوقـــــيـــــن واإلعــــــــامــــــــيــــــــن لــ

بمصداقيتهم ونزاهتهم واستقاليتهم. 
التشهير ممنهجا، يتحول  عندما يصبح 
إلـــى ســـاح مــــؤٍذ وضــــار، وهـــو مــع األســف 
ــف 

ٍّ
ــد يـــبـــدو غــيــر مــكــل ســـــاٌح ال أخــــاقــــي. قـ

ألصـــحـــابـــه، لــكــنــه ســــاح ذو حـــديـــن، ألنــه 
ال يــصــيــب ضــحــايــاه فـــقـــط، وإنـــمـــا يــســيء 
ساح  الحقيقة  فــي  فهو  مستعمليه،  إلــى 
يستطيعون  ال  الذين  والجبناء  الضعفاء 
ــة خـــصـــومـــهـــم ومــــقــــارعــــة األفـــكـــار  ــهـ ــواجـ مـ
باألفكار، فيلجأون إلى الطعن من الخلف، 

ومن تحت الحزام، وكيفما اتفق. 
)كاتب وإعالمي مغربي(

شرق الفرات؛ كما عكسته نتائج محادثات 
الــذي اتفق مع  الــوفــد التركي فــي موسكو 
املـــســـؤولـــن الـــــــروس عـــلـــى الــتــنــســيــق بــن 
ولن  األميركي.  االنسحاب  بعد  الجيشن، 
يــكــون مكسبا صــافــيــا لــلــواليــات املــتــحــدة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، بــــل ســيــثــيــر مـــخـــاطـــر كــثــيــرة 
)تعزيز الــوجــود الــروســي شــرق املتوسط، 
كـــمـــكـــســـب جـــيـــوســـيـــاســـي مــــهــــم، والــــــــدور 
الــروســي فــي املــلــف الـــســـوري؛ حــيــث تغدو 
الجهة الدولية الوحيدة املحاورة واملوازنة 
بن قوى اإلقليم، تكريس النفوذ اإليراني 
املصالح  حساب  على  ولبنان  سورية  في 
اإلســرائــيــلــيــة والــخــلــيــجــيــة، خــطــر انــفــجــار 
مــواجــهــة إســرائــيــلــيــة إيــرانــيــة(، بــاإلضــافــة 
إلى خسائر كبيرة )خسارة ورقة املساومة 
في سورية، خسارة  السياسي  الحل  على 
التغيرات  على  التأثير  يتيح  قــدم  مــوطــئ 

الحالية والقادمة في اإلقليم(. 
استطاعت »املؤسسة« تغيير صيغة القرار 
من انسحاٍب شامٍل وفــوريٍّ إلى انسحاب 
للجنرال بول  كان  بطيء ودقيق ومنسق، 
الكـــامـــيـــرا، قـــائـــد الـــقـــوات األمــيــركــيــة الــتــي 
ــــراق،  ــعـ ــ ــة والـ ــوريــ تـــقـــاتـــل »داعـــــــــش« فــــي ســ
دور بــارز في هــذا التحول، قبل أن ينجح 
، خـــصـــوصـــا الــســيــنــاتــور 

ٌ
ــــوخ ــيـ ــ نـــــــواٌب وشـ

وجنراالت  غــراهــام،  ليندسي  الجمهوري، 
بــالــتــأثــيــر  )الـــبـــنـــتـــاغـــون(،  الــــدفــــاع  وزارة 
ــرورة  ــ ــ ــــي فـــــي ضـ ــــركـ ــيـ ــ ــيــــس األمـ ــرئــ عــــلــــى الــ
حــمــايــة الــحــلــيــف املـــحـــلـــي، قـــــوات ســوريــة 
الديمقراطية )قسد( عبر املطالبة باملوافقة 
على احتفاظها باألسلحة التي زّودها بها 
الــبــنــتــاغــون، واالشـــتـــراط عــلــى تــركــيــا عــدم 

استهدافها. 
أثار املوقف األميركي الجديد الذي عكسته 
ــر  ــ تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي ووزيـ
خــارجــيــتــه ومـــســـتـــشـــاره لـــألمـــن الــقــومــي، 
والــــداعــــي إلــــى تــنــســيــق الــعــمــل الــعــســكــري 
ــقـــوات األمــيــركــيــة، وحــمــايــة  الــتــركــي مـــع الـ
تركيٍّ  رد فعل  تركي،  أي هجوم  الكرد من 
غــاضــب؛ فقد جــاء املــوقــف على الــضــد من 
التي كانت تنتظر وصول  التركية  الرغبة 
ــن الــقــومــي األمــيــركــي، جــون  مستشار األمـ
بولتون، كي تفاتحه في قضية األسلحة، 
وضـــــــــرورة تــنــفــيــذ وعــــــٍد أمــــيــــركــــيٍّ ســابــق 
بسحبها عند انتهاء القتال ضد »داعش«، 
ا مــن صــفــقــة تــلــزيــم تركيا  بــاعــتــبــاره جــــزء
محاربة بقايا »داعــش« شرق الفرات، وقد 
تـــرّكـــزت الــتــعــلــيــقــات الــتــركــيــة عــلــى صيغة 
املــوقــف األمــيــركــي الــجــديــد: حماية الــكــرد، 
حماية  غايتها   ،

ً
مخاتلة  

ً
صيغة اعتبرتها 

ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي وجـــنـــاحـــه  ــ ــحـ ــ ــــزب االتـ حــ
العسكري )وحدات حماية الشعب( وحزب 
العمال الكردستاني، وشّددت على كونهم 
إرهـــابـــيـــن، وال يــجــوز أن يــكــونــوا حــلــفــاء 

للواليات املتحدة.
)كاتب سوري(

لعنة األسد

عن سالح التشهير

شرق الفرات.. خطوط متشابكة

عن مسرح العبث 
في العراق

تخطئ حكومات 
عربية إذا اعتقدت 

أن عودتها إلى 
نظام األسد تساعده 
على الخروج من أسر 

خصومها اإليرانيين

تلجأ أنظمٌة كثيرة 
إلى سالح التشهير 

إلخراس معارضيها 
وتشويه صورتهم 
داخل مجتمعاتهم

تغيير صيغة القرار 
من انسحاٍب شامٍل 

وفورّيٍ من سورية 
إلى انسحاب بطيء 

ودقيق ومنسق

آراء

مروان قبالن

مع بلوغ الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية نهايتها، وإعالن الرئيس األميركي، 
في  والتفكير  البحث  مراكز  تنشغل  االنسحاب من سورية،  ترامب، عزمه  دونالد 
العام  املشهد  انعكاسات ذلك على  اإلعــالم، بدراسة وتقييم  العالم، ومعها وسائل 
وتأثيره في مالمح وخارطة  والخليج خصوصا،  األوســط عموما،  الشرق  ملنطقة 

توزع القوى فيهما خالل املرحلة املقبلة.
وفيما ُيتوقع أن يترك الخروج األميركي املرتقب في العام 2019، وهو التطور األهم 
بالغا في  أثــرا  أيلول 2015،  إليها في سبتمبر/  الروسي  الدخول  منذ  املنطقة  في 
طبيعة العالقة بني ثالثي أستانا )روسيا وإيران وتركيا(، يواكبه تعاظم في الدور 
 من 

ً
اإلسرائيلي في الصراع الدائر في سورية، تعيش منطقة الخليج العربية حالة

الترقب وعدم اليقني إزاء ما يجري، وسط محاوالت أميركية للطمأنة، يقودها وزير 
وبغض  لكن،  املقبل.  األسبوع  يزورها  عندما  بومبيو،  مايك  األميركي،  الخارجية 
النظر عن الضمانات األميركية، ومدى موثوقيتها، ال يمكن الحديث عن أمن الخليج، 
من دون الوقوف على الصورة املتناقضة التي تكشف عنها األرقام بهذا الخصوص.
نقطتان مهمتان تلفتان االنتباه هنا، وال يجوز ألي تحليل متوازن أن يتجاوزهما. 
القوى االقتصادية والعسكرية تميل بقوة  الرغم من أن موازين  أنه وعلى  األولــى، 
لصالح دول الخليج العربية، إال أن أثر ذلك يبدو مقلوبا على األرض، في ظل تفوق 

إيراني واضح على املستويني، التكتيكي واالستراتيجي.
اقتصاديا، بلغ الناتج اإلجمالي القومي لدول الخليج العربية في العام 2017، بحسب 
أرقام البنك الدولي، 1462 مليار دوالر في مقابل 439 مليارا إليران، أي أن الناتج 
القومي لدول الخليج العربية، التي عدد سكانها أقل من نصف عدد سكان إيران 
)81 مليون نسمة(، يزيد ثالثة أضعاف عن ناتج األخيرة. وينبغي أن تنعكس هذه 
ا في القدرات العسكرية، وهو ما يحصل نظريًا. 

ً
الفروق في اإلمكانات املادية فرق

وبحسب معهد استوكهولم لدراسات السالم )SIPRI( بلغت امليزانية الدفاعية لدول 
الخليج العربية مجتمعة في العام 2017 ما يقرب من 129 مليار دوالر )السعودية 
وحدها 76 مليارا تليها اإلمارات بـ 30 مليارا(، أي أكثر من ثمانية أضعاف إنفاق 
إيران على الدفاع )16 مليار(. أما لجهة مشتريات األسلحة، فقد وقعت دول مجلس 
إلى   2008 من  دوالر  مليار   162 بقيمة  تسليح  اتفاقيات  على  الخليجي  التعاون 
2015، تسلمت منها ما تقرب قيمته من 50 مليار دوالر. في حني بلغ حجم عقود 
إيران التسليحية خالل الفترة نفسها 900 مليون دوالر، تسلمت منها ما تقرب 
قيمته من 400 مليون دوالر، أي أن نسبة تنفيذ عقود التسليح تبلغ 124 ضعفا 
لصالح دول الخليج العربية. وتتبوأ الواليات املتحدة قائمة الدول املصدرة لألسلحة 

إلى املنطقة، وهذا يقود الى النقطة الثانية في التناقض الحاصل في الصورة.
تاريخيًا، قامت عالقة الواليات املتحدة بدول منطقة الخليج على نوٍع من االعتمادية 
املتبادلة يجري اختصارها عادة بـ »معادلة األمن مقابل النفط«. لكن هذه املعادلة 
تعّرضت لتغيرات جوهرية في اآلونة األخيرة، فالواليات املتحدة التي كانت تقود 
قاطرة النمو في العالم طوال فترة الحرب الباردة، وكانت من ثم أكبر مستورد لنفط 
للطاقة في  أكبر منتج  النفط والغاز الصخري،  إنتاج  املنطقة، غدت، بفضل تقنية 
العالم. وغدا أكثر إنتاج دول مجلس التعاون من النفط والغاز )نحو 90%( يذهب 
إلى شرق آسيا، واألسواق الناشئة التي باتت هي من يقود قاطرة النمو في العالم. 
التغير في خريطة الطاقة الدولية إنتاجا واستهالكا لم يواكبه تغير في نظرة دول 
الخليج إلى أميركا، باعتبارها مصدرا للحماية، إذ ظلت دول الخليج تعتمد أمنيا 

على أميركا، في حني أن مصالحها االقتصادية الكبرى غدت مع آسيا.

أنطوان شلحت

أعطت نتائج آخر استطالعات الرأي العام في إسرائيل، والتي توقعت أن يحوز الحزب 
ناوب الجديد في خانة الوسط، بزعامة قائد هيئة أركان الجيش السابق الجنرال 

ُ
امل

بيني غانتس، على نحو 15 مقعًدا في االنتخابات العامة القريبة للكنيست املقبل، يوم 
9 نيسان/ إبريل 2019، أعطت إشارة البدء للعودة إلى تحليل ظاهرة أحزاب الوسط. 

وفي غمرة ذلك أشير بشكل عام إلى ما يلي:
في  االحتالل  دولــة  إنشاء  منذ  اإلسرائيلية  الحزبية  الحياة  الظاهرة  هــذه  تميز   ،

ً
أوال

1948، وال سيما منذ تأسيس حزب داش )الحركة الديمقراطية للتغيير( عام 1977، 
ونجاحه املفاجئ في االنتخابات التي جرت في ذلك العام، بحصوله على 15 مقعًدا، 
وتشكيله أول ائتالف حكومّي برئاسة حزب الليكود، أطاح ورثة مباي )حزب عمال 

أرض إسرائيل(.
ثانًيا، إن تكّررها في كل معركة انتخابات إسرائيلية عامة تقريًبا ُيثبت أنها ظاهرة 

باقية.
م من تجربة 

ّ
ا، تعكس هذه الظاهرة عدم استعداد الناخب اإلسرائيلي عموًما للتعل

ً
ثالث

طويلة متراكمة ألداء هذه األحزاب، ُبعيد دخولها إلى املشهد السياسّي - الحزبّي. 
بيد أن األهم من ذلك يتمثل باإلشارة إلى أن هذا الوسط يمتنع عن إشهار رأي حاسم 
وتتلخص  مصاريعها،  على   

ً
مفتوحة الخيارات  جميع  وُيبقي  مــوضــوع،  أي  بشأن 

الــهــاذي«، وأقصى غايته  واليسار  املجنون  اليمني  مًعا ضد  »كلنا  التالي:  رؤيته في 
»الوصول إلى مؤسسات السلطة وتغيير الوضع«. 

كذلك ال ُبّد من التنويه إلى أنه، في نهاية كل التجارب السابقة، تفقد أحزاب الوسط 
بريقها، ألنه يتضح أنها غير قادرة على تحقيق اآلمال التي علقها عليها ناخبوها. 
كما أن هذه األحزاب ليست ُمهّيأة للتركيز على موضوع ُمعنّي، تدعمه في حملتها 
االنتخابية، لسبٍب بسيط هو أنها ليست مجموعات ضغط، بل أحزاب يتعنّي عليها 

اتخاذ قراراٍت حيال أي موضوع مطروح في جدول األعمال العام.
 القول إن معظم أحــزاب الوسط اإلسرائيلية ال موقف لها نابعا منها، 

ً
وليس مبالغة

حّدد مواقفها عن طريق 
ُ
ما تتحدث عن مبادئ أو إيديولوجيا. وهي في األغلب ت

ّ
وقل

 هي ليست مع اليمني، لذا تعارض ضم أراض فلسطينية محتلة، لكنها 
ً

الرفض، فمثال
توافق على البناء في الكتل االستيطانية. ولدى نشوب خالٍف على خلفية »مشروع 
قانون القومية اإلسرائيلي«، قال هذا الوسط إنه مع مشروع القانون هذا، لكنه ضد 
القانون فقط ألنــه غير ضـــروري، وتوقيته سيئ، ومن  التمييز، وهــو ضد مشروع 
شأنه أن ُيشّوه صورة إسرائيل في العالم. وخالصة األمر، في نظر هذا الوسط، أن 

التمييز القائم حالًيا جّيد، وليس في حاجة إلى أي زيادة أو نقصان.
 إلى اآلن، نظًرا 

ً
ال شّك في أن حزب كاديما كان أكثر أحزاب الوسط اإلسرائيلية إثارة

أنــه حــاول أن  ــا 
ً
ي ســّدة الحكم. ومــا يجوز استخالصه بشأنه راهــن

ّ
لنجاحه في تول

 عن اإليمان بإمكان 
ّ

»اليسار الصهيوني«، كف  إلى جمهوٍر يهودي مؤّيد لـ
ً

يقّدم بديال
إحراز اتفاق سالم مع الفلسطينيني من جهة، ومن جهة أخرى، حاول أن يقّدم جواًبا 
ف عن اإليمان باحتمال تحقيق برنامج 

ّ
إلى جمهوٍر يهودي أكبر مؤّيد لليمني، توق

»أرض إسرائيل الكبرى«. وكان ما وّحد الجمهورين الرغبة في تغيير »الوضع القائم« 
 االستراتيجيا األحادية الجانب التي 

ً
ملصلحة دولة االحتالل. واقترح »كاديما« بدايـة

ثلى 
ُ
امل الصيغة  أنها  بادعاء  عام 2005،  قطاع غزة  االنفصال« عن  جّسدتها »خطة 

لتغيير الوضع. وبات من الجلّي أّن مؤسسه أرييل شارون قصد، عندما أنشأ الحزب، 
دي مبدأين:  ا«، وعمـل ِبَهـْ

ً
ا ثالث

ً
أن يعرض على الجمهور اإلسرائيلّي العريض »طريق

ل البديل العملّي لشارون في عملّية 
ّ
فاق الدائم. وتمث

ّ
رفض »الواقع القائم«، ورفض االت

ا أدنى من االحتالل.  ا أقصى من األمن، وحّدً سياسّية طويلة املدى تمنح إسرائيل حّدً
ى إيهود أوملرت، خليفة شارون في زعامة الحزب ورئاسة الحكومة، 

ّ
وحتى عندما تخل

عن االستراتيجيا األحادية الجانب، وانخرط في »عملية أنابوليس« )2007(، لم تنطِو 
فاق دائم، ولم 

ّ
 على سعيه إلى تحقيق ات

ّ
ممارساته امليدانّية على إشــاراٍت قوّيٍة، تدل

تتجاوز غاية إدارة الصـراع والتسوية.

ماجد عبد الهادي

ه ما زال يندى، ومساماُت وجهه أثبتت أخيرًا احتفاظها ببقية عرق، قد تنضح 
ُ
جبين

 أمام عدسة الكاميرا، إن مرَّ في موقٍف حرج، لتفند الظن السائد، بني 
ً
ها المعة

ُ
ات حبَّ

خصومه على األقل، بأنه فقد القدرة على الشعور بالخجل، أو اإلحساس بالحياء، 
دفاعًا عن  أبناءهم  يقتل  بأنه  متبّجحًا  أولــى جرائمه،  بعد  الناس،  منذ خــرج على 

أمنهم واستقرارهم. 
هو اعتاد، قبل دخوله زنقة الحقيقة املثيرة لغدٍد لتعرق، أن يعتلي املنابر املريحة، 
 بأن 

ٌ
دومًا، ليلقي الخطابات املليئة باملواعظ، وال يتوانى أحيانًا عن التنكيت، وكله ثقة

سامعيه األقربني، أو املرئيني، لن يفعلوا غير التصفيق دهشة من بالغته، حتى حني 
الهراء في كالمه،  يتلعثم مرة في كل جملتني، وإعجابًا بحكمته، مهما كان مبلغ 

ة دمه، أيًا كان مقدار السماجة في طرفٍة يفتعلها أمامهم.
ّ
واستحسانًا لخف

ــاذة التي أذابت 
ّ
قد يقول قائل هنا أيضًا؛ ال تنسى إعجاب املعجبني بوسامته األخ

قلوب النساء ولهًا، حتى أن إحداهن كتبت له يومًا »اغمز بعينك تلقانا ملك يمينك«، 
وكذا بتاريخه العسكري البطولي في خوض معارك الدفاع عن حياض الوطن ضد 
 بالطبع عن حنكته السياسية املتجلية في حفظ مكانة بالده 

ً
األعداء الجبناء، فضال

وسط صراعاٍت دوليٍة وإقليميٍة عاصفة.
لكن حــوارًا تلفزيونيًا واحــدًا يتوّرط فيه »القائد امللهم« مع صحافيني من بــالٍد ال 
يخشى ناسها زعماءهم، سيبدو أشبه بنزع أكوام القطن من جوف الدمية، وسيراه 
الناس يعود خالل »ستني دقيقة« ال أكثر، إلى ما كان عليه قبل حشوه باألوهام، 
 مرتبكًا، يستدعي الشفقة بقدر ما يستدعي التساؤل عن 

ً
ًا ضئيال

ّ
شخصًا هش

العريقة،  بمصائر شعوبهم  م 
ّ
التحك على  الــقــدرة  إلــى  وأمثاله  وصــولــه  وراء  السر 

أمــام كل  الذليل  انبطاحهم  يواصلون  السياسيني، في حني  والبطش بمعارضيهم 
إشارٍة تصدر عن مسؤول أميركي أو إسرائيلي.

ينحو  التي  السياسية  التحليالت  مــن  واســـٍع  لطيٍف  املحتملة  األجــوبــة  تتسع  وإذ 
بعضها إلى نظرية املؤامرة، فإن القاسم املشترك بينها جميعًا صار يمكن اختزاله 
في قرائن تعكس ارتباط هؤالء مصلحيًا بمعسكر األعداء التقليديني أو التاريخيني 
أمــام صحافي  التصّبب عرقًا  اعــتــراف صاحب مشهد  أحدثها  وكــان  ألوطــانــهــم، 
أميركي، ببلوغ تعاونه مع إسرائيل حد االستعانة بسالحها الجوي لقصف مواقع 
 بذلك نْيل مزيٍد من الحظوة لدى البيت 

ً
التنظيمات اإلرهابية على أرض وطنه، محاوال

األبيض، ومن غير أن يكترث بمعنى السيادة الوطنية، وال بمشاعر من ضّحوا بأعز 
ما لديهم دفاعًا عنها.

املقصود بكل ما سبق، كما تعرفون، هو طاغية عربي، تصادف أن اسمه في هذه 
الفتاح السيسي، ولكنه كثيرًا ما ظهر قبلها، وربما يظهر بعدها، على  املــرة عبد 
زرية، بأسماء أخرى عديدة، منها بشار األسد ومحمد بن سلمان، 

ُ
تلك الصورة امل

وسواهما من رموز الحقبة الدامية املظلمة التي نعيش، بل نموت فيها كل يوم، أفرادا 
وشعوبًا، باملعنيني، الواقعي واملجازي، على حد سواء.

يتنازل  أن  ألــم يرفض األســد أي مساومٍة مع شعبه، واخــتــار تدمير سورية على 
 أمام القوى 

ً
عن بعض سلطته املطلقة، قبل أن نراه يفّرط بالسيادة الوطنية كاملة

إلى إسرائيل، كي يحتفظ  إيــران  أميركا، ومن  إلى  واإلقليمية، من روسيا  الدولية 
ابــن سلمان مــن يختلفون  ألــم يذبح  ثــم  أيــضــًا؟  بالدمية  بمنصٍب صــار فيه أشبه 
القمع والتنكيل واالغــتــصــاب، ألســبــاٍب واهــيــٍة،  معه، ويـــزّج معارضيه فــي زنــازيــن 
بينما نراه يلوذ بالصمت املشني أمام اإلهانات املوجهة إلى السعودية من الواليات 
 من الدمية، 

ً
 مكانة

ّ
املتحدة األميركية، بعدما كان كثيرون قد شاهدوه في ما هو أقل

يوم وقف ضاحكًا ببالهة إلى جانب الرئيس دونالد ترامب الذي كان يشرح كيف 
 من تكراره.

ّ
»سيحلبه« وفق تعبيٍر ال يمل

املنفوش،  بالعهن  جوفها  ويحشون  صانعوها،  يصنعها  الــدمــى،  ُحكم  زمــن  إنــه 
استدعت  كلما  منها،  وينزعونه  املنطقة،  لترهيب شعوب  استخدامها  أرادوا  كلما 

ًا بالية، ومثيرة لالشمئزاز.
َ
مصالحهم إعادتها إلى أصلها، ِخَرق

تناقضات الصورة 
في أمن الخليج

في جوهر أحزاب 
الوسط اإلسرائيلية

نزع القطن من جوف الدمية
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــا،  ــيـ مــــع تــــراجــــع نــســبــة املـــوالـــيـــد فــــي روسـ
والــــذي ســيــؤدي إلـــى تــراجــع عـــدد السكان 
الــســنــوات والــعــقــود املقبلة، تواصل  خــال 
روســيــا تطبيق بــرنــامــج دعـــم عـــودة املــواطــنــن من 
أكبر  التي تعد واحــدة من  الروسية،  الجالية  أبناء 
الجاليات في العالم، وتقّدر بنحو 25 أو 30 مليونًا، 
السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  فــي  غالبيتهم 
مثل أوكرانيا وكازاخستان ودول البلطيق وغيرها.

هــــذا الـــبـــرنـــامـــج يــتــيــح لــلــمــشــاركــن فــيــه اســـتـــرداد 
روســيــا،  إلــى  بالسفر  املتعلقة  النفقات  كــافــة  قيمة 
حياتهم،  لتأسيس  مالية  معونة  على  والــحــصــول 
إضـــافـــة إلـــى إعـــانـــة شــهــريــة إلـــى حـــن إيـــجـــاد عمل 
الجنسية  عــلــى  الــحــصــول  ــراءات  ــ ــ إجـ اســتــكــمــال  أو 
الروسية خال ستة أشهر. ومنذ إطاق البرنامج، 
استفاد منه نحو 800 ألف شخص انتقلوا إلى 66 

إقليمًا روسيًا. 
قــســطــنــطــن ســـيـــريـــكـــوف أحـــــد هــــــــؤالء. انـــتـــقـــل مــن 
العاصمة األوزبكية طشقند إلى مدينة كالينينغراد 
الروسية املطّلة على بحر البلطيق ألسباب عائلية 
التي  الرئيسية  التحديات  إن  يقول   .2010 عــام  في 
يواجهها الروس العائدون إلى وطنهم التاريخي، 
هــي شــراء مسكن فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار العقارات، 
والتكّيف مع الحياة في روسيا بشكل عام. ويوضح 

لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــصــعــوبــة الــرئــيــســّيــة هي 
التكّيف، إذ يصعب حتى على الروس اإلثنين فهم 
الــروســيــة مثل الطوابير  الــدولــة  بعض األمـــور فــي 
لــالــتــحــاق بــريــاض األطــفــال والــعــيــادات الصحية. 
إيجاد  العديد منهم  ذلــك، ال يستطيع  إلــى  إضــافــة 
أنــه من الصعب تثبيت  عمل يلبي تطلعاتهم، كما 
األقدام في محل إقامة جديد با مدخرات تذكر، عدا 

عن صعوبة شراء بيت«. 
على الرغم من ذلك، يرى أن برنامج إعادة املواطنن 
حــّقــق نــجــاحــات، فقد »انــتــقــل آالف األشــخــاص إلى 
فرصة  مــن  مستفيدين  الــروســيــة،  األقاليم  مختلف 
الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة. كــمــا أن هـــذا الــبــرنــامــج 
غــيــر مــحــدد املــــدة، ويعتمد عــلــى مـــدى احــتــيــاج كل 
إقــلــيــم إلـــى الــســكــان الــقــادمــن. وفـــي أحــيــان كثيرة، 
إلــى اقليم جديد،  الــبــرنــامــج  املــشــاركــون فــي  ينتقل 
وقد يخسرون معونتهم بسبب ذلك. لكن ال عوائق 
فعلية أمام تنقاتهم داخل الباد في وقت الحق«.  

ويشير سيريكوف إلى تحّسن كبير خال السنوات 
إذ  البيروقراطية،  القيود  املاضية يتعلق بتخفيف 
لــم تعد هــنــاك طــوابــيــر بـــدءًا مــن الخامسة صباحًا 
أمام املصالح الحكومية، كما زادت احتماالت العمل 

واالندماج حتى قبل الحصول على الجنسية.  
من جهة أخرى، تبقى بعض العوائق البيروقراطية 
ــداد أكــبــر مــن املــواطــنــن  واإلجــرائــيــة أمـــام عـــودة أعــ
مـــن أصــــول روســـيـــة إلـــى وطــنــهــم، بــحــســب أرتـــيـــوم، 

وهــو شــاب مقيم فــي روســيــا، يسعى إلــى لــم شمل 
أسرته من خال تسوية أوضاع والده الذي يحمل 
لكن من دون جــدوى. ويقول  املولدوفية،  الجنسية 
أرتــيــوم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ نحو 20 عامًا، 
يقيم والــدي ويعمل في روسيا بشكل غير رسمي 
فــي أعــمــال مــوســمــيــة، ثــم يــعــود إلـــى مــولــدوفــا بعد 
بضعة أشــهــر. وعــنــدمــا قــررنــا الــتــقــدم إلــى برنامج 
ــه ال يــمــكــن تــســويــة  ــنـــن، اكــتــشــفــنــا أنــ ــودة املـــواطـ ــ عـ
ــا، ويـــشـــتـــرط أن يـــكـــون تــقــديــم  ــيــ الــــوضــــع فــــي روســ
األوراق عن طريق القنصلية الروسية في مولدوفا 
فــقــط، كــمــا ال تــتــوفــر مــعــلــومــات كــافــيــة حـــول كيفية 
إتمام هذه اإلجراءات ويصعب الحصول عليها من 

الجهات املعنية الروسية«.  
الــوافــديــن من  أن  الروسية  السلطات  إدراك  ووســط 
أصول روسية سيكونون أكثر قدرة على االندماج 
في املجتمع، وقع الرئيس الروسي فاديمير بوتن، 
فـــي نــهــايــة أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي على 
االتحادية  روسيا  لدولة  سياسات  »رؤيــة  مرسوم 

في مجال الهجرة ألعوام 2019 ــ 2025«. 
ــوم الـــــذي نــشــر عــلــى املــوقــع  ــرســ وبــحــســب نـــص املــ
الــرســمــي لــلــكــرمــلــن، فـــإن أكــثــر مــن مــلــيــون شخص 
حصلوا على الجنسية الروسية ما بن عامي 2012 
و2017، 525 ألفًا منهم في إطار برنامج دعم عودة 
الوافدين تعويض  أتــاح تدفق  املواطنن، في وقــت 
ــدد املـــوالـــيـــد،  ــع الـــســـكـــان بــســبــب انـــخـــفـــاض عــ ــراجـ تـ

مـــا يــشــكــل مـــصـــدرًا أليـــــاد عــامــلــة إضـــافـــيـــة مــفــيــدة 
لاقتصاد الوطني.   

يؤكد  للمغتربن،  العاملي  املنتدى  أمــام  كلمة  وفــي 
بوتن أن الرؤية الجديدة تستهدف »خلق الظروف 
روسيا  إلــى  الخارج  من  املواطنن  النتقال  املؤاتية 
للحصول  قواعد واضحة  الدائمة، ووضــع  لإلقامة 

على حق اإلقامة والعمل والجنسية الروسية«.

مجتمع
اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، قــوات األمــن في إقليم 
شمال العراق، واملعروفة باسم »األسايش«، بتعذيب أطفال، إلجبارهم على االعتراف بعملهم مع 
إلــى حديث أطفال قالوا إن »األســايــش كانوا  تنظيم »داعـــش« اإلرهــابــي. واستند تقرير املنظمة 
يعذبونهم بــن عــامــي 2017 و2018، عــبــر ضــربــهــم ووضــعــهــم فــي وضــعــيــات مــجــهــدة وصعقهم 
بالكهرباء«. وأفاد غالبية األطفال بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على محاٍم، أو قراءة االعترافات 
)األناضول( التي كتبها عناصر »األسايش«، وأجبروهم على توقيعها.  

أصــيــب 20 طــفــًا بــجــروح، أمـــس، فــي هــجــوم شنه حـــارس إحـــدى املـــدارس االبــتــدائــيــة، فــي العاصمة 
الصينية بكن. ونقلت صحيفة »ساوث شاينا مورنينيغ بوست« املحلية عن الشرطة قولها: »تمكّنا 
الجريمة«.  ارتكاب  في  دوافعه  عن  للكشف  معه،  التحقيق  ويجري  الفور،  على  املهاجم  اعتقال  من 
وأوضحت الشرطة أن »20 طفًا أصيبوا وُنقلوا إلى املستشفى، ثاثة منهم في حالة خطيرة. لكن ال 
يوجد تهديد على حياتهم«. ولم تذكر الشرطة نوع الساح الذي استخدمه املهاجم، بحسب املصدر 
)األناضول(  »منفذ الهجوم هو أحد العاملن في املدرسة«.  

ّ
نفسه.  وُأبلغ أهالي التاميذ بأن

الصين: إصابة 20 تلميذًا في هجوم شنّه حارس مدرسة»رايتس ووتش« تتهم »األسايش« بتعذيب أطفال

البالشفة  ثورة  إلى  الروسي  المهجر  جذور  تعود 
عام 1917 التي دفعت بعدد من النبالء الروس إلى 
السوفييتي  االتحاد  تفكك  وبعد  البالد.  مغادرة 
خارج  أنفسهم  الــروس  ماليين  وجد   ،1991 عام 
الموجة  جــاءت  ثم  السوفييتية.  روسيا  حــدود 
االضطرابات  فترة  مع  تزامنًا  الهجرة  من  الكبرى 
التي  االقتصادية  األوضـــاع  ــردي  وت والتحوالت 
عاشتها البالد في تسعينيات القرن الماضي. كذلك 
من  الشاب  الجيل  على  االقتصادية  العوامل  أثرت 

المهاجرين في القرن الحالي.  

جذور المهاجرين

ــرة. أمـــس،  ــــى ولـــن تــكــون األخـــيـ ــرة األولـ لــيــســت املــ
ــيـــون 30 شــجــرة  ــلـ ــيـ ــرائـ قـــطـــع مـــســـتـــوطـــنـــون إسـ
الخليل جنوب  قــرب مدينة  يّطا  بلدة  فــي  زيــتــون 
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وقـــــال مــنــّســق لــجــان 
من  إّن مجموعة  الجبور  راتــب  الشعبية  املقاومة 
املستوطنني قطعوا 30 شجرة زيتون شرق بلدة 
وفــؤوســا،  كهربائية  مناشير  مستخدمني  يــّطــا، 
مــوضــحــا أن األشـــجـــار يـــزيـــد ُعــمــرهــا عــلــى 30 

عاما، وتعود ملكيتها لعائلة ربعي.  ويوم السبت 
املاضي، أقدم مستوطنون إسرائيليون، على قطع 
عرابة،  بلدة  في  املثمرة  الزيتون  أشجار  عشرات 
جنوب جنني، شمال الضفة الغربية املحتلة. وقال 
شهود عيان إن مستوطنني من مستوطنة دوتان 
املقامة على أراض فلسطينية، أقدموا على تحطيم 
أن  قبل  املثمرة،  الزيتون  أشــجــار  عــشــرات  وقطع 
املستوطنني في  اعتداءات  بالفرار. وزادت  يلوذوا 

الثمن«  »تدفيع  الغربية من قبل جماعات  الضفة 
اإلســرائــيــلــيــة خـــال عـــام 2018 بــنــســبــة 60 في 
باملقارنة مع عام 2017، بحسب صحيفة  املائة، 

»يديعوت أحرنوت« اإلسرائيلية. 
ــع الـــثـــمـــن« جـــمـــاعـــات مــــن املــســتــوطــنــني،  ــيـ ــدفـ و»تـ
ــا تـــخـــص املـــواطـــنـــني  ــ ــاكــ ــ ــهـــدف قــــــرى وأمــ ــتـ تـــسـ
ــة. وتــشــيــر  ــيـ ــربـ ــغـ ــي الـــضـــفـــة الـ الــفــلــســطــيــنــيــني فــ
تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 

ــــف مــســتــوطــن فـــي مــســتــوطــنــات الــضــفــة  670 أل
ــقــدس الــشــرقــيــة. ويــبــلــغ عـــدد أشــجــار  الــغــربــيــة وال
الزيتون املثمرة في كل من الضفة الغربية وقطاع 
غزة نحو 8.5 مايني شجرة مثمرة، إضافة إلى 
2.5 مــلــيــون شــجــرة غــيــر مــثــمــرة، بحسب وزارة 
الزيتون  مبيعات  وتشكل  الفلسطينية.  الــزراعــة 
العام  القومي  الدخل  املائة من  واحــدًا في  والزيت 

الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
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ُمــعــلــقــة وخطط  أمــنــيــات وأحــــام  تبقى 
واقـــٍع ملح  بــني  كــثــيــرون،  ملغاٌة تمناها 
، حيث مــاَت كثيُر من 

ْ
ونصيٍب َيــْرُفــض

أحــاســيــس الـــنـــاس، فــأصــبــحــت الــحــيــاة 
ــٍل، يعيشه  ــاتــ مـــجـــرَد روتــــــنٍي يـــومـــٍي قــ
أغلب املعارضني لنظام األسد من أبناء 
الشمال املحّرر، ومن املرحلني من مدن 

مختلفة إلى الشمال السوري.
مــجــرد أن تــطــأ قــدمــاك تــــراب الــشــمــال، 
تــحــّس بــشــعــور مـــتـــضـــارب، كــالــخــوف 
والفرح، فتفرح للعيش بحرية، بتجنيد 
لــيــس إجـــبـــاريـــا، وتـــخـــاف مـــن األلــثــمــة 
الــتــي تــوضــع عــلــى الـــوجـــوه، فــا تعرف 
القاِتل،  أن تعلم مــن  بــدون  املــقــتــول،  إال 
فالفلتان األمني بلغ أشده، نتيجة تعدد 
في  بشرعيتها  تطالب  الــتــي  الفصائل 
اقتتاِل  نتيجة  األمــمــِي  والفلتان  الحكم 
أخــــــــوِة الـــقـــضـــيـــة، فـــيـــمـــا بــيــنــهــم ألجـــل 
تسال  حيث  ومبهمة  مشاكل صغيرة 

الدماء.
بــا هــــدٍف وال إنـــجـــاز، يــولــد ويــنــاضــل 
ــذا الــعــنــصــر لـــيـــرمـــى عــلــى  ــ ــافـــح هـ ــكـ ويـ
أخــوة  الــطــرف اآلخـــر  جبهة يقابله مــن 
قتله؟  استباحوا  واألرض  الدين  في  له 
لم ذلك؟ لم قتل؟ وفيما قتل؟ فهل بتنا 
ــة، وحـــدة  ــيـ نــحــتــاح إلــــى وحـــــدة إســـامـ
الشمال  تغزو  إنسانية،  وحــدة  فكرية، 
لتّوزع اإلنسانية والفكر العسكري على 

الناس على األمراء على القادة والساسة 
وعابري الطريق؟

تأوي  تغمر خيما   
ٌ
فسيول الفقراء  أمــا 

أيـــتـــامـــا وأطـــــفـــــااًل وشـــيـــوخـــا ورجـــــــااًل 
أماكنهم  بنقل  أهلها  طالب  مــشــرديــن، 
َفــُرفــضــْت مطالبهم،  أفــضــل،  أبنية  إلــى 
ــاذا؟ أوعــدتــمــوهــم بـــالـــعـــودة؟ أقــاتــلــتــم  ــ ملـ

ألجل عودتهم؟ 
ــــي ســـــوريـــــة، يــا  ــت الـــــعـــــودة فـ ــ ــال ــل طــ ــ هـ
أم أضــحــت وعـــــودك كعطر  فــلــســطــني، 
زهــــر الـــيـــاســـمـــني؟ فـــواحـــا بـــا زهــــور؟ 
زهورها أنهكها البرد، فأجراس العودة 
لـــن تـــقـــرع! فــهــل ســمــعــتــم بــحــيــاتــكــم أن 
ــيـــش؟ يــمــشــي  ــعـ ــه يـ ــامـ ــورة عـــظـ ــكــــســ املــ
ليعود؟ كيف ذلك؟ سمعناها مطلقا ال 
ندري كيف، الى أن رأينا كل هذا الفساد 
في هذه الدولة التي أربكت كيان العالم.

ســئــم الـــنـــاس هــنــا ألنــهــم ُظــِلــمــوا وكــتــم 
يــأخــذوا حقوقهم  فلم  أنــفــاســهــم،  على 
والفقر األسود لعنٌة أصابتهم، وانعدام 
األمان من السيارات الليلية التي تجوب 
الشوارع ليًا لتخطف األثرياء، وتطلب 
منهم الــفــديــة، وإيــقــاف ســلــَة إغــاثــٍة من 
منظمات الغرب اللئيم املراوغ، والطرقات 
املغبرة، تارًة من القصف واملوحلة من 
ــرى، طــرق أبكتهم فيها  ــارًة أخـ الــطــني تـ
ــذوا  ــ ــلــــني عــــن الــــديــــار أخـ ذكــــريــــات راحــ
رحيلهم،  قبل  األحــيــاء  أحبابهم  قــلــوب 

القضبان، كتمها  وأنني معتقلني خلف 
رسمت  أو  القلب،  فــي  بغصٍة  بعضهم 
ــع كل  عـــلـــى  وجـــهـــه الـــبـــكـــاء، تــوجــعــه مـ
ــٍق بـــالـــنـــســـيـــان،  ــهـــيـ ــــل شـ ــع كـ ــ ــٍس، مـ ــ ــفـ ــ نـ
بتروٍل  فقدان  املشؤوم  الواقع  ليماشي 
شَل حركتهم، وجعلت أصحاب رؤوس 
األمـــــــوال فــيــه تــتــحــّكــم فـــي مــصــيــرهــم، 
بترولها  وتبيعهم  نــقــودهــم  تشلحهم 
ويـــعـــودوا  آلــيــاتــهــم  لتتعطل  املــغــشــوش 
إلى البيت وقد أنهكهم الواقع املُر، وكأن 
املـــنـــزل أو الــخــيــمــة جــنــتــهــم واملــجــتــمــع 
يلتهمهم،  أن  يــريــد  وحــشــا  خــارجــهــا 
يـــريـــد أن يـــغـــرس أنـــيـــابـــه بــأجــســادهــم 

الهزيلة التي التقوى على هذه الحياة.
هــنــاك مــن تــنــاســى هــمــومــه، وأنـــني ليله 
بــأن تقبل  الله  لــم يسمعها ســوى  التي 
ــــذي فـــرض عــلــيــه، فــاســتــعــد له  الـــواقـــع ال
الجهل  ففي ظل  على مجابهته،  وعمل 
هناك من يتعلم، هناك من يدرس، هناك 
من يقاتل، هناك من يسهر الليالي على 
ضوء الشموع والقناديل، ليسلك طريق 
العلم، لكي ينقله من ضفه البحر الهائج 
 من 

ٌ
الـــى ضــفــة الــبــر اآلمــــن، هــنــاك جــيــل

الشباب لن يلني أو يستكني إلى أن يغير 
هــذا الــواقــع املـــر. رحــل عــام وجـــاء آخــر، 
وآمــاال عديدة،  وأحــامــا  أمنيات  يحمل 
تمناها بعضهم، وفرضت على آخرين. 
هادي حاج قاسم )سورية(

ــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــاع الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ــرا، مـــع الــعــاهــل  ــيـ مــحــمــود عـــبـــاس، أخـ
األردنــــي، عبد الــلــه الــثــانــي، فــي قصر 
ــان، بــحــضــور ولــي  ــ ــّم بــســمــان فـــي عــ
الــعــهــد األمــيــر الــحــســني بــن عــبــد الــلــه، 
يــؤكــد أن الــعــاقــات األخــويــة األردنــيــة 
الفلسطينية متجذرة ومتجددة، وهي 
ــدة،  ــ حـــالـــة حــضــاريــة وتــاريــخــيــة واحـ
وأن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــا زالـــت 
للملك  بالنسبة  القضايا  صــدارة  في 
ــه الـــثـــانـــي، وذلــــــك مــــن خـــال  ــلـ عـــبـــد الـ
تــشــّديــده املــطــلــق عــلــى رفـــض األردن 
املـــمـــارســـات اإلســرائــيــلــيــة األحـــاديـــة، 
استيطانية  وحــدات  بناء  في  املتمثلة 
الفلسطينية في  ومصادرة األراضــي 
عائقا  تشكل  والــتــي  الغربية،  الضفة 
تحقيق  إلـــى  الـــوصـــول  أمــــام  حقيقيا 
ــادل والـــــدائـــــم وفـــــق حــل  ــ ــعـ ــ ــام الـ ــســ ــ ال
الــدولــي  املجتمع  ومطالبته  الــدولــتــني، 
التصعيد  تــجــاه  مسؤولياته  بتحمل 
اإلســرائــيــلــي، ومــمــارســة كــل أشــكــال 
الــضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل لــوقــف هــذه 
املمارسات التي لن تؤدي إال إلى مزيد 
ــــى تــأكــيــده أن  ــعــنــف، إضـــافـــة إل مـــن ال
األردن يقف، وبكل طاقاته وإمكاناته، 
إلى جانب األشقاء الفلسطينيني لنيل 
حقوقهم املشروعة والعادلة، ومواصلة 
ــراف  ــ ــ مـــســـاعـــيـــه فــــي الـــعـــمـــل مــــع األطـ

الدولي إليجاد آفاق  الفاعلة واملجتمع 
سياسية، تخدم املصالح الفلسطينية 
وتشديده  الفلسطيني،  الشعب  وحق 
ــفــــاظ عــلــى  ــــحــ ــة ال ــيـ ــمـ ــى أهـ ــلـ الـــــدائـــــم عـ
باعتبارها  القدس،  في  القائم  الوضع 
املنطقة،  فــي  الــســام  تحقيق  مــفــتــاح 
تأدية  فــي  مستمر  األردن  أّن  مــؤكــدا 
الــتــاريــخــي والــديــنــي فــي حماية  دوره 
املـــقـــدســـات اإلســـامـــيـــة واملــســيــحــيــة 
فــــي الــــقــــدس، مــــن مــنــطــلــق الـــوصـــايـــة 
الــهــاشــمــيــة عــلــى هـــذه املــقــدســات، من 
تأكيده على ضــرورة  أن ننسى  دون 
السلمية،  العملية  فــي  الــجــمــود  كسر 
عبر إطــاق مفاوضات جــادة وفاعلة 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني على 
أساس حل الدولتني، وبما يفضي إلى 
املستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة  إقــامــة 
على خطوط الــرابــع مــن حــزيــران عام 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
السياسية  الــرســالــة  أن  نتفهم  وهــنــا 
لــــأردن مــفــادهــا بــأنــه مــع حــل عــادل 
وأّن  الفلسطينية،  للقضية  وشــامــل 
طـــرح صــيــغــة الــكــونــفــدرالــيــة مصيدة 
لـــــأردن الــشــقــيــق، وبــمــثــابــة تــصــديــر 
األزمات إليه وطمس لقضية الاجئني، 
وهو ما يرفضه األردن رفضا قاطعا. 
ال بد من اإلشــارة أيضا، إلى املواقف 
ــة، والــــتــــي تــعــكــس  ــرفــ األردنـــــيـــــة املــــشــ

اهــتــمــامــهــا الــكــبــيــر وحـــرصـــهـــا على 
قرار  من خــال  الفلسطينية  القضية 
مــجــلــس الــــــــوزراء األردنــــــــي، الــســمــاح 
ة 

ّ
ــر مـــن أبـــنـــاء قــطــاع غـــز ــاب األســ ــ ألربـ

الحامل لجواز السفر األردني املؤقت 
ــوات(، مــن  ــ ــنــ ــ ــتـــني أو خـــمـــس ســ ــنـ )سـ
 املــواطــنــة، واملــقــيــمــني في 

ّ
فــاقــدي حـــق

املــمــلــكــة بــمــوجــب الــبــطــاقــة الــبــيــضــاء، 
والـــذي ال يحمل »لــّم شــمــل«، مــن حق 
بتمّلك  كــذلــك  الــقــرار  ويسمح  التملك. 
أو مــنــزل مستقل  فـــي عـــمـــارة  شــّقــة 
تـــزيـــد  ال  أرض  قـــطـــعـــة  عـــلـــى  مــــقــــام 
مساحتها على دونــم واحــد أو قطعة 
أرض فــارغــة لــغــايــات بــنــاء للسكن ال 

تزيد مساحتها على دونم واحد.
ة 

ّ
السماح ألبــنــاء قطاع غــز قــّرر  كما 

بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم، 
برفع مشروع  الداخلية  وزير  وكّلف 
نــــــظــــــام مــــــعــــــدل لـــــنـــــظـــــام تـــســـجـــيـــل 
ــم 104  ــ ــ ــــات رقـ ــبـ ــ ــركـ ــ املـ ــيــــص  ــرخــ وتــ
ينّص  بــنــدًا  لتضمينه   ،2008 لسنة 
إصدار أسس للموافقة على تسجيل 
وترخيص مركبات )الديزل( التي ال 
يــزيــد وزنــهــا اإلجــمــالــي عــن 5.5 طن 
لغير األردنــــي مــن حــامــلــي جـــوازات 

السفر األردنّية املؤقتة.
شكرًا لاردن.

محمد البريم )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

جمال محمد إبراهيم

)1(
يرى مراقبون كثيرون أن للسودانين عبقرية 
إلى  تهدف  التي  ربيعهم  مواسم  في تصميم 
إطــاحــة أنــظــمــة اســتــبــداديــة، بـــدأت بانقابات 
عــســكــريــة، وانــتــهــت بــطــغــيــان ســـافـــر، اتــصــف 
والتجمعات  التنظيم  ومــنــع  الــحــريــات  بقمع 
السياسية وحق التعبير الحر. في عام 1964، 
أطـــاحـــت انــتــفــاضــة شــعــبــيــة نــظــامــا شــمــولــيــا، 
فــي نوفمبر/تشرين  بــانــقــاب عــســكــري،  جــاء 
الثاني من عام 1958. وفي عام 1985، أطاحت 
انــتــفــاضــة الــســودانــيــن نــظــام جــعــفــر نــمــيــري، 
الشمولي الثاني، والذي جاء بانقاٍب عسكري 

في عام 1969. 
غير أن انقاب »اإلنقاذ« الذي وقع بعد سنوات 
خمس من الحكم الديمقراطي، امتد على منذ 
الشمولية  األنــظــمــة  فــتــرات   

ّ
ــأن وكــ عـــام 1989، 

تتضاعف  عسكرية  انقابات  عبر  تأتي  التي 
 مّرة، قبل أن تهّددها انتفاضات 

ّ
سنواتها كل

الشمولي  النظام  طبيعة  قامت  وقــد  شعبية. 
»الــدولــة  صناعة  يشبه  مــا  على  حاليًا  القائم 
الــعــمــيــقــة«، بـــشـــعـــاراٍت إســـامـــويـــٍة صـــارخـــة، 
وعـــلـــى اإلمــــســــاك بــعــنــق الــــدولــــة الـــســـودانـــيـــة 
ومــفــاصــيــلــهــا، عـــبـــر ســـيـــاســـات الــتــمــكــن فــي 
الــتــي تــديــر السياسة  كــل الكيانات واألجــهــزة 
واالقتصاد واالجتماع والثقافة، ثاثن عاما.

مهند مبيضين

قطع األردن سنوات صعبة منذ العام 2011، 
السنوات  الشعبي في هــذه  وبلغ االحتجاج 
ويتواصل  خارقة.  وسقوفًا  عديدة،  موجات 
هذا الفعل االحتجاجي اليوم بشكل مختلف 
ومـــتـــعـــّدد، فـــي ظـــل مــجــتــمــع يــعــتــبــر األعــلــى 
عــاملــيــًا فـــي الــتــفــاعــل مـــع شــبــكــات الــتــواصــل، 
ويــشــهــد مـــزيـــدا مـــن الــتــعــقــيــد والـــتـــحـــّديـــات، 
ويبلغ أقصى مداه في التعليم، فينتج وعيه 
الـــخـــاص وفــعــلــه األخـــــص فــيــمــا يــطــفــو على 
محلّية  قضايا  من  السياسي  املشهد  سطح 
ال شك أنها ال تحدث فجأة وإنما لها راهنها 

ورهاناتها املنتظرة.
وحــن نتحدث عــن راهـــن حــركــات االحتجاج 
ورهاناتها، ال يمكن تجاوز املفاهيم الخاصة 
ــبــــكــــات وإطـــــــــار الــــصــــراعــــات  بـــالـــهـــويـــة والــــشــ
الــصــاعــدة بــن مختلف الــشــرائــح، فــالــصــراع 
االجــتــمــاعــي لــيــس ضـــد جــمــاعــٍة بــعــيــنــهــا، أو 
شــخــوص، وإنــمــا هــو ضــد زمـــٍن انفتحت فيه 
الـــدولـــة عــلــى مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات وتــحــالــفــات 
ــلـــيـــم. وفــــي بــطــن هــــذا الــــزمــــن، كــــان هــنــاك  اإلقـ
أشــخــاص فــاعــلــون، تــوجــه لهم الــيــوم املــامــة، 
إلــى حالٍة غير مرغوبة نحو  البلد  إمــا بأخذ 
اإلصــــاح املــقــيــد والــلــبــرلــة والــخــصــخــصــة، أو 
تأخير مــســارهــا اإلصــاحــي، بــدعــوٍة وطنية 
في ظاهرها، وفي باطنها موروثات املكاسب 

والزعامات التقليدية.
األردن،  فــي  الــحــركــات االحتجاجية  أمــا جهد 
فهو ال يختلف عن مسارها العاملي، فهي جهد 

 )2(
ال تهدف انتفاضة السودانين، هذه املّرة، إلى 
الــقــصــة. كــــا... ثّمة  الــرئــيــس وتنتهي  إطــاحــة 
ويتمترس  حــولــهــا،  يتمحور  جــديــدة  طبيعة 
ــة  ــدولــ ــام الــــحــــالــــي. مـــفـــهـــوم »الــ ــظـ ــنـ وراءهــــــــا الـ
ــــذي يــفــّســر صــعــوبــة تغيير  الــعــمــيــقــة« هـــو الـ
بعد  انهياره وشيكًا( حتى  كــان  )وإن  النظام 
ــدأت تــجــلــيــات هـــذا املــفــهــوم  رحــيــل رئــيــســه.  بــ
ــة الــعــمــيــقــة«  ــ ــدولـ ــ »الـ ـــ ــ الـــجـــديـــد ملــــا يــــوصــــف بـ
فــــي تــحــلــيــل تــــطــــورات األوضــــــــاع الــســيــاســيــة 
ــيــــدة.  شــهــدت  ــعــ فــــي تـــركـــيـــا، مـــنـــذ ســــنــــوات بــ
تــركــيــا انـــقـــابـــاٍت عــســكــريــًة عـــديـــدة، تحميها 
البسيط  فــي توصيفها  هــي  عــمــيــقــة«.  ــة  »دولــ
تــلــك الــتــنــظــيــمــات الــخــفــيــة واملــــوازيــــة لــلــدولــة 
القائمة، واملتغلغلة في املؤسسات السياسية 
تعود  والعسكرية.  واإلعــامــيــة  واالقتصادية 
ــذور تــلــك الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فـــي تــركــيــا إلــى  ــ جـ
الــتــحــّول الكبير الــذي أحــدثــه »الــذئــب األغبر« 
كمال أتاتورك في البنية األساسية للدولة في 
تركيا، بعد انهيار الخافة العثمانية نهائيا، 
وإقامة أسس »علمانية« للدولة التركية. ثم لم 
تكن عودة اللون اإلسامي للدولة في تركيا، 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، بغير ثــمــن. انتفضت 
التركي  الرئيس  العميقة« وحاصرت  »الدولة 
ــان، فــــي ســـنـــوات  ــ ــكـ ــ األســــبــــق، نـــجـــم الــــديــــن أربـ
الــحــالــي، رجب  الــرئــيــس  وعــمــل  التسعينيات. 
طيب أردوغــان، بذكائه السياسي، على تقليم 

جماعي، يرمي إلى تغير العاقات املستقرة. 
وفــي لحظٍة أردنــيــٍة، تريد الــدولــة أن تتخفف 
من نمطها الريعي لصالح حالة جديدة، هي 
دولة اإلنتاج، كما جاء في مشروع الحكومة 
األردنية أخيرا، وهو خيار صعب  املنال، في 
ظــل ظــــروف اإلقــلــيــم وصــغــر الــســوق املــحــلــي، 
وعــدم وجــود مقوماٍت صناعيٍة كبرى، وشح 

املوارد في الطاقة واملياه.
إذن، مــا هــو املــصــيــر؟ وكــيــف يــمــكــن الــخــروج 
مــن ظرفية األردن الــراهــن، فــي ظــل طــروحــات 
ــيـــة ونـــخـــبـــويـــة مـــتـــقـــاطـــعـــة،  ــبـ ــة وشـــعـ ــ ــّي ــمــ رســ
الـــتـــاقـــي مــطــلــقــًا، مــــا دام الــفــعــل  ال يــمــكــنــهــا 
ــــي يــــبــــحــــث عــــــن إحــــــــــــداث فــــــــراٍغ  ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االحـ
ملــســاحــة تـــحـــّركـــه، ومــطــالــبــه بـــالـــوصـــول إلــى 
دستورية  وملكية  برملانيًا،  منتخبة  حكومٍة 

وديمقراطية خالية من التشوهات؟
 الـــخـــيـــار أمـــــام الـــحـــركـــات االحــتــجــاجــيــة 

ّ
لـــعـــل

ــاء عــلــى ذخـــيـــرتـــهـــا، فـــي مــجــمــوعــٍة  ــقــ هـــو اإلبــ
التظاهر  تــشــمــل:  الــتــي  الــراهــنــة  األداءات  مــن 
واالعـــتـــصـــامـــات وحـــمـــات الـــدعـــم واملــنــاشــدة 
والبيانات الصحافية والوقفات االحتجاجية 
العاصمة واألطـــراف، أو حتى في حديث  في 

الندوات النخبوي.
فــي املــقــابــل، هناك مــن ال يــروق لــه جملة هذه 
األداءات االحــتــجــاجــيــة، ويــصــل األمـــر بــه إلى 
ــنـــاس املـــشـــاركـــن في  ــان الـ الــــدعــــوة إلــــى حـــرمـ
االحــتــجــاج مــن حــقــوقــهــم، ومــعــاقــبــتــهــم، وهــو 
خطاٌب ال يمت للمنطق والعقل بصلة، وهناك 
مــن يــرى أن رأس املــال فــي البلد هــو املساحة 
املــســمــوح بــهــا مــن فــعــل احــتــجــاجــي، واإلبــقــاء 

الــشــمــولــي الـــقـــائـــم حــالــيــًا فـــي الــــســــودان أن 
البداية، على صنع »دولة  عّرابه عمل، منذ 
عمل  طموحة،  بخطٍط  عميقة«.  إســامــويــة 
ــنــــظــــام عـــلـــى تـــصـــفـــيـــة الـــــقـــــوات املــســلــحــة  الــ
ــاد مــئــات آالف من  ــعـ مـــن غــيــر املــــوالــــن، وإبـ
الدولة،  أجهزة  من  املدنية  الخدمة  موظفي 
وإحــــــال املــــوالــــن لــلــتــنــظــيــم اإلســــامــــي في 
من  التربوية  املناهج  وتنظيف  وظائفهم، 
األوشــاب غير اإلسامية، مع رفع شعارات 
الحضاري اإلساموي.  املشروع  دولــة  بناء 
ــــت صـــيـــاغـــة  ــمـ ــ ــتـــــــصـــــــاد، تـ ــال االقـــــ ــ ــجــ ــ فـــــــي مــ
»تمكن«  منها  قصد  إساموية،  سياساٍت 
املفاصل  فــي  التحّكم  مــن  للتنظيم  املــوالــن 

االقتصادية للدولة.
)5(

الجديد في أمر التجربة السودانية الحالية 

عــلــى أولـــويـــة تــنــشــيــط الــقــطــاع االقـــتـــصـــادي، 
ــعــــاون بــــن الـــقـــطـــاعـــن، الـــعـــام  ــتــ وتـــعـــمـــيـــق الــ
والـــخـــاص، ومـــشـــّددًا عــلــى ابــتــعــاد األردن في 
العربية عن االصطفافات  الخارجية  عاقاته 

والخافات السياسية.
التوكيد على االبتعاد األردنـــي عن  كــان هــذا 
االصــطــافــات السياسية فــي لــغــة الــــرزاز أمــام 
النواب مهمًا، لكنه يكشف أن األردن غير قادٍر 
على البقاء في صف حلفائه التقليدين، وقد 
مناصرة  عــن  اإلعــــان  دون  مــن  عنهم  يبتعد 
ــٍة مــــن الــــــــــرزاز، لــتــبــريــر  ــن، فــــي مــــحــــاولــ ــ ــريـ ــ آخـ
تـــحـــركـــات حــكــومــتــه بـــاالتـــجـــاه نـــحـــو تــركــيــا 

والعراق ودول أخرى.
فـــي املــقــابــل، ال تــنــشــغــل الــحــركــة فـــي الــشــارع 
األردني حاليًا في احتجاجها بتعابير تخّص 
أو  الــعــربــي  الــبــيــت  أو  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
الوحدة العربية، أو حتى العروبة في حالتها 
بعد  األردن  تلقاها  الــتــي  فالضربة  الــراهــنــة، 
العام 1990 جــّراء موقفه مع العراق، ما زالت 
حـــاضـــرة بــوجــعــهــا. ولـــذلـــك تــتــحــد األصــــوات 

ــة إســامــويــة  أن الــنــظــام تــعـــــّمـــــد إنـــشـــاء دولــ
عميقة، بل دولة موازية متخفية، بأساليب 
ــرة  ــتـ ــة، قــــــويــــــْت شــــوكــــتــــهــــا خــــــــال فـ ــ ــريـ ــ ــــسـ قـ
وجـــيـــزة. ولــكــن مـــع تــصــاعــد املــواجــهــة ضد 
الـــنـــظـــام، وانــتــفــاضــات الـــشـــارع الــســودانــي 
السودانية، خال  املــدن  املتزايدة، في شتى 
األسابيع األخيرة، فإن عناصر هذه الدولة 
اإلســـامـــويـــة، ذات الــعــمــق املــصــنــوع قــســرًا، 
وستكّشر  الــخــفــاء،  أقــنــعــة  عنها  تسقط  قــد 
للمنتفضن  التصّدي  بغرض  أنيابها،  عن 
ضد ذلك النظام. وبما أن الدولة املوازية ال 
 املرّجح أن 

ّ
تزال تتمتع بوجوٍد شبحي، فإن

ال تــتــراخــى قبضتها عــلــى مــفــاصــل الــدولــة 
السودانية بيسر. 

الـــــدولـــــة عــلــى  ــار رأس  ــ ــبـ ــ ــار إجـ ــعــ يـــبـــقـــى شــ
الــوقــوع، بضغوٍط من  إلــى  التنّحي األقـــرب 
ــارع املــنــتــفــض، وأيـــضـــًا بـــضـــغـــوٍط من  الــــشــ
ــة الــخــفــيــة.  ــدولـ عــنــاصــر مــنــشــّقــة عـــن تــلــك الـ
وفي حال نجاحها في إجبار الرئيس على 
التنّحي، فإن بعض تلك العناصر ستساوم 
الحقوق  بعض  لها  تضمن  تــســويــاٍت  على 
الذي  العميق  الكيان  يحتاج  قد  البقاء.  في 
أنــشــأه الــنــظــام ثــاثــن عــامــًا أشــهــرا طويلة، 
ــا يتطلب  ــمـ آثـــــــاره، وربـ أو ســــنــــوات، إلزالــــــة 
ــادة بــنــاء دولـــة مــعــافــاة مــن ركـــام الــدولــة  إعــ

اإلساموية العميقة، وقتا أطول.
)دبلوماسي سوداني سابق(

املــحــتــجــة الـــيـــوم بـــشـــعـــاراٍت رافـــضـــٍة الــجــبــايــة 
مثل  والــرســوم،  العامة  والسياسات  والفساد 
تــســعــيــرة الـــوقـــود وفـــاتـــورة الــكــهــربــاء وفـــرق 
الوقود وقانون العفو العام وارتفاع األسعار 
وإصــــــاح الــتــعــلــيــم وآثــــــار قـــانـــون الــضــريــبــة 
الجديد، بمعنى أن االنتقال حدث ووجه إلى 

املعاش اليومي والسياسة الداخلية.
فــي هـــذا الــســيــاق الــتــداولــي لــلــمــطــالــب، يبقى 
الــــرهــــان عـــلـــى قــــــدرة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــقــلــيــل 
ــوارق الــطــبــقــيــة، واآلثــــــار املــبــاشــرة  ــفــ حــجــم الــ
وفي  املــواطــن،  على  االقتصادية  لسياساتها 
ألــق القوة لنظام  إلــى إعــادة  سعيها الحثيث 
بــّيــنــًا، وفي  الـــذي يشهد ضعفًا  الــعــام  اإلدارة 
دفع الباد إلى وضع اقتصادي أفضل. ولعل 
هذا ما دفع عمر الرزاز للقول أخيرا، إن األردن 
يــتــطــلــع إلـــى دور فـــي مــســألــة إعـــمـــار ســوريــة. 
ويتطلب هذا الدور بالتأكيد توافقا مع الحكم 
في سورية، وبالتالي إعادة العاقات إلى ما 
قبل 2011، بغض النظر عن نتيجة السنوات 

املريرة على السورين حتى اليوم.
خاصة املشهد، ال يعود الفعل االحتجاجي 
ــتـــي تـــقـــّرر  ــكـــومـــات هــــي الـ ــــى الـــــــــوراء، والـــحـ إلـ
بــقــاء هــذا الــفــعــل، بصدقيتها وقــدرتــهــا على 
تــجــاوز تــحــدي االقــتــصــاد، وإطــــاق مــشــروع 
إصاح سياسي حقيقي، ينهي حالة العسر 
استعادة  يحقق  بما  الديمقراطي،  والجمود 
ــقـــة بـــالـــجـــمـــهـــور الـــــــذي يــــراقــــب ويــــشــــارك  ــثـ الـ
العام  رأيــه  ويصنع  كبيرة،  بفاعلية  وينتقد 

بتسارع مذهل.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

ــة الــعــمــيــقــة، عــبــر تــعــديــاٍت  أظـــافـــر تــلــك الـــدولـ
دســـتـــوريـــٍة حـــاســـمـــٍة، وأيـــضـــًا عــبــر إجــــــراءات 
تــقــلــيــص صـــاحـــيـــات املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
الـــشـــبـــكـــات  عـــــن  ــدًا  ــيــ ــعــ بــ ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ وإدارة 
التغوالت  من  وكثير  بل  الخفية،  االقتصادية 

الخفية املؤثرة في مفاصل الدولة التركية. 
)3(

والــســؤال املقلق هنا: هــل فــي الــســودان »دولــة 
األحــزاب  الباد بن  إدارة  تبادل  عميقة«؟ في 
الـــســـيـــاســـيـــة واملــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة، شــهــد 
الــســودان مغامرة جديدة  نظام »اإلنــقــاذ« في 
ــّراب الــنــظــام، الـــراحـــل حسن  ــ أدخــلــهــا إلــيــهــا عـ
الترابي. خطط النقاٍب عسكري، مثلما خطط 
العميقة«،  »الــدولــة  أنــمــاط  نــمــٍط مــن  لصياغة 
بــشــكــٍل مــخــتــلــٍف عـــن نـــظـــام الـــفـــريـــق إبــراهــيــم 
ــذي انــتــهــى عـــام 1964، أو عـــن نــظــام  عــبــود الــ
لــم يعمد كا  الــجــنــرال نميري فــي عــام 1985. 
الــنــظــامــن الــشــمــولــيــن الــســابــقــن إلـــى إنــشــاء 
الجذرية  البنية  تغيير  إلــى  تسعى  تكوينات 
للدولة السودانية. في تجربة الحكم الشمولي 
ــاده الــرئــيــس األســـبـــق جــعــفــر نــمــيــري،  ــذي قــ الــ
لتأسيس مؤّسسات راسخة  مــحــاوالٌت  جــرت 
للدولة، وإنشاء شبكات سياسية واقتصادية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، شــكــلــت قــــوى داعـــمـــة لــنــظــامــه، 

لكنها تاشت بعد رحيل ذلك النظام. 
 )4(

ــام الـــعـــســـكـــري  ــظــ ــنــ يــــاحــــظ فـــــي تــــجــــربــــة الــ

ــو، واالكـــتـــفـــاء بــمــراقــبــتــه.  عــلــى الـــراهـــن كــمــا هـ
فــيــه حــقــا مكتسبا ومقننا  يـــرى  مـــن  وهـــنـــاك 

ومحفوظا دستوريًا.
لــلــحــراك، فهي نابعٌة من  البقاء  أمــا مــؤهــات 
إيجابيا  تغييرا  الحكومات  إحــداث  صعوبة 
ــع الـــصـــعـــب، وســعــي  مــلــمــوســا فـــي ظـــل الــــواقــ
الحكومات إلى تغليب أولوية االقتصادي على 
السياسي. هنا يصعد الخطاب االحتجاجي 
املــتــروك  الــســيــاســي،  فـــراغ الحيز  للحلول فــي 
أصـــــًا مـــن األحــــــــزاب، كــونــهــا ال تــشــكــل قـــوًى 
فاعلة، وتفتقد للجهمور املنتمي الفاعل، وفي 

ظل غلبة البنى التقليدية في املجتمع.
وهنا تبرز الحركة االحتجاجية ذات الطابع 
ــوٍل ريــفــيــة، في  ــ الــريــفــي، أو املــديــنــي، مـــن أصـ
محاولة اإلبقاء على فعل االحتجاج، لغايات 
إحــداث مزيٍد من اإلصــاح ومكافحة الفساد، 
ولــإلبــقــاء عــلــى املــجــال الــعــام مــفــتــوحــًا، حتى 
ال يغلق املــشــهــد بــا أي إنــجــاز. وهـــو مشهد 
فــي تثبيت حــضــوره،  اآلن  إلـــى  نــجــح  شعبي 
والـــضـــغـــط عــلــى الـــحـــكـــومـــات فـــي االســـتـــمـــرار 
بــالــجــهــد الــعــمــلــي ألجـــل مــكــافــحــة الــفــســاد، أو 
املوحعة  االقتصادية  الــقــرارات  حــّدة  تخفيف 

لجيب املواطن.
فــي مــقــابــل هـــذا الـــواقـــع االحــتــجــاجــي، يشهد 
األردن حركًة كثيفًة داخل أذرع الدولة، لإلبقاء 
عــلــى حــكــومــة عــمــر الــــــرزاز، بــوصــفــه صــاحــب 
وليس  االقتصاد  عنوانه  إصــاحــي،  مشروع 
ــا الــرجــل  ــارتـ الــســيــاســة. وهــــو أمــــر كــشــفــتــه زيـ
ــاء رده بعد  أخـــيـــرا إلـــى الـــعـــراق وتــركــيــا. وجــ
إقرار املوازنة في مجلس النواب أخيرا، ليؤكد 

السودان ومصير الدولة االستبدادية العميقة
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الـــتـــحـــّرش  نـــســـبـــة   
ّ
أن جــــريــــمــــة«،  الــــتــــحــــّرش 

بلغت  األردن  في  املختلفة  بأنواعه  الجنسي 
75 فــي املــائــة بــن أفــــراد الــعــّيــنــة، الــتــي ضمت 
1366 شخصًا؛ 86 في املائة منهم إنــاث و14 
 
ّ
ــــور. وخــلــصــت الـــدراســـة إلـــى أن فـــي املـــائـــة ذكـ
أبــرز ثاثة أسباب للتحّرش، من وجهة نظر 
الضحايا، هي ضعف الــوازع الديني )13 في 
املــائــة(، وقلة األخـــاق )12 فــي املــائــة(، وســوء 
التربية )10 في املائة(. وأثارت نتائج الدراسة 
َعّد األولى من نوعها حول التحّرش في 

ُ
التي ت

طالب  مــن  فثّمة  مختلفة،  فعل  ردود  األردن، 
بإجراءات حقيقية للحّد من التحّرش، بينما 
 الــتــحــّرش لــم يــصــل بــعــد إلــى 

ّ
رأى آخــــرون أن

مستوى الظاهرة في املجتمع األردني.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، كـــشـــفـــت جـــمـــعـــيـــة مــعــهــد 
 
ّ
أن الحكومية،  النساء األردنــي، غير  تضامن 
عـــدد ضــحــايــا »جـــرائـــم الـــشـــرف« مـــن الــنــســاء 
ــة، فــــي األشـــهـــر  ــائــ تــــراجــــع بــنــســبــة 44 فــــي املــ
العشرة األولـــى مــن الــعــام الــجــاري، باملقارنة 
مــع عـــام 2017، بــعــد مــــرور عـــام عــلــى تعديل 
تتيح عذرًا  العقوبات كانت  قانون  مــادة في 
ــكـــذا، وقـــعـــت سبع  مــخــفــفــًا لــتــلــك الـــجـــرائـــم. هـ
»جرائم شرف« منذ بداية العام. وكانت املادة 
98 من قانون العقوبات األردنــي تنّص على 
أن »يستفيد من العذر املخفف فاعل الجريمة 

الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج 
عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة 
النواب  مجلس  ووافـــق  عليه«.  املجني  تجاه 
في أكتوبر/ تشرين األول 2017، على إضافة 
ه »ال يستفيد فاعل 

ّ
فقرة ثانية تنّص على أن

الجريمة من العذر املخفف )...( إذا وقع الفعل 
عــلــى أنــثــى بـــداعـــي املــحــافــظــة عــلــى السمعة 
واالعــتــبــار«. وكــان عــام 2017 قد شهد وقوع 
النساء بداعي الشرف،  16 جريمة قتل بحق 
في حن وقعت 26 جريمة من هذا النوع في 

خال عام 2016.

الزواج المبكر وأبناء األردنيات
ــي عــلــى تعديل  ــ وافــــق مــجــلــس الـــنـــواب األردنـ
ــن قـــانـــون  الـــفـــقـــرة الـــثـــانـــيـــة مــــن املــــــــادة 10 مــ
األحوال الشخصية، لتصير: »يجوز للقاضي 
من  التحقق  القضاة وبعد  قاضي  وبموافقة 
يــأذن في حاالت  أن  الرضا واالختيار،  ر 

ّ
توف

خاصة بــزواج من بلغ السادسة عشرة سنة 
شمسية من عمره، وفقًا لتعليمات يصدرها 
ــــرورة  ــه ضـ ــ ــ ــــان فــــي زواجـ لـــهـــذه الـــغـــايـــة إذا كـ
تقتضيها املصلحة، ويكتسب من تزّوج وفق 
 ما له عاقة بالزواج 

ّ
ذلك أهلية كاملة في كل

والفرقة وآثارهما«.
دائــرة  عــن  الــصــادرة  السنوية  التقارير  تفيد 

عّمان ـ أنور الزيادات

فـــي الـــرابـــع عــشــر مـــن مـــايـــو/ أيـــار 
املـــاضـــي، وقـــع انــفــجــار فــي إحــدى 
صــــوامــــع مـــيـــنـــاء الــعــقــبــة الـــقـــديـــم، 
إلــى مقتل سبعة عمال.  أدى  األردن،  جنوبي 
هو  االنــفــجــار  سبب   

ّ
أن التحقيقات  وأثــبــتــت 

اخــتــال شـــروط الــســامــة الــعــامــة فــي املــوقــع. 
ــّراء انـــفـــجـــار أســطــوانــة  ــ ــع الــــحــــادث مـــن جــ وقــ
غاز أكسجن، في أثناء إجــراءات هدم وإزالة 
من صوامع  بالقرب  مقاوالت  تنفذها شركة 
ــاء. وحــــتــــى كـــتـــابـــة هـــذه  ــنــ ــيــ الـــحـــبـــوب فــــي املــ
األسطر، ما زالت عائات الضحايا بمعظمها 
بــقــيــت  وبــــالــــتــــالــــي  تــــعــــويــــضــــات،  دون  مـــــن 
الــتــعــهــدات الــحــكــومــيــة بــتــعــويــض الــعــائــات 

وعودًا لم تصل إلى التنفيذ.
الحوادث القاتلة في األردن هذا العام اختلفت 
مــســبــبــاتــهــا، ومــنــهــا الـــظـــروف املــنــاخــيــة. فقد 
 ،

ً
قتيا  35 بــوقــوع  الــعــارمــة  الــســيــول  تسببت 

وهو  ن، 
َ
منفصلت ن 

َ
حادثت فــي  مصابًا،  و72 

البحر  فاجعة  األردن.  مثل  بلد  فــي  كبير  رقــم 
امليت التي أودت بحياة 22 شخصًا، معظمهم 
ــا« الـــخـــاصـــة،  ــتـــوريـ ــكـ مــــن تـــامـــيـــذ مــــدرســــة »فـ
نتيجة سيول داهمت منطقة زرقاء ماعن في 
25 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، مــا زالــت 
قضيتها مفتوحة وأوراقها في املحاكم، بينما 
أهالي الضحايا يعتصمون ومناصب الوزراء 
املــســتــقــيــلــن شـــاغـــرة. فـــي واقـــعـــة أخـــــرى، بلغ 
التي  القاسية،  الجوية  األحـــوال  عــدد ضحايا 
الــثــلــث األول مــن شهر  أثــــرت عــلــى األردن فــي 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي 13، وأصيب 
29 شــخــصــًا، ثــمــانــي مـــن الـــوفـــيـــات كــانــت في 
بالعاصمة  في ضبعة  وأربــع  مأدبا  محافظة 
عت 

ّ
ــدة فــي مــعــان. أّمـــا اإلصـــابـــات، فتوز وواحــ

أربع إصابات من عناصر الدفاع املدني وأربع 
من قوات األمن العام والبقية من املواطنن.

واعترف رئيس الــوزراء األردنــي عمر الــرزاز، 
ــة ملــجــلــس الـــنـــواب  ــيـ ــابـ فــــي خـــــال جــلــســة رقـ
)الــــبــــرملــــان(، بــاملــشــاكــل فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــات، خـــصـــوصـــًا فــــي املـــنـــاطـــق الــتــي  ــدمــ ــخــ والــ
شهدت الحوادث، مشيرًا إلى إيعازه للوزراء 
تقرير  وتقديم  املناطق  تلك  بــزيــارة  املعنين 
تفصيلي عن وضع البنى التحتية والخدمات 
 مـــوازنـــة عـــام 2019 

ّ
فــيــهــا، كــذلــك لــفــت إلـــى أن

ــادة مــلــحــوظــة فـــي مــخــصــصــات  ــ ســتــشــهــد زيــ
مجالس املحافظات للتركيز على األولويات 

فيها.

تحرّش و»جرائم شرف«
أظــــهــــرت دراســـــــة أعـــّدتـــهـــا الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
املـــرأة األردنــيــة بمناسبة »حملة 16  لــشــؤون 
يــومــًا مـــن الــنــشــاط ضـــد الــعــنــف الــقــائــم على 
»ما تسكتوش...  بعنوان  االجتماعي«،  النوع 

أردن الكوارث 
الطبيعية

أزمات  
ومطالب 
حقوقية

أحداثًا  خالله  األردن  شهد  وقد   ،2018 عام  انتهى 
التقرير،  هذا  في  االجتماعي.  الصعيد  على  عّدة  بارزة 
فيها  وما  العام  حصيلة  الجديد«  »العربي  تستعرض 

من كوارث وأزمات ومطالب

الوصمة االجتماعية تعد 
من أكبر التحديات التي 

يواجهها مرضى اإليدز 
في السودان، في ظل 

قلة التوعية حول كيفية 
انتشار الفيروس. في هذا 
اإلطار، تعمل البالد على 

زيادة التوعية وتوفير 
الفحوصات والعالجات 

مجانًا للمرضى

مرضى اإليدز في السودان في مواجهة الوصـمة االجتماعية

نسبة التحّرش الجنسي 
بأنواعه المختلفة في 

األردن بلغت 75 في المائة

شهد األردن من 15 أكتوبر 
حتى 8 ديسمبر، عودة 

4229 الجئًا سوريًا

أبرز التحديات التي تواجه 
مكافحة اإليدز تتمثل في 

ندرة األبحاث والدراسات

يجب العمل بكافة 
الوسائل على دمج مرضى 

اإليدز في المجتمع 

1819
مجتمع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــداد  ــ ــأن أعـ ــ تــفــيــد مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة بـ
املــصــابــن بــفــيــروس نــقــص املــنــاعــة الــبــشــري 
»اإليدز« في السودان وصلت إلى 51 ألف حالة، 
فــي وقــت يــقــّدر عــدد األطــفــال املصابن )حتى 
 14 عامًا( بثاثة آالف، وعدد النساء )15 

ّ
سن

عامًا وما فوق( املصابات بـ 22 ألفا. كما يقدر 
عـــدد املــصــابــن حــديــثــًا بـــ 4700، وعـــدد الــذيــن 

توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس بـ 2600.  
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وفـــــي حـــديـــث ســـابـــق لــ
توضح مــديــرة الــشــراكــات فــي إدارة األمــراض 
سهام  االتحادية،  الصحة  وزارة  في  السارية 
جابر، أن غالبية السودانين يرفضون إجراء 
الفحوصات الطوعية الخاصة بااليدز، خوفًا 
مـــن الـــوصـــمـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
في   الطوعي  الفحص  مــراكــز  عــشــرات  انتشار 
كل واليات السودان وعددها  655 مركزًا، منها 

357 مركزًا خاصًا بالنساء الحوامل.
ويــقــول مــســؤول وحـــدة الفئات األكــثــر عرضة 

لإلصابة باإليدز في وزارة الصحة االتحادية 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ  فضل  حسن  مجتبى 
عـــدد املــصــابــن الــذيــن يــتــلــقــون الــعــاج حاليًا 
نــســبــة  أن  إلــــــى  ــرًا  ــيـ مـــشـ آالف،   8 إلــــــى  وصــــــل 
اإلصــــابــــة لــــم تــشــهــد ارتـــفـــاعـــًا مــلــحــوظــًا مــنــذ 
عـــام 2013 بــاملــقــارنــة مــع الــســنــوات الــســابــقــة، 
ــًا الــســبــب إلــــى الــجــهــد املــــبــــذول مـــن قبل  ــازيـ عـ
الحكومة واملنظمات الدولية للحد من انتشار 
الفيروس. ويشير إلى أن أحد أبرز التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــه مــكــافــحــة اإليــــــدز فـــي الـــســـودان 
تتمثل في ندرة األبحاث والدراسات، وتراجع 
الدعم الدولي للباد إلى الثلث خال السنوات 
السودان كان يتلقى دعمًا  أن  األخيرة. ويبّن 
ماليًا قدره 30 مليون دوالر، قبل أن ينخفض 
الثاث  الــســنــوات  إلــى 15 مليون دوالر خــال 
ــة. ويــــؤكــــد أن الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة  ــيـ ــاضـ املـ
للكوادر  والتأهيل  الــتــدريــب  يتوفير  ملتزمة 
العاملة في مجال مكافحة اإليدز، إضافة إلى 

إشرافها على حمات التوعية.  
ويـــتـــحـــّدث فــضــل عـــن الـــوصـــمـــة االجــتــمــاعــيــة 

ــدز،  ــ ــتـــي يـــقـــابـــل بـــهـــا املــجــتــمــع مـــريـــض اإليــ الـ
موضحًا أنها تمثل تحديًا كبيرًا، وقد عملت 
السلطات الصحية على مواجهتها من خال 
رفع الوعي أواًل لدى الكوادر الصحية. ويؤكد 
أن الــفــحــوصــات والــعــاجــات مــؤمــنــة لجميع 

بحسب الدستور واملعاهدات الدولية. تضيف 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــرضــى اإليـــــدز في 
السودان ال يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها 
والتوعية  موثوقة  معلومات  على  الحصول 
الــكــافــيــة، ال ســيــمــا أن كــثــيــريــن مــنــهــم فــقــراء 
يتحملون أعباء أكثر من طاقتهم، ويعاملون 
بشكل غير الئق في املراكز الصحية، عدا عن 
ضعف الخدمات املقدمة. وال يحصل البعض 
عــلــى اإلرشـــــاد الــنــفــســي املــنــاســب لـــدرجـــة أنــه 
يعيش حالة إنكار إلصابته، وال يخبر حتى 
أقــــرب املــقــربــن إلـــيـــه، مـــا يــســاهــم فـــي انــتــقــال 

العدوى.    
أما الباحثة االجتماعية ثريا إبراهيم، فتشير 
ــل عــلــى  ــائـ ــرورة الـــعـــمـــل بـــكـــافـــة الـــوسـ ــ ــ ــــى ضـ إلـ
دمــج مــرضــى اإليـــدز فــي املجتمع، وتأهيلهم 
يــعــيــشــوا حياتهم  حــتــى  واجــتــمــاعــيــًا  نفسيًا 
بــشــكــل طبيعي ويـــتـــجـــاوزوا حــالــة الــصــدمــة. 
وتـــقـــول إن الـــحـــذر املــبــالــغ فــيــه فـــي الــتــعــامــل 
مـــع  مــريــض اإليــــدز يــبــدأ مــن األطـــبـــاء مـــرورًا 
باملجتمع وصــواًل إلــى أســرة املريض نفسها 

التي قد تلجأ إلى عزله أحيانًا. تضيف: »من 
حــق األطــبــاء اتــخــاذ كــافــة االحــتــيــاطــات التي 
تجنبهم الــعــدوى، مــع مــراعــاة حــالــة املريض 

النفسية«.
وتشدد على أهمية زيادة التوعية حول كيفية 
الناس  يتحاشى  ال  الــفــيــروس، حتى  انــتــقــال 
ــريــــض. كــمــا تــطــالــب املـــرضـــى وعــائــاتــهــم  املــ
بـــوجـــوب اإلعـــــان عـــن اإلصـــابـــة بــالــفــيــروس. 
وتــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه مــن خــال 
الــطــاق حن  حــاالت  انتشار  عملها، الحظت 
يــكــتــشــف أحــــد الــشــريــكــن أن اآلخـــــر مــصــاب 
باإليدز، اعتقادًا منه بأن اإلصابة ناتجة عن 
أخرى  أسبابا  هناك  أن  علمًا  جنسية،  عاقة 
النتقال الفيروس. وتشير إلى أن الطرفن في 
مؤكدة  النفسي،  للدعم  بحاجة  الــحــالــة  هــذه 
على مراعاة مصلحة األطفال واألبناء. وتنبه 
إلى ضرورة اإلهتمام باملشردين في الطرقات 
ــيـــروس،  ــفـ ــالـ ــة لــــإلصــــابــــة بـ ــــم عــــرضــ ــــن هـ ــــذيـ الـ
ــالـــي يـــحـــتـــاجـــون إلجـــــــراء فـــحـــوصـــات،  ــتـ ــالـ وبـ

وعاج املصابن وتأهيلهم نفسيًا.

املرضى مجانًا، مشيرًا إلى أن مرضى اإليدز 
لم يتأثروا بموجة ارتفاع أسعار األدوية في 
الباد في ظل األزمة االقتصادية الحالية، وأن 

كل الخدمات تقدم لهم مجانًا.
ــد الـــخـــيـــر عـــبـــد الـــلـــه،  ــعـ ويــــوافــــق الــطــبــيــب أسـ
مــن وحــدة الوقاية مــن اإليـــدز فــي واليــة غرب 
ــدي الـــوصـــمـــة  ــحــ كــــــردفــــــان، عـــلـــى صـــعـــوبـــة تــ
في  اإليـــدز  مــرضــى  يقابلها  الــتــي  املجتمعية 
ــرى أنــه  ــ الــــســــودان، وتــعــرضــهــم لــلــتــمــيــيــز. ويـ
يمكن تــدارك األمــر من خال املزيد من برامج 
التوعية، مضيفًا أن االستراتيجية الحكومية 
ينقصها  وال  تمامًا  كافية  الفيروس  ملكافحة 
ــرورة االهــتــمــام  ــ ــه يـــشـــدد عــلــى ضــ

ّ
ــــيء. لــكــن شـ

بالجوانب االجتماعية.  
فــي مجال حقوق  الناشطة  تــرى  مــن جهتها، 
اإلنسان  صحة  أن  العقلي،  انتصار  اإلنــســان 
ــتـــصـــادي، وتــســاهــم في  أســاســيــة لــلــنــمــو االقـ
االجتماعية،  العدالة  وتحقيق  الفقر  محاربة 
حتى يــكــون للجميع دور فــي دائـــرة اإلنــتــاج. 
وتشير إلى أن الرعاية الصحية حق لكل فرد 

قــاضــي الــقــضــاة لـــأعـــوام الــخــمــســة األخــيــرة 
 عــدد عقود الــزواج التي 

ّ
)2013 - 2017(، بــأن

كــانــت فــيــهــا الــفــتــيــات الـــقـــاصـــرات طــرفــًا بلغ 
يوميًا  األردن  ويــشــهــد  عــقــدًا،  و659  ألــفــًا   52
 28.6 ضمنها  مــن  زواج،  عــقــد   213 تسجيل 
71 حالة  يشهد تسجيل  كذلك  قــاصــر،  زواج 
ــن بــيــنــهــا 15 حـــالـــة طــــاق لــقــاصــر.  طـــــاق، مـ
وتــــــرى املـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة واملــنــظــمــات 
هو  التعديل  هــذا   

ّ
أن ــرأة،  املــ بحقوق  املهتمة 

استمرار وإصــرار من املؤسسات التشريعية 
على إبقاء هذا االنتهاك الحقوقي الذي تدفع 
ثمنه القاصرات خصوصًا واملجتمع عمومًا.

ــام 2018  ــ ــتـــمـــرت فــــي عـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اسـ

مــطــالــب األردنــــيــــات املـــتـــزوجـــات مـــن أجــانــب 
 
ّ
 أن

َ
، وقــــد رأيــــــن

ّ
بــمــنــح الــجــنــســيــة ألبـــنـــائـــهـــن

ــة  ــدولــ ــي تــمــنــحــهــا الــ ــتــ املـــــزايـــــا الـــخـــدمـــيـــة الــ
وقد  املطلب.  هــذا  إلســكــات  وسيلة   

ّ
ألبنائهن

قــرر مجلس الــــوزراء األردنــــي، فــي سبتمبر/ 
أيلول املاضي، إلغاء شرط إقامة األم األردنية 
إقامة دائمة ملدة ال تقل عن خمسة أعوام قبل 
االســـتـــفـــادة مـــن الــتــســهــيــات املــقــدمــة ألبــنــاء 
ــيـــن،  ــات املـــتـــزوجـــات مـــن غــيــر األردنـ ــيــ األردنــ
كذلك قرر جعل البطاقة الشخصية املصروفة 
ألبــنــاء األردنــيــات مــن دائـــرة األحـــوال املدنية 
والجوازات بمثابة »بطاقة إثبات شخصية«.
وكـــان مجلس الــــوزراء قــد قــرر فــي عــام 2014 
ــيــــات املـــتـــزوجـــات مـــن غير  مــنــح أبـــنـــاء األردنــ
األردنــــيــــن تــســهــيــات فـــي مـــجـــاالت التعليم 
والـــصـــحـــة والـــعـــمـــل واالســـتـــثـــمـــار والــتــمــلــك، 
مــع الــحــصــول عــلــى رخـــص قــيــادة املــركــبــات، 
بــاإلضــافــة إلــى تسهيات فــي مجال أذونــات 
اإلقــــامــــة، شــريــطــة عــــدم اكـــتـــســـاب الــجــنــســيــة 
 الطفل الذي يولد ألم أردنية 

ّ
األردنية. ُيذكر أن

 القانون 
ّ
وأب غير أردني ال ُيَعّد مواطنًا، إذ إن

األردني يسمح فقط لآلباء بتمرير الجنسية 
إلــــى أبـــنـــائـــهـــم. وبــحــســب إحــــصــــاءات وزارة 
الداخلية، يبلغ عدد األردنيات املتزوجات من 

أجانب نحو 80 ألفًا.

أبناء غزة والجئو سورية
قـــرارات إجرائية  األردنــيــة  السلطات  اتــخــذت 
ــاء قــطــاع  ــنـ جــــديــــدة، مـــن شــأنــهــا مـــســـاعـــدة أبـ

األردن،  الذين يعيشون في  الفلسطيني  غزة 
ــقــــد قـــــررت  ــم. فــ ــهــ ــاتــ ــانــ ــعــ والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مــ
الحكومة األردنية في بداية شهر ديسمبر/ 
األســرة  لــرّب  السماح  املنصرم،  األول  كــانــون 
ة الــحــامــل لــجــواز السفر 

ّ
مــن أبــنــاء قــطــاع غـــز

األردنــي املؤقت )لسنتن أو خمس سنوات( 
اململكة  في  واملقيم  املواطنة،   

ّ
حــق فاقدي  من 

يحمل  ال  والـــذي  البيضاء،  البطاقة  بموجب 
ــة فـــي مبنى 

ّ
ــك شــق

ّ
وثــيــقــة »لــــّم شـــمـــل«، بــتــمــل

أو مــنــزل مستقل مــقــام عــلــى قــطــعــة أرض ال 
تــزيــد مساحتها عــلــى دونـــم واحـــد أو قطعة 
أرض فـــارغـــة لــغــايــة بــنــاء ســكــن. كـــذلـــك، قـــّرر 
ة 

ّ
ــوزراء الــســمــاح ألبــنــاء قــطــاع غــز ــ مــجــلــس الــ

ف 
ّ
وكل بأسمائهم،  الديزل  مركبات  بتسجيل 

ــر الــداخــلــيــة بــرفــع مـــشـــروع نــظــام مــعــّدل  وزيــ
الحالي،  املركبات  وترخيص  تسجيل  لنظام 
ــدار أســس  ــ لــتــضــمــيــنــه بـــنـــدًا يـــنـــّص عــلــى إصــ
مركبات  وتــرخــيــص  تسجيل  على  للموافقة 
الديزل التي ال يزيد وزنها اإلجمالي عن 5.5 
أطنان لغير املواطنن األردنين، أي لحاملي 

جوازات السفر األردنية املؤقتة.
مـــن جــهــتــهــم، يـــواجـــه الـــاجـــئـــون الــســوريــون 
واجتماعية  اقتصادية  تحديات  األردن  فــي 
ــًا فــــي مــــجــــال الـــحـــصـــول  ضـــخـــمـــة، خـــصـــوصـ
عــلــى املـــــأوى والــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الصحية 
التي  الشهرية  النقدية  فاملساعدات  والعمل، 
تــقــدمــهــا املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم املتحدة 
لشؤون الاجئن غير كافية، ومع انخفاض 
حـــــّدة املـــواجـــهـــات بـــن املـــعـــارضـــة وعــنــاصــر 

ــئـــن  الــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري، بـــــــدأ بــــعــــض الـــاجـ
بــالــعــودة إلـــى بـــادهـــم، خــصــوصــًا بــعــد فتح 
الــحــدودي مــع األردن.  معبر جــابــر - نصيب 
 األردن شــهــد منذ 

ّ
وبــحــســب املــفــوضــيــة، فــــإن

الــثــامــن من  األول حتى  أكــتــوبــر/ تشرين   15
 4229 عـــودة   ،2018 األّول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
الجئًا مــن إجمالي 670 ألــف الجــئ مسجلن 
لـــدى املــفــوضــيــة، وهـــي عــــودة ضــعــيــفــة جـــدًا، 
 
ّ
ــيــــة تــشــيــر إلــــى أن  الــحــكــومــة األردنــ

ّ
عــلــمــًا أن

عدد الاجئن الفعلي يصل إلى 1.3 مليون. 
مركز  أعــّده  للرأي  استطاع  نتائج  وأظهرت 
 14 في 

ّ
»نماء لاستشارات االستراتيجية« أن

املائة فقط من الاجئن السورين مصممون 
على الرجوع إلى سورية.

جردة 2018

ناصر السهلي

»فــقــر الــشــيــخــوخــة« أكــبــر مــصــدر للقلق 
ــر 56 فــــي املـــئـــة مــن  ــّبـ ــعـ لـــــدى األملــــــــان، ويـ
ــن خــشــيــتــهــم عــلــى  املــــواطــــنــــن األملــــــــان عــ
 التقاعد. هذا ما 

ّ
مستقبلهم املالي في سن

األملانية  شبيغل«  »ديــر  صحيفة  بّينته 
 عــام 2019، من خــال دراســة 

ّ
في مستهل

اســتــقــصــائــيــة أعـــّدتـــهـــا شـــركـــة »إرنـــســـت 
ويونغ« االستشارية حول ثقة املواطنن 
في مستقبلهم االقتصادي. وبحسب ما 
املئة  فــي   27 

ّ
فــإن تفّصل »ديــر شبيغل«، 

مليون  عــددهــم  الــبــالــغ  املستطلعن  مــن 
هم »قلقون جدًا«، بينما 

ّ
أملاني، أفادوا بأن

عّبر 29 في املئة عن قلق طفيف. وتأتي 
الــنــتــيــجــة لــتــشــيــر إلــــى زيـــــادة فـــي الــقــلــق 
بنسبة 18 فــي املــئــة عــّمــا كـــان عــلــيــه في 

استقصاء عام 2017.
وكان نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي قد 
شهد جــدااًل أملانيًا حــول تراجع أوضــاع 
ــراد األملـــان االقــتــصــاديــة، وخصوصًا  األفـ
ــقـــاعـــد )65  ــتـ  الـ

ّ
ــن ــ الــــذيــــن يــــدنــــون مــــن ســ

عامًا( أو الذين بلغوها. وقد عّبر هؤالء 
السلبي  الــتــأثــيــر  مــن  الــكــبــيــر  قلقهم  عــن 
الضمانات  غياب  مع  املالية  ألوضاعهم 
بـــاملـــقـــارنـــة بـــفـــئـــات أخـــــــرى، وخــصــوصــًا 

الجيل الشاب األكثر ثقة بمستقبله. 
ــانـــي فـــي الــثــالــث  وقــــد دفــــع الــســجــال األملـ
املـــاضـــي،  ــانــــون األول  كــ مــــن ديـــســـمـــبـــر/ 
أبــرز قيادات  فريدريش ميرز وهــو أحــد 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي املـــســـيـــحـــي، إلـــى  ـــحــ االتـ
مــطــالــبــة الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة بــتــقــديــم 
ــات أكـــثـــر ملــســتــقــبــل املــتــقــاعــديــن  ــانـ ــمـ ضـ
األملان. ومن بن االقتراحات التي طرحها 
ي سياسة سويدية في مجال 

ّ
ميرز، تبن

الـــشـــيـــخـــوخـــة، أي أن  ضـــمـــان مــســتــقــبــل 
ترعى الدولة ما سّماه »تسهيل استثمار 
الـــنـــاس ســنــويــًا مــبــلــغــًا مـــحـــّددًا لــادخــار 
ــر األربـــــاح  ـ

ّ
ــؤث تـ أن  الـــتـــقـــاعـــدي، مـــن دون 

عــلــى مــســتــحــقــات الـــراتـــب الــتــقــاعــدي في 
املستقبل«. 

كــذلــك، ُســّجــل فــي نــهــايــة الــعــام املنصرم 
عدم  عــن  بمعظمهم،  املتقاعدين  تعبير 
رضــاهــم عــن أوضــاعــهــم املــالــيــة. وذكـــرت 
مــن نوفمبر/  الثالث  فــي  »ديــر شبيغل« 
 »من بن الذين 

ّ
تشرين الثاني املاضي أن

تجاوزوا 65 عامًا، لم يعّبر سوى شخص 
ــــد مـــن بـــن كـــل ثـــاثـــة أشـــخـــاص عن  واحـ
رضــاه عن وضعه االقتصادي«. فذهبت 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وتــشــريــعــيــة من 
االتحاد الديمقراطي املسيحي إلى طلب 
الرواتب  املئة على  زيــادة بنسبة 25 في 
التقاعدية، أو ما يسّمى ملحقًا تقاعديًا 
ــة الــفــقــر  ــهــ عـــلـــى قـــيـــمـــة الــــــرواتــــــب ملــــواجــ
الزيادات  املستقبلي، على أن تشمل تلك 

ي الرواتب املنخفضة.
ّ
املقترحة متلق

ــَعــــّد أوضــــــاع مــتــقــاعــدي أملـــانـــيـــا جــيــدة  ــ
ُ
ت

باملقارنة مع غيرها من الدول األوروبية، 
الــبــاد، بحسب  فــي  الفقر«   »نسب 

ّ
أن إال 

معايير محلية، باتت تقلق بعض الفئات 
 الــتــنــافــس على 

ّ
االجــتــمــاعــيــة. ويــبــدو أن

الكبيرة  االنتخابية  الفئة  هــذه  أصـــوات 
فــــي مــجــتــمــع تــنــتــشــر فـــيـــه الــشــيــخــوخــة 
يدفع القوى السياسية إلى تقديم حلول 
تــامــس مــخــاوفــهــم. إلـــى جــانــب االتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي املــســيــحــي، يــذهــب الــحــزب 
وســط(  )يــســار  الديمقراطي  االجتماعي 
إلى إدخال مرونة على مواقفه السابقة، 
التي تحّبذ اإلبقاء على مستوى الرواتب 

الــتــقــاعــديــة الــحــالــيــة، فــاتــحــًا الــبــاب أمــام 
ــر الـــفـــئـــات  ــ ــثـ ــ ــا لـــــــدى أكـ ــهــ ــعــ مـــنـــاقـــشـــة رفــ
الحزب  عّبر  االتجاه نفسه،  حاجة. وفــي 
الديمقراطي املسيحي عن موافقته على 
زيادة امللحق التقاعدي بقيمة الربع على 
أساس الرواتب، للفئات الفقيرة من كبار 

 املتقاعدين.
ّ
السن

مــن شهر  األّول  أن يشهد  ــع 
ّ
املــتــوق ومـــن 

يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، بــدايــة رفـــع قيمة 
الراتب التقاعدي في أملانيا بنسبة 3.18 
فـــي املـــئـــة ملـــن يــقــطــن فـــي الـــجـــزء الــغــربــي 
ـــرفـــع بــنــســبــة أربــعــة 

ُ
مـــن الـــبـــاد، بــيــنــمــا ت

فــي املــئــة للقاطنن فــي الــجــزء الــشــرقــي، 
بحسب ما توّصل إليه االئتاف الحاكم 
الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فــي منتصف 
ــــب  ــك زيــــــــادة رواتــ ــ ــي. ويـــشـــمـــل ذلــ ــ ــاضـ ــ املـ
الـــتـــقـــاعـــد املـــبـــكـــر لـــلـــمـــرضـــى الـــعـــاجـــزيـــن 
 مــتــوســط الـــرواتـــب 

ّ
عـــن الــعــمــل. يــذكــر أن

التقاعدية يصل إلى ألف يورو شهريًا. 
ــة  ــ ــدراســ ــ ــج الــ ــائــ ــتــ ــنــــت نــ ــ ــّي ــا بــ ــ بـــحـــســـب مــ
الناس  قلق  حــول  نفسها  االستقصائية 
على شيخوختهم، عّبر ستة في املئة من 
املستطلعن عن تفاؤلهم بأن يحمل العام 
أوضاعهم.  فــي  تحّسنًا   )2019( الجديد 
وقد عّبر نحو 11 في املئة من األملان عن 
عدم رضاهم عن أوضاعهم االقتصادية 

الــحــالــيــة، وهـــي زيــــادة بنسبة ثــاثــة في 
الــذي سبق. في  العام  املئة باملقارنة عن 
باملستقبل  املــؤمــنــن   

ّ
أن يــبــدو  املــجــمــل، 

تــراجــعــت نسبتهم مــن 83 فــي املــئــة إلــى 
الخوف  يختلف  متصل،  ســيــاق  فــي   .80
على املستقبل بن اإلنــاث والذكور. ففي 
حن عّبرت 38 في املئة فقط من النساء 
 
ّ
 بــمــســتــقــبــلــهــن

ّ
األملــــانــــيــــات عــــن ثـــقـــتـــهـــن

الــتــقــاعــدي، وصــلــت الــنــســبــة إلـــى 47 في 
املئة لدى الرجال األملان.

ــة مــن  ــئـ ــــي الـــعـــمـــوم، يـــؤمـــن 14 فــــي املـ وفـ
 الـــوضـــع االقــتــصــادي 

ّ
ــأن ــ املــســتــطــلــعــن بـ

األملــانــي ســـوف يتحّسن فــي عـــام 2019، 
ــعــون أن تسوء 

ّ
يــتــوق املــئــة  فــي  بينما 26 

ــر كـــــثـــــيـــــرون مـــن  ــ ــ ــّب ــ األوضـــــــــــــــــاع. وقـــــــــد عــ
 استجابتهم للوضع 

ّ
املستطلعن عن أن

االقـــتـــصـــادي املـــتـــراجـــع بــالــنــســبــة إلــيــهــم 
ــفــــاق في  كــــأفــــراد، يــســتــدعــي خــفــض اإلنــ
2019، وال سّيما في مجال اإللكترونيات 
)الـــهـــواتـــف واأللـــــــواح الـــذكـــيـــة(، فـــي حن 
 خـــفـــض اإلنـــفـــاق 

ّ
ــن أن يـــعـــّبـــر آخـــــــرون عــ

ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ســــــــوف يــــــطــــــاول مــــــجــــــاالت الـ
وتجديد املطابخ والسكن بصورة عامة. 
ضوا 

ّ
ــهــم لــن يخف

ّ
 هـــؤالء يــؤكــدون أن

ّ
لــكــن

إنــــفــــاقــــهــــم عــــلــــى الـــــطـــــعـــــام والــــــرحــــــات 
السياحية واالستجمام.

ألمان قلقون على شيخوختهم

محاولة لالستمتاع بشيخوختهما )فرانس برس(

ما زلَن مصّرات على االنخراط بالمجتمع )ناصر السهلي(

تتابع حياتها على الرغم من 
إصابتها )ألبير فران/فرانس برس(

جهود كبيرة للدفاع المدني األردني هذا العام )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

35
قتيًال و72 مصابًا، أوقعتهم السيول 
في حادثتين منفصلتين في األردن، 

خالل الربع األخير من 2018.

التقاعد والتقّدم 
في السّن يقلقان 

غالبًا األشخاص الذين 
يدنون من ستينياتهم. 

ال يختلف األلمان عن 
سواهم في ذلك، 

ويتحّدثون عن »قلق 
مالي«
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العراقيون يرفضون باإلجماع 
التطبيع مع االحتالل

ما بعد الرقابة: »إم بي سي« 
ُتخّطط لمنافسة نتفليكس

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــي« عــــربــــي، بــحــلــة  ــــي آر تـ ــنـــاة »تـ انــطــلــقــت قـ
ــنـــن املــــاضــــي، مــتــضــمــنــًة،  ــوم اإلثـ جــــديــــدة، يــ
بحسب مــصــادر خــاصــة فــي الــقــنــاة، بــرامــج 
باملنطقة  تتعلق  وثائقية  وأفــامــا  إخبارية 
ــة مــنــهــا الـــتـــي تــشــهــد  ــنـ ــاخـ ــة، والـــسـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

صراعات، بشكل خاص.
وتستهدف القناة، التي انطلقت في نيسان/

ــّيــــرت ســيــاســتــهــا  إبـــريـــل مـــن عــــام 2010 وغــ
اإلعامية بالتزامن مع انطاقتها الجديدة، 
ميدانيًا  »التواجد«  عبر  مليون نسمة،   350
فــي مــنــاطــق الـــحـــدث، إذ اســتــحــدثــت »تـــي آر 
ــغـــداد وطــهــران  تـــي« مــكــاتــب فـــي الـــقـــدس وبـ
والقاهرة ولندن وموسكو  وبيروت وعّمان 
وواشــــنــــطــــن. وبـــحـــســـب مــــصــــادر »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«، آثــر مــديــر الــقــنــاة الــجــديــد، رســول 
ــبـــرات  ــــوه وخـ ــدام وجــ ــقـ ــتـ ــاش، اسـ ــ ــ ــردار آتـ ــ ــ سـ
إعــامــيــة مــعــروفــة مــن 21 دولـــة عــربــيــة ومــن 
ــة، مــثــل »بـــي بي  ــيـ تــلــفــزيــونــات عــربــيــة ودولـ
سي« و»الجزيرة« وغيرها، فضًا عن تأهيل 
الـــكـــادر بــمــا تــقــتــضــيــه االنـــطـــاقـــة الــجــديــدة 
التي حولت »تي آر تي« من محطة عامة أو 
عائلية منوعة، إلى قناة إخبارية على مدى 

عشرين ساعة يوميًا.
ويقول مدير األخبار والبرامج اإلخبارية في 
»العربي  قناة »تي آر تي«، هاني الكنيسي، لـ
القناة،  وهوية  طابع  غّيرنا  »لقد  الجديد«: 
ــا وتــرفــيــهــًا، إلــــى قــنــاة  ــ مـــن عـــامـــة تــبــث درامــ
إخــبــاريــة، وهـــذا هــو الــتــحــدي األهـــم أمامنا، 
ألن الفضاء مليء بالقنوات اإلخبارية، لكننا 
وهي  ســوانــا،  يمتلكها  قّلما  بميزة  نتسلح 
عدم وجود محاذير في التعاطي اإلعامي، 
وعدم االنتماء لطرف أو التحّيز ألي قضية، 
يهم  ومــا  واملهنية  املوضوعية  محركنا هو 
املــتــلــقــي، وهــــذه نــقــطــة قـــوة ســتــمــّكــن كــادرنــا 
مــن الــعــمــل بــحــريــة ودونــمــا قــيــود وتحّسب 
وخــوف«. ويشير الكنيسي إلى أن »املرحلة 
الــــجــــديــــدة تـــتـــضـــمـــن عـــشـــريـــن ســــاعــــة بـــث، 
تتخللها على رأس كل ساعة، نشرة إخبارية 
أن  ــبـــاري. بمعنى  إخـ بــرنــامــج  أو  مــوجــز  أو 
القنوات  وتـــوازي  بامتياز،  إخــبــاريــة  القناة 
املتخصصة كالجزيرة والعربية«، الفتًا إلى 
أن »الفترة املقبلة ستركز أكثر على األخبار 

وتتضمن برامج صباحية«.
وحـــول أثـــر ســيــاســة تــركــيــا ومــصــالــح أنــقــرة 
ــــة وخـــطـــهـــا  ــامـ ــ ــعـ ــ ــاة الـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــاســ ــيــ ــلــــى ســ عــ
الكنيسي:  األخبار  مدير  يجيب  التحريري، 
واملوضوعي  املهني  العمل  على  »سنحافظ 
إلــــى  ــاع  ــ ــيـ ــ ــــصـ االنـ أو  ــز  ــ ــّي تــــحــ أي  دون  مـــــن 
توجيهات من أحد، وسنعمل على أن ينسى 
الكادر واملتلقي، السياسات السابقة للقناة، 
حيث كانت »تي آر تــي«، وعلى مدى سبعة 
أعوام، قناة تركية، في حن أنها اليوم وبعد 

منوعات

تنطلق  عربية  قناة  الجديدة هي  االنطاقة 
من تركيا، وهذا فارق كبير«.

ــّول، وبالنتيجة  ــمـ تـ  تــركــيــا هـــي مـــن 
ّ

ــن ــكـ و»لـ
»تــي آر تــي« قناة تركية، والبــد أن تــدور في 
فــلــك تــركــيــا ونــشــر ســيــاســتــهــا وأهـــدافـــهـــا«، 
ليست  الــقــنــاة  »أواًل  بــالــقــول:  الــكــنــيــســي  رّد 
حكومية، بل هي تمّول من دافعي الضرائب، 
ــــي«. ووضــعــنــا  هـــي تــمــامــا كــمــا »بــــي بـــي سـ
خطة وسياسة تحريرية تلبي ذوق وحاجة 

تركيا،  مــن  وبّثنا  وجــودنــا  وأمـــا  الجمهور. 
فـــهـــذا عـــامـــل إيـــجـــابـــي ومـــســـاعـــد لــتــحــقــيــق 
في  وتدخل  مؤثر  عامل  تركيا  ألن  أهدافنا، 
معظم القضايا العربية، من العراق فسورية 
فقطر وغــيــرهــا، كــمــا أن تــركــيــا دولـــة كبيرة 
وذات وزن اقتصادي وثقل سياسي، وبّثنا 
منها سيؤّمن لنا خصوصية، لجهة املصادر 
على  ويغلب  ســوانــا«.  يفتقدها  والضيوف، 
بث قناة »تي آر تي« في انطاقتها الجديدة، 

ــبــــرامــــج واملـــــواجـــــز، كـــمـــا يــقــول  األخــــبــــار والــ
»العربي الجديد« منتج البرامج في القناة،  لـ
أسبوعي  برنامج  فهناك  البلقيني.  أشـــرف 
ــاء،  ــعــ ــــوم األربــ ــلـــى مــــوعــــد« يـــبـــث يـ اســـمـــه »عـ
وهو لقاء خاص مع رؤساء دول وحكومات 
ومفكرين وعلماء، يتناول عبر نصف ساعة 
تــلــفــزيــونــيــة، لـــقـــاءات حــصــريــة مــع »الـــقـــادة« 

حول األحداث الجارية أو القضايا العاملية.
ــد بــرنــامــجــان  ويـــضـــيـــف الــبــلــقــيــنــي: »يــــوجــ
إخــــبــــاريــــان يـــومـــيـــًا، هـــمـــا »املـــشـــهـــد« و»لـــنـــا 
ــــاري،  ــبـ ــ إخـ بـــحـــصـــاد  ــه  ــبــ أشــ األول  وقـــــفـــــة«؛ 
والــثــانــي »لــنــا وقــفــة« هــو عــبــارة عــن مــائــدة 
حوارية حول القضايا الساخنة، يستضيف 
ثاثة ضيوف بآراء متنوعة، ليقدم للمتلقي 
وجهات النظر بطابع تحليلي استشرافي«.

ويلفت البلقيني إلى أنه ال يوجد مقدم واحد 
دائــــم لــلــبــرامــج، بـــل ســيــتــم تــبــديــل املــقــدمــن 
للبرامج، والتي سيكون منها برامج ثقافية 
ــيــــك« األســـبـــوعـــي،  فــنــيــة، كــبــرنــامــج »مــــوزايــ
»العربي الجديد« أن انطاقة اإلثنن  كاشفًا لـ
هي أولية، وستكون االنطاقة الثانية خال 
االنتقال  املقبل، بالتوازي مع  شهر رمضان 
ــمــــال شــبــكــة  ــكــ ــتــ ــديــــد واســ إلــــــى املـــبـــنـــى الــــجــ
املــراســلــن وافــتــتــاح مكاتب جــديــدة، إضــافــًة 
إلى برامج أخرى، مثل البرنامج الصباحي. 
ويــــرى املــحــلــل الــتــركــي ســمــيــر صــالــحــة، أن 
وجود قناة تركية متطورة ناطقة بالعربية، 
بات ضرورة قصوى بالنسبة لتركيا، وذلك، 
برأيه، العتبارات كثيرة، منها وجود قنوات 
ــي بي  تــحــظــى بـــمـــشـــاهـــدات كــبــيــرة مــثــل »بــ
ســـي« و»فـــرانـــس 24« و»الـــحـــرة« و»روســيــا 
الــيــوم«، فــي حــن كــانــت »تــي آر تــي« تركية 
وتستهدف املتلقي التركي أكثر من العربي، 
رغم أنها ناطقة بالعربية، كما أن دور تركيا 
لجهة  ســواء  العربية،  املنطقة  في  املتعاظم 
السياسة أو االقتصاد، يتطلب وجود قناة 
إخبارية تسّوق الرأي التركي دونما تحّيز 
ــا لــلــعــالــم الــعــربــي  ــواءهــ وتــنــقــل تــركــيــا وأجــ
»العربي  بحرفية ومهنية. ويشير صالحة لـ
الجديد« إلــى ضــرورة وجــود قناة منافسة 
تـــواجـــه مـــا يــبــث ويـــقـــال عـــن تــركــيــا، بشكل 
مشّوه وموّجه، طبعًا باإلضافة إلى وجود 
إعام رقمي، بحيث ال يقل أهمية عن القناة 

التي انطلقت من جديد.
الناطقة  التركية  الرسمية  القناة  وتأسست 
 ،2010 عــام   )TRT Arapça( العربية  باللغة 
ــام 2011 تــم تــأســيــس القسم  ومـــن ثــم فــي عـ
ــة  ــيـ ــمـ ــة األنـــــــاضـــــــول الـــرسـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــــي بـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
التركية. والحقًا تأسست العديد من املواقع 
بالعربية،  الناطقة  اإللكترونية  اإلخــبــاريــة 
مثل  كبيرة  تركية  لصحف  التابعة  ومنها 
)يــنــي شــفــق، ديــلــي صـــبـــاح، زمـــــان(، ومنها 
ــثــــل تــــــرك بـــــــرس، تــركــيــا  ــة )مــ مــــواقــــع خــــاصــ

بوست، تركيا اآلن(.

أصبحت »تي آر تي« 
قناًة عربية تنطلق 

من تركيا

لندن ـ العربي الجديد

تعمل شبكة »إم بي سي« السعودّية )مقّرها 
ــّث الــفــيــديــو  ــ دبــــــي( عـــلـــى تـــوســـيـــع خـــدمـــة بـ
الــخــاصــة بــهــا، فــي مــحــاولــٍة مــنــهــا ملنافسة 
»نــتــفــلــيــكــس« فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، بحسب 
قــال أشــخــاص مّطلعون على املــوضــوع  مــا 

لصحيفة »فايننشال تايمز«.
 الــخــطــوة »تـــأتـــي في 

ّ
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن

 حــروب 
ّ

الــريــاض املستمرة لشن  جهود 
ّ

ظــل
ــّد قـــطـــر وإيــــــــران«.  ــ بـــروبـــاغـــانـــدا شـــرســـة ضـ
 »إم بـــي ســــي« في 

ّ
ونــقــلــت عـــن مـــصـــادر أن

السابق  التنفيذي  املدير  لتوظيف  طريقها 
لــشــركــة »هـــولـــو«، جــوهــانــيــس الرتـــشـــر، في 
والفيديو  الرقمية  خدماتها  توسيع  إطــار 
عــنــد الــطــلــب املــعــروفــة بــاســم »شـــاهـــد«، مع 

خطٍط لتطوير املحتوى.
امُلطلقة  ســي«  بــي  »إم  استديوهات  وتعمل 
حديثًا، على إنــتــاج أفــام وعـــروض جديدة 
لتغذية خدمة الفيديو، كما أضافت املصادر، 
بما في ذلك السير الذاتية التاريخية للقادة 
ــر لـــحـــكـــايـــات »ألــــــف لــيــلــة  الــــعــــرب، وتـــصـــويـ
وليلة« الشعبية، كما تخطط »إم بي سي« 

لشراء محتوى من حول العالم.
ويأتي تحدي »نتفليكس« في وقٍت يواجه 
بــن سلمان،  الــســعــودي، محمد  العهد  ولــي 

ــافـــي  ــة اغــــتــــيــــال الـــصـــحـ ــمــ ــريــ تـــــداعـــــيـــــات جــ
ــمـــال خــاشــقــجــي فــــي ســـفـــارة  الـــســـعـــودي جـ
أكتوبر/ مــن  الثاني  فــي  بإسطنبول  بـــاده 

تشرين األول 2018، والذي يتهم بن سلمان 
بأنه املسؤول األول عنها.

السعودية،  الحكومة  مــن  طلب  على  وبــنــاًء 
قــامــت مــنــّصــة »نــتــفــلــيــكــس« أخــيــرًا بسحب 
حلقة من سلسلة الكوميديا   »باتريوت آكت« 
مــع حسن مــنــهــاج، والــتــي كــان ينتقد فيها 
بن سلمان في أعقاب قضية خاشقجي، ما 

جدد املخاوف بشأن حرية التعبير.
وكانت مجموعة »إم بي سي«، قد أصبحت 
العام  بأغلبّيتها،  الحكومية  امللكية  تحت 
املاضي، في أعقاب حملة »مكافحة الفساد« 
التي أطلقها بن سلمان في نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي مــن عـــام 2017 والــتــي ســجــن إثــرهــا 
أمــراء ودعــاة وناشطن وشخصيات بارزة 
في السعودية. وكــان من بن مئات األمــراء 
إدارة  مجلس  رئــيــس  املحتجزين  واألبـــنـــاء 
شــركــة »إم بـــي ســـي« ولــيــد إبـــراهـــيـــم، الـــذي 
احــتــفــظ بحصته الــبــالــغــة 40 فــي املــائــة في 
تم  لكن  االسمية،  اإلدارة  وسيطرة  الشركة 
نقل ملكية األسهم املتبقية إلى شركة تابعة 

لوزارة املالية.
ــل »إم بـــي ســــي« أن يــســاعــد تــفــوقــهــا  ــأمـ وتـ
الــتــلــفــزيــونــي بالعربية  الــتــرفــيــه  فــي مــجــال 

وصد  »نتفليكس«،  بخدمات  اللحاق  على 
ــارز بــــاي«  ــ ــتـ ــ الــــخــــدمــــات األخــــــــرى مـــثـــل »سـ

و»وافو« و»أمازون«.
وفي العام املاضي، بلغ عدد املشتركن في 
خدمة »شاهد« 72 مليون مستخدم، بما في 
ذلك 600 ألف مشترك في خدمتها املدفوعة.

ونمت نتفليكس بسرعة في منطقة الشرق 
ــدة لــلــمــشــتــركــن  ــ ــاعـ ــ ــر قـ ــبــ ــع أكــ ــ األوســــــــــط، مـ
أنحاء  فــي  مليون   1.7 تبلغ  األجــر  مدفوعة 

العالم العربي.

داخل استديوهات تي آر تي التركية )مصطفى أوزير/فرانس برس(

)Getty( منافسة نتفليكس بعد حظر حلقة ساخرة

بغداد ـ زيد سالم

الفلسطينية  األراضـــي  إلــى  عراقية  وفــود  زيـــارة  زعمت  بتقارير  العراقيون  انشغل 
العراقية  التعليقات  ونــالــت  الصهيوني.  الكيان  مــن  بمسؤولن  ولــقــاءهــا  املحتلة، 
إجماعًا كامًا على مهاجمة االحتال اإلسرائيلي واملطالبة بتفعيل القانون رقم 201 
العراقي، القاضي بإعدام أي مواطن يثبت له عاقة مع قوات االحتال اإلسرائيلي 
واعتبارها من جرائم الخيانة العظمى. ونشرت وسائل إعام االحتال اإلسرائيلي، 
أن ثاثة وفود  اإلثنن، تقريرًا نقًا عن مسؤولن في سلطة االحتال، تتحدث عن 
األراضـــي  ــارزة، زارت  بــ مــكــونــة مــن 15 شخصية عــراقــيــة، بينها شخصيات ديــنــيــة 
الفلسطينية املحتلة. وبحسب التقرير، فإن هذه الوفود أجرت لقاءات مع مسؤولن 
إسرائيلين رسمين في األراضي املحتلة، وقامت بجوالت في أنحاء مختلفة منها. 
بينما نشر حساب اإلسرائيلي إيــدي كــوهــن، أســمــاء مــن قــال إنهم نــواب عراقيون 
وأشخاص من طرفهم قد زاروا إسرائيل ضمن وفود رسمية من الحكومة العراقية. 
نينوى،  الجبوري عن  »أحمد  الزائرين  أّنــه من  »تويتر«،  له على  وجــاء في تغريدة 
أحمد الجربا عن نينوى، عبد الرحمن اللويزي عن نينوى نائب سابق، عبد الرحيم 
الــشــمــري عــن نــيــنــوى، بــاإلضــافــة إلـــى خــالــد املــفــرجــي عــن محافظة كــركــوك، وعالية 
بــغــداد«. وقــال الصحافي مصطفى ســعــدون، فــي صفحته على تويتر،  نصيف عــن 
إن النواب العراقين الذين ذكرهم كوهن في كامه نفوا املوضوع وموقفهم أقوى. 
وأشار الصحافي العراقي زياد وليد إلى أن »هناك محاوالت دائمة ملعرفة كيف ينظر 
الشارع )عبر فيسبوك( إلى موضوع التطبيع، كون التطبيع ال يعني زيارة مسؤولن 
الشعوب«، »توجد  القصد هو  بل  قديم،  املحتلة، فهذا حــدث  لــأراضــي  هنا وهناك 
األفعال بعد  بــردود  صفحات إسرائيلية وظفت عراقين، وحتى ال نلهث ونشتغل 
لجماعة من  نظر  التطبيع وجهة  الصهاينة، وحتى ال يصبح  تنشره صفحات  ما 
الناس، ال ّبد لنواب سائرون والفتح من العمل بشكل عاجل على تشريع قانون شامل 
لتجريم أي نوع من التعامل مع إسرائيل. هذه األمور تتطلب قانونًا ولجنة متابعة 

ُتخضع هؤالء )مسؤولن أو مواطنن( إلى محاكمة صارمة«.

»تي آر تي« بُحلّة جديدة: الموضوعية ُمحرّك أساسي

قرصنة 
ألمانيا

أفــــادت الــشــرطــة الجنائية االتــحــاديــة فــي أملــانــيــا، 
الثالثاء، بأنها ألقت القبض على شاب عمره 20 
عامًا، في قضية اختراق إلكتروني كان واحدًا من 
أكبر العمليات التي استهدفت بيانات شخصية 
املستشارة  بينهم  السياسيني،  مئات  بها  وتأثر 
أنــجــيــال مــيــركــل. ونــشــرت الــبــيــانــات الشخصية 
ملئات السياسيني األملــان من األحــزاب الرئيسية، 
من  »البديل  املتطرف  اليميني  الحزب  باستثناء 

االئتمان  بطاقات  تفاصيل  بينها  أملــانــيــا«،  أجــل 
وأرقـــــــام الـــهـــواتـــف املــحــمــولــة، وشــمــلــت عــنــاويــن 
الهوية.  بطاقات  ورسائل شخصية ونسخًا من 
كــمــا طـــاولـــت الــقــرصــنــة صــحــافــيــني ومــشــاهــيــر، 
»إيـــه آر دي«  بينهم 33 صــحــافــيــًا مــن شــبــكــات 
الجنائية  الــشــرطــة  مكتب  وقـــال  إف«.  دي  و»زد 
االتــحــاديــة فــي بــيــان، إن الــشــرطــة فــتــشــت شقة 
املشتبه بــه، فــي واليــة هيسه، يــوم األحـــد، وألقت 

القبض عليه، ولم يذكر تفاصيل إضافية. وقال 
املــكــتــب الــجــنــائــي االتـــحـــادي فــي أملــانــيــا فــي بيان 
»خالل االستجواب قال املتهم إنه تصرف وحده 
في عملية التجسس على البيانات ونشر بيانات 
التحقيقات  »لم تكشف  من دون إذن«. وأضــاف 
أدلـــة على وجـــود طــرف ثالث.  حتى اآلن عــن أي 
وعن الدافع، قال املتهم إنه تصرف بسبب ضيقه 
ــــى بــهــا الــســيــاســيــون  مـــن تــصــريــحــات عـــامـــة أدلـ

والــصــحــافــيــون والــشــخــصــيــات الــعــامــة املــعــنــيــة«. 
أمن  قــوانــني  بتشديد  املطالبة  األصـــوات  وتعالت 
الــبــيــانــات، خــاصــة بعدما قــال جــهــاز الــدفــاع عن 
اتصل  البرملان  في  إن عضوًا  اإللكتروني  األمــن 
به في أوائل ديسمبر/كانون األول املاضي، وأبلغ 
عن نشاط مريب على البريد اإللكتروني الخاص 

ووسائل التواصل االجتماعي. 
)رويترز(

تحت شعار »نكشف الحقيقة لرؤية أوضح«، انطلقت قناة »تي آر تي« عربي التركيّة، بحلّة جديدة، لُتصبح إخباريًة بحتة، في تحّد يقول 
العاملون فيها لـ»العربي الجديد« إّن سالحهم فيه سيكون الموضوعية وعدم التحيّز
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قضايا

المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

الشعبية  االحــتــجــاجــات  تــســتــمــر 
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة بــــتــــنــــحــــي الـ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــطــ ــ املــ
الـــســـودانـــي عــمــر حــســن الــبــشــيــر، 
قــتــيــًا   37 اآلن  حـــتـــى  فـــيـــهـــا  ســـقـــط  ــــي  ــتـ ــ والـ
برصاص قوات األمن، بحسب منظمة العفو 
ــن دون ظـــهـــور مـــــؤشـــــراٍت عــلــى  ــة، مــ ــيــ ــدولــ الــ
السلطات مع مطالبها.  أو تجاوب  نهايتها، 
الرغم من استمرار االحتجاجات، فإن  وعلى 
كاملٍة على مناطق  النظام يحتفظ بسيطرٍة 
الحيلولة  فــي  اآلن  الــعــاصــمــة، ونــجــح حــتــى 
ــرات كــــبــــرى، مــــن خـــال  ــاهــ ــظــ ــل تــ ــّكـ دون تـــشـ
التدخل املسبق أو املباشر لقمعها. من جهة 
أخرى، بدأت االحتجاجات تتحول من مرحلة 
»العفوية« إلى مرحلٍة فيها قدر من التنظيم؛ 
إذ حــــاول »تــجــمــع الــنــقــابــات املــهــنــيــة« )غــيــر 
الرسمي(، والذي أعلن عن قيامه بعد اندالع 
)يــشــمــل األطــبــاء واملهندسن  االحــتــجــاجــات 
الجامعات  وأســاتــذة  واملحامن  والصيادلة 
إلى  مسيرة  تنظيم  وغيرهم(،  والصحافين 
الــجــمــهــوري، فـــي 25 كـــانـــون األول/  الــقــصــر 
فيها  يطالب  رسالٍة  لتسليم   ،2019 ديسمبر 
الــرئــيــس بــاالســتــقــالــة، إال أن الــقــوات األمنية 
بدأت  سريًة  قيادًة  أن  ويبدو  املسيرة.  فّرقت 
تنّسق االحتجاجات التي تفجرت عفوًيا في 
األقــالــيــم وامــتــدت إلــى الــخــرطــوم فــي أقــل من 
24 ساعة، وذلك بخاف انتفاضات السودان 
العاصمة،  من  تنطلق  كانت  والتي  السابقة، 

ع في األقاليم.
ّ
ثم تتوز

األسباب المباشرة لالحتجاجات
شكلت املصاعب االقتصادية، وتحديًدا قرار 
الحكومة رفع أسعار الخبز، السبب الرئيَس 
لتفّجر االحتجاجات في مدينة عطبرة التي 
ــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، عــلــى بــعــد 310  تــقــع إلــ
كيلومترات من العاصمة. وهي مدينٌة عماليٌة 
الــحــديــديــة.  الــســكــك  فــي  أهــلــهــا  يعمل غالبية 
وقد أعادت االحتجاجات إلى األذهان ظروف 
انتفاضة نيسان/ أبريل 1985، التي أسقطت 
نظام الرئيس األسبق جعفر النميري )1969- 
1985(، حن أعلن حزمًة من القرارات؛ تنفيًذا 
ورفع  التقشف  في  الــدولــي  البنك  لتوصيات 

الدعم عن الخبز واملحروقات.
وتعود األزمة الحالية التي يواجهها النظام 
ــراءات بـــدأت فــي نهاية  ــ إلــى سلسلٍة مــن اإلجـ
عام 2017، بعد إصدار أول ميزانية ملا سميت 
»حكومة الوفاق الوطني« التي رأسها نائب 
الــرئــيــس، الــفــريــق أول بــكــري حــســن صــالــح، 
وكان وزير ماليتها أيًضا من الجيش، أي إنه 
من دون أي خبرٍة في االقتصاد. وما إن ُأعِلنت 
تتدهور  الُعملة  قيمة  بـــدأت  املــيــزانــيــة، حتى 
بــســرعــة. ولـــم يــســاعــد الـــقـــرار األمــيــركــي رفـــَع 
معظم الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة الــتــي فرضت 
على السودان، مطلع عام 2017، في تحسن 
اتخاذ  الحكومة  فعل  ردة  وكــانــت  األوضــــاع. 
اٍت صارمٍة للحد من املعروض النقدي  إجراء
في األسواق، أمًا في الحّد من تجارة الُعملة 
تسببت  السياسة  هــذه  ولكن  الرسمية.  غير 
في مصاعب كبيرة للمواطنن، فوق ما كانوا 
يعانونه من غاء األسعار وعدم وفاء الدخل 
بالحاجات الضرورية؛ إذ أضيفت إلى معاناة 
الوقوف في طوابير الخبز والوقود، مشكلة 
االزدحــــــام فـــي املـــصـــارف مـــن أجـــل الــحــصــول 
أيــام عيد  النقود، والتي بلغت ذروتــهــا  على 
عندما   ،)2018( املنصرم  العام  في  األضحى 
إيداعاتهم  سحب  في  مشكلًة  كثيرون  واجــه 
أو تسّلم رواتبهم، حتى بدا البلد كأنه يواجه 
لذلك؛  النظام غير مكترٍث  وبــدا  كامًا،  شلًا 
الدستور،  تعديل  على  منصًبا  هــّمــه  كــان  إذ 
حتى يسمح للبشير بواليٍة أخرى ابتداء من 

عام 2020. 
وقد زاد االحتقان مع خيبة األمل في إمكان أن 
ُيثمر الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس 
البشير مطلع عام 2014 عن نتائج إيجابية؛ 
إذ رفــض النظام تقديم أي تــنــازالٍت حقيقيٍة 
فـــي جــلــســات الــــحــــوار، أو حــتــى االســتــجــابــة 
 ،2015 انــتــخــابــات  بتأجيل  املــعــارضــة  ملطلب 
اٍت  إلى حن التوافق في دستوٍر جديٍد وإجراء

انتخابيٍة نزيهة. بل إن بعض أهم املشاركن 
في الحوار تم اعتقالهم، كما حدث مع رئيس 

الوزراء األسبق، الصادق املهدي. 
ــر يحتاج  ــذا الـــوضـــع، لـــم يــكــن األمــ فـــي ظـــل هـ
أكــثــر مــن شـــرارة لتفجير االحتجاجات.  إلــى 
البشير تافي مزيٍد من  الرئيس  وقــد حــاول 
الــتــدهــور، عــنــدمــا قـــام بتعين رئــيــس جديد 
ــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2018، ولــكــن  لـــلـــوزراء فـــي أيـ
الحكومة الجديدة احتفظت بمعظم وزرائها 
الــســابــقــن، ولـــم تستطع وقـــف تــدهــور سعر 
العملة أو توفير املواد والسلع األساسية، بل 
إنها ذهبت إلى رفع أسعار الخبز، والتلميح 
إلى رفع أسعار املحروقات؛ ما أدى إلى تفّجر 

األوضاع.

تماسك النظام
أحدث اندالع التظاهرات واستمرارها وضًعا 
بنفسها  املـــعـــارضـــة  ثــقــة  فــيــه  زادت  ــًدا،  جــــديــ
األولــى  للمرة  النظام  تحّدي  على  وبقدرتها 
منذ عــام 1990. كما بــدا النظام مــعــزواًل إلى 
حد بعيد؛ إذ امتنعت وحداٌت من الجيش عن 
املـــدن، وأعلنت  قمع التظاهرات فــي عــدد مــن 
فيها  استثمر  )الــتــي  الــجــنــجــويــد  مليشيات 
الـــنـــظـــام لــقــمــع تـــمـــّرد إقــلــيــم دارفـــــــور ابـــتـــداء 
مــن عـــام 2003( عـــدم املــشــاركــة فــي الــتــصــّدي 
ــام قـــــد خــســر  ــظــ ــنــ ــاجــــات. وكــــــــان الــ ــتــــجــ لــــاحــ
قطاعاٍت واسعًة من مناصريه، وفيهم بعض 
استئثار  املــهــمــة، بسبب  الــحــزبــيــة  الــقــيــادات 
الرئيس ودائرته الضيقة بالسلطة، وتوجيه 

جل سياساته إلى خدمة هذا االستئثار.
ومــــع ذلــــك، ظـــل الــنــظــام مــتــمــاســًكــا، فــلــم تقع 
انـــشـــقـــاقـــاٌت فـــي الــجــيــش، وهــــو قـــاعـــدة حكم 
الــبــشــيــر الـــرئـــيـــســـة. وقــــد يـــعـــود ذلــــك جــزئــًيــا 
الــذي استخدمه بعض  الخطاب  إلــى طبيعة 
املتحّدثن باسم االحتجاجات، عندما هّددوا 
بـ »اجتثاث« اإلسامين ومعاقبتهم، بغض 
النظر عما إذا كانوا من أنصار النظام أو ممن 
»تطهير«  بـ  مطالبات  عنه، وصــدور  انشقوا 
من  العسكرية،  خصوًصا  الدولة،  مؤسسات 
الحالي.  النظام  عينها  التي  كوادرها  معظم 
ــلـــى أحـــد  ــيــــة عـ بــــل إن بــعــضــهــم »شــــنــــق« دمــ

أوســـــــــاط الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى املــــديــــنــــيــــة، مــن 
»الــفــوضــى« وانــعــدام األمـــن، فــي حــال انهيار 
الــنــظــام مــن دون الــتــوصــل إلــى تــوافــٍق بشأن 
ــاع نــحــو الــتــغــيــيــر.  ــدفــ الـــبـــديـــل، كــبــح مـــن االنــ
وقد تبّنى النظام أخيرا خطاب التحذير من 
الفوضى، واملقارنة باليمن وليبيا وسورية، 
مــع أن هـــذا االحــتــمــال يــبــدو ضــئــيــًا؛ بسبب 
إقليمية مستعدة للدخول  قــوى  عــدم وجــود 
ــال وقـــوعـــه، وبسبب  ــراع أهــلــي فـــي حـ فـــي صــ
وجـــود مــؤســســات وأحــــزاب سياسية عريقة 
فــي الــســودان، قـــادرة على الــدخــول فــي حــواٍر 
فيما بــيــنــهــا. لــقــد جـــّرب الـــســـودان الــتــعــّدديــة 
وكانت  مــرات،  عــدة  التنافسية  واالنتخابات 
التجربة الديمقراطية دائًما تنتهي بانقاٍب 
ــة فــي  ــيــ ــلــ ــــت الـــــحـــــروب األهــ ــعـ ــ ــكــــري. ووقـ عــــســ
ظـــل االنـــقـــابـــات الــعــســكــريــة، ولــيــس فـــي ظل 

الديمقراطية.
ــتـــخـــدم ســـــاح الــتــخــويــف  ــام اسـ ــنـــظـ وكــــــان الـ
مــن الــفــوضــى والــعــنــف، بــالــتــوازي مــع القمع 
اندلعت  انــتــفــاضــٍة ســابــقــٍة  العنيف، إلحــبــاط 
بــتــرويــج  وذلــــك   ،2013 أيـــلـــول/ سبتمبر  فــي 
التمّرد  مليشيات  إلــى  تنتمي  أن مجموعاٍت 
الــتــظــاهــرات، ويمارس  َمــن يقود  املسلح هــي 
ــنـــهـــب الـــتـــي صــاحــبــتــهــا.  ــال الــــحــــرق والـ ــمــ أعــ
اتباع  يحاول  الحالية،  االنتفاضة  في  وهــو، 
اإلستراتيجية ذاتها، ولكن بنجاٍح أقل، على 

ما يبدو، هذه املرة.

توافق دولي بشأن دعم النظام
من املفارقات أن يحظى النظام بدعٍم معتدٍل 
من كل القوى اإلقليمية والدولية املتصارعة، 
فلن تحارب أي دولٍة من أجله. ولكن ال يبدو أن 
أي دولٍة تدعم االنتفاضة الشعبية؛ إذ تخشى 

الــجــســور، فــي تــهــديــٍد رمــــزيٍّ واضـــح بإمكان 
حصول انتقامات في حال سقط النظام. 

وقـــد لــوحــظ انــتــشــار عــنــاصــر مــدنــيــة بــأزيــاء 
التظاهرات.  قمع  في  تساهم  كانت  عسكرية 
وُيعتقد أن هذه املجموعات جزء مما تسمى 
ــي تــشــكــيــاٌت من  »الـــشـــرطـــة الــشــعــبــيــة«، وهــ
أنــصــار النظام الــذيــن كــانــوا يـــؤّدون مهماٍت 
تـــشـــبـــه مـــهـــمـــات »لــــجــــان األمـــــــر بـــاملـــعـــروف« 
ــوقــــت نـــفـــســـه، صــّعــد  ــي الــ ــي الـــســـعـــوديـــة. فــ فــ
واستخدامه  القمعية،  سياساته  من  النظام 
الــقــبــضــة الــحــديــديــة ضـــد املــتــظــاهــريــن، ومــن 
ذلــــك االعـــتـــقـــاالت واقـــتـــحـــام املـــنـــازل وإطــــاق 

الرصاص الحي.

الخوف من المجهول
يعكس الـــتـــوزان بــن تــصــاعــد االحــتــجــاجــات 
مـــن جـــهـــة، وفــاعــلــيــة إجــــــــراءات الــقــمــع الــتــي 
ــــى الـــخـــوف  اســتــخــدمــهــا الـــنـــظـــام، إضــــافــــة إلـ
مــن املــجــهــول مــن جــهــة أخــــرى، حــالــة انــســداد 
األفــــق الــقــائــمــة حـــالـــًيـــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
االحــتــجــاجــات جــــّردت الــنــظــام مــمــا تــبــقــى له 
مـــن شــرعــيــة، وأفـــقـــدتـــه مــعــظــم قـــاعـــدة دعــمــه 
الـــجـــمـــاهـــيـــري، فــــإن الــــخــــوف، خــصــوصــا في 

السعودية واإلمارات من سقوط النظام الذي 
يقاتل إلى جانبهما في اليمن، واملعروف أن 
السودان من الــدول القليلة التي وافقت على 
طلٍب سعوديٍّ بإرسال قوات برية إلى اليمن، 
للمشاركة في القتال ضد التمّرد الحوثي. ثّم 
إن دول الثورة املضادة، ومنها مصر، تخشى 
نــجــاح أي ثـــورٍة شعبيٍة جــديــدٍة فــي املنطقة 
تــعــيــد الــــــروح إلــــى ثــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي. 
مــن جــهــة أخــــرى، يــحــظــى الــنــظــام الــســودانــي 
بدعم تركيٍّ واضــح؛ نتيجة العاقات القوية 
الــتــي أنــشــأهــا مــع أنـــقـــرة، وخــصــوصــا خــال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة املــاضــيــة. كــمــا أن قــطــر ال 
تدعم أي عمٍل يقود إلى إسقاط النظام الذي 
رفض االنضمام إلى الحصار، على الرغم من 
الضغط السعودي. ويبدو أن محور روسيا - 
إيران يؤيده أيًضا، سيما بعد زيارة الرئيس 
السوداني أخيرا لدمشق؛ حيث كان أول زعيم 
عربي يزور سورية منذ اندالع الثورة فيها، 
مــا فــتــح الــبــاب لحملة »تــطــبــيــع« مــع النظام 

السوري، تقوُدها اإلمارات.
النظام يتمتع بعاقاٍت  أن  ذلــك  إلــى  ُيــضــاف 
قويٍة مع الصن التي وقفت إلى جانبه منذ 
وصـــولـــه إلـــى الــســلــطــة فـــي حـــزيـــران/ يونيو 
1989، حــتــى فـــي ظـــل الــعــزلــة الـــدولـــيـــة الــتــي 
ــدول  ــ ــات املـــتـــحـــدة والـ فــرضــتــهــا عــلــيــه الــــواليــ
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة املـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا. وكــــــان الـــدعـــم 
الصيني محورًيا في تمكن النظام من دعم 
النظامن  أســقــطــت  الــتــي  املسلحة  الــحــركــات 
األثيوبي والتشادي في عام 1991، في وقٍت 
ــًة كـــبـــرى، بسبب  ــان الــــســــودان يــعــيــش عـــزلـ كــ
موقفه من حرب الخليج عام 1991، واتهامه 
برعاية اإلرهاب. كذلك فإن الصن )باالشتراك 
مــع مــالــيــزيــا( أّدت دوًرا مــحــورًيــا فــي جهود 
ــــي نــهــايــة  ــــي فـ ــــودانـ ــــسـ اســــتــــخــــراج الـــنـــفـــط الـ
األولــى  هــي  عامليٍة  سابقٍة  فــي  التسعينيات، 
مــن نــوعــهــا، تــقــوم فيها شــركــاٌت غير غربية 
بــاســتــخــراج الــنــفــط ومــعــالــجــتــه وتــســويــقــه، 
الــنــظــام على  ذلــك بتعزيز قبضة  وقــد سمح 
الــســلــطــة، بسبب املــــوارد املــالــيــة الــتــي حصل 
عليها من عمليات تصدير النفط. كما تأتي 
االحتجاجات في وقٍت ال تبدو فيه واشنطن 
التغييرات  من  جــديــدٍة  موجٍة  متحمسًة ألي 
في املنطقة، في وقت تحسنت فيه عاقاتها 
بالنظام في الخرطوم، بعد حل أكثر القضايا 
الــتــي دفــعــتــهــا إلـــى عــزلــهــن وفــــرض عــقــوبــاٍت 
عــلــيــه، وفـــي مقدمتها قــضــايــا دعـــم اإلرهــــاب 

ومشكلة الجنوب الذي انفصل عام 2011.

خاتمة
يــــدعــــم الـــنـــظـــام الـــــدولـــــي واإلقـــلـــيـــمـــي نــظــام 
فاعل؛  غير  نحو  على  البشير  عمر  الرئيس 
لــم تــســانــده اقتصادًيا  الــتــي تدعمه  فــالــدول 
خــال األزمــة الحالية، ولــن تتدخل مباشرة. 
التوازنات  هو  الرئيس  العامل  يبقى  ولذلك 
الــداخــلــيــة الــتــي ســـوف تحسم الـــصـــراع، فقد 
انهار نظام الرئيس األسبق، جعفر النميري، 
عـــنـــدمـــا كـــــان فــــي ضـــيـــافـــة الـــبـــيـــت األبـــيـــض. 
ويــتــوقــف األمـــر على مــوقــف الــجــيــش، وعلى 
إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية يتنازل 
فيها البشير عن السلطة، وتتشكل بموجبها 
حــكــومــة وحــــدٍة وطــنــيــة )تـــشـــارك فــيــهــا قــوى 
املعارضة(، تدير الباد إلى مرحلٍة انتقالية، 
ُتــِعــّد خالها لــحــوار وطــنــيٍّ ودســتــوٍر جديد 
ــريـــق نـــحـــو تــحــول  ــطـ ــتــــخــــابــــاٍت تــمــهــد الـ وانــ
الـــبـــاد، غــيــر أن كل  ديــمــقــراطــي حقيقي فــي 
الدالئل تشير إلى أن هذه الشروط لم تتوفر 
بــعــد، لــضــمــان الـــوصـــول إلـــى هـــذه النتيجة، 
وتجنيب الباد مزيًدا من العنف والفوضى.

احتجاجات السودان... 
أسبابها، سياقاتها والمواقف الدولية

النظام يحتفظ بسيطرة كاملة على مناطق العاصمة

ــودان بـــني تــصــاعــد  ــســ ــ ــي ال ــوزان فـ ــتــ ــ يــعــكــس ال
االحــتــجــاجــات وفــاعــلــيــة إجـــــراءات الــقــمــع التي 
اســتــخــدمــهــا الــنــظــام، إضــافــة إلـــى الــخــوف من 
القائمة حالًيا.  األفـــق  انــســداد  حــالــة  املــجــهــول، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أّن االحـــتـــجـــاجـــات جــــّردت 
الــنــظــام مــمــا تــبــقــى لـــه مـــن شــرعــيــة، وأفــقــدتــه 
الخوف،  فإن  الجماهيري،  دعمه  قاعدة  معظم 
ــا فــــي أوســــــــاط الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى  خـــصـــوصـ
املــديــنــيــة، مــن »الــفــوضــى« وانـــعـــدام األمــــن، في 
حــــال انــهــيــار الــنــظــام مـــن دون الــتــوصــل إلــى 
تــوافــٍق بــشــأن الــبــديــل، كبح مــن االنــدفــاع نحو 
ــتــغــيــيــر. وقــــد تــبــّنــى الـــنـــظـــام أخـــيـــرا خــطــاب  ال
التحذير من الفوضى، واملقارنة باليمن وليبيا 
يبدو ضئياًل؛  االحتمال  هــذا  أن  مع  وســوريــة، 
بــســبــب عـــدم وجــــود قـــوى إقــلــيــمــيــة مــســتــعــدة 
ــلــدخــول فـــي صــــراع أهــلــي فـــي حـــال وقــوعــه،  ل
وأحــزاب سياسية  مؤسسات  وجــود  وبسبب 
عريقة فــي الــســودان، قـــادرة على الــدخــول في 

حواٍر فيما بينها.

الخوف من الفوضى

أحدث اندالع 
التظاهرات وضًعا جديًدا، 
زادت فيه ثقة المعارضة 

بنفسها وبقدرتها على 
تحّدي النظام

أعادت االحتجاجات الشعبية في السودان ضد نظام الرئيس عمر البشير، أسئلة الربيع العربي مجددا إلى الواجهة، فهل 
البشير؟ هنا تقدير موقف  إليها نظام  أية توزانات داخلية وخارجية يستند  الدولية؟  القوى  النظام؟ ما موقف  يسقط 

للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، حول ما يجري في السودان

احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم ضد الحكومة 2019/1/6 )فرانس برس( 

نساء ينتظرن أقاربهن المفرج عنهم من سجن شمال الخرطوم بعد اعتقالهم على خلفية احتجاج 
ضد ارتفاع المواد الغذائية في 2018/2/18 )فرانس برس(

ظل النظام في السودان متماسًكا، فلم تقع 
حكم  قاعدة  وهو  الجيش،  في  انشقاقاٌت 
ذلك  يعود  وقد  الرئيسة.  البشير  عمر  الرئيس 
استخدمه  الذي  الخطاب  طبيعة  إلى  جزئًيا 
االحتجاجات، عندما  باسم  المتحّدثين  بعض 
هّددوا بـ »اجتثاث« اإلسالميين ومعاقبتهم، 
بغض النظر عما إذا كانوا من أنصار النظام أو 

ممن انشقوا عنه.

الجيش.. قاعدة حكم البشير
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سؤال العاقة الوطيدة بن الكاميرا واملسائل 
الــبــديــلــة« في  »السينما  الــعــاّمــة، ألن حــكــايــة 
بـــدايـــة سبعينيات  مــنــذ  املــصــنــوعــة  لــبــنــان، 
الـــ20، هي حكاية سينمائين عائدين  القرن 
إلــــى بـــيـــروت عــشــيــة انـــــدالع الـــحـــرب األهــلــيــة 
مــع  أو  الـــبـــلـــد،  وفـــــي  فـــيـــهـــا   )1990 ـ   1975(
اندالعها، كحال جوسلن صعب، التي تغادر 
أمكنتها في الغرب وآسيا، وتأتي إلى مدينة 
ــلــون، 

َ
ــت

ْ
ُيــق أو  أنــــاٍس يتقاتلون  ق، وإلـــى 

ّ
تــتــمــز

ا بصرًيا لن يكتفي 
ً
ب توثيق

ّ
وإلى حراٍك يتطل

الــشــارع وبن  فــي  الحاصل  النبض  بالتقاط 
الجماعات املتناحرة، ألنه يذهب إلى ما وراء 
ــا مــن غليان 

ً
الــحــدث غــالــًبــا، مــســتــعــيــًدا شــيــئ

املتنّوعة،  والــنــزاعــات  واإليــديــولــوجــيــا  الفكر 
كي يكشف بعض راهٍن ملّوث بالدم والغبار.

تروي  ألنها  بامتياز،  ثنائية  تلك  والحكاية 
حـــكـــايـــة الـــســـيـــنـــمـــا وحــــكــــايــــات صــانــعــيــهــا. 
فــجــوســلــن صــعــب، املــنــخــرطــة بــكــلــّيــتــهــا في 

نديم جرجوره

بــرحــيــل الــســيــنــمــائــيــة الــلــبــنــانــيــة 
 ،)2019 ـ   1948( صــعــب  جــوســلــن 
ــــرى مـــن كــتــاب  ـــطـــوى صــفــحــة أخـ

ُ
ت

شهرين  قبل  الــبــديــلــة«.  اللبنانية  »السينما 
النمر للفن  اثــنــن، كــان احتفال بها فــي »دار 
 ،)2018 الثاني  )نوفمبر/تشرين  والــثــقــافــة« 
في إطار »ثاثاء األفام« )»العربي الجديد«، 
حينها،   .)2018 الثاني  نوفمبر/تشرين   12
اختير »لبنان في الدّوامة« )1975( الفتتاح 4 
ل نوًعا من استعادةـ  سينمائية  شكِّ

ُ
أسابيع، ت

بة بحيوية 
ّ

وثقافية وإنسانية ـ ملرحلة مخض
ــراهــــن، في  اشـــتـــغـــاٍل مــفــتــوح عــلــى قــضــايــا الــ
صعب  جوسلن  العربي.  ومحيطها  بيروت 
ــــى الــســيــنــمــا مــــن الـــصـــحـــافـــة. تــمــلــك  ــأتـــي إلـ تـ
مفاتيح التحقيق البصري. تخوض معاركها 
كي  ـ  أواًل  واالجتماعية  العائلية  البيئة  في  ـ 
تــكــتــســب حــريــتــهــا عــبــر الــكــامــيــرا والــعــدســة 
والــشــريــط، وهـــذا ثــاثــّي تصنع بــه شــهــادات 

بصرية عن أناٍس وفتراٍت وحكاياٍت.
السرطانّي  فاملرض  صعب،  جوسلن  تغيب 
قاٍس، والخاتمة معروفة. والغياب ُيعيد طرح 

أسئلة ُتثار حول 
سبب االستعانة بشخصية 

مثل ميريام كلينك

هوسها ببيروت 
جعلها ُتنجز أفالمًا روائية 

ووثائقية عنها

قصات شعر النواب 
تثير السخرية وهي 

مرفوضة مجتمعيًا

2223
منوعات

شارك آخرين )بعضهم 
ُ
أتون الحرب األهلية، ت

ورنــدة  بغدادي  كمارون  قبلها  الدنيا  ُيغادر 
الــشــّهــال وجــــان شــمــعــون( فــي صــنــاعــة نمط 
ــربـــي، يــرتــكــز جــانــٌب  ســيــنــمــائــّي لــبــنــانــي ـ عـ
املــحــلــّي، ويتناول  الــواقــع  أســاســّي منه على 
بــعــضــه مــســائــل فــلــســطــن ومـــقـــارعـــة الــيــمــن 
والبحث في أحوال أفراٍد ُمهَملن. والسياسة، 
ا 

ً
مكان  

ّ
تحتل الــيــســاري،  اإلنــســانــي  بمعناها 

قه جــوســلــن صعب 
ّ
أســاســًيــا فــي نــتــاٍج تحق

أن يضع  قبل  الــبــديــلــة«،  »السينما  وجــمــاعــة 
منتصف ثمانينيات القرن الـ20 نوًعا من حدٍّ 
ًيا، فإذ بهؤالء 

ّ
للتجربة، من دون تغييبها كل

يــنــصــرفــون إلــــى تـــجـــارب أخـــــرى، يــخــتــبــرون 
مــفــرداتــهــا وأســئــلــتــهــا فـــي الـــغـــرب، مـــن دون 
البلد ونــاســه. لهذا، سيكون  تــاٍم عن  انقطاع 
فهو  نتاجاتهم،  فــي  أكبر  حضور  للوثائقّي 
وعلى  للحدث،  املباشر  التوثيق  على  األقــدر 
ا، قبل التحّول إلى الروائّي 

ً
طرح األسئلة أيض

السينما،  املفتوح على متخّيل تحتاجه لغة 
وعـــلـــى واقــــــع ُيـــشـــغـــل بـــــال جـــوســـلـــن صــعــب 

ورفاق املرحلة واالشتغال.
والوثائقي الذي تصنعه جوسلن صعب لن 
يبقى أسير بيئة واحدة، فهو منبثق من عمل 
صحافي يدفعها إلى اكتشاف بلداٍن وتجارب: 
كـــردســـتـــان   ،)1973( ــتـــوبـــر  أكـ وحــــــرب  مـــصـــر 
وأحوالها، العراق وسورية وإيران والجوالن. 
 لدراسة العلوم االقتصادية في 

ٌ
لكن هذا الحق

بــاريــس، قــبــل عملها فــي الــصــحــافــة اإلذاعــيــة 
ــة  ــيـ ـــات أوروبـ

ّ
والــتــلــفــزيــونــيــة لــحــســاب مـــحـــط

وأميركية شمالية ويابانية. فترة مفيدة جًدا 
واملواجهة  املغامرة  فيها حّس  نّمي 

ُ
ت  

ْ
إذ لها، 

ومعرفة  علم  على  ثقافي  بارتكاٍز  والتحّدي، 
ووعي. لذا، تنشأ العاقة بينها وبن الكاميرا 
)الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والــســيــنــمــائــيــة الــوثــائــقــيــة( 
ــراقــب 

ُ
بــســاســة، فتتحّول الــعــدســة إلــى عــٍن ت

وتــلــتــقــط وتــحــتــفــظ، والــكــامــيــرا إلـــى أرشــيــٍف 
ق وُيساِجل ويكشف.

ّ
يوث

عليها   
ّ
شن

ُ
ت حماٍت  صعب  جوسلن  تعتاد 

تلك   صانعو 
ّ
 يظن

ْ
إذ واهــيــة غالًبا،  ألســبــاٍب 

ا في أن يكونوا »حّراس 
ًّ
 لهم حق

ْ
الحمات أن

الـــتـــاريـــخ والــــراهــــن«، فــيــرفــضــون مـــن يــتــجــّرأ 
 

ٌ
ــة. هــــذا حــاصــل ــيــ ــقـــّدســـات أرضــ عــلــى مــــّس مـ
ثــالــث   ،

ً
ــا ــثـ مـ ــيــــا« )2005(  مــعــهــا بــســبــب »دنــ

ـ الهتمام  الطويلة. فصعب  الروائية  أفامها 
إنساني وثقافي وفكري وجمالي لها باملرأة 
وبأسئلة  وأساليبه،  وبالرقص  وحكاياتها، 
مواجهة  في  والتزّمت  والعصبّية  االجتماع 
 إبداع ممكن ـ تختار قّصة طالبة آداب في 

ّ
كل

القاهرة تبحث في الرقص عن طيف والدتها 
الـــتـــي تــفــقــدهــا وهــــي صـــغـــيـــرة. وهـــــذه قــّصــة 
النساء  تكون  اجتماعية  أحــوال  على  تنفتح 
 
ّ
 ومــواجــعــهــن

ّ
بــطــاتــهــا، وتـــكـــون حــكــايــاتــهــن

من  ا 
ً
تكشف شيئ درامية  ركائز   

ّ
ومصائبهن

.
ّ
أهواٍل تحيط بهن

 عن 
ً
خذ من خاتمة الفيلم )نقا

ّ
 تت

ْ
والحملة، إذ

تقارير ودراسات، تذكر صعب وقائع الختان 
علن ولو ضمنًيا أن »دنيا« 

ُ
في مصر( حّجة، ت

مــخــادع ومــتــحــامــل، بينما الـــواقـــع يــؤّكــد ما 
تصبو إلــيــه جــوســلــن صــعــب، املــثــابــرة على 
مواجهة مصاعب الحياة والبيئات والذاكرة، 
كممارستها  تماًما  هزيمة،  أو  كلل  دون  مــن 
أن  دون  مــن  األخــيــرة،  اللحظة  حتى  عيشها 
اشتغالها، مع  يــحــول دون  أن  ملـــرٍض  تسمح 
أن املـــــرض يــشــتــّد، والــتــعــب قـــاتـــل، والــتــفــكــك 

الجسدي حاد. 
ــا«، تــنــتــظــر جـــوســـلـــن صـــعـــب 10  ــ ــيـ ــ قـــبـــل »دنـ
انــدالع الحرب األهلية اللبنانية،  أعــوام على 
ــــي طــويــل لــهــا، بــعــنــوان  ــق أول روائـ

ِّ
ــحــق

ُ
كـــي ت

ــقــة« )1985(، املــســتــمــّر فــي ســرد 
ّ
ُمــعــل »حــيــاة 

حكاية صعب مــع بــيــروت والــحــرب والــنــاس 
ــاب فــاقــد »طــعــم الــحــيــاة«  )قــصــة حـــب بـــن شـ
 تلك الــحــرب(. 

ّ
ح وعيها فــي ظــل

ّ
وشــاّبــة يتفت

ا في صناعة فيلم، 
ً
ا مختلف

ً
بعده، تختار نمط

 يمتلك »كـــان يــا مــا كـــان بــيــروت« )1995( 
ْ
إذ

الــُصــور األرشيفية  ُيــســاوي بــن وفـــرة  ا 
ً
نسق

وجــمــالــيــة املــتــخــّيــل الــســيــنــمــائــي، كــي تنظر ـ 
بعٍن فاحصة وحنونة وُمحّبة ـ 

نور عويتي

يــنــاضــل الــفــنــانــون الـــســـوريـــون بــاســتــمــرار 
ملـــمـــارســـة الــعــمــل الــفــنــي فـــي دول الــلــجــوء، 
وسط تحديات جغرافية ومادية وقانونية 
ــئــــن،  ــلــــى الــــاجــ ــــاد عــ ــبــ ــ ــك الــ ــلــ تـــفـــرضـــهـــا تــ
ــى إنــشــاء  ويـــهـــدفـــون مـــن خــــال الـــنـــضـــال إلــ
الفن  وســط ثقافي ســوري يؤمن باستمرار 
ـــعـــارض الـــذي حــاربــه نــظــام األســد 

ُ
الــحــر وامل

بشدة، وطارد مقدميه في الداخل السوري، 
إلــــى أن اضـــطـــر بــعــضــهــم إلــــى الـــخـــروج من 

بادهم منفين بشكل قسري.
ــــن املـــعـــتـــقـــات  عـــمـــلـــت مـــنـــظـــمـــة »نـــــاجـــــون مـ
الـــســـوريـــة« املــحــدثــة، الــتــي أســســهــا الــفــنــان 
فـــــارس حـــلـــو، عــلــى املـــســـاعـــدة عــلــى إطـــاق 
إنـــتـــاجـــات ثــقــافــيــة وفــنــيــة تــعــيــد الــعــامــلــن 
إلـــى نشاطهم الفني  الــثــقــافــن فــي املــغــتــرب 
عـــددًا كبيرًا من  املنظمة  والــثــقــافــي. وتــضــم 
الفنانن والكتاب واإلعامين والحقوقين 
السورين املعارضن. كان أول إنجازات تلك 
املنظمة هو إطــاق مشروع »رأس املعري«، 
وهـــو عـــبـــارة عـــن مــنــحــوتــة عــمــاقــة تجسد 

ــادات.  ــ إلـــى نــصــهــا الــضــعــيــف مـــن دون إرشــ
ثــمــة مشكلة فــي قــالــب يــقــوم عــلــى العاطفة 
والــكــومــيــديــا الــســاخــرة فــي أحــــداث الفيلم. 
ــــات مـــن ضــبــط املـــواقـــف الـــتـــي تبنتها  اإلفــ
ــل مــن  ــلـ ــا مــــؤثــــرة. املـ ــهـ ــفـــتـــرض أنـ الـــقـــصـــة املـ
العرض. مع مرور  لبداية  األولــى  اللحظات 
ــام مشاهد  الـــوقـــت، يــجــد املــتــفــّرج نــفــســه أمــ
مترابطة في سياق درامي يحاول أن يشده 
للدهشة واملتابعة، لكنه يفشل في الثواني 
ــا يــؤكــد  ــذا مـ ــ ــرة، مـــن دون قـــصـــد، وهـ ــيــ األخــ
التفرد من قبل الكاتبة في رسم أو تصوير 
الفيلم، واإلشراف على مناطق تعتبرها قوة 
بـــاردة،  تــأتــي ضعيفة  لكنها  لــهــا،  بالنسبة 
ــبـــرر يــشــبــع املـــشـــاهـــد مــــن ســيــل  مــــن دون مـ
التساؤالت، أو االستخفاف ببعض املواقف 
اإلنــســانــيــة، كــالــرجــل الــعــاجــز الــــذي يحمل 
عبوة »األوكسجن« معه أينما ذهب، وهو 
يعاني من نكران ولده الوحيد الذي يحرمه 

من حفيده. 
جـــاكـــو ودعـــــد وولـــيـــد وأديـــــــب، يــقــيــمــون في 
علمها 

ُ
ت تتلقى جــاكــو رســالــة  لــلــراحــة.  بــيــت 

إزالته ألن  الراحل ستتم  بــأن ضريح زوجها 
ــارّي مــكــانــه.  شــركــة تــعــتــزم بــنــاء مــجــّمــع تـــجـ
يقرر أصدقاؤها الثاثة مساعدتها ملواجهة 

ربيع فران

إلى  عرقجي  نيبال  اللبنانية  الكاتبة  تعود 
الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة فـــي فــيــلــم جـــديـــد، يــبــدأ 
عــرضــه تــجــاريــًا غـــدًا الخميس فــي الــصــاالت 
اللبنانية، »Wanted«، أو »مطلوبون«، يروي 
السكن  اخــتــاروا  املسنن  مــن  قصة مجموعة 
دعى 

ُ
الــراحــة، تملكه امــرأة متسلطة ت في دار 

قمر )عايدة صبرا(.
إلى  تحولت  التي  عرقجي،  الكاتبة  محاولة 
مــخــرجــة بــعــد آخـــر أفــامــهــا »يـــا عقبالكن« 
)2016(، من إخراج شادي حنا، جيدة، لكنها 
الــيــوم تقع فــي فــخ االســتــســهــال الــواضــح في 
ضعيفة،  بــوجــوه  واالســتــعــانــة  الفيلم  تنفيذ 
سعف القصة وال السيناريو وال األحداث 

ُ
لم ت

لبلوغ مرحلة التشفي من املشاهدة ملدة تقل 
عن ساعتن.

أســئــلــة كــثــيــرة يطرحها الــفــيــلــم، حـــول نــكــران 
التي تفقد  مــرة، والــزوجــة  لوالديهم،  األبــنــاء 
ــارة أبــنــائــهــا  ــ ــا، واألم الــتــي تــنــتــظــر زيـ زوجـــهـ
لــهــا فـــي املـــــأوى مـــن دون جـــــدوى، والــســيــدة 
الوحيدة التي لم تتزوج؛ ففضلت السكن إلى 
جانب من هؤالء، لتقع في قصة حب مع رجل 

.
ً
يصغرها قليا

حــــاالت كــانــت لــتــخــرج ســيــنــمــائــيــًا بــصــورة 
ــــوى، لــكــن الــكــاتــبــة عــرقــجــي تــحــولــت إلــى  أقـ
مخرجة، وتمارس، من دون شك، أحادية في 
الـــورق، ثم  األدوار مكتوبة على  عــدم فصل 
املشاهد.  برسم  متحركة  كــأدوات  إخراجها 
من املؤكد أن عرقجي لم تسَع إلى »تحريك« 
 للمرة األولى، 

ً
املمثلن، بعضهم نراه ممثا

الفيلم على  في  والــنــاس  أبطالها  تركت  بل 
ســجــيــتــهــم أو بــســاطــتــهــم يــنــســاقــون طــوعــًا 

رأس الشاعر والفيلسوف أبو العاء املعري 
بارتفاع قدره 325 سنتم، سيتم نصبها في 
إحـــدى الــــدول األوروبـــيـــة إهــــداًء للمعتقلن 
ـــغـــّيـــبـــن قــســريــًا فـــي ســــوريــــة، وســتــبــقــى 

ُ
وامل

املنحوتة في أوروبا )في باريس غالبًا( إلى 
أن يحل السام في سورية، وتتمكن املنظمة 
مــــن إعــــــــادة نــصــبــهــا فــــي مــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان، 

جنوبي إدلب.
كمكان  النعمان  معرة  اختيار  سبب  يعود 
توجد  كانت  أنه  إلى  للمنحوتة،  مستقبلي 
مـــنـــحـــوتـــة تـــجـــســـد الـــنـــصـــف الـــعـــلـــوي ألبـــو 
العاء املعري في املدينة ذاتها قبيل الثورة 
الـــســـوريـــة، قــــام بــنــحــتــهــا الـــفـــنـــان الـــســـوري 
فتحي محمد قــبــاوة، إال أنــه فــي عــام 2013 
قـــام بــعــض املــتــطــرفــن بــتــحــطــيــم رأس ذلــك 
الـــتـــمـــثـــال وتـــصـــويـــره ونـــشـــر الــــصــــور عــلــى 
محاولة  في  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
لــتــعــمــيــم الـــتـــطـــرف عــلــى الــــثــــورة الـــســـوريـــة، 
ــنـــف ورفــــض  ــعـ وربـــــــط الـــــثـــــورة بـــمـــفـــهـــوم الـ
ما  وذلــك  وتخريبها؛  الفنية  املعالم  جميع 
ابتكار  إلــى  اليوم  السورين  الفنانن  يدفع 
أســالــيــب خـــاصـــة لــلــدفــاع عـــن حـــريـــة الــفــكــر 
والــــثــــورة، تـــبـــدأ مـــن صــنــاعــة تــمــثــال لـــرأس 
تــدل  رداءة  أو  أي حــجــاب  مــن دون  املــعــري 

على تقيد العقل والفكر. 
عملت منظمة »ناجون« على جمع تكاليف 
الــعــمــل مـــن تــبــرعــات مــالــيــة رمـــزيـــة مـــن قبل 
عــــدد مـــن الــفــنــانــن املـــعـــارضـــن والــنــشــطــاء 
الـــســـوريـــن الــعــامــلــن فـــي املـــجـــال الــثــقــافــي، 
أي جهة ممولة. وقام  إلــى  اللجوء  من دون 
بــتــنــفــيــذ الــعــمــل الـــنـــحـــات الــــســــوري عــاصــم 
إلــى عالم  املنحوتة  الــذي عــاد بتلك  الباشا 
ــن انـــقـــطـــاعـــه عــن  ــ ــــوات مـ ــنـ ــ الـــنـــحـــت بـــعـــد سـ

مـــمـــارســـة شــغــفــه الـــفـــنـــي، وذلـــــك بــســبــب ما 
له من خــســارات فنية، حيث عملت  تعرض 
الــنــظــام بشكل مــقــصــود عــلــى تدمير  قـــوات 

مشغله في يبرود في ريف دمشق.
تــعــمــد الــنــظــام أن يــقــصــف مــشــغــل الــبــاشــا، 
الفنية  أعماله  حصيلة  على  يحتوي  الــذي 

أربعن عامًا، والتي تقدر بما يقارب  طيلة 
ولوحات  منحوتات  بــن  مقسمة  عمل   900

فنية ودراسات خطية.
يـــذكـــر أن الـــبـــاشـــا قــــام بــشــحــن أعـــمـــالـــه من 
إســبــانــيــا إلــــى ســـوريـــة بــنــيــة افــتــتــاح مــركــز 
ــام،  ــأيــ لـــلـــنـــحـــت قـــبـــيـــل الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة بــ

ونتيجة القصف املستمر على مشغله، قام 
الباشا بدفن بعض أعماله في املنطقة بغية 
الحفاظ عليها من الدمار قبل سفره وبشكل 
نـــهـــائـــي خـــــــارج ســـــوريـــــة، بـــعـــدمـــا تـــعـــرض 
ــــل تــحــت  ــــذي رحـ ــيـــه الــ لـــاعـــتـــقـــال بـــرفـــقـــة أخـ

التعذيب في سجون األسد.

شكلة؛ فيهربون معًا من املأوى ملنع الشركة 
ُ
امل

الطويلة  رحلتهم  وفـــي  املـــشـــروع.  تنفيذ  مــن 
إلى موقع املشروع، يواجه األصدقاء األربعة 
كل أنواع املواقف املجنونة، وتصبح قصتهم 

قضية رأي عام. 
تستعن عرقجي بمحطة تلفزيونية لبنانية، 
ُمــبــرر، قــد يــكــون ذلـــك بحكم  MTV، مــن دون 
بيار  البرامج  مقدم  اختيار  للفيلم.  الترويج 
ربـــــاط طــبــيــًبــا فـــي دار الــــراحــــة، ومــســانــدتــه 
املشكلة  بــشــأن  أمـــورهـــم  وتــيــســيــر  للمسنن، 
حول  أسئلة  يطرح  زميلتهم.  تعترض  التي 
عــادي جدًا،  الغاية من استقدام مقدم برامج 
ومنحه هذا الدور والضوء، والتعاطف الذي 
يــبــديــه مــع املــســنــن، وحــتــى حــربــه مــع مالكة 
الــــــدار املــمــثــلــة عـــايـــدة صـــبـــرا، الـــتـــي لـــم تكن 
املــرة في أفضل حاالتها، أو استسلمت  هــذه 
مــن دون  عــرقــجــي،  واملــخــرجــة  الكاتبة  إلرادة 
الــدور،  أن تضيف من حرفيتها العالية على 
ــن ثـــوبـــهـــا املـــســـرحـــي  ــ ــرجــــت مـ ــالــــي خــ ــتــ ــالــ وبــ
عالم سطحي،  إلى  )مونودراما(،  التجريبي، 
على الرغم من نوعية الفيلم التي تضعه في 
خــانــة االجــتــمــاعــي الــكــومــيــدي، لــكــن مــن دون 
شوق االنتظار ولهفة املتابعة، ولو أن الطابع 

اجتماعي/كوميدي.
تطرح  كلينك،  ميريام  بشخصية  االستعانة 
أيضًا مزيدًا من األسئلة حول الهدف من وراء 
الــواضــح أن عرقجي تقصدت ذلك  ذلــك، لكن 

من باب اإلثارة فقط.
كــــان بـــإمـــكـــان عــرقــجــي االســـتـــعـــانـــة بــمــخــرج 
الصغيرة،  التفاصيل  بعض  ربما  يــرى  آخــر 
استهداف  أو  الئــق،  فيلم  لتقديم  الــضــروريــة 
من  والتصويب نحو حلول،  شريحة معينة 
دون تسخيف أو برودة في املواقف واألدوار.

رأس المعرّي لعاصم الباشا: الحال ضاقْت عن ضّمها جسدي»مطلوبون«... هروب كبير من مأوى العجزة
أطلقت منظمة »ناجون 
من المعتقالت السورية« 
مشروع »رأس المعري«، 

الذي يتمثّل بمنحوتة 
ضخمة تجّسد رأس 
الشاعر والفيلسوف

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــة فـ ــال حــــاقــ ــحــ ــــاب مــ ــــحـ أبـــــــدى أصـ
الشباب  إقــبــال  مــن  بــغــداد، استغرابهم  الــعــراقــيــة 
على تقليد قصات شعر نــواب جــدد في البرملان 
 تلك القصات بدأت تستهوي 

ّ
العراقي، مؤكدين أن

الــشــبــاب أكــثــر مــن قــصــات الــفــنــانــن والعــبــي كــرة 
القدم، وتدّر علينا أرباحًا مضاعفة.

ومـــع بــدايــة الــــدورة الــبــرملــانــيــة الــجــديــدة، جذبت 
قصات شعر ولحى عدٍد من البرملانين، األنظار، 
ــد لــهــم، بينما 

ّ
مــا بــن ســاخــر ومـــا بــن شـــاب مــقــل

لتقليدها،  مسوغًا  الشباب  القصات  تلك  منحت 
بعدما منعهم آباؤهم من قّصها سابقا.

ق جال الرّحال، وهو صاحب محل 
ّ

ويقول الحا
حــاقــة فــي منطقة املــنــصــور بــبــغــداد، فــي حديث 
إلــى »العربي الــجــديــد«، إن »قــصــات شعر ولحى 
أعـــضـــاء الـــبـــرملـــان، خــاصــة الـــجـــدد، بـــدت وكــأنــهــا 
تقليعة، حتى إن بعضهم حريص على استخدام 
الصبغ إلخفاء الشيب أو الفتعال خصات شعر 
بــعــضــهــا »ال يليق  أن  فـــيـــهـــا«، مــضــيــفــًا  بــيــضــاء 
الــشــعــب، واألخــــرى مبتكرة  بــنــواب وممثلن عــن 
البالغ عددهم  الــنــواب  باقي  التمييز عن  لغرض 

329 نائبا«.
يتابع: »أثار استغرابي مع بداية انعقاد جلسات 
الزبائن   بعض 

ّ
أن اليوم،  الجديد وحتى  البرملان 

مــن املــراهــقــن الشباب يــريــدون قــصــات لشعرهم 

ــاء الـــبـــرملـــان  ــدد مــــن أعــــضــ ــ ولـــحـــاهـــم، كـــقـــصـــات عـ
ــد الــزبــائــن وأصــر  نـــي أحـ الــجــديــد«، مبينًا »جـــاء
على أن يغّير قصته لتكون كقصة شعر نائب عن 
عرف في العراق بقصة الحفر. 

ُ
محافظة األنبار ت

 هذه 
ّ
ــنــي حــاولــت إقــنــاعــه بـــأن

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــه أصــر حتى 
ّ
أن  

ّ
القصة ال تتناسب مع شكله، إال

دها«. يضيف: »أسمع من محال حاقة أخرى 
ّ
قل

نفس املوضوع«
يــشــيــر: »بــــدأ أصــحــاب مــحــال الــحــاقــة يــرّوجــون 
 الــنــائــب الــفــانــي 

ّ
لــقــصــات الــــنــــواب، ويــــّدعــــون أن

)...( يأتي للحاقة في  والفاني، وحتى الرئيس 
الزبائن  ذلــك كسب  محالهم، محاولن من خــال 
 »تــقــلــيــد حــاقــة الـــنـــواب در 

ّ
الـــشـــبـــاب«، مــبــيــنــًا أن

علينا أرباحًا جيدة، خال هذه الفترة«.
النواب  منهم، حاقة  واملراهقون  الشباب  واتخذ 
وخاصة الكبار في السن، ذريعة لتقليدهم، بعدما 
كــان آبــاؤهــم رافضن لتلك الحاقة. وقــال الشاب 
 »أبي كان 

ّ
»العربي الجديد«، إن عبد الله أحمد، لـ

رافــضــًا أن تــكــون حــاقــتــي وفــقــا لــقــصــات الشعر 
ه رفض«.

ّ
الحديثة، وقد حاولت إقناعه مرارًا لكن

وأكد، »بعدما خرج علينا النواب بهذه القصات، 
اتــفــقــت مــع أصــدقــائــي الــشــبــاب عــلــى أن نقلدهم، 
ونضع أهلنا أمــام األمــر الــواقــع«، مبينا »عندما 
ــــرت غــضــب  ــــى املــــنــــزل بـــهـــذه الـــحـــاقـــة أثــ ــيـــت إلـ أتـ
ني قلت لــه ملــاذا ترفض والــنــواب الذين 

ّ
أبــي، لكن

اختارهم الشعب يقصون هكذا قصات؟«.
وأشـــــار »اقــتــنــع أبـــي مــرغــمــا، وأنــــا اســتــفــدت من 
حاقة النواب ورفعت منع أبي عن هكذا قصات«.
ــة في  ــعـ ــادات واسـ ــقـ ــتـ ــارت قـــصـــات الــــنــــواب انـ ـــ وأثــ
الشارع العراقي، خاصة من قبل الكبار في السن، 
ــنــــواب مــشــغــولــون بــقــصــات   »الــ

ّ
ــن أكــــــدوا أن ــذيـ الـ

بمشاكل  انشغالهم  مــن  أكــثــر  ولــحــاهــم،  شعرهم 
الشعب«.

»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقـــال أبــو عـــاء، )54 عــامــا( لـــ
الـــســـخـــريـــة،  تـــثـــيـــر  ــــواب  ــنــ ــ الــ ــات شـــعـــر  ــ ــــصـ  »قـ

ّ
إن

مبينًا  الــــعــــراق«،  فـــي  مــرفــوضــة مجتمعيًا  وهـــي 
 »املــجــتــمــع الــعــراقــي بــشــكــل عـــام يــنــتــقــد هــكــذا 

ّ
أن

تــصــرفــات إذا صــــدرت مـــن مـــراهـــقـــن، فــكــيــف إذا 
صدرت من قبل نواب ومسؤولن؟«.

 »تلك القصات والتسريحات والِجل في 
ّ
وأكد، أن

أمــل،  الــنــواب واملــســؤولــن، أصابنا بخيبة  شعر 
أصبحوا  ومسؤولينا  نــوابــنــا   

ّ
أن الــواضــح  فمن 

حتى  الشعر،  قصات  بتقليد  وأغــرمــوا  مراهقن، 
غلب ذلك على مهامهم بمتابعة مشاكل الشعب«.

نهاية مغامرة االكتشاف والمجازفات السينمائية

الباشا أثناء عمله على المنحوتة )حساب الفنان على فيسبوك(

جذبت قصات 
شعر ولحى عدٍد 
من البرلمانيين 
أنظار الشباب 
)Getty(

من فيلم »wanted« )المكتب اإلعالمي(

)Getty( تخوض معاركها في البيئة االجتماعية كي تكتسب حريتها عبر الكاميرا

رحلت اللبنانية جوسلين صعب عن 71 عامًا، تاركة عددًا من األفالم واألشرطة والُصور والتجهيزات 
التي يغلب عليها عشق بيروت في مراحلها المختلفة

جوسلين صعب

رؤوس النواب العراقيين تنتشر

فنون وكوكتيل
سينما

ظاهرة

حدثنقد

إلى جانب أفالمها الوثائقية 
والروائية، اشتغلت جوسلين 
صعب في مجالي التصوير 
الفوتوغرافي والتجهيزات 
الفنية، وأقامت معارض 
لها بعناوين الفتة لالنتباه، 

كـ»معنى، أيقونات 
وحساسية« )2006( 

و»مارلين والعرب« )2008( 
و»دوالر واحد في اليوم« 
)2017، الصورة( كمعارض 

فوتوغرافية، علًما أن هذا 
م ضمن معرض  األخير نُظِّ
تجهيزي بالعنوان نفسه؛ 

كما أن لها معرًضا تجهيزيًا 
آخر بعنوان »حديقة 

الحرب« )2011(.

دوالر واحد 
في اليوم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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ه 
َ
نهاية الدوام املدرسي ليفاِجئ بها معلمت

صباح اليوم التالي.
تستطيع أن تــمــّيــز هـــذا الــعــمــل مــن بــن كم 
الــتــي اعتدنا  كبير مــن األعــمــال املــعــروضــة 
فالفنان  مواضيعها.  وعلى  مفرداتها  على 
الــســوري نــاصــر حسن )حــلــب، 1971(، هو 
مــن الــقــلــة الــتــي درســـت فــي الــغــرب وحملت 
ــإلــــى جــانــب  فــ  ،

ً
مـــعـــرفـــيـــا أصـــــيـــــا ــه زادًا  ــنـ مـ

من  عينه  تشّبعت  التقنية،  خبرته  تعميق 
ها، ومما يجري من حوله في 

ّ
حضارته وفن

ممن  كثيرين  عكس  على  التصوير،  مجال 
لــيــكــّرروا مواضيع وأفكار  عـــادوا مــن هناك 
وتــقــنــيــات أســاتــذتــهــم أو مـــن ســبــقــوهــم من 

فنانن محلين.
الــتــصــويــر  الـــســـوري  الــفــنــان  بــعــد أن درس 
ــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة«  ــفــ ــي »كـــلـــيـــة الــ ــ ــم فـ ــ ــرســ ــ والــ
بـــدمـــشـــق، غـــــادر الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة سنة 
الــــفــــن فــي  لــــيــــدرس  أملـــانـــيـــة  بــمــنــحــة   2002
أملــانــيــا، أواًل فـــي »جــامــعــة زيــغــن »عــلــى يد 
ــار،  ــفـ الـــبـــروفـــيـــســـور هـــيـــس، املــــصــــّور والـــحـ
ــــدورف حــيــث  ــ ــلـ ــ ــ ــة دوسـ ــنـ ــديـ ــــي مـ ــم فـ ــ ومــــــن ثـ
أكــمــل دراســـتـــه فـــي أكــاديــمــيــة الــفــنــون على 
يـــد الــبــروفــســور أنــتــســيــنــغــر، وهــــو مــصــّور 
وغرافيكي ونحات نمساوي األصــل، وأحد 
الـــوجـــوه املــعــروفــة الــتــي أّســـســـت فـــي بــدايــة 
الثمانينيات من القرن املاضي ما يدعى في 
»الوحوش الجدد«، تيّمنا  أملانيا والنمسا بـ
بجماعة الوحوش التي عرفتها فرنسا في 
بداية القرن العشرين. ظل حسن بعيدًا عن 
عنف بعض مشاهد معلمه وأجوائها، لكنه 
أخـــذ عــنــه حــرفــة حــضــور األلــــوان الــحــواريــة 

وفهمه للفضاء وجرأة حضور املفردات فيه.
ــــى دمـــشـــق ســنــة  ــــاد حـــســـن مــــن أملـــانـــيـــا إلـ عـ
أن  قبل  ســنــوات  فيها سبع  ليمضي   ،2006
يغادر مجددًا إلى أملانيا، إلى برلن تحديدًا 
هــذه املــرة، العاصمة التي صــارت قطبا من 
أقطاب الثقافة األوروبية. وبعدما عرفنا في 
الــتــي اجتذبتنا،  دمــشــق بعضا مــن أعــمــالــه 
بــرلــن، فصارت  فــي  تعّرفُت عليه شخصيا 
ــارة مــرســمــه فــرضــا مــحــبــبــا لــنــا. وكــانــت  ــ زيـ
زيـــارتـــنـــا األخـــيـــرة لـــه مــنــاســبــة لــنــقــف على 
يفتتح  والــــذي  املــقــبــل  ملــعــرضــه  تحضيراته 
البيروتية. وعندما  غدًا في »صالة أجيال« 
سألناه عما إذا كان هناك عنوان للمجموعة 
أو باألحرى للمعرض، أجــاب بالنفي. وهل 
مــن عــنــاويــن لــلــوحــات؟ ال أيـــضـــا... كــمــا كــان 
الــحــال فــي معرضه الشخصي األخــيــر »في 
ــة مـــوتـــســـارت(  ــاعـ ــال« )قـ ــ بــيــيــر بــولــيــتــس سـ

البرلينية في السنة املاضية.
 مــنــفــذًا بــاألكــريــلــيــك على 

ً
حـــوالـــي 20 عــمــا

عرض على الجمهور اللبناني، 
ُ
القماش ست

 واقفا، 
ً
منها نرى فتاة تقف أمام املرآة، رجا

الـــدرج، امـــرأة مستلقية تحت  امـــرأة تصعد 
مروحة في سقف املكان، وغيرها. 

ــاهــا، منجزة 
ّ
فــي مجمل األعــمــال الــتــي عــايــن

أو فــي طــور االنــتــهــاء مــن العمل فيها، نجد 
املــوضــوع يتمحور حــول شخص واحــد  أن 

بطرس المعري

أحـــد  فــــي  أقـــيـــم  فــــي ســـنـــة 2010، 
ــــف الــــوطــــنــــي«  ــحـ ــ ــتـ ــ أجــــنــــحــــة »املـ
بــدمــشــق مـــعـــرض مــشــتــرك كبير 
بــاســم »دمـــشـــق - بـــاريـــس رؤى مــتــبــادلــة«، 
وقـــــد ضـــــّم عــــــددًا ال بـــــأس بــــه مــــن الـــوجـــوه 
الــســوري،  التشكيلي  املــشــهــد  فــي  املــعــروفــة 
أِلفنا أعمالهم، باإلضافة إلى مجموعة من 
أكثر  الفنانن األجانب. لكن ما لفت نظرنا 
 ال يزال 

ٌ
من غيره من أعماٍل معروضٍة لوحة

لونها، األسود املائل إلى الرمادي، الطاغي 
فيها عالقا في الذاكرة. كانت تحمل توقيع 
نـــاصـــر حـــســـن. الـــلـــوحـــة تـــقـــدم ثــــاث قطط 
تشغل حيزًا صغيرًا فيها بضربات معدودة 
لريشة خفيفة الحركة تعرف طريقها جيدًا. 
كان املشهد يبدو لنا كسبورة ســوداء رسم 
عليها تلميذ حــاذق وخــرج من الصف عند 

تونس ـ ليلى بن صالح

مع اقتراب الذكرى الثامنة للثورة التونسية 
تـــتـــوالـــى  يــــنــــايــــر(،  الــــثــــانــــي/  كـــــانـــــون   14(
حولها  تتمحور  التي  الثقافية  الفعاليات 
ــع املـــــعـــــارض الــتــشــكــيــلــيــة  ــ فــــي تــــونــــس. ومــ
والعروض املوسيقية أو السينمائية، وهي 
املــألــوفــة ملناسبات كــهــذه، ناحظ  األشــكــال 
هذا العام التفاتا أكبر ملسألة التوثيق، فبعد 
اإلعــان عن اقتراب إطاق »متحف الثورة« 
في مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها 
ديــســمــبــر  األول/  ــانـــون  كـ  17 فـــي  األحـــــــداث 
2010، أعـــلـــن »مــتــحــف بــــــاردو« فـــي تــونــس 
 14« بعنوان:  إطــاق معرض  عــن  العاصمة 
بالعامية  دقــائــق  إال خمس   14( درج«  غير 
الشهر  منتصف  مــن  سيستمر  التونسية( 
الجاري حتى 31 آذار/ مارس املقبل، ويقّدم 

ــثـــورة الــتــونــســيــة فـــي مــحــاولــة  أرشــيــفــات الـ
إلعادة تركيب مسارها. 

توارد هذه املبادرات ربما يشير إلى تبلور 
شعور عام بضرورة توثيق أحداث الثورة، 
وخصوصا  حولها،  وطنية  ســرديــة  وبــنــاء 
َعرفت  قد  الشعبية  االنتفاضة  أن مجريات 
السنوات  املتنافرة في  الــقــراءات  الكثير من 
ــرة بــســبــب الـــتـــنـــازع الــســيــاســي الـــذي  ــيـ األخـ
الـــطـــبـــقـــة  أن  ـــا  ــــضــ أيـ ــا  ــ ــــوصـ ــــصـ تــــــاهــــــا، وخـ
ســواء  اآلن،  املشهد  تتزّعم  التي  السياسية 
املــعــارضــة،  فــي  أو  الــحــكــومــي  التشكيل  فــي 
باتت تعتبر حدث الثورة املصدر الرئيسي 

للشرعية السياسية اليوم.
من هنا، فإن بناء هذه السردية حول الثورة 
التونسية ال يخلو من ُبعِد إشكالي، وهو ما 
 في كون معرض »14 غير درج« 

ً
يظهر مثا

قد أشرف عليه، إضافة إلى »متحف باردو« 
مباشرة،  الثقافة  وزارة  سلطة  تحت  وهــو 
ــمــات مـــن املــجــتــمــع املــدنــي 

ّ
ائـــتـــاف مـــن مــنــظ

الرصيد  مــكــّونــات  بجمع  فترة  منذ  لت 
ّ
تكف

ــونــســّيــة 
ّ
ــثـــورة الــت ــلـ الـــرقـــمـــي والـــتـــوثـــيـــقـــي لـ

وأرشفته وحفظه.

كائنات تنتظر 
في العزلة

المسافة الزمنية التي 
باتت تفصلنا عن أحداث 

2011 تزيد من درجة 
االهتمام بالتوثيق 

للثورة التونسية. من هنا 
تتعّدد مشاريع المتاحف 

والمعارض حولها

في معرضه الذي 
ينطلق غدًا في »صالة 
أجيال« البيروتية، يقّدم 

الفنان السوري مرة أخرى 
شخصيات وحيدة يحيط 

بها الفراغ لكنها تعبّر عن 
تجربة فريدة لصاحبها

رحل في أّول أيام هذا 
العام، الشاعر المغربي 

عبد السالم بوحجر. هنا 
كلمة يوّجهها إليه 

أحد من عرفوه، وإلى 
شعراء كثيرين رحلوا 

مثله في صمت

14 غير درج في تحويل أرشيفات الثورة إلى معرض

هكذا يموت الشعراء.. في صمت دائم

ناصر حسين إهمال متعّمد للتفاصيل

في برلين، يصّور 
الفنان السوري ذكرياته 

وهو بعيد عنها

عرفت الثورة قراءات 
متنافرة في السنوات 

األخيرة ألسباب سياسية

ُتحلّق فوق كثبان 
المزبلة الهوميرية على 

هامش المدينة

ال نعثر على إشارات 
حول المكان أو الزمان 

في أعماله حسين  ناصر  معرض  في  نجد  أن  يمكن  الفنّية،  أهّميته  إلى  إضافة 
غياب  لحركة  المعاكس  االتجاه  في  سيرًا  أجيال«،  »صالة  في  )الصورة(، 
الحياة  ــن  م تــدريــجــيــً  الــســوريــيــن 
كانوا  بعدما  بيروت،  في  الثقافية 
خالل عقود خلت من أبرز روافدها. 
بدأ األمر ضمن سياقات سياسية في 
عاد  ثم  الماضي،  العقد  منتصف 
فــي الــســنــوات األخــيــرة فــي شكل 
في  السوريين  طاولت  »عنصرية« 
لبنان على أكثر من مستوى، وفي 
كثيرين  ــع  دف مــا  ــار،  إطـ مــن  أكثر 

للمغادرة نهائيً.

عكس اتجاه بيروت

2425
ثقافة

تجربة

متابعة

رحيل

فعاليات

وحــيــد. أحــيــانــا قــد نــجــد هـــذا الــشــخــص في 
ــرآة أو درج أو  ــوار مـــع شـــيء مـــا، مــ حــالــة حــ
مروحة كما ذكرنا، أو مع حيوان أليف، قط 
أو كلب ونادرًا ما يكون مع شريك أو ند له.  
يحيط الفراغ بأبطاله، فا نستطيع تحديد 
هــويــة املــكــان، كما ال شــيء يشي بــالــزمــن، ال 
قطع املابس وال شكل املرآة البيضوي. أما 
فتاة  تحتها  تستلقي  التي  السقف  مــروحــة 
فهي قديمة بعض الشيء، مما كنا نجده في 
بيوتنا أو أمكنة العمل قبل أكثر من عشرين 
سنة، حنن لزمنه الجميل الذي يفتقده ربما 
هنا تحت غيم برلن. هــذا اإلهــمــال املتعمد 

سيحاول املــعــرض تركيب صــورة األحــداث 
لزائره فرصة مشاهدة  يكون  زمنيا بحيث 
تــطــّورات مــا حــدث وكــأنــه يعيشها انطاقا 
مــن نــقــطــة بــدايــة الـــحـــراك االحــتــجــاجــي، مع 
حادثة حرق محمد البوعزيزي لنفسه، إلى 
يـــوم انــســحــاب زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي من 

الحكم والفرار خارج الباد. 
وتـــقـــوم مــــادة املـــعـــرض أســـاســـا عــلــى صــور 
رافق 

ُ
ت وشهادات  وفيديوهات  فوتوغرافية 

تطّور الخط الزمني لألحداث، كما سيجري 
ــم مـــــــواد نـــصـــيـــة بــعــضــهــا تــعــلــيــقــات  ــديـ ــقـ تـ
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ فـــيـــســـبـــوكـــيـــة عـــلـــى األحــــــــــداث إضـ
نـــصـــوص، بـــن مـــقـــاالت وقــصــائــد وتــوثــيــق 
لــلــشــعــارات الــتــي ُرفـــعـــت خـــال املــظــاهــرات، 
في  النهائي  زخمها  بلوغها  مع  خصوصا 

األسبوع الثاني من يناير 2011.
حن نتساءل ملــاذا تتعّدد اليوم في تونس 
املشاريع التي تشتغل على أرشيف الثورة، 
ــعـــور الـــعـــام  ســنــجــد فــــي الــــبــــدايــــة ذلـــــك الـــشـ
بضرورة حفظ هذا الحدث باعتباره ذاكرة 
ذلك  وراء  ومــن  تاريخيا،  ومنعطفا  جمعية 
قـــراءة ومن  ى مــحــاوالت لفرض 

ّ
ربما تتخف

ثّم استثمارها. 
مــن هــنــا، ســيــكــون الــتــســاؤل املــحــوري الــذي 
يواجه جهودًا كهذه: أين هي من االنتظارات 
وهل  التاريخية،  املصداقية  ومــن  الشعبية 
إعــادة  الحاضر في كيفية  رهــانــات  ر 

ّ
ستؤث

التاريخ  علم  دروس  فمن  املــاضــي؟  تركيب 
بـــالـــخـــصـــوص، لها  الــجــمــعــيــة  ــرة،  ــ ــذاكـ ــ الـ أن 

تاعباتها وحساباتها.

لــعــاِمــلــي الـــزمـــان واملـــكـــان ربــمــا هـــو تكثيف 
الغربة  أو  العزلة  أو  الوحدة  للوحدة أيضا، 
ويكّرس  مجتمعا.  هــذا  كــل  أو  فاجأته  التي 
ــذا اإلهـــمـــال لــلــتــفــاصــيــل فـــا يضع  حــســن هـ
عناوين للوحاته، فهو يجد عملية العنونة 
واملشاركة  االكتشاف  متعة  من  تحد  عملية 
في صنع العمل، كما تؤطر العمل، املشغول 

في األصل على حرية الحدود.
ذكرياته  السوري  الفنان  يصّور  برلن،  في 
وهو بعيد عنها. وإن قلنا يصّور هنا فهي 
يعمل  الــتــي  املـــادة  مــن  تمّكنه  للتأكيد على 
وهو  التصوير  بتقاليد  تمّسكه  وعلى  بها 
مــن القلة التي نــراهــا تــمــارس هــذا الفن في 
ــزار صــابــور  ــ بــلــده األم كــإلــيــاس الـــزيـــات ونـ
وأنــاه  دأب  نتيجة  هــي  فلوحته  وغيرهما. 
ال  بحنكة،  مهلها  عــلــى  الــفــرشــاة  تصنعها 
والتي  أحيانا،  السريعة  الضربات  تزيدها 

قد تربك املتلقي، إال ألقا. 
في أعماله هــذه، يــروي لنا الفنان حكايات 
غير مألوفة، ألشخاص يمارسون الحركات 
أو الساذجة في وحدتهم. الوحدة  البدائية 
التي تأكل النساء من حوله، النساء اللواتي 
يــتــخــيــلــهــن يــنــتــظــرنــه فـــي مــخــادعــهــن. هــو، 
الذاهل كجذع شجرة في غابة ال  الشخص 

شجر فيها.
)فنان سوري مقيم في أملانيا(

تصويب

يار محمد أسد بور

ينقطع اإلنسان عن الصباح
ا
ً
عندما يكون املوت طيران

يا إيكار
هل هذا كتاُبك

يذهب إلى البحر
أم ماذا؟

الشجرة ال تقصد السقوط
هوذا الخريف

يعّري الشجرة
كي يبقى الخراب

ًدا.
ّ
مخل

أنا نيلوفر حزينة
ال تعرف لغة األعشاب
وتخضّر بدون سبب

على صدر التراب
عندما أنتهي في هجوم القمر

رائحة أي معراج
ا من مرقدي.

ً
تكون أكثر حزن

تجلس فتاة على الكرسي
وتغزل نضوجها

تجلس امرأة على الكرسي
وتحصي األقمار

وعلى الكرسي
تجلس أرملة

وثوب الحداد يغزل لها وحدتها.

أذهُب إلى املاء
لكي أتقن البحر
وأفكر بحكمته
تأتي الريح إلّي

إلى عطر القبور القديم.

)شاعر إيراني من مواليد 
1956، من جماعة »املوجة 
النقية« الشعرية التي ظهرت في 
السبعينيات. من مجموعاته: 
»على صدري صخرة وعلى 
الصخرة أسماء« و»مكاشفة في 
حديقة سوكياس«. ترجمة عن 
الفارسية: حمزة كوتي(

مساحة لبناء ذاكرة جمعية

تلويحة  إلى عبد السالم بوحجر

في »دار األوبرا« في القاهرة، يقيم »المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون 
الشعبية« مساء اليوم احتفالية بمناسبة ذكرى رحيل الشاعر بيرم التونسي )1893-
البرنامج عرض  زكريا أحمد )1896-1961(. يتضّمن  1961/ الصورة( وميالد الملحن 

فيلم يستعيد سيرتيهما، وتوقيع كتاب يتناول إبداعاتهما للباحثة رشا عدلي.

تقيم »مكتبة ومقهى عالية« في بيروت محاضرة بعنوان نبذة عن تاريخ لبنان: 
من 1920 إلى 1975 عند السابعة من مساء يوم غد، يلقيها الباحث واألكاديمي 
جيل سماحة ويتناول فيها تقاسم النفوذ بين القوى االستعمارية، وأزمة الهوية 

التي تحّولت إلى أزمة طائفية، وصوًال إلى تجاذبات ما قبل الحرب األهلية.

يقيم »معهد األبحاث والدراسات المتوسطية« في باريس سلسلة من المحاضرات 
تبدأ غدًا وتتواصل حتى الثاني من شباط/ فبراير المقبل، أوالها بعنوان فلسطين 
انضمام  كتاب  مؤلفة  داود،  ســارة  الباحثة  تلقيها  الدولي،  المجتمع  في 
فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية: استراتيجية لالعتراف )الصورة(، وفي 

األسبوع المقبل تقام محاضرة »الجسد والجنسانية والحب في المتوسط«.

تشكيل  وإعادة   )1916( األولى  الكوت  معركة  الجديدة:  لتركيا  جديد  تاريخ 
في  )الصورة(  أوناران  بُراق  التركي  الباحث  يلقيها  محاضرة  العثماني  الماضي 
مساء  من  الخامسة  عند  برلين  في  )إيوم(  للمناطق«  العابرة  الدراسات  »منتدى 

اليوم، ويستكشف فيها كيف تستدعي تركيا الحديثة تاريخ الدولة العثمانية. 

سفيان البالي

 هذه السطور، باأللم 
ّ
بجهد أحاول خط

الذي يجد في اليوم مساحة حرية أمام 
ــــرج من  قــمــع الــواقــعــيــة الــــبــــاردة، أن أخـ
والــحــيــاة.  املـــوت  بــن  املستهلكة  اللعبة 
ار الرثاء امللحمي، لن أطرح  معاكسا تيَّ
الــســؤال الكلبي: »كــم مــن الــوقــت مضى 

منذ أن اكتشفنا التوأمن؟«.
ــن الــقــنــاعــة  ــل أتـــحـــصـــن بـــمـــا يــكــفــي مــ بــ
الــرصــيــنــة: أيـــجـــدر بــنــا دائـــمـــا أن نــكــون 
نن أمـــام حــدث املـــوت الــطــارئ؟ وأن  هيِّ
يــرغــمــنــا هـــذا الــحــدث املــبــتــذل للخوض 
مجددًا في إعادة اكتشاف ماهية املوت؟ 
ا ما ال أظنه، وما يتقنه الشعراء 

ً
ذلك حق

ا كذلك. أي املــوت في صمت، والــذي 
ً
حق

 
ً
اعــتــدنــا أن نــخــطــئ فـــي اعــتــبــاره شــكــا

نقيضه  في  نــرى  املأساوية،  أشكال  من 
املجد الوجودي. وفي غفلة عن الطبيعة 
الجدلية للوجود، نقع في هذه املشاطرة 
الــشــكــلــيــة؛ نــبــكــي رعــبــنــا الـــغـــريـــزي من 

العدم. 
وفـــي غــفــلــة كــذلــك عــن طبيعة الــوجــود، 
لهذه  مرفوعا  ثالثا  الخلود  كــون  نغفل 
الـــجـــدلـــيـــة، كــمــا نــســتــشــفــه مـــن املــلــحــمــة 
)كلكامش/ طــرفــاهــا  يقبع  الــســومــريــة، 

أنــكــيــدو( حــدثــان عــرضــيــان، يــقــعــان في 
معزل عن ذاتية الوعي ووهــم االختيار 
ــط عــلــى الـــواقـــع. 

ّ
بــمــا هـــو مــحــاولــة تــســل

بـــصـــيـــغـــة إمـــبـــريـــقـــيـــة؛ يــــمــــوت الـــثـــانـــي 
)أنـــكـــيـــدو(، ويــمــوت األول )كــلــجــامــش(، 
في  امللحمة شــاعــر  يـــرث خــيــوط  بينما 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، لــيــحــيــك مــنــهــا رداء 

يدفئه من رعشة شيخوخة قهرية.
والشعراء كما عّودونا دائما؛ يحسنون 
املـــــــوت فــــي صــــمــــت، مـــهـــمـــا عــــاشــــوا فــي 
الفكرة ملن رغبت  صخب. تعيدني هذه 
في الحديث عنه في هذه السطور، عبد 
الـــذي   )2019-1955( بــوحــجــر  الـــســـام 
غادرنا األسبوع املاضي، ولتكن القصة 
ــــط الــفــحــم  ــــاش وسـ ــر عـ ــاعـ ــلـــي: شـ كـــمـــا يـ

ومات )نقطة نهاية(.
عر كالفطر، في أماكن ال تخطر 

ِّ
ينبت الش

على بال ماعز هضاب الشرق املغربي، 
بن املفاحم البدائية، تنبع نغمة حزينة 
ــورج لــوكــاش   كـــل مـــا تــفــنــن جــ

ً
مــتــرجــمــة

مـــن قــبــل فـــي خــطــه عـــن الـــواقـــعـــيـــة؛ ذلــك 
االرتــبــاط املنهجي بــن قــســاوة العيش 
والحنن الدائم، إلى ما فوق. بحبر من 

فالشعر بطولة فردية، من أيام الطفولة 
الـــبـــشـــريـــة إلـــــى عـــصـــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي. 
السلوفيني:  املفكر  قول  يحضرني هنا 
»الــتــوتــالــيــتــاريــة صــنــاعــة الـــشـــعـــراء، ال 
الــفــاســفــة«. يمكن أن يــكــون لــقــول كهذا 
إليه بعن  لو نظرنا  األحقية،  قليل من 
ــــوة كـــقـــيـــمـــة ســامــيــة  ــقـ ــ ــــن الـ الــــعــــصــــر، عـ

مـــقـــرونـــة بــــالــــبــــراءة املـــفـــتـــرضـــة، حــيــث 
لم يجد عنده شيء  إذا  الشاعر  يصدق 

يخاف منه، أو يخاف عليه.
ــالـــي تـــكـــون الـــشـــعـــريـــة مــمــارســة  ــتـ ــالـ وبـ
املنتصرين  القيود،  كــل  على  الظافرين 
عــلــى املــيــتــافــيــزيــقــا إذ يــدفــعــونــهــا كي 
الثائرين  تستعير منهم الساح/اللغة، 
إذ يعبرونه جيئة وذهابا،  الواقع  على 
بحرية من تحت إلى فوق، ومن فوق إلى 
النسور،  كما  الــتــاريــخ  يسكنون  تــحــت. 

ويموتون كالثعالب وحدهم. 
قــد يــكــون مـــوت شــاعــٍر قضية عرضية، 
بينما حــيــاة الشاعر دائــمــا خـــارج هذه 

اللعبة الثنائية. 
)كاتب من املغرب(

: »ألنَك 
َ
حمأ، بدم مقطر، تكتب القصيدة

ــِد.. من  ــَصــّعـــَ
ُ
امل الــجــدِل  تستجيُب لرعشِة 

عذاِبَك في خطاِبَك: هذه رؤيـــا)َك( وذاَك 
الهوميرية  املزبلة  َه«. فوق كثبان 

ُ
َمَجاز

ق عبد 
ِّ
على هامش املدينة املنكوبة، يحل

الــســام بــوحــجــر. طـــــروادة لــيــســت هنا، 
على حرف الهاء يشّد وتر القلم، والهاء 

عقدة هيلن وقدر الحرية.
مـــطـــارديـــن أو مــــطــــروديــــن، مــــن مــديــنــة 
أفــاطــون الفاضلة إلــى الــقــرآن املــقــدس، 
ــواة مــــن ورائـــهـــم  ــغــ ــّرون الــ ــجــ يـــمـــشـــون يــ
ســاســل آدمــيــة. لــن أعــيــد نفس الجملة 
ــيـــة، بـــاســـتـــعـــارة صـــــــورة رحــلــة  ــائـ ــكـ ــبـ الـ
 
ُ
األنــدلــســي األخــيــر، والــقــول: ملـــاذا ُيلعن

م السياسيون؟  الشعراء ويكرَّ
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هذا كتابُك

من لوحات المعرض، أكرليك على قماش، 80 × 100 سم

من مظاهرة 14 يناير 2011 في تونس العاصمة )أنطوان غيوري(

عبد السالم بوحجر
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رياضة

أعلن فريق ريال مدريد اإلسباني عن إصابة 
العب الوسط األملاني توني كروس بتمزق من 

الدرجة الثانية في العضلة الضامة خالل مباراة 
ريال سوسييداد. وأفاد النادي امللكي بأنه بعد 

»الفحص الطبي الذي خضع له توني كروس 
من قبل الطاقم الطبي، تم تشخيص اإلصابة 

على أنها تمزق من الدرجة الثانية في العضلة 
الضامة، في انتظار نتيجة األشعة لتحديد مدى 

حجم اإلصابة ومدة غياب الالعب«.

قال رئيس فريق بنفيكا البرتغالي، لويس فيليبي 
فييرا، إن احتمالية التفكير في التعاقد مع جوزيه 

مورينيو غير مستبعدة بالنسبة للنادي الذي 
يبحث عن مدرب جديد بعد فسخ التعاقد مع 
مدربه السابق روي فيتوريا. وشدد فييرا في 

حوار مع شبكة )SIC( البرتغالية سائال »من ال 
يريد التعاقد مع مورينيو؟ إذا وافق على تدريب 
الفريق، سيأتي على الفور. األموال ليست عائقًا 

بالنسبة إلدارة بنفيكا«.

تأهل الالعب اإلسباني غييرمو غارثيا لوبيز 
للدور الثاني لبطولة سيدني للتنس، بعد فوزه 

على األميركي دينيس كودال. ولم يؤثر إرهاق 
الالعب اإلسباني بسبب خوضه مباراتني في 

الدور التمهيدي وأجهز على كودال بنتيجة )7 
- 5( و)6 - 3(. وسيواجه غارثيا لوبيز في الدور 
املقبل األرجنتيني دييغو شوارتزمان الذي كان 

قد بدأ اإلعداد للموسم الجديد متأخرا بسبب آالم 
عضلية في ساقه اليسرى.

توني كروس يزيد 
معاناة ريال مدريد 

بإصابة جديدة

بنفيكا يفتح الباب 
أمام مورينيو: 

األموال ليست عائقًا

غارثيا لوبيز 
يتأهل للدور الثاني 

في بطولة سيدني

أعلن االتحاد 
األفريقي لكرة 
القدم »كاف« 
عن اختيار مصر 
الستضافة 
بطولة كأس 
أمم أفريقيا 
عام 2019، التي 
سُتقام الصيف 
المقبل. ونالت 
مصر خالل 
عملية التصويت 
16 صوتًا مقابل 
صوت واحد 
لجنوب أفريقيا 
المرشح الثاني 
الذي كان 
يتنافس على 
االستضافة بعد 
الكاميرون. 

)Getty( الجماهير المصرية ستعود إلى المدرجات بقوة

أمم أفريقيا »مصرية«
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سينما

محمد جابر

في الدورة الـ40 )20 ـ 29 نوفمبر/
»مهرجان  لـ الثاني 2018(  تشرين 
ــدولــــي«،  ــرة الــســيــنــمــائــي الــ ــاهـ ــقـ الـ
ــــالم مــصــريــة، تــخــتــلــف في  ُعـــرضـــت ثـــالثـــة أفـ
لكن  السينمائية.  ولغتها  ومنطقها  سردها 
اهــتــمــام صّناعها  فــي   

ٌ
كــامــن املــشــتــرك بينها 

فيلم منها،   
ّ

لــكــل رئــيــســي  »مــكــان« كبطل  بــالـــ
ُيعّبرون من خالله عن أسئلتهم وهواجسهم، 
 يكن املكان مدينًة كبقعٍة جغرافية واسعة 

ْ
إن

يتّم التجّول فيها بسيارة أجرة، كما في »ليل 
السيد؛ أو شوارع  الله  خارجي« ألحمد عبد 
الــقــاهــرة، كما  فــي  فــي منطقة سكنية  خالية 
في »ال أحد هناك« ألحمد مجدي؛ أو »منطقة 
دبغ الجلود«، شديدة الفقر والقسوة، كما في 

»ورد مسموم« ألحمد فوزي صالح.
بعيًدا عن مستويات األفالم نفسها، ومميزات 
 رؤية مخرجيها 

ّ
 واحد منها، فإن

ّ
أو عيوب كل

ل نقاًطا  الثالثة عن »مدينتهم« يمكن أن ُتشكِّ
وتطرح أسئلة مشتركة، تصنع صورة ما عن 

»قاهرة ما بعد 2011«.
فــي »لــيــل خـــارجـــي«، ينطلق أحــمــد عــبــد الله 
إْذ تتعدد نقاط  السّيد من نقطة ذاتية جــًدا، 
التشابه بينه وبني بطله محمد عبد الهادي، 

»مو« )كريم قاسم(: كالهما مخرج،  املعروف بـ
يصنع أفالًما بطريقة إنتاج مستقلة أو على 
نجاًحا  تحّقق  وال  التجارية،  السوق  هامش 
ُمرضًيا. يشعر مو بإحباٍط نتيجة عدم تمّكنه 
من إنجاز أي فيلم له منذ أعوام )يعود تاريخ 
»ديكور«،  السّيد،  الله  لعبد  فيلم  آخر  إنجاز 
إلى مطلع عام 2014(. في الوقت نفسه، هناك 
شــعــور بــالــضــيــق والـــخـــوف مـــن املـــكـــان الـــذي 
يــعــانــي فــيــه مــن االخــتــنــاق بمعناه الــحــرفــي، 
ــالـــشـــوارع ُمـــكـــّدســـة بـــالـــســـيـــارات والــــزحــــام،  فـ
املـــجـــازي، ســيــاســًيــا واجــتــمــاعــًيــا،  أو بمعناه 
املتمّثل في حادثة سجن صديق املخرج )في 
الفيلم والحقيقة( أحمد ناجي بتهمة »كتابة 

رواية خادشة للحياء«.
سؤاالن جوهريان يطرحهما أحمد عبد الله 
السّيد عن املكان، وهما شخصيان جًدا: كيف 
النجاة في مدينة تختنق إلى هذا الحد، وما 
هي العالقة وشكل التواصل بينه وبني هذا 
الذين يعيشون فيه. أمر  املكان واألشخاص 
ُيــعــّبــر عــنــه بــشــكــل رمــــزي، عــبــر الــفــيــلــم الــذي 
يرغب محمد »مــو« عبد الهادي في صنعه، 
والــذي يتناول الهجرة غير الشرعية. تظهر 
شــــــذرات ومـــشـــاهـــد مــتــخــّيــلــة مــنــه بـــني حني 
ــداث، تعكس الــهــروب  ــر، فــي ســيــاق األحــ وآخـ
والفرار، بينما الواقع يدور في حكاية أخرى، 
بهم،  والصلة  الناس  مع  التواصل  ويتناول 
حــيــث يــتــرك الــبــطــل نــفــســه فـــي رحــلــة طــريــق 
ــة بـــالـــســـيـــارة، رفـــقـــة ســـائـــق تــاكــســي  قـــاهـــريـ
)شـــريـــف دســـوقـــي( وفـــتـــاة لــيــل )مــنــى هـــال(. 
يعيش لحظات حّية غير متوّقعة، ويصطدم 
أحياًنا بعنف وقسوة، ويواجه روح املدينة 
ثقافًيا  جــًدا،  املتباينة  وطبقاتها  وقسوتها 
ومــــادًيــــا واجــتــمــاعــًيــا، رغــــم قــربــهــا املــكــانــي. 
النهاية،  حتى  السّيد،  الله  مو/عبد  يحاول 
 وجوٍد في املكان، كجزء 

َ
أن يجد لنفسه حّيز

من جيل ما بعد »ثــورة يناير«، الــذي يشعر 

بـــالـــهـــزيـــمـــة، ويـــبـــحـــث عــــن ســـبـــب لـــلـــبـــقـــاء ال 
عنها  ر  ُيعبَّ وإن  متشابهة،  أسئلة  للهروب. 
تماًما، يطرحها  بأسلوٍب تجريدي مختلف 
»ال أحــد هــنــاك« ألحــمــد مــجــدي. املــديــنــة هنا 
ليلية، هــي أيــًضــا، كــمــا فــي »لــيــل خــارجــي«. 
لــكــن، عــلــى عــكــس الــصــخــب الـــدائـــم والــحــيــاة 
الـــتـــي ال تــتــوقــف فـــي فــيــلــم أحـــمـــد عــبــد الــلــه 
السّيد، فإن »ال أحد هناك« يستعرض صورة 
أقـــرب إلــى »ديــســتــوبــيــا« وعــالــم مــنــتــٍه، حيث 
من  نفسها  حــول  تــدور  تائهة،  الشخصيات 
دون بداية أو نهاية، وهي أقرب إلى األشباح 

في بعض املشاهد واللحظات. 
إلـــى  يـــشـــيـــر صـــــراحـــــًة  ــلـــم ال  الـــفـــيـ ورغــــــــم أن 

الـــذي يمأل  للخواء  أو سبب  ظـــرٍف سياسي 
الــشــوارع، إال أن املقاربة مع شــوارع القاهرة 
بــعــد حــظــر الــتــجــّول الــــذي فــرضــتــه السلطة 
الرئيس  إســقــاط  بعد   ،2013 عــام  السياسية 
 الـــدمـــوي العــتــصــام 

ّ
مــحــمــد مــرســي، والـــفـــض

املقاربة بني صورتي  تلك  العدوية«،  »رابعة 
والفيلم ال يمكن تجاهلها، واإلجابة  الواقع 
والقسوة  الخواء  هــذا  الوحيدة عن مواجهة 
تــأتــي بــالــتــضــامــن، املــتــمــّثــل فــي مــوقــف بطل 
هـــذا  يـــعـــرفـــهـــا، ورغــــــم  فـــتـــاة ال  إزاء  الـــفـــيـــلـــم 
أو  إجــهــاض؛  بعملية  القيام  على  يساعدها 
بُبعد رمزي يحمله البعض الراغب في إنقاذ 
زرافة من الشوارع املنقبضة، وهذا ـ بحسب 
ما يقوله أحمد مجدي ـ ُيشير إلى »جيل ُكِتَم 

صوته«.
أما الفيلم الثالث، فيبتعد عن التناول الذاتي 
املــبــاشــر، إْذ يــذهــب أحــمــد فــــوزي صــالــح في 
القاهرية  املــدابــغ  إلــى منطقة  »ورد مسموم« 
ــرى، بــعــد فــيــلــمــه الــوثــائــقــي الــســابــق  ــ مـــرة أخـ
»جلد حــي«، ويقّدم صــورة حقيقية وقاسية 
ـــٍع هـــامـــشـــي ومــنــســي  ـــ ــًدا عــــن واقـ ــ ومـــقـــّربـــة جــ
مــن املــديــنــة. يقّلل املــخــرج مــن االعــتــمــاد على 
وشريط  للصورة  وُيتيح  والــحــوار،  الحبكة 

الصوت التعبير عن املكان في لقطاٍت طويلة 
في  الناس  التأّمل: كيف يعيش  تثير  وغنية 
شوارع وحــارات ممتلئة بمياه ساّمة بسبب 
تلّوثها بمواد املدابغ، وما الذي يصنعه القهر 
وعالقاتهم  فــي صالتهم  يــؤّثــر  وكيف  فيهم، 
االجتماعية وأرواحهم املثقلة بوحشة الواقع 

واختناق املكان.
السّيد  الله  على عكس مــحــاوالت أحمد عبد 
ــابــــات عن  وأحـــمـــد مـــجـــدي لــلــعــثــور عــلــى إجــ
كيفية النجاة وسط القسوة واملكان املوحش، 
فــإن أحــمــد فـــوزي صــالــح، املنطلق مــن نقطة 
فردًيا،  منه  أكثر  ا جماعًيا  هّمً تحمل  أخــرى 
ال  كــامــاًل  ا 

ً
تيه بــل  للنجاة،  سبياًل  يقترح  ال 

يتوقف كما يحدث في املشهد األخير: مكان 
ينفجر، كما نشعر طوال  أو  مميت يحتضر 

الفيلم.
بـــني الــهــمــوم الـــذاتـــيـــة، والـــشـــعـــور بــالــحــصــار 
السياسي واالجتماعي، والوضع االقتصادي 
ــاس يــعــيــشــون عـــلـــى »هـــامـــش  ــ املـــتـــدهـــور ألنــ
الثالثة فــي رسم  الــهــامــش«، تتشابك األفـــالم 
صورة لجوانب من »قاهرة ما بعد الثورة«، 
صّناعها،  وهــواجــس  أساليب  فيها  تختلف 

في مقابل تشابه القسوة واألسئلة.

سينما 
القسوة 

واالختناق

»قاهرة ما بعد الثورة«

»ورد مسموم« ألحمد فوزي صالح )فيسبوك(

سارة فتّاحي: »فوضى« الحياة والحلم )فيسبوك(
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هموم ذاتية 
وحصار سياسي 

واجتماعي ووضع 
اقتصادي متدهور

نديم جرجوره

بوقائع  جــديــدة  عربية  وثائقية  أفــالم  تحفل 
فالوقائع  ارتــبــاك.  أو  أو توتر  مثيرة لغضٍب 
ــاٍض، والــحــكــايــات  ــ ــٍن أو مــ ــ مــــأخــــوذة مـــن راهــ
اللتزامهم  أنـــاٌس  يعانيه  جحيٍم  مــن  منبثقة 
قــنــاعــاٍت يــواجــهــون بــهــا آخـــريـــن. الجغرافيا 
ــنـــف وتــــشــــريــــد وقـــتـــل  ــعـ الــــعــــربــــيــــة مــــلــــّبــــدة بـ

واستباحة وفوضى. 
الــجــريــمــة قــاســيــة، واألفـــــراد يــتــعــّرضــون لها 
فيغيبون في املــوت أو الهجرة أو املــرض أو 
التاريخ  للجنون.  األقـــرب  الــحــّد  على  الهيام 
العربي مليء بلحظات كهذه، لن تكون كّلها 
منصاعة لبطش سياسي وأمني، بل لقسوة 
ــــذه مــســائــل  اجــتــمــاعــيــة وثـــقـــافـــيـــة أيــــًضــــا. هـ

محمد بنعزيز

ــــادي«  ــانـــســـي »نـــحـــبـــك هـ بـــعـــد الــفــيــلــم الـــرومـ
عطية  بــن  محمود  التونسي  ُينجز   ،)2016(
ــا بــعــنــوان »ولــــدي«  ــ فــيــلــًمــا درامـــًيـــا ســــوداوًي
»جينريك« يستعرض أسماء  )2018(، يبدأ بـ
الــصــنــاديــق الــتــي ســاهــمــت فـــي تــمــويــلــه، ما 
يـــؤّشـــر إلــــى قــــوة الــســيــنــاريــو مــكــتــوًبــا على 
الورق. على الشاشة الكبيرة، األمر مختلف. 
لقطات  لقطات ال تنتج معنى.  هناك، تظهر 
فــقــيــرة أســلــوبــًيــا وداللــــًيــــا. املـــكـــان ضــبــابــي، 
هناك  فيها.  كثافة  ال  باهتة  والشخصيات 
ثــم لقطات  لــه،  ــس  لقاء ميكانيكي غير مــؤسَّ
طويلة توهم بالواقعية. لقطات »ممطوطة« 

ال يحدث فيها شيء.
40 دقيقة غارقة في روتني حياة يومية ألٍب 

حديًثا.  ُمنَتجة  عربية  وثائقيات  تعكسها 
الــحــرب األســـدّيـــة عــلــى شــعــٍب وبــلــٍد حــاضــرة 
فــي »فــوضــى« لــســارة فــّتــاحــي. لكنه حضور 
مـــــــوارب، يــظــهــر فـــي كــــالم وانـــفـــعـــال ومــســار 
سينمائية  بجمالية  الُجرمي  الفعل  يكشف 
باهرة. تداعيات »الثورة الليبية« فادحة، في 
إْذ ُتحاَرب شابات ليبيات  »حقول الحرية«، 
ــلــن   ُيــشــكِّ

ّ
ــن ــهــ بــعــنــف اجـــتـــمـــاعـــي ـ ديـــنـــي ألنــ

فريًقا رياضًيا لكرة القدم. الفساد واالهتراء 
إهمااًل  بان موًتا ألبرياء، ألن  ُيسبِّ اإلداريـــان 
يـــمـــارســـه مـــســـؤولـــو الــســكــك الـــحـــديـــديـــة في 
تــونــس يــجــعــل اصـــطـــدام قـــطـــارات بــســيــارات 
مـــعـــتـــاًدا، ومــــن يــجــتــهــد لــتــصــحــيــح الــوضــع 
ر في  يــحــاَكــم وُيــطــَرد مــن عمله، وهـــذا ُمــصــوَّ
العربي  الراهن  السحيري.  ألريــج  »عالسّكة« 

ــق األب )مــحــمــد  يـــرافـــق ابــنــه ويـــراقـــبـــه. ُيــحــقِّ
ظــريــف( فــي ســلــوك شخص يفترض بــه أنه 
قفا  تتبع  محمولة،  الكاميرا  تــمــاًمــا.  يعرفه 
شــديــدة،  تبسيطية  املضني.  بحثه  فــي  األب 
حتى أن التجّول في سورية، التي زعزعتها 
الحرب األهلية، يصير مجرد نزهة. مشكوٌك 
القاعات  فــي  أســبــوًعــا  كــهــذا  فيلم  أن يصمد 
الــســيــنــمــائــيــة. مــع تــوالــي الـــزمـــن، يــّتــضــح أن 
املـــخـــرج يـــســـرد الـــرتـــابـــة بـــغـــرض الــتــأســيــس 
 

ْ
 أن

ّ
لكوارث تليها. يرتفع اإليقاع حني يتبني

ال حدود ملا يمكن أن يفعله أب من أجل ابنه. 
فــي متاهة خــطــرة. النصف  رجــل يتبع قلبه 
الثاني من الفيلم أفضل على صعيد اإليقاع: 
يـــذهـــب األب فـــي رحـــلـــة، فـــي فــيــلــم مــتــخــيــل، 
يشعر بها املشاهد كأنها مقطع من وثائقّي. 
عند وقوع الكارثة، ال يلجأ األب إلى العويل 

 عنًفا وفوضى وتزّمًتا من ماٍض 
ّ

لن يكون أقل
قريب. »عندما كان العرب يرقصون« لجواد 
رحـــيـــب، يــعــكــس شــيــًئــا مـــن تــشــابــه األزمـــنـــة 
ــدٍن عــربــيــة وأجــنــبــيــة ُيــقــيــم فيها عـــرٌب،  فــي مـ
 

ْ
إن الرقص،  إلــى  انطالًقا من نظرة االجتماع 

تمارسه نساء أو رجال.
الوثائقيات حاّدة في مقاربتها قسوة الواقع، 
فـــي ســيــنــمــائــيــتــه الجميلة.  بـــاهـــٌر  وبــعــضــهــا 
»فوضى« مبني على سرٍد تأملي لحكايتني 
ــمـــوٍن غـــــــارٍق فــــي الــفــعــل  تـــتـــكـــامـــالن فــــي مـــضـ
ــدّي. »حــقــول الــحــريــة«  ــ الــُجــرمــي للنظام األسـ
العرب يرقصون«  و»عالسّكة« و»عندما كان 
تلتقي في خليط الواقعّي باملتابعة املباشرة 
لكن  وشخصياتها.  وسياقاتها  للحكايات 
 فــي أنــهــا مــرايــا 

ٌ
املــشــتــرك بينها كــّلــهــا كــامــن

امللتبس،  الغليان  أزمــنــة  فــي  ــاٍس  وأنــ بيئات 
فردية  الهزائم  أن  وفي  الغامضة؛  والتبّدالت 
ــفــــرح مــن  والـــجـــمـــاعـــات أقــــــدر عـــلـــى ســـرقـــة الــ
أفـــئـــدة املـــهـــزومـــني. الـــتـــحـــّدي ســـلـــوك يــتــمــّتــع 
ــقــــارعــــون ظـــلـــًمـــا فــيــنــكــســرون أو  ــ بــــه أفــــــــراٌد ُي
ألنهم  ومطّبات،  بألغاٍم  مليًئا  درًبــا  ُيكملون 
يختارون القناعة الذاتية بداًل من االنصياع 
يرضخون  إْذ  واملــنــكــســرون،  الــجــمــاعــة.  لفكر 
مضعضًعا  عيًشا  ُيكملون  البطش،  لسطوة 
ويحاولون إيجاد فسحة أمل في مناخ يمأله 

الضباب.
أما السينما، فأجملها في »فوضى«، وأقدرها 
»عــنــدمــا كـــان الــعــرب  عــلــى الــتــأثــيــر متمّثلة بـــ
يرقصون«، وأفضلها في خلق ارتباك وطرح 
تـــســـاؤالت ظـــاهـــرٌة فـــي »عــالــســكــة« و»حــقــول 
 فيلم منها ُيثير نقاًشا يبدأ 

ّ
الحرية«. لكن كل

بالسينمائي ويمتّد إلى اإلنساني واألخالقي 
وبعض  ملتهبة،  جغرافيا  في  واالجتماعي، 
عالق  تــاريــخ  مــن  غليانه  يستمد  الجغرافيا 

في راهٍن مضطرب.

 مــرة يتلّقى األب 
ّ

في وسائل اإلعـــالم. في كــل
ــاًرا ســيــئــة عـــن ابـــنـــه فـــي أمـــاكـــن تفيض  ــبــ أخــ
نعمة، وهذا يبرز مدى عمى االبن الذي هجر 

نَعًما كهذه.
ــاك مـــمـــثـــل يـــــــــؤّدي دوره  ــنــ ــــي »ولــــــــــــدي«، هــ فـ
 الـــكـــامـــيـــرا غــيــر 

ّ
ــأن ــ ــ بـــاقـــتـــصـــاد. يـــتـــصـــّرف كـ

مــــوجــــودة. الــكــامــيــرا عــلــى قــفــاه بــاســتــمــرار، 
وهو ينظر إلى الجهة األخرى. هو ماض في 
 

ٌ
أنــه مشغول ابنه. ال يظهر  طريقه بحًثا عن 
 

ٌ
بنا، نحن الذين نراقبه. إنه بعيٌد عنا. ممثل

مستغرق في دوره طيلة أيام التصوير، لذا ال 
يظهر مرة بارًدا ومرة أخرى دافًئا في أدائه. 

وثائقيات عربية: وقائع على حافة الجنون

»ولدي«: قوة سيناريو وغياب معنى

ثالثة أفالم مصرية تقارب 
سينمائيًا أحوال القاهرة 

بأشكال مختلفة في 
هموم مخرجين شباب 

يسعون إلى التقاط 
مناخها بأساليب مختلفة

هوليوود اليوم تغّيرت. في السابق، الذين ترّأسوا االستديوهات 
كـــانـــوا يــحــّبــون الــســيــنــمــا. كـــانـــوا يــعــيــشــون حــيــاتــهــم بفضلها. 
الحــًقــا، صــارت السينما ملــن جــاء بعدهم ثــانــويــة. صــارت تأتي 
التلفون. ليسوا في عالم السينما، بل في  البّرادات وأجهزة  بعد 
عالم األعمال. وهم ُينتجون أفالًما مع مصارعني يؤّدون أدواًرا 

كوميدية كالنعال.
جيمس كاْن

لــيــس ألنــنــا نــــروي قــصــًصــا درامــاتــيــكــيــة عــلــيــنــا أن نــخــاف من 
 من دراستي السينما. 

ٌ
الجميل. هوسي بخصوص الشكل منبثق

الُصَور.  أغــار من أعمال زمالئي، من سهولة تعاملهم مع  كنت 
اجتهدُت كثيًرا في هذا املجال، ولدّي وعي بأّن أفالمي، أحياًنا، 

ُيمكنها منح شعوٍر بأّن العمق يسبق الشكل.
باري جانكيس

حدث أن الشخصيات التي أثارت اهتمامي أكثر من غيرها هي 
التي تعود أحداثها إلى  املــوجــودة في »أفــالم األزيـــاء« )تلك  تلك 
إلــى هذا  أرفــض دوًرا جمياًل فقط ألنــه منتٍم  أزمنة سابقة(. لن 
النوع السينمائي. خطر ببالي أمٌر كهذا، لكن األدوار ـ في النهاية ـ 

هي التي تجعلني أقّرر املوافقة على تأديتها أو رفضها.
كايرا نايتلي

يتناول »لو أن بيل ستريت يستطيع أن يتكّلم« لباري جانكيس 
لـ  ثـــان  أفــضــل ممثلة فــي دور  )جـــائـــزة »غـــولـــدن غــلــوب 2019« 
ريجينا كينغ(، حكاية سيدة أفروأميركية تعمل على »غسل« 
باالغتصاب،  تهمة »خاطئة«  »بــراءتــه« من  اسم زوجها وإظهار 

وذلك قبل والدة الجنني. 

امــرأة متزّوجة، يلتقيها ســّرا بني  بسبب عالقة حب بينه وبــني 
حني وآخر، يجد سليم نفسه، في »التقارير حول سارة وسليم« 
العالقة  لـ مؤيد عليان، في ورطــة كبيرة، لن تبقى أسيرة تلك 
مة« في فلسطني املحتّلة، بل أيًضا ألّن مسؤواًل فلسطينًيا  »املحرَّ
أراد إنقاذه من صدامه مع إسرائيلي في ملهى ليلّي، فجعله يوّقع 
يقع  أن  قبل  أمنية،  مهمة  فــي  هناك  كــان  بأنه  ُيفيد  تقرير  على 

التقرير بني أيدي اإلسرائيليني.

يسرد The Mule لـ كلينت إيستوود، مخرًجا وممثاًل، حكاية 
الــذي يوافق على أن يكون سائًقا في  إيــرل ستون )90 عــاًمــا(، 
ُيفّكر رجال  لن  إْذ  املخّدرات،  لتجارة  خدمة »كارتل« مكسيكي 
ا مثله يعمل في هذه املهنة. لكن ثقل تاريخه 

ً
الحدود بأن عجوز

الشخصي يجعله ُيعاني أزمة ضمير.

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياض الترك

ســـّجـــل املــنــتــخــب اإليــــرانــــي بــدايــة 
قوية في بطولة كأس آسيا 2019، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن ضــــــرب املــنــتــخــب 
مــبــاراة  فــي  نظيفة،  أهــــداف  بخمسة  اليمني 
استعراضية لرجال املدرب كارلوس كيروش. 
لــلــجــمــيــع أن املنتخب  أكــــدت  ــداف  ــ خــمــســة أهـ
اإليراني قادم وبقوة من أجل اللقب اآلسيوي، 
، نظرًا للفوارق 

ً
وإن كان الخصم اليمني سهال

الفنية الكبيرة.
ورغم أن اليمن بدا ضعيفا منذ بداية املباراة، 
إال أن املنتخب اإليراني لم يتعامل مع اللقاء 
باستخفاف، بل أظهر العبوه قدرًا كبيرًا من 
االحــتــرافــيــة واالنــضــبــاط عــلــى أرض امللعب 
طـــــوال 90 دقـــيـــقـــة. إيــــــران احـــتـــرمـــت الــخــصــم 
ولــعــبــت وفــقــًا لــقــدراتــهــا الــفــنــيــة مـــن دون أي 
تـــهـــاون أو تـــراجـــع. وكــشــفــت املـــبـــاراة األولـــى 
مع  العالي  التنظيم  عــن  اإليــرانــي  للمنتخب 
ــدرب كــيــروش وطــريــقــة الــلــعــب الهجومية  املــ

إيران تكّشر عن أنيابها 
ولبنان يواجه قطر

2829

الــــتــــي ســـتـــجـــعـــل إيــــــــــران واحــــــــــدة مـــــن أقـــــوى 
املنافسني على لقب كأس آسيا 2019، فإيران 
هي املنتخب األول الذي ُيقدم أداًء مقنعًا منذ 
بداية البطولة اآلسيوية، يوم السبت الفائت.

فــــي املــــقــــابــــل، لـــعـــب املــنــتــخــب الــيــمــنــي وفــقــًا 
إلمــكــانــيــاتــه املـــحـــدودة واملــتــواضــعــة، فــبــالده 
تــعــيــش أزمـــــة كــبــيــرة وحـــربـــا مــنــذ ســـنـــوات، 
ــي غــايــة  ــيـــرات لــلــبــطــولــة كـــانـــت فــ ــتـــحـــضـ والـ
املنتخب  أمــام  السقوط  الصعوبة، مما جعل 
اإليـــرانـــي بخمسة أهــــداف أمــــرا مــتــوقــعــا وال 
مفر منه، نظرًا للمعطيات الفنية على الورق 
قبل املباراة. هي بداية قوية إليران، أحد أبرز 
املـــرشـــحـــني لــلــمــنــافــســة عــلــى الـــلـــقـــب، وبـــدايـــة 

متوقعة ملنتخب اليمن املتواضع كرويًا.

كالسيكو لبناني قطري
يحتضن ملعب »هـــزاع بــن زايـــد« فــي مدينة 
الــــعــــني كـــالســـيـــكـــو عــــربــــيــــا بـــــني املــنــتــخــبــني 
ــنـــافـــســـات  ــمــــن مـ ــــري، ضــ ــطــ ــ ــقــ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي والــ
ــة كــــأس  ــولــ ــطــ ــن بــ ــ ــة مــ ــســ ــامــ ــخــ ــة الــ ــوعــ ــمــ ــجــ املــ

أن منتخب  يــبــدو  ــورق،  ــ الـ عــلــى  آســيــا 2019. 
»الــعــنــابــي« هــو األفــضــل لــخــطــف نــقــاط هــذه 
املــــبــــاراة، خــصــوصــًا مـــع الــســجــل الــتــاريــخــي 

الذهبي ضد منتخب »األرز«.
مباراة   12 في  لبنان  منتخب  قطر  واجهت 
تـــاريـــخـــيـــًا، وكـــــان الـــتـــفـــوق »لــلــعــنــابــي« في 
تسع مــبــاريــات، مقابل ثــالثــة تــعــادالت بني 
فوز  أي  دون  مــن  لبنان  ويبقى  املنتخبني، 
ـــ 13 ســتــجــمــع  ــ ــة الـ  حـــتـــى الــــيــــوم. واملــــواجــــهــ
قــطــر ولــبــنــان فـــي بــطــولــة كــــأس آســيــا هــذه 
ــرة، وســتــكــون املــواجــهــة مــخــتــلــفــة تمامًا  ــ  املـ

في عام 2019.

ستختلف املــواجــهــة عــن كــل املــبــاريــات التي 
خــاضــهــا املــنــتــخــبــان فــي الــســنــوات السابقة، 
من  واحـــدا  الــيــوم  أمسى  اللبناني  فاملنتخب 
بـــني األفـــضـــل فـــي الـــقـــارة اآلســـيـــويـــة، ويــمــلــك 
عــنــاصــر ُمــمــيــزة قــــادرة عــلــى صــنــاعــة الــفــارق 
عــلــى أرض املــلــعــب، وعـــلـــى رأســـهـــم املــهــاجــم 
حسن معتوق، صاحب املراوغات القاتلة ألي 

مدافع يواجهه.
فــي املــقــابــل، يــعــيــش املــنــتــخــب الــقــطــري فترة 
أداء  الجهوزية لتقديم  أتــم  جيدة، وهــو على 
ُمــشــرف أمـــام لبنان وخــطــف أول ثــالث نقاط 
الــدور  ساعده مــن أجــل بلوغ 

ُ
فــي املجموعة ت

الثاني. ُيذكر أن هذا اليوم اآلسيوي سيشهد 
مــبــاريــات فــي املجموعة الــســادســة واألخــيــرة 
ــان الـــقـــويـــة ضد  ــابـ ــيـ والـــتـــي ســتــجــمــع بـــني الـ
تــركــمــنــســتــان. كــمــا يــبــدأ املــنــتــخــب الــُعــمــانــي 
مــــــشــــــواره ضـــــد مـــنـــتـــخـــب أوزبــــكــــســــتــــان فــي 
مواجهة صعبة وقوية. فمن سيكون املنتصر 
ــوي الـــخـــامـــس مــــن بــطــولــة  ــيــ فــــي الــــيــــوم اآلســ

اإلمارات 2019؟

قطر تفوقت 
على لبنان في 9 من 

أصل 12 مواجهة

فرض اإليراني مهدي تاريمي نفسه نجمًا لليوم الثالث من بطولة كأس آسيا 
2019، وذلك بعد أن كان أبرز املساهمني في املهرجان التهديفي للمنتخب 
اإليــرانــي فــي أولــى املــبــاريــات أمــام املنتخب اليمني. وقــاد تاريمي منتخب 
بالده للفوز بنتيجة عريضة عبر تسجيله هدفني وصناعته ألخر خالل 90 
دقيقة. افتتح تاريمي األهداف في الدقيقة 12 وأضاف ثاني أهدافه والثالث 
إليران في الدقيقة 25، ثم صنع الهدف الثالث في الدقيقة 53. ليبدأ تاريمي 
البطولة اآلسيوية بقوة ويحتل صدارة الهدافني، كما أنه حصل على أعلى 
واليمن. وسيكون  إيــران  املشاركني في مواجهة  الالعبني  تقييم بني جميع 
نافس على لقب الهداف وجائزة أفضل 

ُ
تاريمي أحد أبــرز النجوم التي ست

الـــ 17 فــي اإلمــــارات، فهل ُيتابع تاريمي  العــب فــي هــذه البطولة بنسختها 
ميز في املباريات القادمة وُيساهم في تأهل إيران إلى الدور الثاني 

ُ
ظهوره امل

باكرًا والذهاب بعيدًا في البطولة؟

نجم اليوم

)Getty/(لبنان من أجل تسجيل مفاجأة تاريخية )حسين بيضون(قطر من أجل الفوز العاشر على لبنان )كريم جعفرGetty/منتخب ُعمان يسعى إلى نتيجة إيجابية )كريم سهيب

)Getty/(خسارة ُمدوية ألستراليا )فرانسوا نيلGetty/تحية ملكية للجماهير )فرانسوا نيل

)Getty/إيران تفرض نفسها بقوة )خالد دسوقي

مهدي تاريمي

رياضة
بطولة كأس آسيا 2019

خطف املنتخب األردني فوزًا تاريخيًا على 
املــنــتــخــب األســـتـــرالـــي فـــي افــتــتــاح مــشــواره 
فــي بطولة كــأس آســيــا 2019، وذلـــك بهدف 
نظيف سجله في الدقيقة 25 من اللقاء. لكن 

هذا الفوز لم يكن األول.  
هــو قــاهــر املــنــتــخــب األســتــرالــي فــي بطولة 
كــأس آســيــا 2019، وأكــثــر مــن هــزم منتخب 
ــيـــويـــة  ــــوروس« فــــي الـــــقـــــارة اآلسـ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ »الـ
تاريخيًا. لطاملا أبــدع املنتخب األردنــي في 
مواجهاته ضد أستراليا منذ أول مواجهة 
في عام 2012، وذلك ألنه كان األفضل دائمًا 

في نتائج املباريات.
بــــــدأت املـــنـــافـــســـة الــــدولــــيــــة بــــني املــنــتــخــبــني 
ــــي فــي عـــام 2012، وكــان  األســتــرالــي واألردنـ

ذلـــــك فــــي تـــصـــفـــيـــات بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم 
 .)1  –  2( »النشامى«  منتخب  تفوق  عندما 
ثم تواجه املنتخبان في عام 2013 وتفوقت 
عام  وفــي  نظيفة.  أهـــداف  بأربعة  أستراليا 
2015، فاز األردن مرة جديدة على أستراليا 

)2 – صفر(.
ــيـــا فــــوزًا  وفـــــي عـــــام 2016 ســجــلــت أســـتـــرالـ
 5( بنتيجة  األردنـــي  املنتخب  على  عريضًا 
– 1(، لــيــعــود منتخب »الــنــشــامــى« فــي عــام 
تــاريــخــيــا منحه  انــتــصــارا  وُيــســجــل   ،2019

رقمًا قياسيًا غير مسبوق. 
وبـــهـــذا الـــفـــوز رفــــع املــنــتــخــب األردنــــــي عــدد 
انتصاراته إلى ثالثة مقابل فوزين ملنتخب 
»الــكــونــغــوروس«، وأمــســى بذلك ثاني أكثر 

أستراليا  عــلــى  فـــوزًا  اآلســيــويــة  املنتخبات 
بعد اليابان.

بــالــنــســبــة لــســجــل مــنــتــخــب أســتــرالــيــا ضد 
كل  على  يتفوق  فهو  اآلسيوية  املنتخبات 
نظيفة(،  انــتــصــارات  )خمسة  البحرين  مــن 
)ستة  الــصــني  نظيفان(،  )فـــوزان  بنغالدش 
انتصارات، تعادل وأربع خسارات(، تايوان 
ــادل(، غـــــوام )فـــــــوز(، هــونــغ  ــ ــعـ ــ )12 فـــــوزًا وتـ
ــــالث خــــســــارات(،  كـــونـــغ )5 انــــتــــصــــارات وثــ
و4 خسارات(،  تعادل  انتصارات،   4( الهند 
تــــعــــادالت   3 انــــتــــصــــارا،   11( إنـــدونـــيـــســـيـــا 
وخــســارة(، الــعــراق )7 انــتــصــارات، تعادالن 

وخسارتان(. 
رياض...

فرحة األردن 
الهيستيرية 
)فرانسوا نيل/
)Getty

)Getty/فرحة وحسرة )فرانسوا نيل

»النشامى« يتفوقون على أستراليا:  سجل المواجهات

التغطية

آسيا أونالين
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أصــــبــــح حــــــــارس املـــــرمـــــى الـــجـــيـــد 
فـــي الـــــدوري املــغــربــي لــكــرة الــقــدم 
ــع مــســتــوى  ــراجــ عــمــلــة نــــــــادرة، وتــ
القفازات بشكل الفت لالنتباه، ولم  أصحاب 
يــعــد املــنــتــخــب املـــغـــربـــي قــــــادرًا عــلــى ضــمــان 
حارس متميز لفترة طويلة من أبناء الدوري 
املحلي، في وقت كانت األندية تعج باألسماء 
السبعينيات  بداية  في  الحراس  من  الالمعة 

والثمانينيات، وحتى نهاية التسعينيات.
ويجمع املتتبعون، على أنه منذ اعتزال بادو 
الساحة  افتقدت  التسعينيات،  بداية  الزاكي، 
ــار، أصـــحـــاب  ــبــ ــيـــة، لــــحــــراس مـــرمـــى كــ املـــغـــربـ
»كاريزما« خاصة، يدافعون عن ألوان األندية 

املغربية.
ورغـــــــم بـــــــزوغ بـــعـــض األســـــمـــــاء بــــني الــفــيــنــة 
األخــرى، في مركز حراسة املرمى، شكل على 
امتداد العقود الثالثة األخيرة، محور نقاش، 
الفاعلني واملتداخلني في اللعبة، وكان نقطة 
ــة خــصــوصــًا  ــديــ الــضــعــف الـــتـــي عــانــتــهــا األنــ
املنتخبات  وكــذلــك  الــقــاريــة،  منافساتها  فــي 
بعض  مع  العاملية،  التظاهرات  في  الوطنية 
االستثناءات املعدودة على رؤوس األصابع، 
الــحــارس  الــشــاذلــي،  مصطفى  مقدمتها  فــي 
الــســابــق لــلــرجــاء، الـــذي حــقــق بــرفــقــتــه ألقابا 
العاملية،  مــعــه  قــاريــة، وبــلــغ  محلية، وأخــــرى 

أزمة حراس 
الدوري المغربي

يعاني الدوري المغربي لكرة القدم، من أزمة حراس داخل األندية المحلية، 
لذلك تعالت األصوات في المغرب، بفسح المجال من جديد أمام الحراس 
أو  المحليين،  مع  التنافس  من  المزيد  لخلق  جديد،  من  للعودة  األجانب 

إيجاد حلول في المستقبل

3031
رياضة

تقرير

ــنـــه فــــي أول نــســخــة  حــيــنــمــا دافـــــــع عــــن عـــريـ
ملونديال األندية، بالبرازيل سنة 2000.

ومـــــع انــــطــــالق مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري املـــوســـم 
ــوات، مــطــالــبــة بــعــودة  ــ ــ ــاري، تــعــالــت أصـ ــجــ الــ
الحراس األجانب، للضغط على املحليني من 
أجل بذل املزيد من الجهد، وإضفاء التنافسية 
األخيرة،  السنوات  في  لغزًا  مركز شكل  على 
ــــواب من  بينما تـــرى فــئــة أخــــرى أن فــتــح األبـ
ــانـــب، بمثابة  جــديــد مــن وجـــه الـــحـــراس األجـ
فتح القبر للمواهب املحلية، وحكم باإلعدام 
على حــراس شباب قــادريــن على الــدفــاع عن 

.
ً
ألوان املنتخبات املغربية مستقبال

القوة الضاربة  
أسماء كبيرة تناوبت على الدفاع عن عرين 
ــا، وشــكــلــت  ــرهـ ــذكـ األســــــود ال يــســع املـــجـــال لـ
األول، بل  املغربي  املنتخب  قــوة داخــل  نقطة 

وكانت وراء تحقيق إنجازات تاريخية، كما 
ــادو الـــزاكـــي، في  هـــو الـــشـــأن بــالــنــســبــة إلـــى بــ
مــونــديــال املــكــســيــك 86، وقــبــلــه الـــراحـــل عــالل 
حميد  وبينهما   ،1970 مونديال  في  بنقسو 
الـــهـــزاز، الــحــائــز عــلــى أمـــم أفــريــقــيــا الــوحــيــدة 
فــي تــاريــخ املــغــرب، سنة 1976 بــأديــس أبابا 

اإلثيوبية. 
ــهـــرت بــعــض األســــمــــاء لــتــخــتــفــي بــســرعــة  وظـ
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــــاب مـــخـــتـــلـــفـــة، فـ ــبـ ــ الـــــبـــــرق، ألسـ
ــــارس مـــرمـــى الـــــــوداد، الـــذي  خــلــيــل عـــزمـــي، حـ
تحول  نقطة   ،1994 أمــيــركــا  مــونــديــال  شــكــل 
أمــام  ارتــكــبــه  الـــذي  الخطأ  فــي مسيرته، بعد 
الــســعــوديــة، وحــســن رفــاهــيــة الــــذي دافــــع عن 
ألــــوان املــغــرب الــفــاســي والــكــوكــب املــراكــشــي، 
 

ّ
الــذي دافــع بكل البرازي،  والراحل عبدالقادر 
بــســالــة عــن عــريــن الــجــيــش املــلــكــي واملنتخب 
املــغــربــي لــســنــوات، ومـــن قــبــلــه صـــالح الــديــن 
ــري، وكــذلــك  ــ ــرورًا بـــإدريـــس بـــن زكـ ــ أحــمــيــد، مـ
سعيد الدغاي، املتألق برفقة جمعية الحليب 
فـــي الـــبـــطـــوالت الــعــربــيــة، وأخـــيـــرًا مصطفى 
الـــشـــاذلـــي، الــــذي لـــم يــنــل فــرصــتــه كــامــلــة مع 
املنتخبات املغربية، في املقابل صنع لنفسه 

تاريخًا مع الرجاء.

غياب التكوين
أرجـــع بـــادو زاكـــي الــحــارس الــدولــي السابق، 
في حديثه لـ »العربي الجديد«، سبب تراجع 
مستوى حــراس املــرمــى فــي الـــدوري املغربي 
إلــى غــيــاب سياسة التكوين فــي األنــديــة، إذ 
ــاء األنـــديـــة، ال يــبــالــون بالفئات  أصــبــح رؤســ
ــراس ذوي كـــفـــاءات  ــ ــروز حـ ــ ــم بـ الــعــمــريــة، رغــ
فـــي الــفــئــات الــصــغــرى، لــكــن ســـرعـــان مـــا يتم 
إهمالهم، ويتسابقون من أجل انتداب العبني 
ــهــــات، مــــا يــــعــــرض هــــؤالء  مــــن مــخــتــلــف الــــجــ

الحراس للنسيان والتهميش. 
وقــال زاكــي، إن مشكلة حــراس املرمى ظهرت 
املــاضــي،  الــقــرن  فــي نــهــايــة التسعينيات مــن 
بعد اعتزاله، فمنذ تلك الفترة أصبح املنتخب 

املغربي يفتقر لحارس مرمى كبير.
ــق الـــقـــائـــمـــني عــلــى  ــابــ ــســ ــارس الــ ــ ــحــ ــ ودعــــــــا الــ
كـــرة الــقــدم املــغــربــيــة، إلـــى االهــتــمــام بتكوين 
الحراس، وتجنيد مدربني يتمتعون بكفاءات 

عالية في تدريبهم.
ويعتقد الحارس ذاته، أنه يجب على األندية 
إعــطــاء الــفــرصــة الــكــامــلــة لــلــحــراس مــن خــالل 
الــكــفــاءات،  ضمها أربــعــة أو خمسة مــن ذوي 
ليستفيدوا من التكوين، ويتمكنوا من إبراز 

قدراتهم الفنية والبدنية.

هل من تطور مستقبًال؟
لم يخف خالد فوهامي، مدرب حراس مرمى 
»الــعــربــي  املــنــتــخــبــات املــغــربــيــة فــي حــديــثــه لـــ
ــود تـــراجـــع فـــي مــركــز حــراســة  الـــجـــديـــد«، وجــ

املرمى على مستوى األندية.
وأرجــــــــع فــــوهــــامــــي، أصـــــل الــــــــداء إلـــــى غــيــاب 
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االتحاد المغربي 
سيدفع مدربي الحراس 

لدورات تكوينية

بورتو يقبل هدية تونديال ويحلق
بعيدًا بصدارة الدوري البرتغالي

البرتغالي  الـــدوري  في  للشتاء   
ً
بطال بورتو  ــوج 

ُ
ت

ناسيونال  فــاز على ضيفه  أن  بعد  الــقــدم،  لكرة 
بنتيجة )3 - 1( في اللقاء الذي جمعهما  في ختام 
الجولة الـ16 من املسابقة. افتتح النجم الجزائري 
ياسني براهيمي باب التسجيل ألصحاب األرض 
فــي الــدقــيــقــة 32 قــبــل أن يــعــزز زمــيــلــه الــبــرازيــلــي 
فرانسيسكو سواريس »تاكينيو« الفارق بعدها 
بهدف  للقاء  عاد  ناسيونال  ولكن  دقائق.  بست 
تذليل الفارق في الدقيقة 40 بواسطة الهندوري 
ــل  ــوط الـــثـــانـــي، واصـ ــيــــز. وفــــي الـــشـ ــان روشــ ــريـ بـ
بهدفه  مــن جديد  الــفــارق  تألقه ووســع  براهيمي 
الدقيقة  فــي  لــبــورتــو  والــثــالــث  الــثــانــي  الشخصي 
57. وبهذا االنتصار يعلن »التنانني« أنفسهم أبطاال للشتاء قبل جولة من نهاية الدور 
أقــرب مالحقيهم، سبورتينغ براغا، لست نقاط. وبات  الفارق مع  األول بعد أن وسعوا 
رصيد بورتو 42 نقطة منفردًا في الصدارة، مستفيدًا أيضًا من سقوط أحد منافسيه 

سبورتينغ لشبونة على يد تونديال )2 - 1( وتوقف رصيده عند 34 نقطة.

ليل ينتزع آخر بطاقات التأهل لدور الـ32 من كأس فرنسا
القدم بعد تغلبه على  الـــ32 من كــأس فرنسا لكرة  لــدور  املتأهلني  أكمل فريق ليل عقد 
بــهــدف دون رد. وبـــني جــمــهــورهــم بملعب بيير  فــريــق ســوشــو  ـــــ64  ال منافسه فــي دور 
البرازيلي  املهاجم  توقيع  حمل  وحيد  بهدف  الفرنسي،  الشمال  أبناء  اكتفى  مـــاوروي، 
الشاب لويز أراوجو بمساعدة من زميله نيكوالس بيبي في )د.40(. وبالتالي، يحصل 

ليل على آخر بطاقات التأهل لدور الـ32 من كأس فرنسا. 

وولفرهامبتون يكمل مفاجآت
كأس إنكلترا باإلطاحة بليفربول

سجل فريق وولفرهامبتون مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أطاح بليفربول من الدور 
الثالث )دور الـ64( في كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم )FA Cup(، بالفوز عليه )2 - 
1(. أنهى أصحاب األرض الشوط األول متقدمني بهدف سجله املهاجم املكسيكي املتألق 
راؤول خيمينيز في الدقيقة 38، إثر هجمة مرتدة سريعة انطلق خاللها املهاجم الدولي 
البلجيكي  يمني  على  بهدوء  الكرة  أسكن  ثم  املنطقة،  داخــل  امللعب حتى  منتصف  من 
سيمون منيوليه. ولكن مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 51، عادل ليفربول 
الكفة بقدم البليجيكي ديفوك أوريجي من تسديدة يسارية من على حدود املنطقة مرت 
على يسار جون رودي. ولكن لم تكد تمر سوى 4 دقائق حتى رد العبو وولفرهامبتون 
بهدف التقدم من جديد بقدم العب الوسط البرتغالي روبن نيفيس الذي أطلق تصويبة 

قوية بعيدة املدى هزت الشباك.

إبراهيم دياز: حلمت بهذا اليوم منذ الصغر
تم تقديم إبراهيم دياز كالعب جديد في صفوف 
ــورة الـــشـــرفـــيـــة ملــلــعــب  ــقـــصـ ــال مــــدريــــد فــــي املـ ــ ــ ري
ــنــادي،  »ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو« مــن قــبــل رئــيــس ال
فلورنتينو بيريز. وقال الالعب الذي يحمل أيضا 
إسبانيا  منتخب  ــل 

ّ
مــث لكنه  املــغــربــيــة  الجنسية 

هو  »الــيــوم  الحضور:  تصفيق  وســط  للناشئني، 
األهم في حياتي، فقد وقعت للنادي الذي حلمت 
باللعب في صفوفه منذ الصغر، وعندما قررت 
الرحيل عن مانشستر سيتي كانت هناك ثالثة 
اختيارات أمامي أال وهي اللعب لريال مدريد ثم مدريد ثم مدريد«. وأضاف دياز: »لم أكن 
أريــد الذهاب إلى أي مكان آخــر، فمن املستحيل الذهاب إلى ناد أفضل. أفهم تماما أنه 
للدفاع عن هذا الشعار يجب ارتداء قميص الطموح للفوز دائما، وأعد بأن أبذل %100 

من مجهودي منذ اليوم األول«.

سبورتينغ لشبونة يعير حارسه اإليطالي إميليانو فيفيانو
أعلن فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي عن إعارة حارسه اإليطالي املخضرم إميليانو 
فيفيانو لصفوف سبال، الذي يلعب في دوري الدرجة األولى اإليطالي »السيري آ«، حتى 
»األسود«، الهولندي مارسيل كايزر، أكد يوم الخميس  نهاية املوسم. وكان املدير الفني لـ
لم تتم رسميا حتى اجتاز  الـــ33 عامًا، إال أن الصفقة  الحارس صاحب  املاضي إعــارة 
العاصمي  الفريق  لصفوف  فيفيانو،  وانضم  اإليطالي.  بالنادي  الطبي  الكشف  الالعب 
فـــي الــصــيــف املـــاضـــي لــتــعــويــض رحــيــل الـــحـــارس األســـاســـي الـــدولـــي روي باتريسيو 
اآلخر  الــحــارس  تألق  على  عــالوة  لإلصابة،  تعرضه  أن  إال  اإلنكليزي.  لوولفرهامبتون 
ليرحل سريعا دون خوض  الفريق  لعرين  البرازيلي رينان ريبيرو، حاال دون حمايته 

أي مباراة رسمية.

في لفت أنظار عدد من الفرق األوروبية، لكنه فضل الذهاب 
غريب حينها،  قــرار  في  الفرنسي  كولومب  راسينغ  لفريق 
لكنه خاض  له في موسم وحيد )1987/1986(،  لعب  الــذي 

34 لقاء سجل فيها 4 أهداف فقط. 
إلى  ليعود مباشرة  أملــانــيــا،  عــن  االبــتــعــاد كثيرًا  لــم يستطع 
الكروية في موسم 1989/1987،  بموهبته  آمــن  الــذي  ناديه 
ويظل في صفوف كولن حتى عام 1993، لعب لهم في 172 
مباراة سجل فيها 27 هدفًا. أحب ليتبارسكي أن يخرج من 
أوروبــا، لذلك اتجه إلى اليابان التي بدأت في تطوير رياضة 
كرة القدم فيها، حيث أصبح العبا في نادي جيف يونايتد 
تشيبا، واستمر معه منذ عام 1993 حتى 1995، سجل له 
10 أهـــداف فــي 63 مــبــاراة. رحــل بعدها إلــى نـــادي فيغالتا 
تــم تأسيسه فــي عــام 1988، ليسجل لهم 5  الـــذي  ســنــداي 
أهداف في 29 مباراة خاضها في املسابقات املحلية، ويعلن 

في عام 1998 انتهاء مسيرته االحترافية كالعب، ويعلن أنه 
سيتوجه إلى عالم التدريب.

الــركــائــز  إحـــدى  ليتبارسكي  كـــان  الـــدولـــي،  الصعيد  وعــلــى 
األساسية في املنتخب األملاني الغربي في حقبة الثمانينيات، 
حيث امتد عطاؤه للمانشافت منذ عام 1981 حتى 1990، إذ 
لعب في 73 مباراة دولية سجل فيها 18 هدفًا، واضعًا نفسه 
ضمن أساطير أملانيا. وبعد اعتزاله حصل بيير ليتبارسكي 
صــاحــب )58( عــامــًا عــلــى الــشــهــادة املــخــصــصــة لــلــتــدريــب، 
لينطلق بعدها في عالم كرة القدم مرة أخرى ولكن كمدرب، 
خاصة أنه أحب اليابان وأقام فيها، لتولي إدارة الجهاز الفني 
لنادي يوكوهاما ملوسم وحيد، إال أن بايرن ليفركوزن احتاج 
خدماته كمدرب مساعد في موسم 2000/1999، لكنه عاد 
إلى اليابان، حتى طلبت منه إدارة فولسبورغ العودة والعمل 

كمساعد منذ عام 2010 وحتى اآلن.

قتيبة خطيب

يعد بيير ليتبارسكي من أملع نجوم كرة القدم في أملانيا في 
حقبة الثمانينيات، وأفضل األجنحة على مستوى العالم، إذ 
ساهم وبشكل كبير في بلوغ املانشافت إلى املباراة النهائية 
عــام 1982، مــن جــراء  العالم  فــي بطولة كــأس  إيطاليا  أمـــام 
أهدافه الحاسمة وصناعته للعلم، لكنه خسر حينها بثالثة 
أهداف مقابل هدف وحيد، بفضل تألق النجم باولو روسي 
وزمالئه.  ولد ليتبارسكي في العاصمة األملانية برلني في 16 
إبريل/نيسان عام 1960، إذ ظهرت موهبته الكروية مبكرًا، 
لتقوم إدارة نادي كولن بالتعاقد معه وهو في الـ18 من العمر، 
في عام 1978، ليظهر بعدها املوهبة الكروية التي يتمتع بها 
ويستمر في صفوف الفريق حتى عام 1986 لعب فيها في 
مــبــاراة سجل من خاللها 89 هدفًا. ساهمت موهبته   234

بيير ليتبارسكـي

على هامش الحدث

تمتع بموهبة 
كروية كبيرة 

مكنته من أن 
يصبح أحد أفضل 

األجنحة على 
مستوى العالم 

وألمع نجوم 
ألمانيا بحقبة 

الثمانينيات

تراجع مستوى 
حراس الدوري 
المغربي قد 
يفسح المجال 
لعودة األجانب 
)أوزان كوزي/
فرانس برس(

الدوري  في  الحراس  مستوى  تراجع  أن  المتتبعين،  من  العديد  يَعتبر 
تفرز  ال  ضعيفة،  كروية  لمنظومة  حاصل  تحصيل  هو  المغربي، 
مهاجمين أقوياء، يختبرون قدرات حراس المرمى طوال 90 دقيقة، 
كّل  في  التصدي  على  والقدرة  األفعال،  ردود  إلى  معها  ليفتقدوا 
األوقات. ويرى مصطفى الحداوي، الدولي المغربي السابق، أن وضع 
سواء  ــرى،  واألخ الفينة  بين  واختباره  الضغط،  تحت  المرمى  حــارس 
بتسديدات قوية، أو تمريرات عرضية، يجعله يقظًا بين الخشبات الثالث.

ضعف المنظومة

وجه رياضي

التكوين فــي املــجــال، وقـــال: »ال يمكن تكوين 
حـــارس مــرمــى فــي املــســتــوى بــاالعــتــمــاد على 
األســالــيــب الــتــقــلــيــديــة، بــل يــجــب اتــبــاع طــرق 
حديثة، مبنية على قواعد علمية سليمة، ال 

مجال فيها للخطأ«.
داخـــل  الــفــنــيــة  اإلدارة  أن  فـــوهـــامـــي،  وكـــشـــف 
االتحاد املغربي لكرة القدم، وضعت برنامجًا 
علميًا دقيقًا لتكوين مدربي حراس األندية، 

بــأّدق  كــبــار، نتابع عطاءاتهم داخـــل األنــديــة 
التفاصيل، في مقدمتهم ياسني بونو، الذي 
رائعًا برفقة جيرونا اإلسباني،  قدم موسمًا 
وكــذلــك املــحــمــدي مــنــيــر، حـــارس مــرمــى ملقا 
ــراس املــرمــى  ــا فــوهــامــي حــ اإلســـبـــانـــي«. ودعــ
لـــــدورات تكوينية  الــســابــقــني إلـــى الــخــضــوع 
تفيدهم  للحصول على معلومات  أكاديمية، 
فــي تــلــقــني املــهــمــة داخــــل أنــديــتــهــم. إلـــى ذلــك، 

الصحيحة،  السكة  على  أننا  »أعتقد  وتــابــع: 
وهذا بشهادة املتتبعني، وموفدين من فيفا، 
ــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، ســنــتــغــلــب عـــلـــى هـــذا  فــــي الـ

اإلشكال«.
إلــــى ذلـــــك، طـــمـــأن فـــوهـــامـــي الــجــمــهــور على 
ــرمــــى ضـــمـــن املــنــتــخــب  مــســتــقــبــل حــــــــراس مــ
يــعــانــي  أن  يــمــكــن  »ال   :

ً
قـــائـــال املـــغـــربـــي، وزاد 

املــنــتــخــب مـــن هــــذه املــشــكــلــة، لــديــنــا حـــراس 

ــــى أن االتــــحــــاد املــغــربــي  أشــــــار فـــوهـــامـــي، إلـ
لكرة القدم، بصدد تكوين 25 مدربًا لحراس 
املرمى، جاهزين لالنضمام إلى أندية القسم 
ــابـــع:  املـــمـــتـــاز بــــدايــــة مــــن املــــوســــم املـــقـــبـــل، وتـ
»دفتر تحمالت األندية املمارسة في الدوري 
بمدربي  خاصًا  بندًا  سيتضمن  االحــتــرافــي، 
حراس املرمى، ودرجة الشهادة الحائز عليها 

من طرف االتحاد املغربي«.

الثالث في  الــدوري  نــادي ليفربول، من  البرتغالي روبــني نيفيز من إخــراج  النجم  تمكن 
بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي، بعدما قاد فريقه لتسجيل هدف الفوز الثاني على ملعب 
»مولينيو«. وجاء رّد أبناء املدرب البرتغالي نونو سانتو سريعًا على هدف التعادل الذي 
أحرزه البلجيكي ديفوك أوريجي في الدقيقة )51(، حيث نظموا أنفسهم جيدًا وأخذوا 
يتناقلون الكرة في ما بينهم على طريقة »التيكي-تاكا«. ووصلت الكرة لنيفيز، إذ أطلق 
تسديدة صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الذي لم يستطع 

فعل شيء يذكر للكرة في الدقيقة )55(.

صورة في خبر

وولفرهامبتون يُخرج ليفربول
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شهدت األيام األخيرة حملة واسعة عبر مواقع التواصل االجتماعي تجسدت في تغريد النساء الفلسطينيات بصورهن مرتديات 
الثوب التراثي دعمًا لألميركية الفلسطينية رشيدة طليب

الثوب الفلسطيني المطرّز
النساء حين يتّشحن بالحياة

غزة ـ جهاد عويص

ترتدي أم أحمد أبو مذكور ثوبًا 
من  أكثر  عليه  مضى  فلسطينيًا 
33 عـــامـــًا. تــحــتــفــظ بـــه مــنــذ حفل 
ــد مــــن خــالــه  ــريـ زفـــافـــهـــا آنــــــــذاك. ظــــهــــوٌر تـ
اإلشـــــارة إلـــى عــمــلــهــا فـــي تــطــريــز األثــــواب 
سنوات  منذ  شغلته  والـــذي  الفلسطينية 
لجهة محاولة الحفاظ على تــراث بادها 
الطمس  مــحــاوالت  رغــم  املمتد  وتاريخها 

اإلسرائيلية.
في ركن خاص داخل منزلها غرب مدينة 
ــور أعــمــالــهــا  ــذكــ غــــــزة، تـــســـتـــعـــرض أبـــــو مــ
ــرزة يـــدويـــًا وتـــقـــول إنـــهـــا »جــمــيــعــهــا  ــطــ املــ
ــراث الــفــلــســطــيــنــي والـــهـــويـــة  ــ ــتـ ــ ـــجـــســـد الـ

ُ
ت

الــوطــنــيــة الـــتـــي ال تـــمـــوت مــهــمــا تــعــاقــبــت 
ـــورث مــن جيل 

ُ
األجــيــال، فقيمتها تظل وت

إلى جيل، ومن يرتدي هذا الثوب يتباهى 
الــعــالــم«. أبـــو مــذكــور تعمل  ــام  بهويته أمـ
في تطريز األثواب الفلسطينية منذ أربع 

سنوات. 
ــدت مـــن وقـــت فــراغــهــا فــرصــة لتتفرغ  وجــ
لهذه األعمال التي باتت مع مــرور الوقت 
مصدر دخل لها وملجموعة من العامات 
مــعــهــا. لــكــن مــشــروعــهــا تــراجــع فــي الفترة 
األخيرة بفعل األزمات االقتصادية بقطاع 

غزة. 
إنجازها  أبو مذكور  حب 

ُ
ت التي  املطرزات 

تصدعت  الفلسطينية،  بهويتها  وتفتخر 
ــــات االقـــتـــصـــاديـــة، فــبــعــدمــا بــــدأت  ــاألزمـ ــ بـ
لت نحو 

ّ
األمــر وشغ بــدايــة  فــي  مشروعها 

خــمــســن عــامــلــة مــعــهــا، وصـــل بــهــا الــحــال 
ــرد خـــال  ــفـ ــنـ ــل مـ ــكـ  وبـــشـ

ً
لـــلـــعـــمـــل وحـــــيـــــدة

ــع ذلــــك إلــــى الــوضــع  ــرجــ ــ
ُ
ــرة، وت ــتـ ــفـ هــــذه الـ

ــج الـــصـــيـــنـــي  ــتــ ــنــ ــادي وغـــــــــزو املــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
ية.

ّ
األسواق الغز

تـــرى أبـــو مــذكــور أن الــوضــع االقــتــصــادي 
في قطاع غزة ال يشجع سكانه على شراء 
املــابــس الــتــراثــيــة املـــطـــرزة يـــدويـــًا، وربــمــا 
ــــواب  ــــك بــــشــــراء األثــ يــســتــبــدل بــعــضــهــم ذلـ
ــارج،  ــخــ ــن الــ ــتــــوردة مــ ــســ الــفــلــســطــيــنــيــة املــ
ــارنـــة بـــجـــودة  ــقـ ألســــعــــارهــــا الـــرخـــيـــصـــة مـ

وتكلفة تلك املطرزة يدويًا.
الـــتـــطـــريـــز الــــيــــدوي تــعــتــبــره أبـــــو مـــذكـــور 
مرهقًا إلى حد كبير ويتطلب منها الكثير 
من الجهد إلنجاز ثــوب واحــد؛ إذ يحتاج 
إنــجــازه إلــى مــدة ال تقل عــن شهر، وكذلك 
يتطلب عناية وخبرة في العمل والتطريز، 
الــغــرزة واألخــرى  النقلة بن  بحيث تكون 
ــدًا، لــتــجــهــيــزه بــالــشــكــل الـــذي  ــ مــتــقــاربــة جـ

يطلبه الزبون غالبًا.
وحول ما يميز الثوب الفلسطيني، تقول 
الفاحي  التطريز  إن  الجديد«  »العربي  لـ
على  مــا يسيطران  غالبًا  األحــمــر  والــلــون 
هذه املطرزات، كذلك هناك أثــواب تختلف 
ــة فــلــســطــيــنــيــة  ــنـ ــديـ فــــي تــفــصــيــلــهــا مــــن مـ
إلـــى أخــــرى، وتــتــمــيــز فــي نــوعــيــة الــقــمــاش 

والحرير والتفصيل.
أبـــو مــذكــور عــلــى تطريز  ال يقتصر عــمــل 
ــواب الــفــلــســطــيــنــيــة فـــقـــط، بـــل يــتــعــداه  ــ ــ األثـ
إلــــى تــطــريــز مـــا يـــلـــزم مـــن أثـــــاث وجـــــدران 
وإكسسوارات وصواًل إلى مابس تتعلق 

هوامش

لكل مدينة ثوبها الذي يختلف عن األخرى )عبد الحكيم أبو رياش(

تحمل  وجميعها  مختلفة،  عمرية  بفئات 
ــاظ عـــلـــى الــــتــــراث  ــفــ ــحــ الـــــهـــــدف نـــفـــســـه، الــ

والهوية.
ــثـــوب الــفــلــســطــيــنــي ُيــمــيــز  ــان الـ ولـــطـــاملـــا كــ
ــنـــوات ما  ــبـــاد املــحــتــلــة، مــنــذ سـ ســـكـــان الـ
قبل النكبة عام 1948، حن اعتبر تطريزه 
ذلك  في  النساء  امتهنتها  تقليدية  حرفة 
السنوات بدأن يطّورن  الوقت، ومع مرور 
ــــون اخـــتـــاف  ــبـ ــ ــــواكـ نـــوعـــيـــة الـــتـــطـــريـــز ويـ
ثقافات املدن الفلسطينية وعادات السكان 

فيها.
يميز  مما  شيئًا  تحفظ  نبيل  أم  الــحــاجــة 
ــن بـــعـــضـــهـــا،  ــ األثــــــــــــواب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ
فــــــي شــكــل  تــــوســــعــــًا  وتــــــقــــــول إن هـــــنـــــاك 
تختلف  والتي  املــطــرزات  لهذه   التصاميم 
من بلٍد آلخر، وعن أنواعه تقول إن هناك 
ــــدالوي الـــــــذي يــــكــــون مــقــلــمــًا  ــجــ ــ الــــثــــوب املــ
ومــصــنــوعــًا مـــن قــمــاش الــحــريــر املــخــطــط 
طــولــيــًا وهـــنـــاك الــســبــعــاوي الــــذي يخص 
سكان بئر السبع والذي يغلب عليه اللون 

األحمر.
وعـــــن ثـــــوب ســـكـــان غــــــزة، تـــقـــول أم نــبــيــل 

ــا يـــمـــيـــزه هــو  ــربـــي الـــجـــديـــد« إن مــ ــعـ »الـ ـــ لـ
نــقــوشــه الــهــنــدســيــة وشــكــل الــتــطــريــز فيه 
ــن الـــقـــطـــن والـــكـــتـــان  واملــــصــــنــــوع غـــالـــبـــًا مــ
والـــحـــريـــر، وهــــو تــصــمــيــم مـــعـــروف بــاســم 

»ثوب الجنة والنار«. 
بــيــنــمــا هـــنـــاك أثــــــواب وتــصــامــيــم عــديــدة 
والجغرافية، حتى  للعادات  وفقًا  تختلف 
تميز  أثــوابــًا  عــرفــوا  قــد  الفلسطينين  إن 

العروس عن األرملة، على سبيل املثال.
وسعى الفلسطينيون على مدار تاريخهم 
إلظــهــار تنوعهم الــثــقــافــي، وجــّســدوا ذلك 
الشكل  فاختاف  اليدوية،  مطرزاتهم  في 
والتصميم واللون ليس من فــراغ، بل هو 
توثيق لحالة التجذر الفلسطيني ووجود 
الشعب على أرضــه وإن كــان االحــتــال قد 

سلب معظمها.
وشهدت األيام األخيرة حملة واسعة عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي تــجــســدت 
ــات  ــيـ ــتـ ــفـ فـــــي تــــغــــريــــد مــــئــــات الــــنــــســــاء والـ
الفلسطينيات بصورهن مرتديات الثوب 
الفلسطينية  لــأمــيــركــيــة  دعــمــًا  الـــتـــراثـــي 
رشــــيــــدة طـــلـــيـــب والــــتــــي أدت الـــقـــســـم فــي 

الفلسطيني،  بالزي  األميركي  الكونغرس 
فــي إشـــارة منها إلــى الــعــالــم عــن هويتها 

الوطنية والتراثية.
الثوب  أن  يــؤكــد  الــحــاصــل أخــيــرًا،  املشهد 
الحفاظ  أشــكــال  مــن  كــواحــد  الفلسطيني 
عــلــى الـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة، مـــا زال حــاضــرًا 
ــٍد عــــلــــى تــــجــــذر الــــشــــعــــب بــــأرضــــه  ــاهــ ــشــ كــ
حاول  التي  وتقاليده  بعاداته  واحتفاظه 
ومــا زال االحــتــال طمسها ومحوها بكل 
الــســبــل املـــتـــاحـــة فـــي ســبــيــل إنـــكـــار الــحــق 

ألصحابه.
ــيـــرة  وقــــامــــت إســـرائـــيـــل فــــي الـــعـــقـــود األخـ
بتسجيل أثــواب فلسطينية باسمها مثل 
ــــروس بــيــت لــحــم املــــعــــروف بــاســم  ثــــوب عـ
ــواب  ــ ــ ــــوب املــــلــــك« وهـــــو مــــن أجــــمــــل األثـ ــ »ثـ
وذهبية  فضية  قطع  وعليه  الفلسطينية 
ومــرصــع بــاملــرجــان، كما ســرقــت الكوفية، 
حـــتـــى أن شـــركـــة الــــطــــيــــران اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــفـــاحـــي  ــــت الـــــثـــــوب الـ ــرقـ ــ )الـــــــعـــــــال( قـــــد سـ
الــشــركــة  ملــوظــفــات  وألــبــســتــه  الفلسطيني 
كــثــوٍب تــزعــم فــيــه أنـــه إســرائــيــلــي الــهــويــة، 

وفقًا ملوسوعة »ويكيبيديا«.

ما يميز الثوب نقوشه 
الهندسية وشكل 

التطريز فيه، املصنوع 
غالبًا من القطن والكتان 

والحرير.

■ ■ ■
ما زال الثوب حاضرًا 
كشاهٍد على تجذر 

الشعب بأرضه 
واحتفاظه بعاداته 

التي يحاول االحتالل 
طمسها.

■ ■ ■
هناك تصاميم عديدة 
تختلف وفقًا للعادات 
والجغرافية، حتى إن 

الفلسطينيني قد عرفوا 
أثوابًا تميز العروس عن 

األرملة.

باختصار

سما حسن

ــيـــدة طــلــيــب بـــثـــوب تــراثــي  ظـــهـــرت الــفــلــســطــيــنــيــة رشـ
فــلــســطــيــنــي فـــي لــحــظــة أدائـــهـــا الــقــســم فـــي الــبــرملــان 
وعضو  نائب  منصب  تقلدها  بمناسبة  األمــيــركــي، 
ــــوال الــعــام  فـــي مــجــلــس الـــكـــونـــغـــرس. كــمــا ظـــهـــرت طـ
مدوناٍت  دعــا  ما  ملفتة،  بفساتني فخمة  رانيا  امللكة 
وأنها  لنفقاتها،  تقديرات خيالية  إلى نشر  أجنبيات 
تحتل مركزًا متقدمًا بني امللكات واألميرات في العالم 
 عن هذه الفساتني بني 

ٌ
في هذا املجال. وقد ثار جدل

العامة، وبني النقاد، وفي وسائل اإلعالم، فيما ارتدت 
ظهرت  فستانًا  ميركل  أنجيال  األملانية  املستشارة 
أعــوام، وتــرد على منتقديها بقولها  فيه قبل عشرة 
الشعب  مــشــكــالت  لتحل  تــقــلــدت منصبها  قــد  إنــهــا 
إن طالبا هولنديا  بــل  أزيـــاء،  لتكون عــارضــة  ولــيــس 
أجرى بحثا تبني فيه أن ميركل ارتدت اللباس نفسه 

في مئة مناسبة.
ــن خـــــالل حـــســـابـــهـــا عــلــى  ــدة طـــلـــيـــب، مــ ــيــ دعـــــت رشــ
ــى تــغــريــد الـــنـــســـاء الــفــلــســطــيــنــيــات  ــ ــرام«، إل ــغـ ــتـ »إنـــسـ
بأثوابهن الفلسطينية. وفيما لقيت الدعوة الترحيب 
من الجاليات الفلسطينية في الواليات املتحدة، وفي 
كل العالم، فإن بعضهم أخذ مأخذًا على طليب، أنها 

الــوالء لغير بلدها، والــرد عليهم يكون  قد أدت يمني 
بعزمها على تنظيم رحالٍت ملشرعني أميركيني إلى 

األراضي املحتلة.   
ما  بيانًا بشأن  أصــدر مكتبها  فقد  رانيا  امللكة  أمــا 
بأن  أفــاد  السنوية،  كلفة مالبسها  نشر بخصوص 
ــاء عــاملــيــة، أو  ــ بــعــض مــالبــســهــا مـــعـــارة مـــن دور أزيـ
بأسعار  تــم شــراؤهــا  أو  هــدايــا،  عليها  قــد حصلت 
مخفضة. وفيما تعمد العربيات لتقليد الشخصيات 
الــنــســائــيــة الــشــهــيــرة فـــي مــالبــســهــن، يــتــنــاســنْي أن 
يــصــّحــحــن بــأنــفــســهــن مــســار أزيــائــهــن ولــبــاســهــن، 
فاملالبس الفاضحة التي تنتشر في حفالت الزفاف 
األميرة  وكانت  امللكية.  الزفاف  في حفالت   

ٌ
ممنوعة

ديانا قد قالت، بخصوص مالبسها املحتشمة، إنها 
لــم تظهر بــمــالبــس مــكــشــوفــة فــي أي مــنــاســبــة، وإن 
الــهــوى، وليست  الــعــاريــة للراقصات وبــنــات  املــالبــس 
لبنات العائالت. ولألسف، تتنافس فتيات عربيات في 
العري في حفالت الزفاف، وكذلك املمثالت العربيات، 
مهما تــقــّدمــن فــي الــســن، فــهــن يــتــبــاريــن فــي إظــهــار 
الصدور والنحور واألفخاذ، على الرغم مما وصلت 
إليه أجساُد بعضهن من ترهل بفعل الزمن، لم تفلح 
فتيات  وتخطو  إخفائه،  في  والشد  الشفط  عمليات 
ونــســاء عــربــيــات حــذوهــن فــي التقليد األعــمــى مثال 

أعلى. األجــدر باملرأة العربية أن تحافظ على اللباس 
التقليدي في كل مناسبة، وأن تحرص على اقتنائه 
وارتدائه، فالثوب الفلسطيني هو رمز للهوية والثقافة 
االحــتــالل.  مــن  للسرقة  تــعــّرض  لكنه  الفلسطينية، 
وظهرت عارضات أزياء إسرائيليات يرتدين مالبس 
اة بالتطريز الفالحي الفلسطيني، وكذلك بقطع 

ّ
موش

أن  من  الرغم  على  الفلسطينية،  الكوفية  من  قماٍش 
الثوب الفلسطيني قد ارتبط بكفاح املرأة الفلسطينية، 
النسوة  امتهنت  الــقــدم، حيث  منذ  رزق  فهو وسيلة 
املميز لكل بلدة وقرية، ويكفي  الثوب  التطريز. وهو 

أن ترى امرأة ترتدي ثوبًا معينًا لتعرف من أي قرية 
أو مدينة تتحدر. كما كان لباس العروس يوم زفافها، 
ت عنه، وأصبح 

ّ
في حني أن املرأة الفلسطينية قد تخل

لباسها يوم عرسها ثوب الزفاف األبيض، والذي ال 
أعمى  تقليد  هو  بل  للثقافة،  وال  للتراث  يمت بصلة 
هذا  اختيار  فــي  السبب  تــعــرف  أن  دون  مــن  للغرب، 
بداية  في  الزفاف  لفستان  لونا  ليكون  بالذات،  اللون 

الحياة الزوجية.
وفي إشارة أخيرة لدعوة عضو الكونغرس األميركي 
فمعظم  الفلسطيني،  بالثوب  للتغريد  طليب  رشيدة 
الــســيــدات والــفــتــيــات قــد ظــهــرن فــي مــواقــع التواصل 
ــًا وأزيـــــــاء ال تمت  االجـــتـــمـــاعـــي وهــــن يـــرتـــديـــن أثــــوابــ
تطريز  فهو  بصلة،  األصــيــل  الفلسطيني  للتطريز 
يــدوي خــالــص، وال تدخل فــي صناعته اآلالت، ففي 
ذلك خطورة تهدد الثوب الفلسطيني. ويجب االنتباه 
إلى ضرورة الحفاظ على هويته، مثلما لم يعد معظم 
الــنــاس يــفــرقــون بــني صـــورة املسجد األقــصــى وقبة 
الــصــخــرة. وأخــيــرا أيــضــًا، فــإن البساطة فــي اللباس 
تتقلد  كــل سيدة عربية  وليت  الجمال،  عــالمــات  مــن 
منصبًا، أو تصبح في واجهة الشهرة، تهتم بعملها 
فـــي منصبها قــبــل أزيـــائـــهـــا، واملــســتــشــارة األملــانــيــة 

ميركل مجرد مثال.

غّردي بثوبك

وأخيرًا

األجدر بالمرأة العربية 
أن تحافظ على اللباس التقليدي 

في كل مناسبة، وأن تحرص 
على اقتنائه وارتدائه
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