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الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــوى املـــعـــارضـــة واملـــجـــلـــس الــعــســكــري  نــجــحــت قــ
توافقات  إلــى  بالتوصل  الــســودان،  في  االنتقالي 
حـــول هــيــاكــل ومــهــام الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة، وذلــك 
الــتــي اســتــؤنــفــت أمــس  فـــي املـــفـــاوضـــات بينهما 
التوافق  أن هــذا  االثــنــن، بعد توقفها أليـــام، غير 
يــبــقــى مـــهـــددًا بــالــســقــوط كــمــا حــصــل فـــي املـــرة 
ــــان عـــن تــفــاهــمــات ثـــم اتــهــام  املــاضــيــة بــعــد اإلعـ
املجلس العسكري بالتراجع عنها. وبعد حمات 
والتغيير«  الــحــريــة  إعـــان  »قـــوى  بــن  تصعيدية 

ــيــــرة، عــاد  واملــجــلــس الــعــســكــري فـــي األيـــــام األخــ
الطرفان أمس إلى طاولة الحوار، ليعلنا عن اتفاق 
على هياكل ومهام السلطة االنتقالية، وذلك بعد 
املقترح  الــســيــادة  خــافــات سابقة حــول مجلس 
ونسبة مشاركة العسكر واملدنين فيه، فيما اتفق 
الطرفان على مناقشة مدة الفترة االنتقالية اليوم 
الثاثاء. وأوضح املتحدث الرسمي باسم املجلس 
الــعــســكــري، الــفــريــق شــمــس الــديــن الــكــبــاشــي، أن 
املفاوضات التي بدأت أمس وتستمر اليوم وغدًا، 
ســادتــهــا روح إيــجــابــيــة، الفــتــا إلـــى أن الــطــرفــن 
ــيـــوم الـــثـــاثـــاء نسب  ســيــنــاقــشــان فـــي جــلــســة الـ

ُيخصص  أن  على  الحكم،  هياكل  فــي  املــشــاركــة 
اليوم الثالث، لبحث مدة الفترة االنتقالية املقترحة. 
من جهته، قال عضو وفد املعارضة، علي الريح 
املفاوضات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ السنهوري، 
إلى  توصا  الطرفن  وإن  تسير بصورة جيدة، 
الثاث.  تفاهمات عديدة حول مؤسسات الحكم 
وكـــــان أنـــصـــار املـــعـــارضـــة قـــد قـــامـــوا الــخــمــيــس 
بـــإغـــاق بــعــض الـــطـــرق فـــي الــخــرطــوم وأحـــرقـــوا 
اإلطارات فيها. كما أعلنت املعارضة عن مواكب 
جديدة لانضمام إلى ميدان االعتصام أمام مقر 
قــيــادة الجيش فــي الــخــرطــوم، فيما قــامــت قــوات 

الــدعــم الــســريــع أمــس بــإغــاق شـــارع الجمهورية 
املــــؤدي إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي وســـط العاصمة 
النائب  قِبل  آخــر،  السير. في سياق  أمــام حركة 
العام في السودان، دعوى قضائية ضد الرئيس 
املعزول عمر البشير، بتهمة االنقاب على النظام 
الدستوري عام 1989. وأكدت هيئة االتهام، أمس، 
أن نيابة الخرطوم سوف تبدأ التحقيق بالقضية، 
العسكري من هــروب متورطن  املجلس  محذرة 
ل 

ّ
فــي انــقــاب الــبــشــيــر، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تفض

الــســودان وعــدم تسليمه  محاكمة البشير داخــل 
للمحكمة الجنائية الدولية.

Tuesday 14 May 2019

الحدث

طبول حرب تهّدد الخليج

الثالثاء  14  مايو/ أيار 2019 م  9  رمضان 1440 هـ  □  العدد 1716  السنة الخامسة

يتنافس عدد كبير 

من مناهضي 

التكتل األوروبي، 

على المقاعد 

الـ79 المخصصة 

لفرنسا في برلمان 

االتحاد.
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بعد التعزيزات العسكرية األميركية للوقوف في وجه »التهديدات اإليرانية«، جاءت 
تفجيرات الفجيرة لترفع وتيرة التوتر والمخاوف من مواجهة عسكرية بين واشنطن 

وطهران، في أجواء من التحشيد الدبلوماسي والعسكري األميركي

طهران ــ العربي الجديد

تــرتــفــع حــمــاوة املــواجــهــة اإليــرانــيــة 
األمــيــركــيــة أكــثــر فــأكــثــر، ســـواء على 
خــلــفــيــة مــــا يـــصـــدر عــــن املـــســـؤولـــن 
اإليرانين من تهديدات، أو بسبب التحشيد 
األمـــيـــركـــي الـــعـــســـكـــري والـــدبـــلـــومـــاســـي ضــد 
طــــــهــــــران، لـــــدرجـــــة أن الـــــحـــــرب الــــتــــي كـــانـــت 
مستبعدة حتى وقت قريب، والتي ال يريدها 
ســـوى رئــيــس الـــــوزراء اإلســرائــيــلــي بنيامن 
األميركي  القومي  األمن  نتنياهو ومستشار 
ــر صــنــع الــقــرار  ــ جـــون بــولــتــون وبــعــض دوائـ
 عــن بعض 

ً
فــي الــســعــوديــة واإلمـــــارات، فــضــا

أصحاب النفوذ في السلطة اإليرانية، ربما في 
الحرس الثوري، باتت في دائرة االحتماالت 
املــمــكــنــة. وجــــاءت تــفــجــيــرات الــفــجــيــرة، التي 
ــاقــــات نـــفـــط وســـفـــنـــا تــجــاريــة  اســـتـــهـــدفـــت نــ
إماراتية وسعودية، ليل السبت األحد، لترفع 
إلـــى مستويات  املــنــطــقــة  فــي  التصعيد  حـــدة 
 
ً
خطرة للغاية، وهي قد تشكل منعطفا فاصا
في الصراع بن طهران وواشنطن، ما يجعل 
واقعية  عسكرية،  مواجهة  وقــوع  احــتــمــاالت 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. وأتـــت التفجيرات، 
الــتــي ال تــــزال تــفــاصــيــلــهــا الــكــامــلــة غــامــضــة، 
بــعــد أيــــام مـــعـــدودة مـــن تـــحـــذيـــرات أمــيــركــيــة 
مــن وجــــود »تــهــديــدات إيــرانــيــة« الســتــهــداف 
ناقات نفط في املنطقة، ما اعتبره بعضهم 
»محاولة أميركية لصياغة مبررات مسبقة« 
ــى »مـــواجـــهـــة  ــ أو »الـــتـــحـــضـــيـــر« لـــانـــتـــقـــال إلـ

محدودة« أو حتى »حرب شاملة« مع إيران.
ذهبت  بوليسي«  »فــوريــن  مجلة  كــانــت  وإذا 
في تقديرها إلى أن التوترات املتصاعدة مع 
طهران تحمل تشابها مزعجا مع التحضير 
ــام 2003، وأهــمــهــا  ــ الــــعــــراق عـ لـــلـــحـــرب عـــلـــى 
األميركية،  اإلدارة  فــي  بولتون  جــون  وجـــود 
فـــإن بعضهم شــّبــه مــا يــجــري بــأجــواء حــرب 
الخليج الثانية، تحديدًا لجهة كثافة الحشد 
الــعــســكــري األمـــيـــركـــي فـــي الــخــلــيــج وتــركــيــز 
اإليــرانــي،  املــلــف  األميركين على  املــســؤولــن 
مايك  األميركية  الخارجية  وزيـــر  خصوصا 
ــبــــوع  ــيـــو، الـــــــذي ألــــغــــى زيـــــارتـــــن األســ ــبـ بـــومـ
املــاضــي فــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة، وعـــزى ذلــك 
عـــدل عن  إذ  بـــإيـــران،  إلـــى مــواضــيــع متعلقة 
ــعـــراق، ثم  ــف فــي بــرلــن وتــوجــه إلـــى الـ

ّ
الــتــوق

ألــغــى زيــــارة إلـــى غــريــنــانــد وعـــاد إلـــى بــاده 
مــن لــنــدن. فــي املــقــابــل، تــوّجــه بومبيو أمــس 
إلى بروكسل لاجتماع بنظرائه األوروبين، 
الرئيس  الــيــوم  بــومــبــيــو  يلتقي  أن  وُيــنــتــظــر 
سيرغي  ونظيره  بــوتــن  فاديمير  الــروســي 

الفـــروف فــي سوتشي، علما أنــه ألــغــى زيــارة 
لـــه كـــانـــت مـــقـــررة أمــــس إلــــى مـــوســـكـــو. وقـــال 
بومبيو في مقابلة مع شبكة »ســي. إن. بي. 
القوات األميركية  ســي«، ُبثت أمــس، إن نشر 
تشير  استخبارية  ملعلومات  استجابة  جــاء 
إلى هجمات إيرانية محتملة وبهدف ردعها. 
ــران أن تستهدف  ــ ــال: »فـــي حـــال قــــررت إيـ ــ وقـ
مصالح أميركية، ســواء كــان ذلــك في العراق 
أو أفغانستان أو اليمن أو أي مكان في الشرق 
األوســـــــط، فــنــحــن مــســتــعــدون لـــلـــرد بــطــريــقــة 

مناسبة«، مضيفا أن »هدفنا ليس الحرب«.
وتتسارع التطورات املتعلقة بامللف اإليراني 
األميركي، منذ إرسال اإلدارة األميركية حاملة 
الطائرات »أبراهام لنكولن« وقطعات بحرية 
حــربــيــة إلــــى املــنــطــقــة، وتــلــويــحــهــا بــالــخــيــار 
ــرورًا بــتــهــديــدات  ــ الــعــســكــري ضـــد طــــهــــران، مــ
إيــرانــيــة بــاســتــهــداف املــصــالــح األمــيــركــيــة في 
إلــى تحركات دبلوماسية  املنطقة، ووصــواًل 
»الفتة« تجري في األوســاط الدولية في هذا 
الــتــوقــيــت الــحــســاس، ومــنــهــا اجــتــمــاع عــقــده 
مــجــلــس شــــــؤون االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، أمـــس 
ــران  ــ اإلثــــنــــن، فــــي بـــروكـــســـل لــبــحــث مـــلـــف إيـ
والــــتــــطــــورات الـــجـــديـــدة املــتــعــلــقــة بـــاالتـــفـــاق 
ل بومبيو بن عواصم إقليمية 

ّ
النووي، وتنق

ودولية تحت عنوان »امللف اإليراني«.
الفجيرة  التوتر، تفجيرات  زاد من حدة  وما 
التي استهدفت ناقات نفط وسفنا تجارية. 
ــران  ــ وفـــيـــمـــا لــــم تــتــهــم اإلمـــــــــارات مـــبـــاشـــرة إيـ
اإلعام  لكن  التفجيرات،  وراء هذه  بالوقوف 
املقّرب منها ومن السعودية، ووسائل إعام 
االتهام  إسرائيلية وغــربــيــة، وّجــهــت أصــابــع 
إلى طهران. كما أن أوساطا إقليمية ودولية 

تنظر إلى الحادث في سياق التصعيد القائم 
بن واشنطن وطهران، وتستحضر تهديدات 
األخـــيـــرة بــمــنــع تــصــديــر الــنــفــط مــن املنطقة، 
ــال ُمـــنـــعـــت هــــي مــــن تـــصـــديـــر نــفــطــهــا.  ــ فــــي حـ
ــران بطريقتها وبشكل  إيــ نــفــت  مــن جــهــتــهــا، 
الــحــادث، واتهم  غير مباشر أي دور لها في 
عباس  اإليــرانــيــة،  الخارجية  باسم  املتحدث 
موسوي، أمس، »عناصر أجنبية ومتآمرين« 
بــالــوقــوف وراء الــتــفــجــيــرات، داعــيــا إلــى فتح 

تحقيق لكشف مابسات الحادث.
مــن جهته، وّجـــه رئــيــس لجنة األمـــن القومي 

اإليــرانــي،  الــبــرملــان  فــي  الخارجية  والسياسة 
حشمت الــلــه فــاحــت بــيــشــه، أصــابــع االتــهــام 
إلى »أطــراف ثالثة تستهدف جر املنطقة إلى 
حــــرب«، ليبعد واشــنــطــن عــن دائــــرة االتــهــام، 
ــا حـــــدث يـــهـــدف إلـــــى تــصــعــيــد  مـــعـــتـــبـــرًا أن مــ
الــتــوتــر بــن إيــــران الـــواليـــات املــتــحــدة وربــمــا 
وقوع حرب بينهما. وقال في تصريح لوكالة 
»إرنــا« الرسمية إن باده »هي األكثر التزاما 
بأمن املنطقة، وأظهرت ذلك من خال التوقيع 
على اتفاقيات أمنية مع دولها في تسعينيات 
القرن املاضي«، مشددًا على »ضرورة أن تكون 

منطقة الخليج الفارسي آمنة«.
طـــــهـــــران لـــــم تـــكـــشـــف عـــــن هــــويــــة »األطـــــــــراف 
الــثــالــثــة«، لكن مــن الــواضــح أن املــقــصــود هي 
»مجموعة ب«، التي اتهمها وزير الخارجية 
اإليـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف أكــثــر مــن مــرة 
إلى استدراج  بالسعي  األخيرة  الفترة  خال 
إلــى حرب  تــرامــب  الرئيس األميركي دونــالــد 
مع بــاده، في إشــارة إلى بولتون ونتنياهو 
وولــــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بـــن سلمان 

ووولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. 
إيرانية عن  تحليات  السياق، تحدثت  وفــي 
أن إســرائــيــل تــجــد فــي تــرامــب فــرصــة كبيرة 
لــجــّر واشــنــطــن إلـــى حـــرب مـــع طـــهـــران، وهــو 

ما عجزت عنه خال العقود املاضية. وسط 
هــذه األجـــواء املشحونة، حــذرت أوروبـــا من 
الراهنة، ودعــت مسؤولة  األوضـــاع  خطورة 
األوروبــي،  االتحاد  في  الخارجية  السياسة 
التصعيد  ب 

ّ
»تجن إلــى  موغريني  فيدريكا 

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــرب وزيـ ــ ــران«. كــمــا أعـ ــهــ مـــع طــ
البريطاني جيريمي هانت، عن قلقه »البالغ 
من خطر نزاع يندلع عن طريق الخطأ بسبب 

تــصــعــيــد غــيــر مــقــصــود مـــن كـــا الــطــرفــن«. 
ــام هـــذا الــوضــع »الــخــطــيــر« الـــذي يشّبهه  أمـ
مـــراقـــبـــون ومــحــلــلــون فـــي املــنــطــقــة والــعــالــم 
بمرحلة مــا قــبــل الـــعـــدوان عــلــى الــعــراق عــام 
بقناعتها  متمسكة  طــهــران  زالـــت  مــا   ،2003
بــأن فــرص وقـــوع حــرب معها ضئيلة جــدًا، 
ــــك وربــــمــــا فــي  إن لــــم تـــكـــن مـــعـــدومـــة. مــــع ذلـ
تناقض مــع هــذه الــقــراءة، تــرفــع طــهــران في 

الـــوقـــت نــفــســه، وبــشــكــل الفـــت وكــبــيــر، نــبــرة 
الــتــحــدي والــتــهــديــد، كــأن قلقا مــا يساورها 
مــن احتمال انـــدالع حــرب، هــي بغنى عنها. 
وهّدد قائد القوات البحرية للحرس الثوري 
اإليــرانــي، علي رضــا تنغسيري، أمــس، بأنه 
»فــي حــال ارتــكــبــت واشــنــطــن أي خــطــأ، ففي 
إمكانياتها  كل  األولــى سنستهدف  اللحظة 
الــرغــم مــن ذلـــك، استبعد  فــي املنطقة«. على 
التصعيد  واعــتــبــر  حـــرب،  وقـــوع  تنغسيري 
»أميركا  إن  قائا  األميركي »حربا نفسية«، 
الــتــفــاوض، ولن  إلــى طــاولــة  تضغط لجرنا 

ندخل مفاوضات تنفع العدو وتضر بنا«.
وفــي قـــراءة لــأوضــاع الــراهــنــة، تــبــدو بعض 
األجــواء التي سبقت العدوان األميركي على 
العراق قائمة، لكن أخرى غير موجودة، أقله 
حــتــى الــلــحــظــة. ومـــن الــعــنــاصــر املــتــوفــرة هي 
الــتــي صاغها  واملــســوغــات نفسها  املـــبـــررات 
العراق، منها  لغزو  آنــذاك  الجدد  املحافظون 
أن بغداد »أكبر راٍع لإلرهاب«، وأنها تسعى 
ــعــــّرض األمـــن  المـــتـــاك »قــنــبــلــة نــــوويــــة«، وتــ
من  أن  كــمــا  للخطر.  اإلقليمين  واالســتــقــرار 
فريق  وجـــود  حاليا،  املــتــوفــرة  العناصر  تلك 
متشدد من دعــاة الحرب في البيت األبيض، 
ــور، وبــعــض أعــضــائــه هم  ــ يــمــســك بــزمــام األمـ
من مهندسي الحرب على العراق، مثل جون 
ــــذي كــــان أحــــد أركـــــان املــخــطــطــن  بـــولـــتـــون، الـ

لغزو العراق.
لكن املختلف في الوضع الحالي، باملقارنة مع 
الــذي سبق غزو العراق، هو أن التحضيرات 
العسكرية األميركية في املنطقة وعلى الرغم 
مـــن اســتــدعــاء الــقــطــعــات الــبــحــريــة األخـــيـــرة، 
الفترة، األمر  أبــدًا بتحضيرات تلك  ــقــارن 

ُ
ت ال 

ــراب  ــذي يــدفــع مــحــلــلــن إيــرانــيــن إلـــى اإلعــ الــ
بــأن احتمال تكرار حــرب 2003  عن قناعتهم 
مــع إيــــران غــيــر وارد، وخــصــوصــا مــع األخــذ 
بــعــن االعــتــبــار الـــفـــارق الــكــبــيــر بــن الــقــدرات 
العسكرية إليران اليوم مع العراق خال تلك 
الــفــتــرة. بــاإلضــافــة إلـــى أنـــه لــم يــاحــظ خــال 
اآلونة األخيرة، أي تغيير في تموضع القوات 
وخصوصا  املنطقة،  في  املنتشرة  األميركية 
أركان  اكتمال  العراق. بالتالي، ومع عدم  في 
املقبلة،  القريبة  الفترة  إيــران خال  حرب مع 
فــإن السيناريو املــرجــح هــو وقــوع »مواجهة 
مـــحـــدودة« مضبوطة اإليــقــاع بــن الــطــرفــن. 
وفي هذا السياق، ال تستبعد أوساط إيرانية 
ــات جـــويـــة مــــحــــدودة ملــراكــز  ــربـ ــــه ضـ ــــوجَّ

ُ
أن ت

ومنشآت إيرانية. وكما حذر وزير الخارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف، في وقت سابق، 
فمن شأن أي حادث بحري أو بري أن يشعل 

مثل هذه املواجهة.
لكن ألسباب عديدة، فإن احتمال وقوع حرب 
اللحظة،  حتى  واردًا  ليس  إيـــران  مــع  شاملة 
فــهــي، كــمــا يــقــول مــســؤولــون إيـــرانـــيـــون، »لــن 
تــتــوقــف« شـــرارتـــهـــا عــنــد طـــهـــران، مـــا يعني 
املنطقة  فـــي  ستشتعل  مــتــعــددة  جــبــهــات  أن 
الشمالية  الجبهات  واحــد، خصوصا  آن  في 
والــجــنــوبــيــة إلســـرائـــيـــل، الــتــي »لـــن تتحمل« 
تداعيات أي حرب شاملة مع إيــران، بحسب 

تحليات إيرانية وغربية.
أن  السيناريو اآلخــر املحتمل أيضا، هو  أمــا 
تــشــهــد املــرحــلــة املــقــبــلــة »مـــواجـــهـــة عسكرية 
مــن جهة،  إيـــران وحلفائها  بــن  غير معلنة« 
والــــواليــــات املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فـــي املنطقة 
من جهة أخرى. فبعد تفجيرات الفجيرة، قد 
والسفن  النفط  لناقات  مماثلة  أحـــداث  تقع 
يعلن  اإلقليمية، من دون  املياه  في  اإليرانية 
أي طـــرف مــســؤولــيــتــه عــنــهــا، وخــصــوصــا أن 

نتنياهو هدد بذلك، ومعه أوساط أميركية.

عادل األحمدي

قبل نحو ثالثة أشهر، اجتمع 
السفير األميركي في اليمن ماثيو 

تولر، مع بعض املسؤولني اليمنيني، 
على مأدبة غداء، وتطّرق النقاش 

وقتها لجوانب عدة في أزمة البالد. 
أبدى تولر، الذي يستعد ملغادرة 
منصبه بعد انتهاء فترة عمله، 

اندهاشه من أنه رغم ضراوة الحرب 
التي يشهدها اليمن منذ سنوات، 
ورغم الظروف املعيشية واألمنية 
الصعبة في العديد من مناطقه، 

إال أّن نسبة النزوح الخارجي بني 
مواطنيه ضئيلة للغاية، قياسًا بدول 

أخرى تعيش ظروفًا مماثلة. 
يعود السبب، حسب رأيه، إلى 

التكافل االجتماعي منقطع النظير 
بني أبناء املجتمع اليمني، إذ قال 

إنه استمع إلى الكثير من القصص 
التي تتحدث عن أشكال عدة من هذا 
التكافل والتي ساهمت في التخفيف 

من وطأة اآلثار املأسوية للحرب 
ومساعدة اليمنيني على الصمود 

داخل البالد من دون االضطرار إلى 
النزوح. وأضاف تولر أّن التكافل بني 
اليمنيني ال يقتصر على من يعرفون 
بعضهم البعض أو من تربطهم صلة 

قرابة، بل إنه يمتد ملساعدة كل ذي 
حاجة أينما كان.

وبالتأكيد، تبدو مالحظة املسؤول 
األميركي غاية في الدقة، إذ تؤكد 
الوقائع أّن بعض امليسورين في 
اليمن يوزعون على املحتاجني 

أضعاف ما توزعه املنظمات اإلغاثية 
واملؤسسات الخيرية، ومن دون منٍّ 

وال أذى وال تصوير وال كاميرات. 
وهذه ربما هي النقطة املضيئة في 
الواقع املعتم الذي تمّر به البالد، إذ 
ساهمت الحرب في إظهار املعدن 

األصيل لهذا الشعب الذي يستحق 
حياة أفضل من هذه التي دفعته 

إليها الصراعات واألطماع والحروب.
وال شك أّن فئة املغتربني تؤدي 

دورًا رئيسيًا في هذا التكافل بعدما 
انضمت أغلب الفئات املجتمعية إلى 

خانة الحاجة والعوز، خصوصًا بعد 
انقطاع رواتب املوظفني في مناطق 

سيطرة الحوثيني منذ سنوات.
 املفارقة أّن اليمن في املقابل، 

ّ
ولعل

يكاد يكون البلد الوحيد الذي 
يصمد شعبه داخل أراضيه وتنزح 
ه خارج البالد، رغم وجود 

ُ
حكومت

مساحات كبيرة من األرض يمكن 
أن تعود إليها القيادة وتمارس 

منها مهامها. لكن ذلك لألسف غير 
ق 

ّ
ق لسببني؛ أحدهما متعل

ّ
متحق

بقيادة الشرعية التي ال تحمل على 
ما يبدو العزم الكافي للعودة التامة 

إلى اليمن، مع وجود استثناءات 
ق 

ّ
للعديد من املسؤولني، والثاني يتعل
بجملة من العراقيل تضعها القوى 

املوالية لدولة اإلمارات في املناطق 
التي ال تقع ضمن سيطرة الحوثيني، 

وعلى رأسها العاصمة املؤقتة 
عدن، ومدينة املكال، مركز محافظة 

حضرموت.

التصويت السري: مالذ النواب العراقيين للتمّرد فتح جبهة الساحل السوري لتشتيت الفصائل

تفجيرات 
الفجيرة تزيد 

احتماالت 
المواجهة

الحدث

أمين العاصي

عاد ريف الاذقية الشمالي إلى واجهة املشهد 
الـــســـوري مـــجـــددًا، مــع مــحــاولــة قــــوات الــنــظــام 
»قــضــم«  ــة، لـــ الـــتـــقـــّدم فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـ
مـــنـــاطـــق جــــديــــدة تــســيــطــر عــلــيــهــا املـــعـــارضـــة 
الــريــف، خصوصا  فــي هــذا  املسلحة  السورية 
ــــوات الــنــظــام  فــــي جـــبـــل األكـــــــــراد، إذ تــســعــى قــ
التي  البوابة  كونه  عليه  السيطرة  الستكمال 
تستطيع من خالها الولوج إلى عدة مناطق 
هــامــة فـــي ريـــف إدلــــب الــغــربــي، فـــي مقدمتها 
ويأتي  االستراتيجية.  الشغور  جسر  مدينة 
ذلـــك فيما دعـــت بريطانيا وفــرنــســا وأملــانــيــا، 
أمــس االثــنــن إلــى إنــهــاء التصعيد العسكري 
ــن الــقــلــق  ــرب ســــوريــــة، مــعــربــة عـ فـــي شـــمـــال غــ
وفشلت  األخــيــرة.  العنف  مــوجــة  إزاء  الشديد 
قوات النظام ومليشيات تساندها في إحداث 
اختراق في جبهة ريف الاذقية الشمالي، إذ 
ت، األحد، هجوما تصّدت له فصائل تابعة 

ّ
شن

الشام«  تحرير  و»هيئة  املسلحة،  للمعارضة 
ــوات  ــقـ )جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــا(، وكــــّبــــدت الـ
في  محلية  مصادر  وقالت  خسائر.  املهاجمة 
شــمــالــي الـــاذقـــيـــة، إن قــــوات الــنــظــام حــاولــت 
التقّدم مرات عدة على محور قرية الكبانة في 
منطقة كنسبة في جبل األكراد بريف الاذقية، 
بالبراميل  ف 

ّ
مكث جــوي  قصف  مــع  بالتزامن 

ــات الـــصـــواريـــخ واملــدفــعــيــة  ــمــ املــتــفــجــرة وراجــ
الثقيلة، والصواريخ شديدة االنفجار، إلحراز 
أي تـــقـــّدم مـــن ذلــــك املـــحـــور املـــطـــل عــلــى ريــف 
إدلب الغربي، إال أنها فشلت في ذلك. وأفادت 
»هيئة تحرير الشام«  مصادر إعامية تابعة لـ
تلوا، 

ُ
بــأن نحو 30 عنصرًا من قــوات النظام ق

مـــحـــاولـــة القـــتـــحـــام منطقة  األحــــــد، خــــال 12 
كبانة في ريف الاذقية الشمالي.

البارز في ظل محاوالت  التطور  ويأتي هــذا 
قوات النظام تضييق الخناق على الفصائل 

بغداد ـ سالم الجاف، محمد علي

كشفت مصادر في مجلس النواب العراقي عن 
كتل  قـــادة  قبل  مــن  وجـــود مطالب متصاعدة 
برملانية للعودة إلى طريقة التصويت اليدوي، 
»الــعــلــنــي« داخــــل اجــتــمــاعــات  أو مـــا يــعــرف بـــ
الــبــرملــان، بـــداًل مــن الــتــصــويــت اإللــكــتــرونــي أو 
ــرارات والــتــشــريــعــات، وذلـــك  ــقــ الـــســـري عــلــى الــ
ــمــــرد« لــــدى عــدد  بــســبــب اكـــتـــشـــاف حـــــاالت »تــ
غير قليل من أعضاء البرملان على توجيهات 
رؤســـــاء األحــــــزاب والــكــتــل الــتــابــعــن لــهــا. وال 
ــتـــي يــشــهــدهــا الـــبـــرملـــان  تــقــتــصــر الـــظـــاهـــرة الـ
الــــحــــالــــي، فــــي نــســخــتــه الــــرابــــعــــة مـــنـــذ الـــغـــزو 
على   ،2003 عام  للعراق  البريطاني  األميركي 
تيار دون آخــر، إال أن نــواب البصرة ونينوى 
بـــدوا أكــثــر تــمــردًا عــلــى آراء رؤســــاء كتلهم أو 
إجــمــاع قـــادة أحــزابــهــم، فــي مــلــفــات كــاملــوازنــة 
لــلــبــاد ومــشــاريــع التنمية والــطــعــون  الــعــامــة 
بخطوات وزراء ومسؤولن تجاه محافظاتهم.

القانونية  بالدائرة  أفاد مسؤول  السياق،  في 
في البرملان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
بــــأن »بـــعـــض قـــــادة الــكــتــل ُيـــخـــّونـــون أعــضــاء 
ــى جـــبـــهـــاتـــهـــم ويــــــــــرون أنــــهــــم ال  ــ ــ ــمـــون إلـ ــتـ ــنـ يـ
يـــصـــّوتـــون عــلــى مــشــاريــع الـــقـــوانـــن كــمــا يتم 
االتــــفــــاق عــلــيــهــا مــســبــقــا«، كــاشــفــا أن »ثــاثــة 
رؤســــاء كــتــل عــبــروا عــن رغــبــتــهــم فــي الــعــودة 
إلــى التصويت الــيــدوي الــذي كــان معمواًل به 
الــقــديــم، بحيث  الــبــرملــان  الــســابــق بمبنى  فــي 
يرفع كل نائب يــده خــال الجلسة للتصويت 
بنعم ثم يرفع من يريد التصويت با يده في 

الخطوة الثانية من التصويت«.
بهذه  للتصويت  »الـــعـــودة  أن  املــســؤول  ــد  وأكـ
ــلـــوب  الـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مــــطــــروح واعـــتـــمـــاد األسـ
األصـــوات  واحــتــســاب  التصويت  فــي  الحديث 
وتوثيقها أمر مهم ويؤصل لعمل مؤسساتي 
رصــــن لــلــبــرملــان«. وربــــط بـــن طــلــبــات بعض 

الاذقية، ومن ثم فإن مهمة هذه القوات تبدو 
شاقة مع استعداد فصائل الجيش السوري 

الحر للمواجهة املتوقعة منذ زمن.
ولــطــاملــا كـــان ريـــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي مسرح 
مـــعـــارك كــبــرى خــــال الـــســـنـــوات املــاضــيــة بن 
من جهة،  تساندها  ومليشيات  النظام  قــوات 
السورية من جهة أخرى،  املعارضة  وفصائل 
والتي كانت تسيطر على قسم كبير من ريف 
الاذقية الشمالي الذي يضم جبلي التركمان 
واألكـــــــراد الـــهـــامـــن. وبــلــغــت املـــعـــارضـــة ذروة 
تقّدمها في بدايات عام 2014 بسيطرتها على 
مــديــنــة كــســب االســتــراتــيــجــيــة، فـــهـــددت بــذلــك 
مدينة الاذقية، كبرى مدن الساحل السوري. 
كــمــا ســيــطــرت عــلــى قـــريـــة الــســمــرا الــشــهــيــرة، 
وهي آخر قرية سورية على الحدود التركية، 
وتمثل نقطة التقاء الشاطئ التركي بالشاطئ 
 منتصف العام ذاته 

ّ
السوري. ولكن النظام شن

هجوما عسكريا واسع النطاق، استعاد عقبه 
املدينة التي يشّكل سوريون من أصول أرمنية 
أغلبية سكانها، وهو ما وضع حدًا ملحاوالت 
ــر الــســيــطــرة  فـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الــــســــوري الـــحـ
املعارضة  وتــراجــعــت  الــســوري.  الساحل  على 
املسلحة تحت ضغط ناري روسي أواخر عام 
املناطق  معظم  عــن   ،2016 عـــام  وخـــال   2015
الاذقية  ريــف  فــي  عليها  تسيطر  كانت  التي 
بما فيها جبل »غزالة«، النقطة األعلى في جبل 
األكراد بعد قمة »النبي يونس«، والذي يتمتع 
ــه على  ــرافـ بــأهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة إلشـ
األكــراد والتركمان  مساحة واسعة من جبلي 
وصــــواًل إلـــى الــحــدود الــتــركــيــة وجــبــل األقـــرع. 
وأّمن الروس بذلك قاعدة حميميم العسكرية 

التي أقاموها في الساحل السوري.
ولـــفـــت الـــقـــيـــادي فـــي الــجــيــش الــــســــوري الــحــر 
مصطفى ســيــجــري، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إلـــى أن الــنــظــام »يــبــذل جــهــودًا في 
محاولة للسيطرة على أهم معاقل الثوار في 

 
ّ

قــوانــن. ولــطــاملــا ظل تعطيل تمرير مــشــاريــع 
لــســنــوات مــخــتــزاًل بشخصيات  الــبــرملــان  عمل 
املشهد، كنوري  بـــإدارة  عــدة تتحكم  سياسية 
املالكي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وإياد 
عـــاوي وإيـــاد الــســامــرائــي وأســامــة النجيفي 
ومسعود البارزاني وهادي العامري وآخرين 
على نحو أقل. لكن يبدو أن هذا الوضع تغير.

أن »نحو  النائب نفسه  السياق، أوضــح  وفــي 
سبعة أشهر من عمل البرملان أثبتت أن قادة 
الكثير من قدرتهم السابقة على  الكتل فقدوا 
ــار  ــإرادات وأصـــــوات الـــنـــواب«. وأشـ ــ الــتــأثــيــر بــ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  ــعـ فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
النواب  على  املهمة  سّهل  السري  »التصويت 
املتمردين«. وأضاف أنه »حتى في الكتلة التي 
تّدعي تماسكها كاإلصاح والبناء واألحزاب 
الــكــرديــة، فـــإن الــقــرار لــيــس بــيــد قـــادة الــكــتــل«، 
ة  ــواب مـــن عــبــاء ــنــ مــشــيــرًا إلــــى أن »خــــــروج الــ
قادة التكتات زاد من نسبة حدوث املفاجآت 

والقرارات غير املتوقعة«.
من جانبه، أفاد النائب عن تيار الحكمة علي 

فــي شــمــال غــربــي الــبــاد، مــن خــال فتح عدة 
ــي وقـــــت واحــــــد لــتــشــتــيــت قـــواهـــا  جـــبـــهـــات فــ
على  العسكري  جهدها  تركيز  مــن  ومنعها 
جبهة ريف حماة الشمالي. وال تزال فصائل 
تــابــعــة لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة تــســيــطــر على 
جــانــب مـــن جــبــل األكــــــراد فـــي ريــــف الــاذقــيــة 
الشمالي الذي تنتشر فيه أيضا قوات تابعة 
»هيئة تحرير الشام«، ومجموعات جهادية  لـ
أخـــــرى تـــــدور فـــي فــلــكــهــا. ومــــن الــــواضــــح أن 
قوات النظام تحاول نقل املعركة إلى مناطق 
جــديــدة فــي شــمــال غــربــي ســوريــة. وكـــان من 
ــنـــظـــام الـــتـــقـــّدم  ــتـــوقـــع أن تــــحــــاول قــــــوات الـ املـ
مع  الحدودية  الشغور  جسر  مدينة  باتجاه 
تــركــيــا، ولــكــن الــطــريــق إلــيــهــا يــمــر عــبــر ريــف 

رؤســــاء الــكــتــل وبـــن شــعــورهــم بـــأن نــوابــا من 
تــيــارهــم ال يــصــّوتــون كــمــا يــتــم االتـــفـــاق عليه 

مسبقا قبل دخول الجلسة البرملانية.
ــواب أن »الــــتــــمــــّرد بـــــدأ فــي  ــ ــنـ ــ وكــــشــــف أحـــــد الـ
ــان، يــومــهــا  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــيــــس الـ ــتــــخــــاب رئــ جـــلـــســـة انــ
مفاجئ،  الحلبوسي على نحو  اختير محمد 
ــول جلسة  عــلــمــا أن االتـــفـــاق املــســبــق قــبــل دخــ
العبيدي،  منافسه خالد  على  كــان  التصويت 
الدين مقتدى  املــدعــوم من رجــل  التحالف  عن 
الــصــدر«. وتــكــرر مــوضــوع عــدم الــتــزام النواب 
بتوجيهات رؤساء الكتل أكثر من مرة. وشهد 
الـــعـــديـــد مـــن الــجــلــســات مـــفـــاجـــآت خــصــوصــا 
ــراع عــلــى وزراء حــكــومــة عـــادل  ــتـ جــلــســات االقـ
عــبــد املـــهـــدي ورفــــض مــرشــح الــداخــلــيــة فــالــح 
فــيــصــل  الــــــدفــــــاع  وزارة  ومـــــرشـــــح  ــيــــاض  ــفــ الــ
الــجــربــا. بــاإلضــافــة إلـــى جــلــســات الــتــصــويــت 
عــلــى مـــوازنـــة الــعــام الــحــالــي 2019 املــالــيــة ثم 
نوفل  نــيــنــوى،  محافظ  إقــالــة  على  التصويت 
العاكوب في مارس/آذار املاضي )على خلفية 
غرق عّبارة املوصل(. كما أدت التباينات إلى 

جــبــال الــســاحــل، وتــحــديــدًا قــريــة الــكــبــانــة ذات 
الرمزية العالية لدى الثوار األوائل«. وأوضح 
عتبر أولـــى الــقــرى املــحــررة 

ُ
أن »هـــذه الــقــريــة ت

منذ عام 2012، والحاضنة األولى للناشطن 
ــادة الــحــراك الــثــوري األوائــــل الــهــاربــن من  وقــ
املــاحــقــات األمــنــيــة والــشــبــيــحــة داخــــل مدينة 
الــاذقــيــة، والــحــاضــنــة أيــضــا ألوائـــل الضباط 
ــقـــن عـــــن نــــظــــام بــــشــــار األســــــــــد، ومـــنـــذ  ــنـــشـ املـ
ُيــرفــع عليها سوى  لــم  الــيــوم  تحريرها وإلـــى 
علم الــثــورة الــســوريــة«. وأوضـــح سيجري أن 
»الــكــبــانــة خــاضــعــة لــســيــطــرة أبــنــائــهــا وأبــنــاء 
جبل األكــراد بشكل عام بعيدًا عن االنتماءات 
ــم تــســتــطــع قــــوات  ــ الـــفـــصـــائـــلـــيـــة«، مــضــيــفــا: »لـ
األحــد، وقــد تكّبدت  التقّدم في هجوم  النظام 
القرية  أن  إلــى  ولفت  كــبــيــرة«.  خسائر بشرية 
عتبر أعلى 

ُ
املذكورة من الناحية العسكرية »ت

حاليا«،  الثوار  لسيطرة  خاضعة  جبلية  قمة 
مــشــيــرًا إلــــى أن »بـــقـــاء الــقــريــة تــحــت ســيــطــرة 
القرى  كل  استعادة  إمكانية  يعني  املعارضة 
والبلدات التي خسرناها في الفترة السابقة، 
إذا  وعـــودة هــذه املناطق تعتبر مسألة وقــت، 
ما توفر الدعم العسكري واللوجستي الازم«.
وشــــــرح ســـيـــجـــري، الــــــذي يـــتـــحـــدر مــــن ريـــف 
الاذقية، أن »سيطرة النظام على هذه القرية 
الساحل بشكل  مللف  إغاقا  تعتبر  )الكبانة( 
شبه كامل«. وأضــاف: »بالنسبة له )النظام( 
عتبر الــكــبــانــة مــفــتــاح املــنــطــقــة، ألنــهــا أعلى 

ُ
ت

الغاب  الشغور وسهل  قمة مطلة على جسر 
وبــــدامــــا والـــنـــاجـــيـــة والـــشـــغـــر والـــجـــانـــوديـــة 
ــنــــاطــــق، وصــــــــواًل إلـــــى جــبــل  ــن املــ وغـــيـــرهـــا مــ
الــزاويــة فــي محافظة إدلـــب، وســيــطــرة قــوات 
الــنــظــام عــلــيــهــا تــعــنــي رصـــد املــنــطــقــة نــاريــا، 
ومــن ثم يصبح تقّدم هــذه الــقــوات إلــى باقي 
املــنــاطــق أســهــل كــونــهــا ســتــقــود املـــعـــارك من 
األعــلــى إلـــى األســـفـــل، ومـــن هــنــا تنبع أهمية 

الكبانة الكبيرة لدى الثوار والنظام«.

ــأن »اســتــقــال الـــنـــواب بــقــراراتــهــم  الــبــديــري، بـ
ال يــمــثــل تــــمــــّردًا، وإن كــــان كـــذلـــك فــهــو حــالــة 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــٍث لــ ــديــ ــدًا فــــي حــ ــؤكــ إيـــجـــابـــيـــة«، مــ
الجديد«، أن »كل عضو في البرملان ممثل ملائة 
ألــف شخص. وعليه أن يــؤدي األمــانــة امللقاة 
على عاتقه بإخاص، ويجب أن ينتهي األمر 
واعتبر  السابقة«.  البرملانات  فــي  بــه  املعمول 
أن »عضو البرملان غير ملزم بموضوع زعماء 
الـــدورة  هــذه  فــي  السياسية، والحــظــنــا  الكتل 
النواب ال يمتثلون  كثيرا من أعضاء مجلس 
ألوامر زعماء كتلهم السياسية«، الفتا إلى أن 
»هؤالء يقررون وفقا لقناعتهم الشخصية من 
دون الرجوع للكتلة وهذا أمر عظيم«. وتابع 
ــعــّد إشــراقــة جيدة 

ُ
»هــذه مسألة جيدة جــدًا وت

لعهد الديمقراطية«.
ائتاف  عــن  البرملان  توقع عضو  ذلــك،  مقابل 
»تشهد  أن  البعيجي،  الــقــانــون منصور  دولــة 
األيــــام املقبلة زيــــادة فــي حــركــة الــتــمــرد داخــل 
ــقـــات فــي  ــتـــوافـ ــــواب، بـــعـــد فـــشـــل الـ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
كتلة  »تشكيل  مرّجحا  الــشــعــب«،  مشاكل  حــل 
مــعــارضــة داخـــل قبة الــبــرملــان مــن أجــل تقويم 
ــــى أن  ــفـــت إلـ عـــمـــل الــســلــطــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة«. ولـ
البرملانية  الــــدورة  فــي   تشكلت 

ً
»الــلــجــان مــثــا

السابقة فــي شهر واحـــد، فــي حــن استغرقت 
ــدورة الــحــالــيــة«. ورأى أن  ــ مـــدة طــويــلــة فـــي الــ
»بــــعــــض الـــكـــتـــل تـــتـــمـــّرد هــــي األخــــــــرى داخــــل 
ــــذي يــعــجــبــهــا تــصــّوت  الـــبـــرملـــان، فــالــقــانــون الـ
عــلــيــه، وتــنــســحــب مـــن الــجــلــســات لــــدى طــرح 
الــقــانــون الــــذي ال يــعــجــبــهــا«. مــن جــهــتــه، رأى 
»التمرد  أن  الطائي،  السياسي، محمد  املحلل 
مــوجــود داخــــل الــبــرملــان، بــدلــيــل عـــدم انــجــرار 
كتلهم«.  ــاء  رؤســ رغــبــات  وراء  الــنــواب  جميع 
ــح فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  ــ وأوضـ
الــذي  للنائب  مشتركة  مصلحة  ذلــك  »فــي  أن 
سيحظى بثقة ناخبيه مجددًا، واملواطن الذي 

سيجد نوابا يمثلونه بشكل سليم«.

حسين  ــام  غ اإليــرانــيــة  القضائية  السلطة  باسم  المتحدث  أعلن 
إسماعيلي، أمس االثنين، أنه »صدر حكم على إيرانية كانت مسؤولة 
بالمجلس البريطاني وتتعاون مع جهاز المخابرات البريطاني، بالسجن 
كانت  »العميلة  أن  وأضــاف  واضحة«.  اعترافات  بعد  سنوات  عشر 
مسؤولة عن مشاريع التسلل الثقافي إلى إيران«. ولم يحّدد إسماعيلي 
هويتها، لكنه قال إنها »كانت طالبة في بريطانيا قبل أن تعيّن للعمل 

في المجلس البريطاني«.

السجن لـ»عميلة ثقافية«

تفسير 
التصريح

في تعليق على تغريدته 
بشأن حادث الفجيرة، والتي 

قال فيها إنه أظهر أن 
أمن جنوب الخليج أشبه 
بالزجاج، أكد رئيس لجنة 
األمن القومي والسياسة 

الخارجية في البرلمان 
اإليراني، حشمت اهلل 

فاحت بيشه، أمس اإلثنين، 
أنه كان يريد من ذلك 

التحذير من أن دول جنوب 
الخليج »هي المتضررة 

أكثر من غيرها بتحويلها 
المنطقة إلى منطقة 
عسكرية، وأن تفجيرات 
الفجيرة أظهرت هذا 

الواقع«.

متظاهرة في بروكسل 
ضد الحرب )دورسان 

ايدمير/األناضول(

إضاءة تقرير

)Getty/دعا قادة كتل للعودة إلى نظام التصويت برفع األيدي )واثق خزاعي
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  شرق
      غرب

إياد البغدادي بحماية 
كيانين نرويجيين

في  املقيم  الفلسطيني  الناشط  قــال 
)الصورة(،  البغدادي  إيــاد  النرويج 
إنــــــه حـــصـــل عـــلـــى حـــمـــايـــة كــيــانــن 
نــرويــجــيــن بــعــد أن أبــلــغــت وكــالــة 
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة »ســـي آي 
إيـــــــه«، املـــســـؤولـــن بــــوجــــود تــهــديــد 
غــيــر مــحــدد ضـــده. وقـــال الــبــغــدادي 
لـــصـــحـــافـــيـــن فــــي الــــنــــرويــــج، أمـــس 
 هــنــاك مـــشـــروعـــات لها 

ّ
اإلثـــنـــن، إن

صلة بالسعودية كان يعمل عليها، 
ربما جعلته هدفا للرياض، موضحا 
أنه يعمل مع فريق محققن، للنظر 

ــالـــك صــحــيــفــة  ــزاز مـ ــتــ فــــي قــضــيــة ابــ
بيزوس،  جيف  بــوســت«  »واشنطن 
لتوثيق  مشروعا  أيضا  يقود  وأنــه 
مـــحـــاوالت ســعــوديــة لــلــتــأثــيــر على 
التعليقات السياسية على »تويتر«.
)أسوشييتد برس(

مطالبات بكشف مصير 
المخفيين قسرًا في 

سورية
ثــمــانــي مــنــظــمــات حقوقية  طــالــبــت 
دولــــيــــة وســـــوريـــــة، بــيــنــهــا »الـــعـــفـــو 
ــــس  ــتـ ــ الـــــــدولـــــــيـــــــة« و»هــــــيــــــومــــــن رايـ
ــنــــن، املــجــتــمــع  ووتـــــــش«، أمــــس اإلثــ
ــراف  ــ ــ ــغـــط عــــلــــى أطـ ــالـــضـ الــــــدولــــــي بـ
الـــنـــزاع كـــافـــة فـــي ســـوريـــة، للكشف 
املخفين  آالف  عــشــرات  مصير  عــن 
تعسفي.  بشكل  واملحتجزين  قسرًا 
ــــت هـــــذه املـــنـــظـــمـــات فــــي بــيــان 

ّ
ــث وحــ

مـــــشـــــتـــــرك مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــــــدول 
األعــــضــــاء فـــي مــجــلــس األمــــــن، على 
 االعتقاالت 

ّ
إلى ملف فــورًا  »التطّرق 

الـــتـــعـــســـفـــيـــة وعــــمــــلــــيــــات الـــخـــطـــف 
والتعذيب واإلخفاء القسري بشكل 
الــنــطــاق، لعشرات اآلالف من  واســع 

السورين«.
)فرانس برس(

الجيش التركي يعزز 
وحداته قرب سورية

العاملة  قواته  التركي  الجيش  عــزز 
قــــرب الـــحـــدود الـــســـوريـــة، بـــوحـــدات 
مــقــاتــلــة جـــديـــدة إثـــر تـــعـــّرض نقطة 
لــه بمحافظة إدلـــب،  مــراقــبــة تــابــعــة 
ــيــــة.  العــــــتــــــداء خـــــــال األيــــــــــام املــــاضــ
وقـــالـــت وكـــالـــة أنـــبـــاء »األنــــاضــــول«، 
 عــســكــريــا 

ً
ــا ــ ــ  رتـ

ّ
ــــن، إن ــنـ ــ أمـــــس اإلثـ

يــضــم الــعــديــد مــن اآللــيــات القتالية 
واملــدرعــات انطلق من منطقة قريق 
الباد،  خان بوالية هاتاي جنوبي 
نحو الوحدات العسكرية املتمركزة 

على الحدود مع سورية.
)األناضول(

53 مؤبدًا بحق المتهم 
بتفجير الريحانية 

التاسعة  الــجــنــايــات  محكمة  قــضــت 
فــي أنـــقـــرة، أمـــس اإلثـــنـــن، بالسجن 
املؤبد 53 مرة على املتهم علي نازيك، 
ــي تــفــجــيــر الـــريـــحـــانـــيـــة،  ــــورط فــ ــتـ ــ املـ
املــديــنــة الـــواقـــعـــة عــلــى الـــحـــدود مع 
سورية، عام 2013. واتخذت املحكمة 
قـــرارهـــا بــعــد أن كـــان االدعـــــاء الــعــام 
قــد طــلــب فــي وقـــت ســابــق، تجريمه 
لدوره في التخطيط وتنفيذ تفجير 
 53 راح ضحيته  الـــذي  الــريــحــانــيــة، 

شخصا من السورين واألتراك.
)العربي الجديد(

موريتانيا: دعوة 
إلعادة العالقات مع قطر

ــيـــادي فـــي حــــزب »االتـــحـــاد  ــقـ دعــــا الـ
مـــن أجـــل الــجــمــهــوريــة« الــحــاكــم في 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، الــخــلــيــل ولــــد الــطــيــب، 
ــــد عـــبـــد الــعــزيــز  الـــرئـــيـــس مــحــمــد ولـ
ــــى إعــــــــادة الـــعـــاقـــات  )الــــــصــــــورة( إلــ
ــع قـــطـــر، ومـــــن ثــم  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
الــقــيــام بــوســاطــة لــحــلــحــلــة الــخــاف 
الـــخـــلـــيـــجـــي. واعـــتـــبـــر ولـــــد الـــطـــيـــب، 
وهو نائب سابق وعضو مؤثر في 
الـــحـــزب الــحــاكــم، فـــي مــقــال لـــه أمــس 
اإلثــــنــــن، أن هـــــذه الــــخــــطــــوات »هـــي 
ــا تــقــتــضــيــه املـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ مـ
والـــقـــومـــيـــة ويــمــلــيــهــا كـــذلـــك الـــــوازع 

الوطني والقومي«.
)العربي الجديد(



القدس  إلى  أبيب  المتحدة سفارتها من تل  الواليات  قبل عام، نقلت 
المحتلة. الخطوة التي جاءت قبل يوم واحد من ذكرى النكبة، شكلت 
الفلسطينية  القضية  المرتبط بمشروع تصفية  المخطط  فصًال من 

المعروف بـ»صفقة القرن«

يبدو الوضع 
الفلسطيني في 

أسوأ مراحله 
بعد عام من 
نقل السفارة 

األميركية إلى 
القدس المحتلة، 

في ظل االنقسام 
الداخلي وتراجع 

الدعم العربي 
وتزايد الضغوط 

على السلطة، 
والتي ال يبدو أنها 

تمتلك خطة 
حقيقية قادرة 
على مواجهة 

الخطوات األميركية 
المتتالية الهادفة 

لتصفية القضية 
الفلسطينية

45
سياسة

إلى  أدت  عمليات  فــي  الكيانات  وتلك  الـــدول 
مقتل أو جــرح مواطنني أميركيني. وقــد دفع 
 هذا القانون قيادة السلطة الفلسطينية 

ّ
سن

األميركية  املساعدات  تلقي  عن  االعتذار  إلى 
ــة، خــشــيــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــا األمـ ــهــ ــهــــزتــ املـــخـــصـــصـــة ألجــ
ــعــــويــــضــــات مـــالـــيـــة  ــلــــى دفـــــــع تــ ــا عــ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ إجـ
ضخمة بسبب سقوط مستوطنني يحملون 
قتلى  واألمــيــركــيــة،  اإلسرائيلية  الجنسيتني 
املقاومة داخل  نفذتها  وجرحى في عمليات 

الضفة وإسرائيل.
ــانــــي املـــــراحـــــل الـــرئـــيـــســـيـــة الســتــراتــيــجــيــة  ثــ
ــــاءات  ــ ــــرح خـــطـــة اإلمـ ــب، تــتــمــثــل فــــي طـ ــرامــ تــ
والتي  الــقــرن«،  »صفقة  بـ املعروفة  األميركية 
يستدل مما ُســـرب مــن بــنــودهــا، أنــهــا تهدف 
الضفة  في  اإلسرائيلية  املصالح  إلى ضمان 
اليمني  يراها  كما  املحتلة،  والقدس  الغربية 
ــــي. فـــكـــل الـــتـــســـريـــبـــات أجــمــعــت  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
ــتـــال، مــن ضــم الــتــجــّمــعــات  عــلــى تــمــكــني االحـ
االســتــيــطــانــيــة واملـــســـتـــوطـــنـــات الــنــائــيــة في 
الضفة الغربية املحتلة، واحتكاره صاحيات 
األمـــن والــســيــطــرة عــلــى الـــحـــدود، وبــذلــك فــإن 
الكيان الفلسطيني الذي يمكن أن يرى النور 
في الضفة الغربية إثر تطبيق هذه »الصفقة« 

لن يتجاوز صيغة الحكم الذاتي.
الرفض  تــقــوم على استغال  املــراحــل  ثــالــث 
اإلعــان  فــور  للصفقة  املــتــوقــع  الفلسطيني 
عــنــهــا رســمــيــا فـــي شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
املــقــبــل كــمــا هـــو مـــرجـــح، فـــي تــبــريــر إقــــدام 
الحكومة التي يعكف بنيامني نتنياهو على 
تشكيلها، على فرض السيادة اإلسرائيلية 
الغربية،  الضفة  فــي  املستوطنات  كــل  على 
ليعقب ذلك اعتراف أميركي بهذا الضم، على 
غرار إقرار واشنطن بالسيادة اإلسرائيلية 
على الــجــوالن الــســوري املحتل. وقــد مهدت 
اإلدارة األميركية لاعتراف بفرض السيادة 
الضفة  فــي  املستوطنات  على  اإلسرائيلية 
الــغــربــيــة بــشــكــل صـــريـــح. فــفــي كــلــمــتــه أمـــام 
ــرًا  ــيـ ــوي، الـــــــذي نــظــمــتــه أخـ ــنــ ــســ املــــؤتــــمــــر الــ
ــرز »أيـــبـــاك«،  منظمة الــلــوبــي الــيــهــودي األبــ
قــال السفير األمــيــركــي فــي إســرائــيــل ديفيد 

ــرات عــــلــــى أن  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــدل كـــــل املـ ــ ــ األمــــيــــركــــيــــة، تـ
ــا ســبــقــه مــــن إعــــــان الـــقـــدس  ــ ــذا الــــقــــرار ومـ ــ هـ
املــحــتــلــة عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، مــثــا تجسيدًا 
الســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة شــامــلــة تــهــدف إلــى 
حسم مصير الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
بــمــا يــتــوافــق مـــع املــنــطــلــقــات األيــديــولــوجــيــة 
والسياسية لقوى اليمني العلماني والديني، 
الــتــي تشكل االئــتــاف الــحــاكــم فــي تــل أبــيــب. 
ويــتــضــح مـــن خـــال الــســلــوك األمــيــركــي ومــا 
تـــم تــســريــبــه مـــن مــعــلــومــات حـــول اتــجــاهــات 
موقف البيت األبيض من الصراع، أن تنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــة تـــرامـــب الـــهـــادفـــة إلــــى تصفية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــمــر بــثــاث مــراحــل 
رئيسية، أولها ممارسة الضغوط السياسية 
خال  من  الفلسطينيني،  على  واالقتصادية 
تحطيم خطوطهم الحمراء ومحاولة دفعهم 
تصفية  إلــى  الهادفة  املشاريع  مع  للتعايش 
ــــراف  ــتـ ــ ــــني االعـ قـــضـــيـــتـــهـــم، عـــبـــر املــــــزاوجــــــة بـ
السفارة  ونقل  لاحتال  كعاصمة  بالقدس 
األمــيــركــيــة إلــيــهــا، وإغـــــاق مــمــثــلــيــة منظمة 
الـــتـــحـــريـــر فــــي واشـــنـــطـــن، وفــــــرض عــقــوبــات 
ــلــت فــي الــتــوقــف عن 

ّ
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، تــمــث

اإلســهــام فــي مــوازنــة »وكــالــة غــوث وتشغيل 
ووقــف  ــروا(،  ــ ــ )أونـ الفلسطينيني«  الــاجــئــني 
أنشطة وكالة التنمية األميركية في األراضي 
أي  تقديم  عن  تماما  والتوقف  الفلسطينية، 
الفلسطينية،  املدنية  للمؤسسات  مالي  دعم 
أو  الفلسطينية  للسلطة  تابعة  كانت  ســواء 

للمجتمع املدني.
بت 

ّ
وعلى الرغم من أن اإلدارة األميركية تجن

لألجهزة  املخصصة  املالية  املساعدات  قطع 
األمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــســلــطــة، مـــن أجــــل تــوفــيــر 
بني  األمــنــي  التنسيق  بتواصل  تسمح  بيئة 
هــذه األجــهــزة ومخابرات االحــتــال وجيشه، 
والذي يسهم بشكل كبير في تحسني الواقع 
الـــكـــونـــغـــرس، في  أن  ــل، إال  ــيـ ــرائـ ــنـــي إلسـ األمـ
 قــانــونــا يــســمــح بـــرفـــع دعــــاوى 

ّ
ــن املـــقـــابـــل، ســ

تــعــويــض أمــــام املــحــاكــم األمــيــركــيــة ضـــد كل 
دولــة أو كيان يحصل على مساعدات مالية 
أميركية، فــي حــال شــارك مواطنون مــن هذه 

فريدمان، إن ترامب يدرك األهمية القصوى 
كمرّكب  الغربية  الضفة  فــي  للمستوطنات 
ــــن إلســـرائـــيـــل. من  أســـاســـي فـــي ضـــمـــان األمـ
ح وزيــر الخارجية األميركي مايك 

ّ
جهته، مل

لجنة  عقدتها  استماع  في جلسة  بومبيو، 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
قبل نحو ثاثة أسابيع ردًا على سؤال عن 
موقف اإلدارة من إعان نتنياهو نيته ضم 
إلى  إسرائيل،  إلــى  الضفة  في  املستوطنات 

أن اإلدارة ستعترف بهذا القرار.
أن جاهر ترامب قبل نحو عــام بأن  وسبق 
ــراف األمـــيـــركـــي بــالــقــدس  ــتــ الـــهـــدف مـــن االعــ
عــاصــمــة إلســرائــيــل ونــقــل الــســفــارة إلــيــهــا، 

القدس وإخراجها  ل في حسم مصير 
ّ
يتمث

من إطار التفاوض مع السلطة الفلسطينية. 
الـــذي جمعه بنتنياهو  الــلــقــاء  فــفــي أعــقــاب 
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر »دافـــــوس«، الـــذي ُعقد 
بعيد اإلعان عن اعترافه بالقدس كعاصمة 
إلســـرائـــيـــل، قــــال تـــرامـــب إن مــصــيــر الــقــدس 
ــيـــل  ــرائـ ــفـــاوض بـــــني إسـ ــتـ ــلـ ــد مـــــــادة لـ ــعـ ــــم يـ لـ

والفلسطينيني.
اإلدارة  ــان  ــبــ ــســ حــ ــي  ــ فــ ــن  ــكــ يــ ــم  ــ ــ ل ــا  ــ مــ أن  إال 
ــل فـــي أن نقل 

ّ
ــبـــدو، يــتــمــث األمـــيـــركـــيـــة، كــمــا يـ

املواقف األخرى  القدس وجملة  إلى  السفارة 
ل 

ّ
تمث والتي  ترامب،  إدارة  عنها  عّبرت  التي 

ــنـــادًا لــتــوجــهــات الــيــمــني اإلســرائــيــلــي من  إسـ

الـــصـــراع، قــد أّجـــج شهية قـــوى الــيــمــني التي 
ســتــشــارك فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الــجــديــدة. 
فبعض هـــذه األحــــزاب والــحــركــات ال تكتفي 
بضم التجّمعات االستيطانية واملستوطنات 
بــل تطالب بشكل واضــح  النائية إلســرائــيــل، 
بضم مناطق »ج«، التي تشّكل أكثر من 60 في 
أمــا حــزب »البيت  الغربية.  املــائــة مــن الضفة 
اليهودي«، الــذي من املرجح أن يحصل على 
حــقــيــبــتــي الــتــعــلــيــم والـــقـــضـــاء فـــي الــحــكــومــة 
الغربية  الضفة  كل  بضم  فيطالب  الجديدة، 
إلســرائــيــل وعــــدم االكــتــفــاء بــمــنــاطــق »ج« أو 

املستوطنات.
إلــى  الــســفــارة  تــرامــب بنقل  إدارة  ولـــم تكتف 

القدس، بل إنها عمدت إلى الضغط على دول 
أخــرى، تحصل على مساعدات أميركية، من 
أجــل اإلقـــدام على خطوة مماثلة. فقد ذكرت 
تــرامــب  إدارة  أن  إعــــام إســرائــيــلــيــة  وســـائـــل 
بنقل  إقــنــاع غواتيماال  فــي  رئيسا  دورًا  أدت 
سفارتها مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس، وشــارك 
في  موراليس  جيمي  الغواتيمالي  الرئيس 
حــفــل تــدشــني الـــســـفـــارة هــنــاك فـــي منتصف 

مايو/أيار من العام املاضي.
ونتيجة الضغط األميركي، أقدمت باراغواي 
القدس في 20 مايو  إلــى  على نقل سفارتها 
من العام املــاضــي، وشــارك رئيس بــاراغــواي 
الحني هوراسيو كارتيس في حفل  في ذلــك 
االنتخابات  أن  إال  هــنــاك.  إلــى  الــســفــارة  نقل 
ــن فــوز  ــفـــرت عـ ــيــــرة الـــتـــي أسـ الـــرئـــاســـيـــة األخــ
مـــاريـــو عـــبـــده بــيــنــيــتــيــز، أفـــضـــت إلــــى إلــغــاء 
القرار، وأمر بينيتيز بإعادة السفارة إلى تل 

أبيب مجددًا.
واستغل ترامب اللقاء األول الذي جمعه في 
الجديد  البرازيلي  بالرئيس  األبيض  البيت 
جايير بولسونارو، وطلب منه الوفاء بتعهده 
خـــــال حــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة بــنــقــل الـــســـفـــارة 
الــبــرازيــلــيــة إلـــى الـــقـــدس. لــكــن بــولــســونــارو، 
ــة لــهــذه  ــاديـ ــتـــصـ ــيـــات االقـ ــداعـ ــتـ خـــشـــي مــــن الـ
الــخــطــوة واكــتــفــى خــــال زيـــارتـــه إلســرائــيــل 
بتدشني ممثلية تجارية برازيلية في القدس 
املــحــتــلــة. وكــشــفــت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« في 
حـــيـــنـــه أنـــــه عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا فــي 
نتنياهو  التقى  بولسونارو،  تنصيب  حفل 
وبومبيو برئيس هندوراس خوان أورالندو 
هيرنانديز وحثاه على نقل سفارة باده من 

تل أبيب إلى القدس.
وحاولت إسرائيل توظيف عاقتها الوثيقة 
بحكومات اليمني في أوروبا الشرقية بشكل 
خاص من أجل اقناعها بنقل سفاراتها إلى 
القدس. وقد أقنع نتنياهو رئيسة الحكومة 
السفارة  بنقل  دانسيا  فيوريكا  الرومانية 
ــا لــهــذه  ــيـــدهـ ــأيـ ــى الــــقــــدس وعــــبــــرت عــــن تـ ــ إلــ
الــخــطــوة، إال أن الــرئــيــس الــرومــانــي كــاوس 
يوهانيس رفض األمر، بوصفه املسؤول عن 

دانسيا،  ووّبـــخ  الخارجية،  السياسة  إدارة 
قــائــا إنــهــا ال »تــفــهــم تـــاريـــخ الـــصـــراع حــول 
الخارجية  وزيــر  نائبة  زعمت  كما  الــقــدس«. 
اإلسرائيلي تسيبي حوطبيلي، بأن إسرائيل 
على  لاتفاق  مــع جورجيا  اتــصــاالت  تجري 
الجورجية  الــســفــارة  نقل  إلــى  مــســار يفضي 

إلى القدس.
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي 
والحكومة  تــرامــب  إدارة  تبذله  الــذي  ف 

ّ
املكث

الخطوة  دور  على  الــرهــان  فــإن  اإلسرائيلية، 
األميركية بنقل السفارة إلى القدس في إقناع 
املزيد من الدول باالقتداء بالسلوك األميركي، 
لـــم يــكــن فـــي مــحــلــه. فـــقـــرار نــقــل الــســفــارة من 
املتحدة ودولــة هامشية، مثل  الــواليــات  قبل 
ــدل عــلــى أن املــجــتــمــع الـــدولـــي  غـــواتـــيـــمـــاال، يــ
األميركية  الــخــطــوة  يــرفــض  املــؤثــرة  ببلدانه 
بوصفها إجراء أحادي الجانب يجسد تبنيا 
للقانون  اإلسرائيلي وتجاوزًا  اليمني  ملوقف 
الدولي، الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي 

فلسطينية محتلة.
وعلى الرغم من أن وسائل اإلعام اإلسرائيلية 
الحاسم  الـــدور  على  أجمعت  قــد  واألميركية 
الــــذي أداه الــســفــيــر األمـــيـــركـــي فـــي إســرائــيــل 
ديفيد فريدمان، وهو يهودي متدين يجاهر 
بـــحـــمـــاســـتـــه لـــلـــمـــشـــروع االســـتـــيـــطـــانـــي فــي 
األراضي الفلسطينية، وسبق أن رأس جمعية 
ــات داخــــــل الــــواليــــات  ــرعـ ــبـ ــتـ تــعــنــى بــجــمــع الـ
الغربية  الــضــفــة  فــي  للمستوطنات  املــتــحــدة 
ــم املـــســـوغـــات الــتــي  ــد أهــ ــقــــدس، إال أن أحــ والــ
دفعت ترامب لإلقدام على هــذه الخطوة هو 
ل في سعيه السترضاء 

ّ
اعتبار داخلي، يتمث

الصلبة  النواة  ل 
ّ
يمث الــذي  اإلنجيلي،  التيار 

لــجــمــهــور نــاخــبــيــه ومـــؤيـــديـــه، ويــســتــنــد هــذا 
واستيطان  القدس  لتهويد  دعمه  في  التيار 

الضفة الغربية إلى منطلقات دينية.
وأقر فريدمان في مقال نشره األحد املاضي 
فــي صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم«، املــقــربــة من 
نتنياهو، بأن االعتبارات الدينية والتاريخية 
ــــب لــــاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس  ــرامـ ــ ــعــــت تـ ــتــــي دفــ الــ
األميركية  السفارة  ونقل  إلسرائيل  عاصمة 
إليها، أكبر من االعتبارات السياسية، مدعيا 
التي  بالصلة  اعترافا  ل 

ّ
تمث الخطوة  أن هذه 

ربطت اليهود باملدينة منذ 3 آالف عام.
لــكــن بـــخـــاف الــحــمــاســة الـــتـــي تــعــّبــر عنها 
ــإن الــكــثــيــر من  قـــوى الــيــمــني اإلســرائــيــلــي، فـ
جنراالت  وضمنها  اإلسرائيلية،  األوســـاط 
ــابــــرات  ــيــــاط مــــن الـــجـــيـــش واملــــخــ ــتــ فــــي االحــ
وبــاحــثــون وكــتــاب، يــحــذرون مــن تــداعــيــات 
تنتهجها  الـــتـــي  الــســلــبــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
ــراع. وحـــذر  الــــصــ تـــجـــاه  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
وزير القضاء األسبق يوسي بيلني، والقائد 
لــلــقــوات اإلسرائيلية فــي األراضـــي  األســبــق 
من  سنيه،  إفــرايــم  السابق  الــوزيــر  املحتلة، 
أن استراتيجية ترامب يمكن أن تفضي إلى 
كــارثــة أمــنــيــة إلســرائــيــل، عــلــى اعــتــبــار أنها 
تزيد من فرص انهيار السلطة الفلسطينية 
واشـــتـــعـــال األوضــــــــاع األمـــنـــيـــة فــــي الــضــفــة 
الغربية بشكل يمكن أن يجبر تل أبيب على 
الفلسطينية  ــــي  األراضــ إدارة  إلـــى  الـــعـــودة 
بشكل مباشر، مع كل ما يترتب عليه األمر 
من كلفة سياسية واقتصادية وأمنية. لكن 
على الرغم من هذه التحذيرات، إال أن قوى 
تبدو مصممة  إسرائيل  في  الحاكم  اليمني 
مثلها صعود  التي  الــفــرص  استغال  على 
ــة حـــســـم الـــصـــراع  ــاولـ ــحـ تــــرامــــب لــلــحــكــم ومـ
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــمــا يــتــوافــق مع 

منطلقاتها األيديولوجية.

عام على نقل 
السفارة األميركية

أدوات السلطة للمواجهة بال  فعالية

شق  على  االحتالل  سلطات  صادقت 
مستوطنات  لربط  جديدين  شارعين 
لفلسطينيين  أراض  عــلــى  مــقــامــة 
ــوب وشـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة  ــن ج
المحتلة. وبحسب صحيفة »هآرتس«، 
شمال  فــي  األول  الـــشـــارع  ســيــشــق 
يتجاوز  أن  الــمــقــرر  ومـــن  الــضــفــة، 
مستوطنة  إلى  وصــوًال  حــوارة  قرية 
حفات  االستيطانية  والــبــؤرة  يتسهار 
ــشــارع  ال سيخصص  بينما  غــلــعــاد. 
العروب  مخيم  سيتجاوز  الذي  الثاني، 
عصيون  في  للمستوطنين  بالخليل، 
في  بما  الخليل،  جبال  ومستوطنات 

ذلك كرمي تسور وكريات أربع.

شق شارعين لربط 
المستوطنات

الغالف

قضية

صالح النعامي

ال القوانني الدولية وال التحذيرات 
األميركي  الرئيس  أثنت  العديدة 
فذ 

ُ
دونالد ترامب عن قراره الذي ن

األميركية  السفارة  الــيــوم بنقل  مــن  عــام  قبل 
القدس املحتلة، وذلــك بعد  إلــى  من تل أبيب 
إعـــانـــه الـــقـــدس عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، مطلقا 
مسارًا هو األكثر وضوحا وفجاجة لتصفية 
خطة  إلعـــان  تمهيدًا  الفلسطينية  القضية 
اتـــه الــهــادفــة فــعــلــيــا لــلــقــضــاء الــنــهــائــي  إمـــاء
عـــلـــى وجــــــود دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة واملـــعـــروفـــة 
أيضا  اختار  ترامب  إن  بل  الــقــرن«.  »صفقة  بـ
السفارة  تاريخ 14 مايو/أيار 2018 الفتتاح 
ــد من  رســمــيــا فـــي الـــقـــدس، أي قــبــل يـــوم واحــ
ضربة  مــوجــهــا  الفلسطينية،  الــنــكــبــة  ذكـــرى 

صّعدت واشنطن 
ضغوطها على 

الفلسطينيين وقطعت 
عنهم المساعدات

حذرت أطراف إسرائيلية 
من انهيار السلطة 

الفلسطينية

تمهيد الطريق لمشروع تصفية القضية الفلسطينية

تركيز على الحراك الدبلوماسي 
وتجاهل ورقة الشارع

لاحتال  خــدمــة  ومــقــدمــا  لفلسطني  جــديــدة 
اإلسرائيلي ومخططاته لتصفية كل قضايا 
الحل النهائي بما في ذلك ما يتعلق بملفات 

الاجئني والحدود واملستوطنات والدولة. 
أهــداف عديدة سعى ترامب لتحقيقها بقراره 
نــقــل الـــســـفـــارة، نــجــح فـــي بــعــضــهــا فــيــمــا فشل 
في أخــرى، فلم ينجح في إقناع دول »كبيرة« 
أخــرى باتخاذ خطوة مماثلة، وفشل في دفع 
الفلسطينيني إلى تقديم أي تنازالت على الرغم 
من تصعيد ضغطه عليهم وقطع كل املساعدات 
عنهم، في املقابل مّهد طريق االحتال للسعي 
إلــــى ضـــم املــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــات حـــاضـــرًا  ــ ــو املـــطـــلـــب األســــاســــي الــــــذي بـ ــ وهـ
فــي مــشــاورات بنيامني نتنياهو مــع األحـــزاب 

اليمينية لتشكيل حكومته الجديدة.
ــرار نــقــل الــســفــارة  ــام عــلــى تــطــبــيــق قــ وبــعــد عـ

لدى  األميركي  السفير  االثنين،  أمس  الفلسطينية،  الخارجية  اتهمت 
إسرائيل ديفيد فريدمان )الصورة(، باستبدال مرجعيات الصراع السياسي 
لتبرير  الديني  الصراع  بمرجعيات 
مقال  على  ردًا  وذلك  االستعمار، 
واعتبرت  الــمــاضــي.  األحــد  نشره 
ــان وفــي  ــدم ــري »ف أن  الــخــارجــيــة 
وتشويه  بالكذب  مليئة  له  مقالة 
عن  جــديــد  مــن  كشف  ــخ،  ــاري ــت ال
ــمــتــطــرف،  ــه لــلــيــمــيــن ال ــائ ــم ــت ان
االحتالل  برواية  العقائدي  وإيمانه 
التلمودية التي يوظفها للتغطية 

على استعماره لفلسطين«.

مالدينوف  نيكوالي  األوســط،  بالشرق  للسالم  األممي  المبعوث  قال 
)الصورة(، أمس االثنين، إن قطاع غزة كان نهاية األسبوع الماضي »أقرب 
ما يكون إلى حرب رابعة«، مشيرًا إلى 
والوضع  متوترًا  كان  »الجميع  أن 
كان هشًا«. وأضاف مالدينوف في 
مؤتمر صحافي في مجمع ناصر 
بغزة،  يونس  خــان  بمدينة  الطبي 
السلطة  الجميع،  لتعاون  »نحتاج 
أجل  من  واإلسرائيليين،  والمصريين 
حياة  تحسين  أجـــل  ومـــن  غـــزة، 
أمل  لديهم  ليكون  الفلسطينيين 

بمستقبل أفضل«.

الخارجية الفلسطينية تهاجم فريدمان

مالدينوف: كنا أقرب لحرب رابعة

لم يكن التحرك الشعبي بحجم القرار األميركي )عصام ريماوي/األناضول(

من تحرك ضد نقل السفارة في الخليل )صالح زكي فزلي أوغلو/األناضول(

تمتلك خطة متكاملة ملواجهة »صفقة القرن«، 
مــضــيــفــا »طـــرحـــُت بــرنــامــجــا مـــن أربــــع عــشــرة 
نــقــطــة )تــمــثــل رؤيـــــة الـــقـــيـــادة لـــهـــذه الــخــطــة(، 
أبـــرزهـــا أن الــتــصــدي لــــإلجــــراءات األمــيــركــيــة 
وصفقة القرن يتطلب وحدة فلسطينية كاملة 
ــادة  ــ وعـــــودة لــلــديــمــقــراطــيــة االنــتــخــابــيــة، وإعـ
املزيد  وتحقيق  الفلسطيني  االقــتــصــاد  بــنــاء 
مــن االســتــقــال لــه عــن االقــتــصــاد اإلسرائيلي، 
وإعادة النظر في اتفاقية أوسلو ونتائجها«.

ويبدو التقاطع الكبير بني ما يطرحه شعث 
وقـــــرارات املــجــلــســني الــوطــنــي واملـــركـــزي التي 
لم تنفذ حتى اآلن، على الرغم من أن اإلعان 
عنها قد بدأ في ربيع العام 2015، والذي شهد 
ألول مرة الحديث عن وقف التنسيق األمني 
ـــق شـــعـــث عــلــى 

ّ
ــل ــزي. ويـــعـ ــ ــركـ ــ فــــي املـــجـــلـــس املـ

ذلــك بــالــقــول: »هــنــاك ضـــرورة لتطبيق كــل ما 
توصلنا إليه من قرارات في املجلسني الوطني 
 عــن ضـــرورة االســتــمــرار في 

ً
واملــركــزي، فــضــا

محاولة تحقيق الوحدة الوطنية«.
خطة القيادة السياسية ال يوازيها أي حراك 
الفجوة  تــبــدو  بــل  الفلسطيني،  الـــشـــارع  فــي 
القيادة والــشــارع في مواجهة  كبيرة ما بني 
اإلجــــــــــــــراءات األمــــيــــركــــيــــة. وتـــــقـــــول مــــصــــادر 

رام اهلل ـ نائلة خليل

بــعــد عـــام عــلــى نــقــل الــســفــارة األمــيــركــيــة إلــى 
القدس املحتلة، يحتفل االحتال اإلسرائيلي 
أميركي  بــدعــم  تحقق  »إنـــجـــازًا«  يعتبره  بما 
غير مسبوق في ظل إدارة دونالد ترامب. في 
للقرار،  الفلسطينية  اإلدانـــات  تتكرر  املقابل، 
لــكــنــهــا تـــصـــدر مــثــقــلــة بـــاالنـــقـــســـام الـــداخـــلـــي 
الضغوط  واستشراء  العربي  الدعم  وتــراجــع 
االقــتــصــاديــة مــن قــبــل االحـــتـــال والسياسية 
من قبل الواليات املتحدة، التي تحاول فرض 
خطة اإلماءات لتصفية القضية الفلسطينية 
ــة الـــــــقـــــــرن«،  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ »صـ ـــ ــ املــــــعــــــروفــــــة إعـــــامـــــيـــــا بـ
وســــط تــــســــاؤالت حــــول مــــدى قـــــدرة الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الــتــأثــيــر أو الــتــغــيــيــر في 
الــذي يزداد  القائم واملوقف األميركي  املشهد 
انحيازًا لاحتال، ومدى نجاعة األدوات التي 
تستخدمها، ال سيما في ظل استمرار رهانها 
على الحراك الدبلوماسي الدولي، على الرغم 
من إقرارها بأن الواليات املتحدة ومن خلفها 
إسرائيل عمدت إلى خطوات غير مسبوقة في 
خــطــورتــهــا، تتمثل فــي تــجــاوز حــل الدولتني 
ــة تــصــفــيــة قــضــايــا الـــحـــل الــنــهــائــي  ــاولـ ومـــحـ
ــــودة، واملــســتــوطــنــات  ــعـ ــ ــــق الـ )الــــاجــــئــــني، وحـ

والقدس والدولة والحدود(.
»العربي  لـ تحدثت  سياسية  أوســـاط  وتـــرى 
الــفــلــســطــيــنــي يــمــر  ــع  ــ ــــوضـ الـ ــد«، أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بــأســوأ مــراحــلــه، إذ تــســود حــالــة مــن الترقب 
واالنتظار على املستوى الرسمي، الذي واجه 
ــتــــراف األمــيــركــي  نــقــل الـــســـفـــارة وقــبــلــهــا االعــ
بالقدس املحتلة عاصمة إلسرائيل بتحركات 
إقليم  وســـط  ودولـــيـــة،  إقليمية  دبــلــومــاســيــة 
غارق في نزاعاته ومشاكله الداخلية، وحالة 
ــفـــات الـــعـــربـــيـــة الــتــي  ــالـ ــتـــحـ ــاب والـ ــطـ ــقـ ــتـ االسـ
أصــبــحــت إســرائــيــل جــــزءًا مــنــهــا ضـــد إيــــران، 

وتطبيع عربي لم يعد خجواًل أو مستترًا.
ــادة  ــيــ ــقــ ــر هـــــــذه األوســــــــــــاط إلـــــــى أن الــ ــيــ وتــــشــ
الفلسطينية »ال تمتلك خطة سياسية حقيقية 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة ملـــواجـــهـــة نـــقـــل الـــســـفـــارة 

العربي والصني فيها، عباس  امللف  مسؤول 
زكــــي، إنـــه »فـــي ظــل تــســويــة أوســـلـــو، تحريك 
، وهـــنـــاك مشكلة 

ً
الــــشــــارع لــيــس أمـــــرًا ســـهـــا

فــي غــيــاب الــوحــدة، وغــيــاب مفهوم سياسي 
مشترك، وغياب املصطلحات الثورية، وهناك 
من بات معرضا لاعتقال إذا وصف االحتال 
)الــعــدو(، وهــنــاك مــن يطلق على االحــتــال  بـــ
ــــي تـــصـــريـــح  ــيــــف فــ ــــرف اآلخــــــــــــر«. ويــــضــ ــطــ ــ الــ
ــا لــلــشــارع أن  »الــعــربــي الــجــديــد«: »إذا أردنــ لـــ
يــلــتــهــب، يــجــب أن نـــقـــرر، بــمــا أنـــنـــا أعــطــيــنــا 
الــســام كــل شــيء، يجب أن نعطي الخيارات 

األخرى املفتوحة ما لدينا أيضا«.
ــقـــول مــنــســق الــــقــــوى الــوطــنــيــة  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
الــلــه والــبــيــرة،  واإلســامــيــة فــي محافظة رام 
»العربي الجديد«، إن »التحرك  عصام بكر، لـ
ــرى مـــن نــقــل الــســفــارة  ــا جــ ــم يــكــن يــرتــقــي ملـ لـ
والتحركات  املحتلة،  الــقــدس  إلــى  األميركية 
كانت خجولة، كانت هناك بعض الفعاليات 
السفارة  نقل  بــدايــة  فــي  واملتقطعة  املتنوعة 
ــا لـــــم تـــشـــهـــد اســــتــــمــــراريــــة فـــــي هــــذا  ــهـ ــنـ ــكـ ولـ
الــــفــــعــــل«. ووفــــــق بـــكـــر، فـــــإن ذلـــــك يـــعـــود إلـــى 
ــة الــســيــاســيــة  ــالــ ــحــ أســــبــــاب عـــــــدة، مـــنـــهـــا »الــ
من  الفلسطيني،  السياسي  للنظام  املــرّكــبــة 
الداخلي،  الفلسطيني  االنــقــســام  هــنــاك  جهة 
ومــن جهة أخـــرى هــنــاك فــجــوة بــني مكّونات 
والجماهير  الفلسطيني  السياسي  الــنــظــام 
ـــر على 

ّ
أث مــا  املختلفة،  الشعبية  والــقــطــاعــات 

إمكانية استدامة هذه الفعاليات«.
ويضيف بكر: »نحن أمــام حالة عدم الثقة ما 
بني النظام السياسي بكل مكّوناته والجماهير 
التي  واالنتظار  الترقب  وحالة  الفلسطينية، 
تــتــســم بــهــا الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـــدار 
السنوات املاضية، بدل أن تكون هناك مبادرة 
»كــان  ويــتــابــع:  لــلــمــواجــهــة«.  لفعل جماهيري 
يــجــب عــلــى الـــقـــوى الــوطــنــيــة واإلســـامـــيـــة أن 
الوطني  املــجــلــســني  بـــقـــرارات  متسلحة  تــكــون 
واملركزي ملنظمة التحرير، هذه القرارات التي 
ــــراءات األميركية،  تحدثت عــن رفــض كــل اإلجـ

لكنها لم تنفذ حتى اآلن«.

ــاك انـــتـــقـــادات  ــنـ ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن هـ ــعـ »الـ ـــ لـ
ــر الــداخــلــيــة لــحــركــة »فـــتـــح«،  ــ ــادة فـــي األطـ ــ حـ
الحركة  قـــدرة  الــشــارع وعـــدم  تناقش ضعف 
عـــلـــى تــعــبــئــتــه ودفــــعــــه لـــلـــخـــروج بــمــســيــرات 
ــــواء ضـــد اإلجــــــــراءات األمــيــركــيــة  غــاضــبــة، سـ
املتعلقة باالعتراف بالقدس، أو نقل السفارة 
األميركية، أو ضد قرصنة االحتال عائدات 
أزمــة  خــلــقــت  والــتــي  الفلسطينية  الــضــرائــب 
املائة  في   50 عليها صــرف  ترتب  اقتصادية 
مـــن رواتـــــب مــوظــفــي الــســلــطــة طــيــلــة األشــهــر 

الثاثة املاضية.
ــــى أن »هــــنــــاك أســئــلــة  ــادر إلــ ــ ــــصـ ــلـــفـــت املـ وتـ
مستحقة تــتــم إثــارتــهــا، مــثــل ملـــاذا يصطف 
الشارع باملئات واآلالف ضد قانون الضمان 
االجـــتـــمـــاعـــي ونـــجـــح بـــإســـقـــاطـــه، وتــســتــمــر 
التقاعد  فرض  تم  الذين  املوظفني  فعاليات 
لم  عــام، فيما  أكثر من  القسري عليهم منذ 
تــنــجــح فــتــح والــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الشارع  تعبئة  فــي  املحتلة  الغربية  الضفة 
اإلجــــراءات  باملستوى نفسه ضــد  لــلــخــروج 

األميركية؟«.
ــدرة »فـــتـــح« عــلــى تحريك  وعـــن ســبــب عـــدم قــ
الشارع، يقول عضو اللجنة املركزية للحركة، 

األميركية إلى القدس وغيرها من اإلجــراءات 
األمــيــركــيــة وقــبــلــهــا اإلســرائــيــلــيــة، إذ مــا زالــت 
الحراك  عبر  الخارجية  اإلنــجــازات  على  تركز 
تــراهــن عليه منذ  الـــذي  الــدولــي  الدبلوماسي 
ــذكــر، في حني 

ُ
ت أكثر من عقد، من دون نتائج 

أدارت ظهرها للشارع الفلسطيني الذي زادت 
الهوة بينه وبني قيادته، ما يفسر عدم قدرة 
األخـــيـــرة عــلــى تــعــبــئــة الـــشـــارع ضـــد الـــقـــرارات 

األميركية واإلسرائيلية باملستوى املطلوب«.
ــار الــــرئــــيــــس  ــتــــشــ ــل، يـــــؤكـــــد مــــســ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي املــ
والــدولــيــة،  الــخــارجــيــة  لــلــشــؤون  الفلسطيني 
»العربي الجديد«، أن »القيادة  نبيل شعث، لـ
بتنفيذها،  وتــقــوم  خطة  لديها  الفلسطينية 

ونجحت هذه الخطة حتى اآلن«.
ويــــــوضــــــح شــــعــــث كــــيــــف واجــــــهــــــت الــــقــــيــــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــقــل الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة إلــى 
الــقــدس املــحــتــلــة وقــبــلــهــا االعـــتـــراف األمــيــركــي 
 :

ً
بــاملــديــنــة املــحــتــلــة عــاصــمــة إلســرائــيــل، قــائــا

»لــقــد واجــهــت الــقــيــادة اإلجــــــراءات األمــيــركــيــة 
ولم  املــتــردد،  وغير  واملطلق  الكامل  بالرفض 
ندع فرصة ألحد أن يعتقد أن القيادة مترددة 
ننتظر  أننا  أو  تقرر الحقا،  أن  وتفكر ويمكن 
الــقــرن، وكــان  الــنــص النهائي لصفقة  أن نــرى 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس واضــــحــــا بــــأنــــه ال 
املتحدة مسيطرًا  للواليات  أحاديا  يريد دورًا 
ومهيمنا على عملية السام«. ويضيف: »هذا 
الرفض الكامل والواضح كان له مفعول بعدم 
وقوف أي دولة عربية إلى جانب هذا املشروع، 
وال توجد دولــة أجنبية قالت إنها مع صفقة 
املوقف  إدارة ترامب، وهــذا نتيجة  القرن غير 
الحاسم الواضح من قيادة منظمة التحرير«.

ويرى شعث أن القيادة الفلسطينية ترجمت 
رفــضــهــا فـــي املــحــافــل الــعــربــيــة واإلســامــيــة 
والــدولــيــة، شــارحــا أن »الــقــيــادة الفلسطينية 
حــولــت هـــذا الــرفــض إلـــى حــــراك، فــي القمتني 
ــا فــــي الــســعــوديــة  ــدتـ ــقـ الـــعـــربـــيـــتـــني الـــلـــتـــني ُعـ
وتــونــس وفــي القمة اإلســامــيــة، وعبر حــراك 
مكثف على مستوى كل دول العالم، شرحنا 
خاله ملاذا نرفض هذه الصفقة، وفي املقابل 

من  بــه  للقيام  مستعدون  نحن  مــا  أوضحنا 
أجـــل الـــســـام، وهـــو مــؤتــمــر مــتــعــدد األطـــراف 
املــتــحــدة ويــلــتــزم بحقوقنا  ينبثق عــن األمـــم 
وحــل الــدولــتــني«، مــشــددًا على »أنــنــا لــم نكن 
سلبيني بالوقوف ضد أي عملية سام، لكن 

ما يقترحه ترامب مرفوض«.
ــوات الـــــقـــــيـــــادة  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ ــه لــ ــ ــراضــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــي اســ
الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــقـــول شــعــث »تــصــديــنــا لكل 
ــنــــاك ضــغــط  مـــــحـــــاوالت الـــتـــطـــبـــيـــع، وكـــــــان هــ
مــن الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــي رّوجــــت أن هــذه 
إسرائيل،  مع  إيجابية  لخلق عاقات  فرصة 
الــتــي ســتــتــحــالــف مــع بــعــض الــــدول العربية 
وقفت  الفلسطينية  القيادة  لكن  إيـــران،  ضــد 
بشجاعة ووضوح تام أمام التطبيع العربي، 

وكل هذه الخطوات كان لها أثرها«.
ويــشــدد شــعــث عــلــى أنـــه »لــديــنــا خــطــة ونــقــوم 
بتنفيذها، ونجحت هذه الخطة، فعلى الرغم 
مـــن كـــل الــضــغــوط واإلغـــــــــراءات األمــيــركــيــة ال 
ى 

ّ
يــوجــد أي مــوقــف عــربــي يــقــول نــحــن نتبن

صفقة القرن، وبالتالي أرى أن حراكنا العربي 
ــتـــج قــمــتــني، قــمــة الــظــهــران  كــــان إيــجــابــيــا وأنـ
وكانت تسميتها قمة القدس وقرارها: ال يمكن 
فرض أي حل لقضية الشرق األوسط ال يقبل 
تونس  وقمة  بكامله،  الفلسطيني  الشعب  به 
خرجت بقرارات واضحة ضد التطبيع وضد 
القبول باملشروع األميركي، والقمة اإلسامية 
أن  احــتــمــال  أرى  »ال  نــفــســه«، مضيفا  الــشــيء 
يــنــجــح تـــرامـــب فـــي إغـــــراء الـــقـــيـــادات الــعــربــيــة 
ــي صــفــقــة الـــقـــرن، ونــحــن 

ّ
أو بــعــضــهــا فـــي تــبــن

نمشي في الطريق الصحيح ملواجهة ترامب«. 
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  ــأن  بــ شــعــث  ويــتــمــســك 

نبيل شعث: القيادة تمتلك 
خطة متكاملة لمواجهة 

»صفقة القرن«
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ال يتوّقع أن تنتهي 
حرب طرابلس قريبًا، 

أمام إصرار اللواء 
الليبي المتقاعد 

خليفة حفتر على 
مواصلة هجومه 

على العاصمة 
لكسب نقاط قوة 

في أي مفاوضات 
مقبلة، فيما 

حكومة الوفاق 
المعترف بها دوليًا 
تواصل تحركاتها 

العسكرية 
والدبلوماسية 

للجم طموحه 
وسط عودة 

االتصاالت 
والمشاورات على 

الصعيد الدولي 
بشأن الملف الليبي

67
سياسة

أوروبـــيـــة قــادتــه إلـــى كــل مــن رومـــا وبــاريــس 
ولندن وبــرلــن، فيما أجــرى أمــس مشاورات 
مــــع وزيــــــــرة خــــارجــــيــــة االتـــــحـــــاد األوروبــــــــي 
فيدريكا موغيريني في العاصمة البلجيكية 
بروكسل، تخلله توجيه املسؤولة األوروبية 
ــراف الــلــيــبــيــة لــوقــف  ــ ــ ــى كـــافـــة األطـ ــ ــوة »إلـ ــ دعـ
االقــتــتــال، والــعــودة إلــى الــحــوار السياسي«، 

خــطــة الــــــرّد الـــتـــي اســـتـــنـــدت إلــــى واجــهــتــن. 
األولى عسكرية، إذ تعّهدت األطراف الحاملة 
لــلــســاح بــمــواجــهــة املــلــيــشــيــات املــهــاجــمــة، 
 الـــحـــرب عــلــى طــرابــلــس لن 

ّ
وإشـــعـــارهـــا بــــأن

 اقتحام العاصمة سيكون 
ّ
تكون نزهة، وبأن

ــا الــواجــهــة الــثــانــيــة، فهي  أّمــ ــا.  ــيـ مكلفا ودامـ
دبــلــومــاســيــة، إذ قـــام الــســراج أخــيــرًا بجولة 

ملجلس  اجتماع  انعقاد  مــع  بالتزامن  وذلــك 
شــــــؤون االتــــحــــاد األوروبـــــــــــي، أمـــــس لــبــحــث 
الــلــيــبــي، بحضور  ملــلــف  مــلــفــات عـــدة بينها 
املــبــعــوث األمــمــي الــخــاص إلــى ليبيا غسان 
ســامــة، الـــذي أكــد أن رهـــان بعض األطـــراف 
عــلــى الــخــيــار الــعــســكــري إلنـــهـــاء األزمـــــة في 
 حسابات هذه 

ّ
ليبيا مجرد وهـــم.  ورغــم أن

الـــعـــواصـــم مــخــتــلــفــة عــــن بــعــضــهــا الــبــعــض 
وجـــدوا  قــادتــهــا   

ّ
أن إال  ليبيا،  إلـــى  بالنسبة 

أنفسهم يلتقون حول مسألة أساسية، وهي 
 
ّ
أن القتال، والتأكيد على  إلــى وقــف  الــدعــوة 

الحرب ليست السبيل ملعالجة األزمة الليبية. 
فحتى فرنسا املتهمة باالنحياز إلى حفتر، 
والتي ستستقبله غدًا على األرجــح، وّجهت 

الــســاح. كما  ف عن استخدام 
ّ
له نــداًء للتوق

بالقرار  الدبلوماسية  الجهود  هــذه  تــّوجــت 
ــن يــــوم الــجــمــعــة  ــ ــدره مــجــلــس األمـ ــ ــــذي أصــ الـ
املــاضــي، والـــذي دعــا إلــى وقــف إطـــاق النار 

داخل طرابلس وحولها.
مــا حــقــقــه الـــســـراج فــي جــولــتــه األوروبـــيـــة لم 
يكن ممكنا، لوال صمود قواته ونجاحها في 
اســتــعــادة املــنــاطــق واألحــيــاء الــتــي خسرتها 
في البداية. فذلك أعطى فرصة للدبلوماسية 
املــنــتــهــجــة مـــن قــبــل رئــيــس حــكــومــة الـــوفـــاق، 
ــفــــى عـــلـــى مـــحـــادثـــاتـــه مــــع الــحــكــومــات  وأضــ
الغربية قدرًا من املصداقية، فهو لم يقصدهم 
ما من 

ّ
بصفته منهزما يبحث عن النجدة، وإن

منطلق الواقف على أرض صلبة، وله أنصار 
يــقــاتــلــون دفـــاعـــا عـــن الــعــاصــمــة، إلـــى جــانــب 
التي  الدولية  للشرعية  الوحيد  املمثل  كونه 
لم تتغّير، ظاهريا على األقــل. وبهذا النهج، 
ــفـــاؤه فـــي الـــبـــقـــاء داخـــل  ــلـ نــجــح الــــســــراج وحـ
 ليبيا ال يمكن أن 

ّ
املعادلة الدولية، وأكدوا أن

 الصراع الدائر لن 
ّ
يحكمها طرف واحد، وأن

يحسم بالقوة والغلبة.
ومن املستبعد حاليا أن يقبل حفتر بإيقاف 
التي كان قد  املواقع  الحرب واالنسحاب من 
طرابلس.  على  هجومه  خــال  عليها  سيطر 
وهــــــــو ســـيـــضـــغـــط مــــــن أجــــــــل الـــــــعـــــــودة إلــــى 
املــفــاوضــات، لكن مــع االحــتــفــاظ بما يعتبره 
»أراضــــــــي مــــحــــررة« مــــن شـــأنـــهـــا أن تــجــعــلــه 
أن يحصد  بذلك  األقـــوى، ويمكنه  فــي موقع 
املزيد من املكاسب السياسية وامليدانية. لكن 
 
ّ
ذلــك ترفضه حكومة الــوفــاق، ألنها تــدرك أن
القبول بهذه الخطة لن يؤدي إال إلى ابتاع 
ما تبقى من أراٍض تحت سيطرتها، تمهيدًا 
مرحلة  في  تحتها  من  كليا  البساط  لسحب 

مقبلة.
ــحــة 

ّ
ــلـــس مــرش ــرابـ  حـــــرب طـ

ّ
وبـــالـــتـــالـــي، فــــــإن

ألن تستمّر ألســابــيــع وربــمــا ألشــهــر أخـــرى. 
فــالــحــديــث لـــم يــعــد الـــيـــوم عـــن شـــرق وغـــرب، 
ــح يــتــّجــه نــحــو حــرب 

ّ
ــن نـــــزاع مــســل ــا عـ ــمـ وإنـ

املــدن واألحــيــاء. فحفتر يعمل على أن تبقى 
والدليل  املــتــواصــل،  الضغط  تحت  طرابلس 
عــلــى ذلــــك اســتــقــبــال الــرئــيــس املـــصـــري عبد 
لــه، مــرتــن خــال أسابيع،  الــفــتــاح السيسي، 
بالتزامن مع محادثات طويلة قام بها اللواء 
املصرية،  االستخبارات  مع  وفريقه  املتقاعد 
حول قائمة املساعدات التي يحتاجها ويأمل 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــيــهــا قـــريـــبـــا. أّمـــــا األطـــــراف 
الــدولــيــة، فستستمّر فــي مــراوغــاتــهــا إلــى أن 
يــتــمــّكــن أحــــد الـــطـــرفـــن مـــن هــزيــمــة خصمه 
وتـــفـــتـــيـــتـــه، فـــيـــمـــا أضــــحــــى الــــســــام الــــدائــــم، 

احتمااًل بعيدًا في السياق الراهن.

مخاوف تونس 
الليبين  نسبة  تتصاعد  ذلــك،  فــي غضون 
تونس.  مــن معركة طرابلس نحو  الــفــاريــن 
ــن الــقــومــي في  لــكــن مـــا يــشــغــل مــجــلــس األمــ
ــاورة، بــشــكــل أكـــبـــر، هو  ــجـــ ــة املـــ ــدولــ هــــذه الــ
عــودة نشاط تنظيم »داعــش« داخــل ليبيا، 
واســتــئــنــافــه لــهــجــمــاتــه الــعــســكــريــة والــتــي 
تــجــّســد آخــرهــا فــي مــديــنــة سبها ومنطقة 
غــدوة. وتكمن خطورة ذلك في أمرين؛ أواًل 
مــحــاوالت عناصر  وتــيــرة  احتمال تصاعد 
التونسية،  األراضــي  إلــى  التسّرب  التنظيم 
وثــانــيــا ملـــا لــذلــك مـــن تــشــجــيــع لــإرهــابــيــن 
في تونس على تكثيف تحركاتهم، بعدما 
ر القتال في ليبيا مناخا أفضل النتشار 

ّ
وف

الــفــوضــى وتــوفــيــر األجــــواء املــائــمــة لعودة 
نــشــاط »داعـــــش« و»الـــقـــاعـــدة« فــي أكــثــر من 
فت قوات الجيش 

ّ
محور. وبناًء على ذلك، كث

واألمن التونسي من عملياتها االستباقية 
النائمة  الخايا  أمــام  الطريق  تقطع  حتى 
ــه رســـــائـــــل مــــضــــادة  ــ ــوّجــ ــ لــــإرهــــابــــيــــن، وتــ
األمنية  والــجــاهــزيــة  اليقظة   

ّ
أن على  تــؤّكــد 

مـــتـــوفـــرتـــان فـــي تـــونـــس ملـــواجـــهـــة مختلف 
املخاطر والتهديدات.

ال نهاية قريبة لمعارك حفتر

اإلثنين،  العام لحلف شمال األطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمس  أكد األمين 
أنه »ال حل عسكريًا لألزمة في ليبيا«. وشّدد في بيان على أنه »سيواصل 
حّث جميع األطراف على إنهاء القتال والعودة إلى العملية السياسية«، 
أمنية  مؤسسات  لبناء  ليبيا  لمساعدة  مستعد  »األطلسي  أن  مضيفًا 
فعالة، بما في ذلك وزارة دفاع حديثة وأجهزة أمنية تسيطر عليها 
الليبية،  الحكومة  من  طلب  على  بناء  وذلك  حكومية،  مدنية  إدارة 

فقط عندما تسمح الظروف األمنية بذلك«.

األطلسي: ال حل عسكريًا

قضية

صالح الدين الجورشي

لـــم يــنــجــح الـــلـــواء الــلــيــبــي املــتــقــاعــد 
ــن خـــــال الــهــجــوم  خــلــيــفــة حــفــتــر مــ
الذي قاده للسيطرة على العاصمة 
طــرابــلــس فــي 4 إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، في 
تــحــقــيــق هــدفــه وتــســجــيــل انــتــصــار عسكري 
يــزيــل مــن أمــامــه العقبة األخــيــرة لكي يحكم 
ــقــــوات املـــوالـــيـــة لــحــكــومــة  لــيــبــيــا. فــصــمــود الــ
الحسابات  أربــك  بها دوليا،  املعترف  الوفاق 
أن  بعد  وذلــك  والــدولــيــة،  واإلقليمية  املحلية 
الهجوم  بــأن  لحفتر   الداعمة  الـــدول  عت 

ّ
توق

املباغت ملليشياته سيقّوض دفاعات القوات 
الحامية لطرابلس التي لن تتمّكن من الوقوف 
 في وجه القصف الجوي وتقّدم القوات 

ً
طويا

البرية. غير أن ما حدث في امليدان خّيب آمال 
هؤالء وكشف عن وجود مقاومة شرسة من 
جهة، وضعف في األداء لدى العناصر امللتفة 
 ميزان 

ّ
أن ثانية. وبــمــا  مــن جهة  حــول حفتر 

ــّدد لــلــمــواقــف  الـــقـــوى عــلــى األرض هـــو املــــحــ
الــدولــيــة، في  ــراف  األطــ بــدت  فقد  السياسية، 
ضـــوء ذلــــك، تــعــيــد حــســابــاتــهــا، بــانــتــظــار ما 
مع  خصوصا  املقبلة  املرحلة  عنه  ستكشف 
تكثف االتصاالت واملــشــاورات على الصعيد 
الــدولــي بــشــأن املــلــف الليبي، ووجـــود قناعة 

بضرورة التخلي عن الخيار العسكري.

سقوط رهانات حفتر
وكان الهدف التكتيكي لحفتر، الذي يستعد 
ــام بها  ــارة مــمــاثــلــة قـ ــ لـــزيـــارة فــرنــســا بــعــد زيـ
الـــســـراج، إحــــداث تــغــيــيــرات عــلــى األرض  من 
خال هجومه على طرابلس، يتمّكن بفضلها 
مــن قــلــب الــطــاولــة عــلــى خــصــومــه، ويضعهم 
التمّرد  املدنين على  في حالة دفــاع، ويحث 
عــلــى رئـــيـــس حــكــومــة الـــوفـــاق فـــايـــز الـــســـراج 
ومـــن يــســانــده، لــيــضــع بــذلــك داعــمــي األخــيــر 
أمام وضع جديد قد يجعلهم يفكرون في فّك 

ارتباطهم بها.
ــة تــــــرّدد في  ــدايـ ــبـ ــابـــل، حــصــل فـــي الـ ــقـ فـــي املـ
اتضحت  ما  سرعان  لكن  طرابلس،  معسكر 

الجزائر ـ عثمان لحياني

يبدو أن مسار التضييق في الجزائر بدأ 
يتسع أكثر في الفترة األخيرة، مع تأكيد 
السابق  الجنرال  توقيف  جــزائــري  محاٍم 
فــي الــجــيــش حــســن بــن حــديــد، وإيــداعــه 
الــســجــن عــلــى خــلــفــيــة رســـالـــة ذات طــابــع 

سياسي نشرها في صحيفة محلية.
وقال املحامي بشير مشري، في تصريح 
تــّم إيــداع موكله  إنــه  »العربي الجديد«،  لـ
ــد،  ــ بــــن حــــديــــد فــــي الـــســـجـــن، مــــســــاء األحــ
طابع  ذات  مفتوحة  رسالة  خلفية  »على 
سياسي كان قد وّجهها إلى قائد أركان 
الــجــيــش الــفــريــق أحــمــد قــائــد صــالــح قبل 
أســــبــــوع، عــبــر صــحــيــفــة الـــوطـــن املــحــلــيــة 
الــفــرنــســيــة، طـــرح فيها  باللغة  الـــصـــادرة 
الباد وما  الراهنة في  موقفه من األزمــة 

يتوجب على الجيش وقائده فعله«.
ــديـــد اســتــجــاب  ــــن حـ ــد مـــشـــري أن »بـ ــ وأكــ
ــائـــي، ولــــــدى مـــثـــولـــه تـــّم  الســـتـــدعـــاء قـــضـ
معنويات  من   

ّ
بالحط متهم  بأنه  إباغه 

الــجــيــش والــتــأثــيــر عــلــيــهــا، وتـــّم عــلــى أثــر 
ــه الــســجــن املــــوقــــت«، مــعــتــبــرًا  ــداعــ ذلــــك إيــ
 فـــي فــهــم رســـالـــة بن 

ً
أن »هـــنـــاك تــضــلــيــا

ــفــــى أن  ــيــــش«. ونــ ــجــ ــائــــد الــ ــى قــ ــ حــــديــــد إلــ
يكون هدف موكله »الحط من معنويات 
الجيش، بقدر تقديم مساهمة لحل األزمة 

السياسية الراهنة«.
وكــــان الــجــيــش الــجــزائــري قــد رد بلهجة 
حادة على رسالة بن حديد وشخصيات 
ــمــــات ســـيـــاســـيـــة  ــاهــ ــــرت مــــســ ــشـ ــ أخـــــــــرى نـ
تـــخـــّص الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي والـــجـــيـــش. 
ــشــرت 

ُ
ووصــــف الــجــيــش فـــي افــتــتــاحــيــة ن

فـــي الـــعـــدد األخـــيـــر مـــن مــجــلــة »الــجــيــش« 
التي  »األبــواق ذاتها  بـــ هــذه الشخصيات 
ــي الـــشـــأن  طـــالـــبـــت الـــجـــيـــش بـــالـــتـــدخـــل فــ
ــقــــة، وهـــي  ــــل ســــابــ ــــراحـ ــــي مـ ــي فـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
نــفــســهــا تـــحـــاول الـــيـــوم عــبــثــا أن تــدفــعــه 
لــذلــك فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة، مـــن خــــال طــرق 
ــى، أبــــرزهــــا مـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عــبــر  ــتـ شـ

نشر 
ُ
ت وآراء،  ونقاشات  مفتوحة  رســائــل 

عــلــى صــفــحــات بــعــض الــصــحــف للذهاب 
يعبثون  مــقــاســهــم،  عــلــى  انتقالية  لــفــتــرة 
فيها مثلما شاؤوا ويمررون مشاريعهم 
الحقد  يكنون  الــذيــن  عّرابيهم  وأجــنــدات 

والضغينة للجزائر وشعبها«.
وهــــذه هــي املــــرة الــثــانــيــة الــتــي يــتــم فيها 
اعتقال الجنرال حسن بن حديد، بعدما 
فــي السجن،  قــد أمضى ثاثة أشهر  كــان 
بالعاصمة  محكمة  قبل  مــن  إدانــتــه  بعد 
 ،2016 آذار  مــــــــــارس/  فـــــي  الــــجــــزائــــريــــة 
ــدًا بــتــهــمــة »تـــجـــاوز  ــ بــالــســجــن عـــامـــا واحــ
واجــــب الــتــحــفــظ كــقــائــد عــســكــري ســابــق، 
لع عليها خال 

ّ
وإفشاء أسرار عسكرية اط

فترة عمله في املؤسسة العسكرية«، على 
»املغاربية«  قناة  على  له  مداخلة  خلفية 
املوجودة في العاصمة البريطانية لندن، 
والــتــي دعـــا فيها الــجــزائــريــن إلـــى إنــقــاذ 
الباد. وهاجم بن حديد حينها السعيد 
ــيـــس املــســتــقــيــل  بــوتــفــلــيــقــة، شــقــيــق الـــرئـ
العزيز بوتفليقة، والــذي كان يعمل  عبد 
مـــســـتـــشـــارًا فـــــي الـــــرئـــــاســـــة، كـــمـــا هـــاجـــم 
قــائــد أركـــان الــجــيــش. واســتــمــر سجن بن 
ــراج عنه  ــ حــديــد ألشــهــر قــبــل أن يــتــم اإلفــ
تــمــوز 2016، بسبب تدهور  يــولــيــو/  فــي 
وضــعــه الــصــحــي، وبــالــتــمــاس مـــن هيئة 
ــاد فــي  ــ ــد أن قـ ــديـ ــبـــق لــــن حـ ــاع. وسـ ــ ــدفـ ــ الـ
أقوى وأكبر  الثمانينيات إحدى  سنوات 
الفرق العسكرية شهرة في الجزائر، وهي 
التي شاركت في  الثامنة،  املدّرعة  الفرقة 
حرب النكسة عام 1967 وحــرب أكتوبر/ 
ــــال  ــتـ ــ االحـ ــد  ــ ضــ  1973 األول  ــن  ــريــ ــشــ تــ

اإلسرائيلي. 
ــزائـــري فـــي الــفــتــرة  ــبـــدي الــجــيــش الـــجـ ويـ
تـــصـــريـــحـــات  إزاء  حـــســـاســـيـــة  األخـــــيـــــرة 
ومقاالت شخصيات سياسية وعسكرية 
ــّدد أكــثــر مـــن مـــرة بــاملــاحــقــة  ــ ســابــقــة. وهـ
الــقــضــائــيــة ضــــد مــــن يـــتـــعـــرض لــلــجــيــش 
وقائد األركان. كما أنه اعتقل شخصيات 

عدة، عبر تحويل ملفاتهم للقضاء.

الجزائر: الجيش يالحق 
منتقديه

تمكن السراج وحلفاؤه 
في البقاء داخل 

المعادلة الدولية

من المقرر أن يجري 
حفتر محادثات مع 

الرئيس الفرنسي

تقرير حرب طرابلس قد تخفت لكنها ستدوم... 
والمخاوف التونسية تكبر

دخلت الحكومة 
المصرية عمليًا 

مرحلة »شلل 
وظيفي«، بفعل 

األنباء المتواترة 
عن قرب إجراء 

تعديالت وزارية، 
قد تطاول نحو 
7 وزراء، وظهر 

ذلك في اعتكاف 
وزراء عن القيام 

بمهامهم  بانتظار 
وضوح الصورة 

النهائية للتعديالت 
وتحديد هوية 

الوزراء الذين سيتم 
إبعادهم

وزراء مع وقف التنفيذ: شلل حكـومي في انتظار تعديل السيسي إضاءة

)Getty/وزير التربية طارق شوقي على مشارف مغادرة الحكومة )إنغا كيار

واملــنــح الــتــي تــحــصــل عليها الــحــكــومــة في 
وقت يشكو الوزيران ضعف التمويل، بينما 
تحدث السيسي عن توفير التمويل الكافي 
واعدًا بإنهاء اإلعــداد للمشروعن في العام 

الحالي«. 
واعــتــبــرت املـــصـــادر أنـــه »هــنــا تــغــيــر سلوك 
الذي  التعليم،  إزاء وزيــر  السيسي ودائــرتــه 
طــاملــا اســتــعــان بــاألجــهــزة الــســيــاديــة لقمع 
املــعــارضــة الــشــعــبــيــة لــخــطــطــه الــتــطــويــريــة، 
التي لم يبد منها أي دليل نجاح حتى اآلن 
على مستوى تحويل االمتحانات واملناهج 
اإللكترونية.  إلــى  التحريرية  الطبيعة  مــن 
وعلى الرغم من أن السيسي معجب بشوقي 
عــلــى املــســتــوى الــشــخــصــي، إال أنـــه بحسب 
ــا بــتــعــمــده الـــتـــواصـــل  ــ ــاق ذرعــ ــ املــــصــــادر ضـ
املباشر عبر مواقع التواصل االجتماعي مع 
أولياء األمور واملعلمن، وهو ما يحدث في 
السيسي ودائــرتــه )حالة غير مرغوبة  رأي 
من األخذ والرد والجدل(، إلى جانب اّدعاء 
ــرأي الــعــام، أن لــديــه مشاكل  شــوقــي أمـــام الــ
مالية، ما أغضب السيسي كثيرًا ألنه الوزير 
الــوحــيــد الــــذي يــتــصــرف بــحــريــة كــامــلــة في 
الرئيس ومــن دون  مــن  ملفه بضوء أخضر 

ذكر«.
ُ
تدخات ت

أيام  أنــه »بعد  الحكومية  املــصــادر  وكشفت 
التعليمات املخابراتية لوسائل  من صدور 
ــلــــوزراء  ــعـــدم نـــشـــر تـــصـــريـــحـــات لــ اإلعـــــــام بـ
بـــشـــكـــل عــــــام )وهــــــــو مـــــا نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
العربي الجديد يوم السبت املاضي(، أوقف 
شــوقــي وعـــدد مــن الــــوزراء إرســـال البيانات 
لتدارك  محاولة  في  بأسمائهم  الصحافية 
غــضــب الــســيــســي، إلـــى أن وصـــل الــحــال إلــى 
حـــذف شــوقــي مــنــشــورات عـــدة ســبــق لـــه أن 
التواصل  مــواقــع  فــي  على صفحته  نشرها 
االجتماعي، بما يعكس حالة الخوف التي 

القاهرة ـ العربي الجديد

تسببت املــعــلــومــات املــتــداولــة فــي األوســـاط 
الــحــكــومــيــة بــمــصــر عــن قـــرب إجــــراء تعديل 
مـــدبـــولـــي،  مــصــطــفــى  حـــكـــومـــة  فــــي  وزاري 
بــإصــابــة الـــــــوزراء بــشــلــل وظــيــفــي، إذ غــاب 
ــر الــبــعــض  ــ الــبــعــض مــنــهــم عـــن مــكــاتــبــه وآثـ
ــدار الــبــيــانــات الــصــحــافــيــة  ــ اآلخــــر وقـــف إصـ
ــريـــق ثــالــث  بــأنــشــطــتــه الـــيـــومـــيـــة، وألــــغــــى فـ
الفعاليات املقررة سلفا ممن تحوم حولهم 
الرئيس  غــضــب  نتيجة  اإلطـــاحـــة،  شــبــهــات 
املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي املــتــصــاعــد 
مــن ســـوء أداء فــريــق مــنــهــم والــتــصــريــحــات 
العنترية آلخرين. كل ذلك، في وقت يحاول 
ــــن خــــــال صـــاتـــهـــم بـــاألجـــهـــزة  الـــجـــمـــيـــع مـ
السيادية، وبصفة خاصة املخابرات العامة 
ــة اإلداريـــــــــة، الـــتـــعـــّرف عــلــى مــامــح  ــابـ ــرقـ والـ
كــــانــــوا ســـيـــودعـــون  مــســتــقــبــلــهــم، ومـــــا إذا 
في  فيهم.  الثقة  تجديد  سيتم  أم  الحكومة 
»العربي  لـ السياق، أفادت مصادر حكومية 
الـــجـــديـــد«، بــــأن »رئـــيـــس الـــــــوزراء مصطفى 
مدبولي أمضى معظم وقته خال اليومن 
بصحبة  الجمهورية  رئــاســة  فــي  املاضين 
عــبــاس كامل،  املــخــابــرات  السيسي، ومــديــر 
ومدير الرقابة اإلدارية شريف سيف الدين؛ 
عـــام واالطــــاع  بــشــكــل  ــــوزراء  الــ أداء  لتقييم 
ــة لــلــمــرشــحــن لـــوراثـــة  ــيـ ــذاتـ عــلــى الـــِســـيـــر الـ
الحقائب املفتوحة على مصراعيها ملباشرة 
التي يزخر  والوعود  تتم  لم  التي  املشاريع 
ــامـــج الـــحـــكـــومـــة ولـــــم يــتــحــقــق أي  ــرنـ بـــهـــا بـ
الصحة  في مجالي  منها، خصوصا  شــيء 

والتعليم«.
وتــحــدثــت املــصــادر الحكومية عــن »وجـــود 
تـــرجـــيـــحـــات بــتــوســيــع الـــتـــعـــديـــل الـــــــوزاري 
ليشمل أكثر من 7 وزراء ال يرضى السيسي 

أصابته من الرحيل عن الحكومة«. وأشارت 
املصادر إلى أن »بعض الشخصيات الداعمة 
لشوقي تحاول إثناء السيسي عن اإلطاحة 
العامة  الثانوية  امتحانات  قــرب  بسبب  به 
الــتــي ســيــكــون مــشــرفــا عــلــيــهــا، أو االنــتــظــار 
لــتــقــيــيــم تــجــربــة االمــتــحــانــات اإللــكــتــرونــيــة 
ــار الــحــالــي  ــايــــو/أيــ الـــتـــي ســتــبــدأ فـــي 19 مــ
تقييمه  وإعـــــــادة  الـــثـــانـــوي،  األول  لــلــصــف 
في  التزامه  التجربة ومــدى  هــذه  بناء على 
تعامله مع الرأي العام بالقواعد التي يرغب 

السيسي في تعميمها«.
ــد، الــتــي تبدو  ــرة الــصــحــة هــالــة زايــ أمـــا وزيــ
بدأت  أنها  فيبدو  الرحيل،  في  األوفــر حظا 
الحقيبة باعتبارها وزيرة  التعامل مع  في 
كان  التي  الفعاليات  بعض  فألغت  سابقة، 
املاضين.  اليومن  في  تحضرها  أن  مقررًا 
الــذي ثــارت  أمــا وزيــر املالية محمد معيط، 
في  مشاكل  نتيجة  أيضا  برحيله  تكّهنات 
ــداد املـــوازنـــة الــعــامــة الـــجـــديـــدة، فامتنع  إعـــ
أيـــضـــا بــشــكــل مــلــحــوظ عـــن إصـــــدار الــبــيــان 
الــصــحــافــي الــيــومــي عـــن نــشــاطــه. وتــكــررت 
هــذه املــخــاوف بــصــور مختلفة فــي دواويـــن 
الــــوزارات، مع بــروز التساؤالت عن الــوزراء 
ــاء بـــعـــض الـــــــــــوزارات حــفــات  ــ ــغـ ــ ــدد وإلـ ــجــ الــ
إلى حن  أو تأجيلها  لها  السنوية  اإلفطار 

وضوح الرؤية.
. وكــــان آخـــر تــعــديــل حــكــومــي فــي مــصــر قد 
جـــري فــي يــونــيــو/حــزيــران 2018 وتضمن 

ُ
أ

لــــلــــوزراء ووزراء  تــعــيــن مـــدبـــولـــي رئــيــســا 
واملــالــيــة والصحة  والــدفــاع  للداخلية  جــدد 
األعمال  وقــطــاع  املحلية  والتنمية  والبيئة 
واالتصاالت والصناعة والطيران والشباب. 
وفي فبراير/شباط املاضي، تم تعين وزير 
ــداًل مـــن مـــدبـــولـــي، الـــذي  ــ جـــديـــد لــإســكــان بـ

احتفظ بهذه الحقيبة ثمانية أشهر.

عــن أدائــهــم، بــداًل مــن إجـــراء تعديل محدود 
فــي 4 حــقــائــب أو أقــــل، بــحــســب مــا ورد في 
فــكــرة الــتــعــديــل مــنــذ يــومــن«، مــوضــحــة أنــه 
»فــي هــذه الحالة ستكون هناك مشكلة في 
إيـــجـــاد بـــدائـــل ســريــعــة، وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي 
أياما عدة  الـــوزاري  التعديل  إعــان  لتأخير 
أو إلــى مــا بعد شهر رمــضــان )الثلث األول 

من شهر يونيو/حزيران املقبل(«.
وكما جرت العادة في التعديات الحكومية 
السابقة، لم يعد هناك دور لرئيس الــوزراء 
النهاية  فــي االخــتــيــار، إال بعد تخييره فــي 
بن مرشَحن أو ثاثة تمت املوافقة عليهم 
لــوجــود مشاكل  السيسي، تحسبا  قبل  مــن 
بن مدبولي وأحد املرشحن. بالتالي، ليس 
ملدبولي رأي مبدئي في رحيل أو استمرار 
ــيـــر  واألخـ األول  الــــقــــرار  ويــــعــــود  وزيـــــــر.  أي 
لــلــســيــســي وحــــده بــمــعــاونــة مـــن املــخــابــرات 
والـــرقـــابـــة اإلداريـــــــة، وبـــدرجـــة أقـــل بــتــقــاريــر 
األمــن الوطني. وهو الجهاز الشرطي الذي 
ــد تـــقـــاريـــر عــن  ــعـ ــا الـــــــــوزراء ويـ يــــراقــــب أيـــضـ
األســريــة  وعاقاتهم  ومقاباتهم  صاتهم 
ــه ال يــــؤدي فــي عهد  واالجــتــمــاعــيــة، غــيــر أنـ
الـــوزراء  اختيار  فــي  حاسما  دورًا  السيسي 
الجدد. وأضافت املصادر أن »السيسي في 
اآلونـــــة األخـــيـــرة أصـــابـــه غــضــب شـــديـــد من 
سوء مستوى بعض الوزراء وعدم تقديمهم 

املردود املنتظر«.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن »الــســيــســي انــتــقــد 
ــل وزيــــر  ــ فــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــه مــــع مـــدبـــولـــي وكـ
الـــوزراء تقريبا إال وزراء  على حــدة، جميع 
التعليم طــارق شوقي والبترول طــارق املا 
واإلسكان  املرقبي  شاكر  محمد  والكهرباء 
عــاصــم الـــجـــزار والــنــقــل كــامــل الـــوزيـــر الــذي 
اختاره الرئيس املصري بنفسه، وأن وزراء 
املالية والصحة والتنمية املحلية والزراعة 

والـــتـــخـــطـــيـــط والــــــــري والـــصـــنـــاعـــة وقـــطـــاع 
األكــثــر تعرضا لانتقاد حتى  هــم  األعــمــال 

اآلن«.
وكشفت املصادر أن »الواقعة التي أغضبت 
الــســيــســي بــشــكــل اســتــثــنــائــي، تــمــثــلــت في 
التصريحات التي أدلــى بها وزيــرا التعليم 
ــد فــي  ــ ــارق شـــوقـــي وهــــالــــة زايــ ــ والـــصـــحـــة طــ
اجــتــمــاعــهــمــا األســــبــــوع املـــاضـــي مـــع لــجــان 
برملانية، وأثــارت جداًل واسعا حول سامة 
اإلجــــــــــــراءات اإلداريــــــــــة ومـــشـــاكـــل الــتــمــويــل 
وترشيد اإلنفاق في مشروع تطوير التعليم 

ومشروع التأمن الصحي الجديد«. 
مشاكل  كشفت  »التصريحات  أن  وأضــافــت 
داخــلــيــة يــعــانــي مــنــهــا الـــنـــظـــام، فـــي ســيــاق 
عـــاديـــة  مـــاحـــظـــات  عـــلـــى  ــريــــن  الــــوزيــ ردود 
ــكـــشـــف حـــســـاب  لــــلــــنــــواب ومـــطـــالـــبـــتـــهـــمـــا بـ
ملــصــروفــات الــــوزارتــــن الـــعـــام املـــاضـــي قبل 
واتفقت  الجديد.  للعام  موازنتهما  تحديد 
ــدم وجــــود  ــ تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــريــــن عـــلـــى عـ
تمويل كاٍف للمشروعن حتى اآلن، مما أثار 
موجة حنق وتساؤالت عبر مواقع التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي حــــول أوجـــــه إنـــفـــاق الـــقـــروض 

أصاب السيسي غضب 
شديد من سوء مستوى 

بعض الوزراء

ترجيحات بتوسيع 
التعديل الوزاري ليشمل 

أكثر من 7 وزراء
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  شرق
      غرب

حظر تجوال في سريالنكا
أمس  الشرطة في سريانكا،  أعلنت 
االثنن، أنها ستفرض حظر تجوال 
عــلــى مــســتــوى الــبــاد حــتــى الــســاعــة 
الثاثاء،  اليوم،  من  صباحا  الرابعة 
بـــعـــد عــمــلــيــات عـــنـــف ضــــد مــســلــمــن 
ومـــهـــاجـــمـــة حـــشـــود لــلــمــســاجــد فــي 
اتهامات  أكــثــر مــن منطقة. ووجــهــت 
وبــوذيــة  مــجــمــوعــات مسيحية  إلـــى 
بـــالـــتـــورط فـــي االعـــــتـــــداءات. وكــانــت 
التجوال  فرضت حظر  قد  السلطات 
فــي عـــدد مــن املــنــاطــق قــبــل أن تعلنه 
الباد وســط مخاوف  على مستوى 
مـــن تــعــرض األقــلــيــة املــســلــمــة لعنف 
ــيــــرات عــيــد  ــفــــجــ طــــائــــفــــي، بـــســـبـــب تــ
القيامة التي أدت إلى مقتل أكثر من 

250 شخصا.
)رويترز(

فنلندا تضبط أجهزة 
باستعماالت نووية 

متجهة للعراق
أمــس  الفنلندية،  الــجــمــارك  ضبطت 
اإلثنن، أجهزة كانت متجهة للعراق، 
ويـــمـــكـــن اســـتـــعـــمـــالـــهـــا فــــي تــصــنــيــع 
بيان صادر  أسلحة نووية. وحسب 
ها »ستفتح تحقيقا 

ّ
من الجمارك، فإن

مع الشركة املرسلة لألجهزة بسبب 
الباد«،  لقوانن  املخالفة  اتها  إجراء
من دون الكشف عن اسم تلك الشركة 
ــار  ــ ــا. وأشــ ــهــ والــــجــــهــــة املــــســــتــــوردة لــ
املضبوطة  »األجــهــزة  أن  إلــى  البيان 
يمكن استعمالها ألغراض عسكرية 
ومدنية«. وأوضح كبير املفتشن في 
 
ّ
الجمارك الفنلندية ساري كنابي أن
»الشركة املرسلة للمعدات هي شركة 

محلية وليست عاملية«.
 )األناضول(

محادثات يمنية في 
األردن لتقاسم إيرادات 

الحديدة
ذكر مسؤولون يمنيون أن األطــراف 
املـــتـــحـــاربـــة فـــي الــيــمــن بــــــدأت، أمــس 
االثـــنـــن، مــحــادثــات جــديــدة بــرعــايــة 
األمـــم املــتــحــدة فــي األردن. وأضــافــوا 
أن املــحــادثــات ســتــركــز عــلــى اقتسام 
إيــــــــرادات مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة الــثــاثــة 
عــلــى الــبــحــر األحــمــر لــلــمــســاعــدة في 
الــحــادة.  تخفيف األزمــــة اإلنــســانــيــة 
وبدأت املحادثات بعد بدء انسحاب 
الـــحـــوثـــيـــن األحـــــــــادي الـــجـــانـــب مــن 
موانئ الحديدة، يوم السبت املاضي، 

واملفترض أن تنتهي اليوم الثاثاء.
 )رويترز(

مرشح »الحشد« محافظًا 
لنينوى العراقية

فــــــــاز املــــــرشــــــح املـــــــدعـــــــوم مــــــن قــبــل 
ــبـــي«  ــات »الــــحــــشــــد الـــشـــعـ ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ مـ
مـــنـــصـــور املـــرعـــيـــد، أمـــــس االثـــنـــن، 
العراقية،  نينوى  محافظ  بمنصب 
عــلــى الــرغــم مــن فــتــح االدعــــاء الــعــام 
 بـــمـــابـــســـات بــيــع 

ً
ــاجــــا تــحــقــيــقــا عــ

املــوصــل أصواتهم  أعــضــاء مجلس 
للمنصب.  معن  ملرشح  للتصويت 
مع العلم أنه رافقت الجلسة أجواء 

أمنية متوترة. 
)العربي الجديد(

ماليزيا تعتقل 4 متشبه 
بتحضيرهم العتداءات

ــة، أمـــس  ــزيــ ــيــ ــالــ ــة املــ أفـــــــــادت الــــشــــرطــ
ــــن، بـــأنـــهـــا »اعـــتـــقـــلـــت أربـــعـــة  ــنــ ــ االثــ
ــال  ــمـ رجـــــــال يـــشـــتـــبـــه بـــتـــدبـــيـــرهـــم أعـ
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ قـــــتـــــل وهــــــجــــــمــــــات فـــــــي الــ
كــواالملــبــور ومـــا حــولــهــا خـــال شهر 
الــحــالــي«. وكــانــت ماليزيا  رمــضــان 
ــــب قـــصـــوى  ــأهـ ــ ــة تـ ــ ــالـ ــ ــنــــت حـ ــلــ قـــــد أعــ
مــنــذ أن نــفــذ مــســلــحــون عــلــى صلة 
هجمات  سلسلة  »داعــــش«  بتنظيم 
فـــي جـــاكـــرتـــا، عــاصــمــة إنــدونــيــســيــا 
الثاني  يناير/ كانون  املــجــاورة، في 
الــــعــــام  املــــفــــتــــش  وقــــــــال   .2016 ــام  ــ ــ عـ
ــد الــــحــــمــــيــــد بـــــــادور  ــبــ ــة عــ ــرطــ ــشــ ــالــ بــ
املشتبه  بـــن  »مـــن  إن  لــلــصــحــافــيــن، 
بـــهـــم األربـــــعـــــة، اثــــنــــان مــــن مــســلــمــي 
إلى  إضافة  ميانمار  من  الروهينغا 

إندونيسي وماليزي«.
)رويترز(

نجحت القوات الموالية لحكومة الوفاق بصّد هجوم حفتر )فرانس برس(

)Getty/قايد صالح يضيّق على معارضيه )بالل بنسالم
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ــزة،  ــار قـــطـــاع غـ ــمـ أعــلــنــت الــلــجــنــة الــقــطــريــة إلعــــــادة إعـ
الفقيرة  األســـر  مالية خامسة آلالف  دفــعــة  عــن صــرف 
املقدمة من دولــة قطر لصالح  واملحتاجة، عبر املنحة 

الشعب الفلسطيني.
ــــام فـــي اللجنة  وقــــال رئــيــس الــعــاقــات الــعــامــة واإلعــ
»العربي الجديد«، إن  القطرية، عبد الرحمن الخالدي، لـ
عملية الصرف بدأت، أمس اإلثنني، عبر مكاتب البريد 
املنتشرة في القطاع، وفقًا للترتيب األبجدي لألسماء 
واآللـــيـــات الــتــي جـــرى اتــبــاعــهــا فــي الــدفــعــات السابقة. 

الدفعة  من  املستفيدين  إجمالي  أن  الخالدي  وأوضــح 
الفقيرة يقدر بنحو 109 آالف  املالية الخاصة باألسر 
ــم مــن الــكــشــفــني األول والــثــانــي  شــخــص مــســتــفــيــد، وهـ
الــذيــن اســتــفــادوا مــن املــنــحــة ســابــقــًا، حــيــث سيحصل 
فــرد.  لــكــل  هــــؤالء عــلــى مــبــلــغ نــقــدي بقيمة 100 دوالر 
ورّجح أن تتواصل هذه الدفعات مع إعان أمير قطر، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن دعم جديد للشعب 

الفلسطيني، بواقع 480 مليون دوالر.
ــادة إعـــمـــار غـــزة،  ــ ــل رئــيــس الــلــجــنــة الــقــطــريــة إلعـ ووصــ
الــقــطــاع،  إلـــى  الــعــمــادي، فــجــر اإلثــنــني،  السفير محمد 
بــرفــقــة وفـــد قــطــري رفــيــع املــســتــوى يــضــم نــائــبــه خالد 

الطوالبة. وبحسب  الله  اللجنة عبد  الــحــردان وعضو 
األســر  عــدد  فــإن  غـــزة،  فــي  االجتماعية  التنمية  وزارة 
املــســتــفــيــدة مـــن بـــرنـــامـــج املـــســـاعـــدات الــنــقــديــة املــقــدم 
يبلغ 71 ألـــف أســــرة، بــواقــع نــحــو نــصــف مــلــيــون فــرد، 
ــراوح إجــمــالــي املــبــلــغ الــــذي تــحــصــل عــلــيــه هــذه  ــتـ إذ يـ
األسر ما بني 211 و506 دوالرات. وبجانب املساعدات 
املواطنني  لفئة  العاملي  الغذاء  برنامج  يقدم  القطرية، 
فــي غـــزة، مــســاعــدات غــذائــيــة عــبــر قــســائــم شــرائــيــة من 
 التجارية، إذ يبلغ عدد األسر املستفيدة من هذا 

ّ
املحال

املشروع 20 ألف أســرة، بإجمالي عدد 85 ألف فــرد، إذ 
يتراوح نصيب الفرد في هذه القسيمة ما بني 8 و10 

يــأتــي هـــذا فــي وقـــت أعــلــنــت وزارة األشــغــال  دوالرات. 
العامة واإلســكــان، أمــس، اعتزامها صــرف بــدل إيجار 
ملدة 6 شهور، ألصحاب الوحدات السكنية التي ُدّمرت 

ي، خال العدوان األخير على قطاع غزة. 
ّ
بشكل كل

وقال ناجي سرحان، وكيل الوزارة، في بيان وفق وكالة 
األنــاضــول، إنــه سيتم خــال أيــام صــرف بــدل اإليــجــار، 
وبحسب  االجتماعية.  التنمية  وزارة  مــع  بالتنسيق 
ي 

ّ
الوزارة، فإن نحو 100 وحدة سكنية ُدّمرت بشكل كل

القطاع، في وقــت سابق  األخير على  التصعيد  خــال 
مــن مــايــو/أيــار الـــجـــاري، بينما تــضــررت حــوالــي 700 

خرى بشكل جزئي.
ُ
وحدة أ

صرف دفعة مالية قطرية خامسة لفقراء غزة

بتكوين تعود للصعود
ــادت الــعــمــلــة املـــشـــفـــرة الـــكـــبـــرى فــــي الـــعـــالـــم »بــتــكــويــن«  ــ عــ
لــلــصــعــود، لــتــامــس أعــلــى مــســتــوى لــهــا فــي تــســعــة أشهر 
خال تعامات أمس اإلثنني، متجاوزة سبعة آالف دوالر. 
وزادت بتكوين بنسبة 1.1 في املائة في أحدث معاملة لها 

بعد صعودها  بتستامب  بــورصــة  على  دوالرًا   7056 إلــى 
14 فــي املــائــة يــوم السبت املــاضــي، فــي ثــانــي أضــخــم قفزة 
يومية لها هذا العام، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل 
لــوكــالــة رويــتــرز. وزادت  أغــســطــس/آب 2018، وفــق تقرير 

قيمة بتكوين لنحو مثليها هذا العام، مما يسلط الضوء 
في  السوء  بالغ  أداء  بعد  العملة  في  الشديد  التقلب  على 
2018 عندما فقدت نحو ثاثة أرباع قيمتها وسط تشديد 

للوائح التنظيمية في أنحاء العالم.

إجراءات كورية لحماية سوق المال
قال لي هو سونغ، النائب األول لوزير االقتصاد والمالية 
المسؤولين  اجتماع مع كبار  الجنوبية، في  في كوريا 
في البنك المركزي والهيئات المالية األخرى في سيول، 
وفق وكالة يونهاب الكورية، أمس اإلثنين إن الحكومة 
ستتخذ بسرعة خطوات في الوقت المناسب لتحقيق 
االستقرار في سوق المال في حالة زيادة التقلب بشكل 
كبير، بسبب تأثيرات الحرب التجارية بين الواليات المتحدة 
األميركي  الرئيس  أمر  الماضي،  السبت  ويوم  والصين. 
الواردات  جميع  على  الرسوم  زيادة  ببدء  ترامب، 
دوالر،  مليار   325 بنحو  والمقدرة  الصين،  من  المتبقية 
وذلك بعد 24 ساعة فقط من زيادة الرسوم من %10 

إلى 25 في المائة، على بضائع بقيمة 200 مليار دوالر.

تراجع حاد لمبيعات السيارات في الصين
في  حادًا  تراجعًا  الصين  في  السيارات  مبيعات  سجلت 
الماضي  العام  من  الشهر  بنفس  مقارنة  إبريل/نيسان، 
اتحاد  عن  اإلثنين  أمس  صادرة  بيانات  وفق   ،2018
مصنعي السيارات في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وقال 
االتحاد إن المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم، 
على  الماضي  الشهر  المائة  في   14.6 بنسبة  انخفضت 
تراجعًا  لتسجل  سيارة،  مليون   1.98 إلى  سنوي  أساس 
قد  المبيعات  وكانت  التوالي.  على  العاشر  للشهر 
المائة في مارس/آذار و14 في  5.2 في  بنسبة  هبطت 
المائة في فبراير/شباط، فضال عن تسجيل أول انكماش 
ظل  في  الماضي  العام  في  التسعينيات  منذ  سنوي 
تباطؤ االقتصاد والحرب التجارية مع الواليات المتحدة.

طاقة شمسية للعراق
ميغاواط   500 إضافة  العراقية  الكهرباء  وزارة  تعتزم 
المحطات  نصب  باعتماد  الكهربائية،  الطاقة  من 
الشمسية على أسطح المنازل والمؤسسات الحكومية 

واالعتماد عليها لتوفير الطاقة. 
وقال لؤي الخطيب وزير الكهرباء في تصريح صحافي، 
االستثمارية  المشاريع  من  حزمة  إطالق  تم  إنه  أمس، 
حيث  المحافظات،  من  بعدد  شمسية  محطات  لبناء 

تدرس الوزارة حاليًا اختيار الشركات المنفذة للمشروع. 
ألف   15 تجاوز  البالد  في  الطاقة  إنتاج  أن  وأضاف 
ذاتها  للمدة  ميغاواط  ألف   11 بـ  مقارنة   ميغاواط 
 20 بـ  المواطنين  إمداد  يتيح  ما  الماضي،  العام  من 

ساعة يوميًا.

أخبار مختصرة

الخسائر تغمر بورصات الخليج
الدوحة ـ العربي الجديد

لون  ليكسو  الخليج،  بــورصــات  الخسائر  غــمــرت 
الهبوط األحمر شاشات التداول، في ظل عمليات 
في  املستثمرين ال سيما  مــن جــانــب  واســعــة  بيع 
قطاعات النقل واالستثمار والعقارات، خوفا من اتساع دائرة 
تجارية  تعرض سفن  أعقاب  في  املنطقة، خاصة  في  التوتر 
إمــارة  ســاحــل  قبالة  لهجمات  سعوديتان  نفط  ناقلتا  منها 

الفجيرة باإلمارات، األمر الذي يهدد إمدادات النفط العاملية.
وجــــاءت األســهــم اإلمــاراتــيــة والــســعــوديــة األكــثــر خــســارة في 
نهاية تعامات أمس اإلثنني، حيث هوى املؤشر العام لسوق 
ليغلق  نقاط،   104 املائة خاسرا  في   3.97 بنسبة  املالي  دبــي 
عند مستوى 2525.6 نقطة. وتــراجــعــت أســهــم 33 شــركــة من 
إجــمــالــي 36 شــركــة مــتــداولــة، بينما صــعــدت شــركــتــان فقط 
وتصدر  السابقة.  الجلسة  مستويات  عند  شركة  واستقرت 
ســهــم مــجــمــوعــة الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة الـــشـــركـــات الــخــاســرة 
بنسبة 10 في املائة، فيما هوى سهم موانئ دبي العاملية بـ 
7.47 في املائة. كما هبط مؤشر سوق أبو ظبي لألوراق املالية 
بنسبة 3.3 في املائة، ليغلق عند مستوى 4929.2 نقطة، حيث 

تراجعت أسهم 18 شركة من إجمالي 26 شركة مقيدة، فيما 
أكبر  السعودية  وفــي  واستقرت شركتان.  6 شركات  صعدت 
السوقية، هوى  القيمة  مــن حيث  وعــربــيــة  بــورصــة خليجية 
املـــؤشـــر الـــعـــام بــنــســبــة 3.55 فـــي املـــائـــة، لــيــصــل إلـــى مستوى 
8366.6 نقطة، حيث انخفضت أسهم 174 شركة من إجمالي 
لبورصة قطر  الــعــام  املــؤشــر  كذلك  192 شركة مقيدة. وهبط 
املائة، والبحرين 0.81  بنسبة 1.89 نقطة، ومسقط 0.66 في 
الــعــام لبورصة الكويت بنسبة 1.05 في  املــائــة، واملــؤشــر  فــي 

املائة.
أمس،  الخليجية،  للبورصات  الجماعية  التراجعات  وعمقت 
من خسائر األسهم املتواصلة في أغلب البورصات منذ بداية 
األســبــوع املــاضــي وبـــدأت فــي التصاعد، مــع إعـــان واشنطن 
موافقة وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( على نشر سفينة 
ملــواجــهــة تهديدات  املنطقة  فــي  بــاتــريــوت  حربية وصــواريــخ 

إيرانية للمصالح األميركية.
إلــى عمليات  الــذيــن هــرعــوا  وتــزايــدت مــخــاوف املستثمرين، 
الخارجية  وزارة  إعـــان  بعد  أمـــس،  وواســعــة،  بيع عشوائية 
والــتــعــاون الــدولــي اإلمــاراتــيــة، األحـــد، عــن تعرض أربــع سفن 
شــحــن تــجــاريــة مـــن عـــدة جــنــســيــات، ملـــا وصــفــتــهــا بعمليات 

تخريبية بالقرب من املياه اإلقليمية للدولة بالقرب من إمارة 
الفجيرة، فيما كشف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عن 
تعرض ناقلتي نفط سعوديتني لهجوم، في املياه اإلقليمية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن الــبــورصــات  لـــإمـــارات. وفـــي رصـــد لـــ
الخليجية خسرت على مدار اليومني املاضيني نحو 30 مليار 
دوالر خال  مليار   43 نحو  خــســرت  قــد  كــانــت  بينما  دوالر، 
األسبوع املاضي. وقال مسؤول كبير في أحد بنوك االستثمار 
اإلقليمية، إن »التوترات السياسية والعسكرية املتسارعة في 
املنطقة، تسببت في شروع الكثير من املستثمرين في تقليص 
محافظهم، ما رأيناه على مدار اليومني املاضيني فقط بداية 
لعمليات هــروب كبيرة مــن أســـواق املـــال، ونخشى املــزيــد من 

الخسائر خال األيام املقبلة«.
وأضاف املسؤول أن التوترات الحالية في منطقة الخليج 
تحمل للمستثمرين مخاوف إضافية، بعد أن تسبب القرار 
الجمركية  الرسوم  بزيادة  املاضي  الجمعة  يوم  األميركي 
على املنتجات الصينية، في قلق أســواق املــال العاملية، ال 
سيما الــنــاشــئــة الــتــي ســتــكــون األكــثــر تــضــررًا مــن تعرض 
النمو العاملي ألضرار من جراء الحرب التجارية بني أكبر 

اقتصادين في العالم.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

حادث غامض حتى اآلن، لكنه حّول 
مياه الخليج، ومعها أسواق املنطقة، 

إلى بؤرة توتر إضافية، بؤرة 
تضاف إلى بؤر التوتر الكثيرة في 
الخليج، والتي زادت رقعتها مؤخرا 

مع تصاعد الخالفات بني إيران 
وأميركا، ومحاولة إدارة ترامب 

خنق إيران اقتصاديًا، عبر تصفير 
صادراتها النفطية، وفرض 

عقوبات اقتصادية جديدة عليها.
أحدث صور التوتر تعّرض أربع 
سفن تجارية لعمليات تخريبية، 

األحد، قرب املياه اإلقليمية 
اإلماراتية. اإلمارات لم تقّدم بعد أية 

تفاصيل بشأن طبيعة التخريب 
ومرتكبيه، والسعودية أعلنت عن 

تعّرض ناقلتي نفط مملوكتني 
لها لهجوم تخريبي قبالة ساحل 

الفجيرة.
الحادث انعكس سريعا على أسواق 
النفط واملال والبورصات الخليجية، 
عد من 

ُ
خاصة أنه وقع في منطقة ت

أهم مزودي أسواق العالم بالنفط، 
كما وقع في إمارة الفجيرة، إحدى 
أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود 

في العالم. مثال ارتفعت العقود 
اآلجلة للنفط، وتراجعت أسعار 

األسهم بشكل حاد في اإلمارات 
والسعودية، أمس، مدفوعة بزيادة 

املخاطر الجيوسياسية التي 
تشهدها املنطقة.

وجدد الحادث مخاوف مستوردي 
الطاقة حول العالم من تعطل 

اإلمدادات النفطية من دول املنطقة، 
بعد استهداف السفن النفطية. 

ورفع الحادث تكلفة التأمني على 
السفن والشحنات التجارية التي 
تمر عبر مضيق هرمز بمعدالت 

كبيرة، وربما يجبر شركات 
عاملية على تعليق مرور سفنها 

وحموالتها التجارية عبر املضيق، 
كما تقول تقارير عاملية، وهذا 

احتمال قائم، قياسا على ما تم 
خالل الحرب العراقية اإليرانية في 

1980، حيث ارتفعت أسعار التأمني 
على السفن والشحنات التجارية 

التي تمر عبر هرمز بنسبة %400 
وقتها.

وهذا كله ينعكس سلبا، ليس فقط 
على اقتصاد دول املنطقة، بل على 

االقتصاد العاملي الذي يعاني من 
تحديات أخرى، أبرزها الحرب 

التجارية املستعرة بني واشنطن 
وبكني. منسوب التوتر يزيد في 

منطقة الخليج، ومعه تتزايد حالة 
الغموض وعدم التيقن، خاصة مع 

تصريحات حشمت الله فالحت 
بيشه، عضو البرملان اإليراني، 

التي قال فيها أمس إن »مخربني 
من دولة ثالثة« قد يكونون وراء 
الهجمات التي وقعت قرب ميناء 

الفجيرة. كما يزداد التوتر مع 
تهديد إيران املستمر بإغالق هرمز 

الذي يمر عبره نحو 17 مليون 
برميل يوميًا من النفط، و40% من 

إنتاج النفط العاملي، ومع إصرار 
واشنطن على تطبيق حظر تصدير 
النفط اإليراني ومعاقبة مستورديه، 
وتلويحها بإرسال حاملة الطائرات 

»أبراهام لينكولن« إلى هرمز.
هناك من يصب الزيت على النار 

في الخليج، والوضع قد يزداد 
توترًا، خاصة إذا ما تأكد لدول 

العالم أن إليران يدا في الهجوم على 
السفن األربع.

توتر في 
مياه الخليج
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معادون لالتحاد يتنافسون على مقاعده

االنتخابات األوروبية في فرنسا
باريس ـ محمد المزديوي

ــات  ــابـ ــخـ ــتـ بـــــــــدأت الــــحــــمــــات لـــانـ
األوروبـــيـــة املـــقـــررة بــني يــومــي 23 
مايو/أيار الحالي و26 منه، أمس 
اإلثنني في فرنسا، وفقًا ملا أقّره املجلس األعلى 
سابق.  وقــٍت  في  السمعي-البصري  لاتصال 
غــيــر أن الــحــمــات غــيــر الــرســمــيــة بـــدأت فعليًا 
ــام، مــع بــلــوغــهــا ذروتـــهـــا بني  مــنــذ نــحــو 10 أيــ
تـــرّوج لنفسها  الــتــي بـــدأت  األحــــزاب املختلفة 
وبرامجها مبكرًا عبر القنوات الفرنسية. وقد 
أصــبــح رؤســــاء الــقــوائــم االنــتــخــابــيــة جميعًا، 
املــرشــحــني، مــعــروفــني، فالنقاشات  وكثير مــن 
ونــّيــف على  قبل نحو شهر  بــدأت  السياسية 
قناة »بــي إف إم تــي فــي«، حــني التقى رؤســاء 
ــيـــمـــا شــــهــــد يــــوم  ســــتــــة أحــــــــــزاب ســــيــــاســــيــــة، فـ
الــخــمــيــس، 4 إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، نقاشًا 
في القناة الثانية جمع 12 مدعوًا، يمثلون 12 

حزبًا أو حركة سياسية.
ويـــــقـــــّدم كــــل حــــــزب مــــن األحــــــــــزاب الــفــرنــســيــة 
الــقــويــة الئــحــة تــتــكــون مــن 79 مــرشــحــًا، وهــو 
ــان  ــرملــ ــبــ ــي الــ ــ ــخــــصــــص لــــفــــرنــــســــا فــ ــدد املــ ــ ــعــ ــ ــ ال
األوروبــــــــــــي. ورؤســـــــــاء األحـــــــــزاب والـــحـــركـــات 
ــــوازو عن  الــســيــاســيــة املــشــاركــة هـــم: نــاتــالــي لـ
حــــزب »الــجــمــهــوريــة إلــــى األمـــــــام«، ورافــائــيــل 
االشــتــراكــي- ساحة  »الــحــزب  عــن  غلوكسمان 
ــزب »فــرنــســا  عــــامــــة«، ومــــانــــون أوبــــــري عـــن حــ
ــيـــر الــــخــــاضــــعــــة«، وجـــــــــــوردان بـــــارديـــــا عــن  غـ
ــوا كـــزافـــيـــي  ــ ــــسـ ــرانـ ــ ــــي«، وفـ ــنـ ــ ــــوطـ »الـــتـــجـــمـــع الـ
بيامي عــن »الــجــمــهــوريــون«، ويــانــيــك جــادو 
إنيان  دوبــون  ونيكوال  »اإليكولوجيون«،  عن 
عــــن »انـــهـــضـــي فـــرنـــســـا«، وإيـــــــان بــــروســــا عــن 
ــيـــوعـــي«، وبــــونــــوا هــــامــــون عــن  »الــــحــــزب الـــشـ
»أجيال«، وجان كريستوف الغارد عن »اتحاد 
الديمقراطيني املستقلني«، وفرانسوا أسيلينو 
عـــن »االتـــحـــاد الــشــعــبــي الــجــمــهــوري«، وجـــان 
السال عن »لنقاوم«، وناتالي أرتو عن »كفاح 

عمالي«، وفلوريان فيليبو عن »الوطنيون«.

البيئة توّحد كل األحزاب السياسية
ــا« )الــــبــــيــــئــــة( بـــقـــوة  ــيــ ــوجــ ــولــ ــكــ تـــحـــضـــر »اإليــ
ــزاب الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة،  ــ فـــي بـــرامـــج األحــ
يــعــد باستطاعة أي منها  لــم  أنـــه  خــصــوصــًا 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  فحزب  إغفالها. 
قـــادٌر على إيصال  األمـــام(،  إلــى  )الجمهورية 
ــم: بـــاســـكـــال كــانــفــان  ــ ثـــاثـــة إيـــكـــولـــوجـــيـــني هـ
إلـــى  دوران،  وبــــاســــكــــال  شــــابــــو  وكــــاتــــريــــن 
الــبــرملــان األوروبـــــــي، بــاإلضــافــة إلـــى وصـــول 
نـــــواب آخـــريـــن مـــن أحــــــزاب أخــــــرى، كــالــحــزب 
و»فرنسا  االشتراكي،  والحزب  اإليكولوجي، 
غــيــر الــخــاضــعــة«. ولـــذلـــك، أصــبــح »االنــتــقــال 
في مختلف  اإليكولوجي« موضوعًا معتادًا 

برامج األحزاب السياسية الفرنسية.

االتحاد األوروبي
يـــســـتـــمـــّد حـــــزب »الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى األمــــــام« 
برنامجه االنتخابي، بشكل واسع، من رسالة 
ــيـــني الــتــي وّجــهــهــا لهم  مــاكــرون إلـــى األوروبـ
في مــارس/آذار املاضي، والتي تحتوي على 
إشادة بدور االتحاد األوروبي، وما يستطيع 
أن يــقــدمــه لفرنسا وألوروبـــــا، عــلــى أكــثــر من 
صـــعـــيـــد. ويــــرّكــــز الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى »ســيــاســة 
أوروبــــيــــة حــــول الـــلـــجـــوء« تــتــضــمــن »تــشــديــد 
ــــدول  ــى الـــــحـــــدود الــــخــــارجــــيــــة لـ ــلـ املــــراقــــبــــة عـ
االتــحــاد«. كما يركز الــحــزب الــرئــاســي، الــذي 
اتخذ »النهضة« شعارًا له، على تعزيز تيار 
في  األوروبــــي،  لاتحاد  املؤيدين  التقدميني 
مواجهة صعود القوميني والشعبويني. وإذا 
كـــان الــتــيــار األخــيــر، الـــذي يــدافــع عــنــه بشكل 
ــنـــي« الــيــمــيــنــي  كــبــيــر حــــزب »الــتــجــمــع الـــوطـ
املــتــطــرف، وبشكل أخــف حــركــة »فــرنــســا غير 
 الحدود الوطنية تحمي 

ّ
الخاضعة«، يرى أن

 الــتــقــدمــيــني مـــن حـــركـــة الــرئــيــس 
ّ
بـــلـــده، فـــــإن

مـــاكـــرون إلـــى الــحــزب االشــتــراكــي وحــلــفــائــه، 
وكذلك اإليكولوجيني، يرون أن »أوروبــا هي 

الحامية«.

القضايا الوطنية
 حــــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي« 

ّ
ال غـــرابـــة فـــي أن

التي  الشعارات  عن  يدافع  املتطرف،  اليميني 
ــع الــنــاخــبــني  ضــمــنــت وتــضــمــن لـــه تــعــاطــف ربـ
تقريبًا في مختلف االستحقاقات االنتخابية، 
وال سيما األوروبية، التي حقق فيها اختراقًا 
الشعارات،  كبيرًا عــام 2014. وعلى رأس هــذه 
الــهــجــرة ومــا يعتبره »الــتــهــديــد اإلســامــوي« 
للباد، ليعزز بذلك تقاربه الواضح مع حزب 
الشمال(،  )رابــطــة  اإليــطــالــي  سالفيني  ماتيو 
ــزاب  وفــكــتــور أوربـــــان املـــجـــري )فـــيـــدس(، وأحــ

يمينية أوروبية أخرى.
وفــــي وجــــه مـــن يــطــالــب بــمــزيــد مـــن االنـــدمـــاج 
املتطّرف  اليميني  الــحــزب  يطالب  األوروبــــي، 
»أوروبا األمم«، وهو ما يعني إعادة السيطرة  بـ
ما يعتبره  الوطنية، واستعادة  الحدود  على 
»ســيــادة وطــنــيــة مــســلــوبــة«. إلـــى ذلـــك، يكافح 
الرئيسي  املــعــارضــة  »الــجــمــهــوريــون«، حـــزب 
)يــمــني وســــط(، مــن أجـــل فـــرض بــرنــامــجــه، في 
وقت يرى فيه كثير من الناخبني تشابهًا بينه 
وبني »الجمهورية إلى األمام« الذي وضع على 
رأس قائمته، سيدة آتية من »الجمهوريون«، 
ومن تيار رئيس الوزراء األسبق أالن جوبيه، 
الـــذي كــان غـــادر الــحــزب، وهــي ناتالي لـــوازو. 

لديهم  ليس  »الــجــمــهــوريــون«،  يتمّيز  وحــتــى 
مـــن ســبــيــل إال املـــزايـــدة عــلــى حـــزب »الــتــجــّمــع 
الـــوطـــنـــي« الــيــمــيــنــي املـــتـــطـــّرف الــــذي تتزعمه 
مـــاريـــن لـــوبـــان. ولـــهـــذا الــســبــب اخـــتـــاروا على 
رأس قائمتهم، »الفيلسوف« املحافظ فرانسوا 
كــزافــيــي بــيــامــي، الــــذي انــتــقــد الــكــثــيــرون من 
ــه الــســيــاســي، الــبــعــيــد عن 

َّ
قــيــاديــي حــزبــه خــط

يمني الوسط. وبذلك، لن يجد املراقب صعوبة 
في العثور في الئحة الحزب على شخصيات 
املـــواقـــف حـــول االتــحــاد  مختلفة ومــتــنــاقــضــة 
األوروبـــي، بني دعــم االنــدمــاج األوروبـــي وبني 
التشكيك فــيــه. وفــي بــرنــامــج الــحــزب، تحضر 
الهجرة كما تحضر الحمائية، وأيضًا العودة 
إلـــى إرســــاء الــحــدود الــوطــنــيــة والــتــركــيــز على 

املاضي اليهودي املسيحي ألوروبا.
ـــعـــارض حــركــة »فــرنــســا غير 

ُ
مــن جــهــتــهــا، ال ت

الــخــاضــعــة« الـــيـــســـاريـــة، االتـــحـــاد األوروبــــــي، 
»أوروبا اجتماعية«، وبإعادة  ولكنها تطالب بـ
التفاوض حول املعاهدات األوروبية التي ترى 
فيها تكريسًا للهيمنة األملانية، وأنها تسلب 
 
ّ
فــرنــســا قـــرارهـــا املــســتــقــل وســيــادتــهــا. كــمــا أن
الوطني،  الحركة تشدد على تشجيع اإلنتاج 
ــادر على  ــــداث تــحــول إيــكــولــوجــي قــ وعــلــى إحـ

خلق دينامية عمل.
أّما يانيك جادو، رئيس قائمة اإليكولوجيني، 
فــيــجــد نــفــســه فـــي وضــعــيــة ال ُيــحــســد عليها، 
خــصــوصــًا بــعــد أن نــجــح مـــاكـــرون فــي خطف 
ــعـــد أن  شـــخـــصـــيـــات إيـــكـــولـــوجـــيـــة، وكــــذلــــك بـ
ــدات، عــلــى  ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ تــــجــــّرأ جــــــــادو، ورغـــــــم كــــل املـ
رفــــض أي تــحــالــف مـــع الـــيـــســـار، مـــشـــددًا على 
لـــيـــســـت مـــســـألـــة يـــمـــني أو  أن اإليـــكـــولـــوجـــيـــا 
دعــوة  الرئيسي  برنامجه  فــي  ويظهر  يــســار. 
ــــى »إعــــــــادة تـــأســـيـــس أوروبــــــــا إيــكــولــوجــيــة  إلـ
ــة«. إذ ال يــــرى الــحــزب  ــيــ ومــتــضــامــنــة وفــــدرالــ
 

ّ
إال في ظل لفرنسا  اإليكولوجي من مستقبل 

أوروبا قوية وفدرالية.

»الحزب االشتراكي 
وحركة ساحة عامة«

خـــرج الــحــزب االشــتــراكــي مــن تــجــربــة اليسار 
في السلطة منهكًا ومهّددا في وجوده، بسبب 
االنــقــســامــات وتــعــدد الــتــيــارات داخـــلـــه، وكــان 
تــحــالــفــه مـــع حــركــة »ســـاحـــة عـــامـــة« ضــروريــًا 
للطرفني، ومؤملًا لكثير من االشتراكيني الذين 
املثقف  رافائيل غلوكسمان،  رؤيــة  مــن  هــلــوا 

ُ
ذ

الرئيس  والــذي ساند غزو  الليبرالي، سابقًا، 
ــلـــعـــراق،  ــــوش لـ ــركــــي األســــبــــق جـــــــورج بــ ــيــ األمــ
ــتـــرأس الـــائـــحـــة بــــدل شــخــصــيــة اشــتــراكــيــة.  يـ
ويــدافــع الــحــزب وحــلــفــاؤه عــن رؤيـــة أوروبــيــة 
تــقــتــرب مـــن مــوقــف اإليــكــولــوجــيــني املــؤيــديــن 
ــع،  ــراجـ ــان قــــد تـ ــ ــنـــوع مــــن الـــفـــدرالـــيـــة، وإن كـ لـ
االقتصادية.  لليبرالية  انــتــقــاداتــه  عــن   أيــضــًا، 

وإلى جانب هذه األحزاب القادرة على إيصال 
نــــواب إلـــى الــبــرملــان األوروبــــــي، هــنــاك أحـــزاب 
ل 

ّ
أخــرى تــحــاول فعل املستحيل إليــصــال ممث

إلــى هــذه املؤسسة، وعلى رأسها حزب  عنها 
ــقــــّرب مـــؤّســـســـه،  »انـــهـــضـــي فـــرنـــســـا«، الــــــذي تــ
دوبـــون إيــنــيــان، الــقــادم مــن اليمني، مــن الخط 
استمالة  في  أخيرًا  املتطرف، ونجح  اليميني 
أحـــد وجــــوه الــســتــرات الــصــفــراء إلـــى قائمته، 

وهو بنجامان كوشي.
وال تــخــتــلــف مـــواقـــف »انـــهـــضـــي فـــرنـــســـا« عن 
ق األمــر 

ّ
الــوطــنــي«، ســـواء تعل حــزب »التجمع 

ــرد املـــهـــاجـــريـــن الــــســــريــــني، أو  ــ ــ بـــالـــهـــجـــرة وطـ
املشاكل  األوروبــي مسؤولية  االتحاد  تحميل 
كافة التي تعيشها فرنسا. كما أنه ال يتوقف 
إلى  املطالبة باستعادة فرنسا سيادتها،  عن 
جانب مطالبته القوية بإعادة التفاوض حول 

املعاهدات األوروبية.
ومــــن الـــيـــســـار، تـــوجـــد حـــركـــة »أجــــيــــال«، الــتــي 
أســســهــا االشــتــراكــي الــســابــق بــونــوا هــامــون، 
والـــــذي فــشــل فـــي إنـــجـــاز تــحــالــفــات سياسية 
ــة عــامــة«  ــاحــ مــهــمــة مـــع اإليـــكـــولـــوجـــيـــني و»ســ
والشيوعيني. وتطمح هذه الحركة، األوروبية 
الهوى، إلى بناء »قوة إيكولوجية ديمقراطية 
واجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة«، فــي إطـــار مــواجــهــة كل 

التيارات الشعبوية والليبرالية والقومية.
أّمـــا الشيوعيون، فهم فــي وضــع صــعــب، وقد 
الــبــرملــان األوروبـــي  ال يوصلون أي نائب إلــى 
ــــات املــــرتــــقــــبــــة. ويــــــدافــــــع يــــان  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي االنـ
بـــروســـا، رئــيــس الئــحــة الــشــيــوعــيــني فـــي هــذه 
االنـــتـــخـــابـــات عـــن بـــرامـــج الـــحـــزب الــتــقــلــيــديــة، 
ــه  الــــتــــقــــشــــف أو رفـــضـ ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ســـــــــواء فــ
»عــدالــة  إلــى  التنافسية«، ودعــوتــه  »أوروبـــا  لــــ
للهيمنة  عـــداءه  يخفي  ال  أنــه  كما  ضريبية«. 
األمـــيـــركـــيـــة املــتــمــثــلــة فـــي »حـــلـــف األطـــلـــســـي«، 
ويــرفــض، بــشــدة، تحميل املــهــاجــريــن »الــذيــن 
فرنسا  مشاكل  بإنسانية«،  استقبالهم  يجب 

واالتحاد األوروبي.
ــزاب مثل  ــ وتـــتـــزاحـــم فـــي أســـفـــل الــتــرتــيــب، أحــ
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني املـــســـتـــقـــلـــني«، الــــذي  ــحــ »اتــ
يترأسه جــان كريستوف الغـــارد، وهــو حزب 
ــدون فـــــي مــجــلــســي  ــ ــديــ ــ وســــطــــي لـــــه نــــــــواب عــ
الشيوخ والنواب، وكان غالبًا ما يتحالف مع 
»الجمهوريون«، قبل أن تجعله مواقف رئيس 
ــر، املـــتـــشـــددة واملـــحـــتـــرســـة من  ــيــ الـــحـــزب األخــ
أوروبا، يتقّدم منفردًا. علمًا أن مواقف الغارد 
ــا سياسية  الــفــدرالــيــة األوروبــيــة مثل »أوروبــ
زعيم  كثيرًا عن مواقف  حقيقية«، ال تختلف 
حزب »الحركة الديمقراطية« فرانسوا بايرو، 

الوسطي اآلخر، واملتحالف مع ماكرون.
ــأتــــي حــــــزب »االتــــــحــــــاد الــشــعــبــي  وأخــــــيــــــرًا، يــ
ــوا  ــســ ــرانــ الـــــجـــــمـــــهـــــوري«، الـــــــــذي يــــتــــزعــــمــــه فــ
أسيلينو. ويطالب هذا الحزب بخروج فرنسا 
من االتحاد األوروبــي و»األطلسي« واليورو، 
وهـــي املـــواقـــف الــتــي تجعله قــريــبــًا مــن حــزب 
الذي يتزعمه فلوريان فيليبو،  »الوطنيون«، 
القيادي السابق في »الجبهة الوطنية«، الذي 
»ُصفر  الصفراء،  السترات  قوائم  إحــدى  أقنع 
الــتــي يتزعمها جـــان فــرانــســوا  ومــواطــنــون«، 
االنتخابية.  قائمته  إلى  باالنضمام  بارنابا، 
ويـــحـــظـــى فـــرانـــســـوا أســيــلــيــنــو بـــدعـــم بــعــض 
تــيــارات »الــســتــرات الــصــفــراء«، إذ كــان إيريك 
درووي، أحــد الــوجــوه األكــثــر شهرة فــي هذه 
التعاطف مع أفكار  الحركة، قد عّبر عن نوع 

أسيلينو.
بـــدوره، يحاول جــان الســال، زعيم »لنقاوم«، 
وهو عضو سابق في حزب موديم الوسطي 
وجوه  مع  التفاوض  الديمقراطية(،  )الحركة 
مــن »الــســتــرات الــصــفــراء« لحثهم على دخــول 
قائمته، وهو يطالب بخفض املساهمة املالية 
األوروبـــي وتكريسها  االتــحــاد  فــي  الفرنسية 
ــنــــادي  ــا أنـــــــه يــ ــمــ ــيــــني، كــ ــرنــــســ ــفــ لـــلـــفـــاحـــني الــ

»أوروبا لألمم«. بـ
ــق بــالــيــســار املـــتـــطـــّرف، هــنــاك 

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

حزب »كفاح عمالي«، الذي يدافع في برامجه 
ــة، فــــي وجـــــه جــشــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ عــــن الــشــغــيــلــة األوروبـ
ــوازيـــني، وأيـــضـــًا عن  ــبـــورجـ الــرأســمــالــيــني والـ
»أوروبــــــــا شــعــبــيــة«. أّمـــــا »الــــحــــزب املــنــاهــض 
ــّدم لـــانـــتـــخـــابـــات  ــقــ ــتــ ــلــــرأســــمــــالــــيــــة«، فـــلـــم يــ لــ
الصراع  احتدام  ومع  املالية.  بسبب ضائقته 
ــة الــرئــيــســيــة عـــزوف  ــ االنــتــخــابــي، تــبــقــى األزمـ
غــالــبــيــة الــفــرنــســيــني عـــن املـــشـــاركـــة فـــي هــذه 
ــقـــدر مــخــتــلــف اســتــطــاعــات  االنـــتـــخـــابـــات. وتـ

الرأي نسبة هؤالء بنحو 60 في املائة.
االنتخابية،  الحملة  اشــتــداد  من  الرغم  وعلى 
وظــهــور بعض التسريبات عــن مــاض يميني 
متطّرف لرئيسة الئحة حزب »الجمهورية إلى 
األمام«، ناتالي لوازو، فا يزال هذا الحزب إلى 
جانب حــزب مــاريــن لــوبــان يــتــصــدران املشهد 

منذ أسابيع عدة.
ـــمـــت 

ّ
ـــظ

ُ
ــتــــي ن ــات، الــ ــطــــاعــ ــتــ ــــي أحـــــــدث االســ وفــ

يومي 11 و12 مايو املاضيني ملركز »هاريس 
انترأكتيف«، تصّدر »التجّمع الوطني« بقيادة 
ـــ22.5 فــي املــائــة، وتـــاه حــزب  مــاريــن لــوبــان، بــ
ماكرون بـ22 في املائة، ليأتي »الجمهوريون« 
ـــ13 فــي املـــائـــة، وأنــصــار  فــي املــرتــبــة الــثــالــثــة بــ
املائة،  بـــ10 في  الرابعة  املرتبة  ميانشون في 
ثّم اإليكولوجيون بـ7 في املائة، واالشتراكيون 
ــّم »انــهــضــي  ــ وحـــلـــفـــاؤهـــم بــــــــ4.5 فــــي املــــائــــة، ثـ
ـــ2.5 في  ـــ3.5 فــي املــائــة، و»أجــيــال« بـ فرنسا« بـ
بأكثر من  الشيوعيون  املــائــة، فيما ال يحظى 

2.5 في املائة.

8
سياسة

املتعدد.  اليسار  جمهور  هو  االستطالعات،  بحسب  األكــبــر،  املــتــردد  يبقى 
لــوك ميالنشون )الـــصـــورة(، زعــيــم »فرنسا غير  لــهــذا السبب، نــاشــد جــان 
الخاضعة«، هذا الجمهور غير املبالي، املشاركة بكثافة في التصويت، ليس 
فقط على االتحاد األوروبي، ولكن أيضًا على فرنسا. وتشير االستطالعات 
إلى أّن جمهور اليمني الكالسيكي واالجتماعيني الديمقراطيني أكثر رغبة في 

املشاركة في االنتخابات، إلى جانب اليمني املتطرف.

طالب عضوان في مجلس الشيوخ ونائبان والوزير اليميني السابق فريديريك 
لوفيبور بتشكيل لجنة تحقيق حول عالقات بني التجمع الوطني وستيف 
بانون )الصورة(، مستشار الرئيس األميركي دونالد ترامب السابق. وجاءت 
الدعوة، على خلفية بث تقرير على قناة »فرانس 2« َيظهر فيه املسؤوالن 
في التجمع الوطني، لوي أليوت وجيروم ريفيير، وهما يقترحان على بانون 

حضور اجتماعات منتظمة بني مارين لوبان ومسؤولني فرنسيني كبار.

ــوغـــوف« الــبــريــطــانــيــة، نــشــرتــه وكــالــة »آكـــي«  كــشــف اســتــطــالع ملــؤســســة »يـ
اإليطالية، أمس االثنني، أن »43 في املائة من املواطنني األوروبــيــني يــرون أن 
تصاعد األحزاب الشعبوية يمثل تهديدًا لعمل االتحاد األوروبي«. وُسّجلت 
النسبة األعلى من »القلقني« جراء تصاعد الشعبوية في أملانيا بنسبة 56 في 
املائة، تليها السويد بنسبة 48 في املائة، كما يبدي 33 في املائة من املجريني 

و36 في املائة من اإليطاليني قلقهم أيضًا.

ميالنشون 
يحّض اليسار 

الالمبالي

بانون متهٌم 
بدعم لوبان 

وحزبها

قلق عام من 
الشعبوية في 

ألمانيا والسويد

انطلقت الحملة االنتخابية الرسمية لألحزاب الفرنسية التي تخوض االنتخابات البرلمانية األوروبية، أمس االثنين، في سباٍق محموم 
للظفر بالتمثيل األوسع من بين 79 مقعدًا أوروبيًا مخصصًا لفرنسا. مع العلم أن الصراع الحزبي بدأ مبكرًا، في الشهر الماضي، 

وسط برامج وتحالفات متداخلة بين األحزاب حول مختلف القضايا

)Getty( حزبا لوبان وماكرون يتنافسان على المرتبة األولى وفق االستطالعات

■  يقّدم كل من األحزاب القوية الئحة تتكون من 79 مرشحًا أوروبيًا 
     وتحضر »اإليكولوجيا« بقوة في البرامج السياسية الفرنسية

■  يدافع »االشتراكي« وحلفاؤه عن رؤية تقترب من موقف 
     البيئيين المؤيدين لنوع من الفدرالية

الثالثاء 14  مايو/ أيار 2019 م  9  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1716  السنة الخامسة
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اقتصاد

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

السودان  في  الذهب  أزمــة  تفاقمت 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــبــنــك املـــركـــزي 
فــي احــتــكــار شــرائــه مــن املعدنيني، 
األمــــر الــــذي دعـــا غــرفــة مـــصـــدري الـــذهـــب إلــى 
املركزي  إدارة  تتبعها  التي  السياسة  وصــف 
بــالــفــاســدة وتـــصـــل إلــــى حـــد غــســيــل األمـــــوال، 
الــواحــد مــن املعدن  الــغــرام  البنك يشتري  وأن 
األصــفــر بــأعــلــى مــن الــســعــر الــعــاملــي، مــا يؤثر 
مباشرة على خفض قيمة الجنيه السوداني، 
التي وصفت  الــذهــب،  بحسب غرفة مــصــدري 
مــا يــحــدث بــأنــه تــدمــيــر لــاقــتــصــاد. وطــالــبــت 
غــرفــة مــصــدري الــذهــب، اللجنة االقــتــصــاديــة 
بــاملــجــلــس الــعــســكــري االنـــتـــقـــالـــي، بـــاإلســـراع 
فــي مــراجــعــة حــســابــات املــعــدن األصــفــر ببنك 
الــــســــودان، ودفـــعـــت بــمــذكــرة تــطــالــب بــخــروج 
جــمــيــع الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة واألمـــنـــيـــة مــن 
النشاطات املتعلقة بالقطاع وأن يترك التحاد 
مـــصـــدري الـــذهـــب تــنــظــيــم تــجــارتــه بــاألســعــار 

العاملية الحرة وفقا للبورصة العاملية.
ــارت مــذكــرة غــرفــة الـــذهـــب، الــتــي اطلعت  ــ وأشـ
ــود فئة  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــيــهــا، إلــــى وجـ
انــتــهــازيــة ال هــم لــهــا إال الــثــراء بــمــعــاونــة بنك 
السودان حيث تم تكوين لجنة من مجموعة 
ــازيــــني بـــــــــدأوا يــــســــعــــرون الـــذهـــب  ــهــ ــتــ ــــن االنــ مـ
ملــصــلــحــتــهــم الــشــخــصــيــة وبـــأســـعـــار خــيــالــيــة 
مقابل  الـــدوالر  رفــع سعر  تلقائيا على  تعمل 
الجنيه حيث تم رفع قيمة الغرام من 1900 إلى 

2250 جنيها )الدوالر = 47.5 جنيها(.
ــه رئـــيـــس شــعــبــة مـــصـــدري الـــذهـــب عبد  ــ ووجـ
املــنــعــم الــصــديــق، اتــهــامــا لــشــركــات حكومية 

تعمل على تهريب الذهب ملصلحة أفراد.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: هــنــاك  ــال الــصــديــق لــــ ــ وقـ
»لــم يسمهما« تعمان على تخريب  شركتان 
ــاد الــــــســــــودانــــــي، مـــطـــالـــبـــا املـــجـــلـــس  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الــعــســكــري بــحــلــهــمــا ومـــراجـــعـــة حــســابــاتــهــمــا 

والتحقيق مع املتورطني في هذا األمــر. ودعا 
السابقة  الحكومية  الشركات  جميع  حل  إلــى 

ومحاسبتها على الضرر الذي أصاب الباد.
يــمــكــنــه تحقيق  الـــذهـــب  أن  الـــصـــديـــق  ويـــــرى 
مـــلـــيـــارات دوالر ســنــويــا   4 بــقــيــمــة  إيـــــــــرادات 
اســـتـــنـــادا إلــــى األرقـــــــام الـــتـــي أوردتــــهــــا وزارة 
بــأن اإلنــتــاج السنوي يبلغ 100 طن،  املــعــادن 
في ظل وجود  الحالي  للوضع  تأسف  ولكنه 
شركات حكومية تسيطر على الذهب وتتاعب 
فــي مــعــامــاتــه، مــا قــلــل مــن نــســبــة الـــصـــادرات 
إلى 20 طنا فقط. وأكد الصديق »عدم وجود 
سياسات واضحة للبنك املركزي، وإن وجدت 
فـــإنـــهـــا  تــعــمــل ملــصــلــحــة أشـــخـــاص وشـــركـــات 
تعد من أكبر املعوقات أمــام تصدير الذهب«. 
وقـــــال: ال تــــزال هــنــاك مــجــمــوعــة تــعــمــل داخـــل 
بــنــك الـــســـودان ال تــريــد لــاقــتــصــاد الــســودانــي 
ــة الــعــمــيــقــة  ــتـــطـــور، مــضــيــفــا: ال تـــــزال الــــدولــ الـ
تتمدد، وهــذا وضــع خطير ومــا يحدث داخل 
بنك السودان يؤدي إلى تدهور قيمة الجنيه، 
بــد مــن سياسية سريعة تحمي  وبــالــتــالــي ال 
الــوضــع الــحــالــي. وشــهــدت ســيــاســات املــركــزي 
ــادرات الــذهــب تــقــلــبــات عــديــدة مــا بني  ــ فــي صـ
محتكر للشراء ومنح املهمة لشركات خاصة. 
وكان املركزي اعتمد في مطلع فبراير/ شباط 
ــديــــدة تــســمــح رســمــيــا  ــيـــاســـات جــ املــــاضــــي سـ
للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب، األمر 

الــذي عــزاه البعض وقتها إلــى الــفــارق الكبير 
لبنك  الــتــي يتم تسليمها  الــذهــب  بــني كميات 
السودان وكميات اإلنتاج الفعلية التي كانت 
 
ً
أحـــد أســبــاب مــراجــعــة ســيــاســات الــذهــب أمــا

منها في الحد من تهريبه.
وتـــوقـــعـــت الـــحـــكـــومـــة أن تـــجـــذب الــســيــاســات 
الــجــديــدة جــــزءًا كــبــيــرًا مــن الــكــمــيــات املنتجة، 
لــم يمِض على هــذه الخطوة كثير من  أنــه  إال 
الوقت حتى أصدر املركزي قرارا قضى بإلغاء 
تـــراخـــيـــص شـــركـــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وقـــرر 
الــدخــول بنفسه إلــى ســوق الــذهــب وشـــراء كل 
مناطق  مــن  عالية  بــأســعــار  املنتجة  الكميات 

اإلنتاج مباشرة عبر وكاء.
»العربي  لـ العبيد  يــاســر  االقــتــصــادي  ويــقــول 
املركزي  السودان  بنك  إن سياسات  الجديد«، 
في شراء الذهب تتسم تاريخيا بعدم الثبات.

وأكد العبيد أن عدم القدرة على اتخاذ القرار 
إحـــدى مــشــكــات املـــركـــزي، مــمــا أدى إلـــى عــدم 
وجــــود ثــقــة بــني الــبــنــك واملــنــتــجــني، مــا أحــدث 
 ســـاهـــم فـــي زيــــــادة عــمــلــيــات الــتــهــريــب، 

ً
خـــلـــا

مؤكدًا أن املركزي غير قــادر على تقييم سعر 
الـــذهـــب بــطــريــقــة عــلــمــيــة دقــيــقــة. وشـــــّدد على 
أهمية وجود توافق وتوازن بني سعر الصرف 
 عن توازن بني 

ً
وسعر العمات العاملية فضا

سعر الذهب املحلي والسعر العاملي.
ــال الــعــبــيــد إن املـــركـــزي يــعــتــمــد الــســيــاســة  ــ وقـ
ا مع السياسة 

ً
الفرعية التي ال تتماشى أحيان

مراجعتها  بــضــرورة  وطــالــب  الكلية،  النقدية 
وأن تخضع لدراسة مختصني وخبراء.

ــذي أطــــاح  ــ ــ ــراك الـــشـــعـــبـــي الـ ــ ــحـ ــ ولـــــم يـــخـــفـــف الـ
الشارع  قلق  البشير،  عمر  السابق  بالرئيس 
ــثــــروات الــــذهــــب، إذ  ــمـــرار الـــتـــاعـــب بــ ــتـ مـــن اسـ
أوقفت قوات الدعم السريع في السودان طائرة 
املغربية،  التعدين  لشركة  تابعة  الذهب  تنقل 
حــيــث كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلــــى الـــخـــرطـــوم من 
والية  غرب  الواقعة  الصحراوية  قبقة  منطقة 
املعادن  وزارة  من  أن مصدرًا  غير  النيل.  نهر 
الــســودانــيــة، صـــرح مــســاء الــخــمــيــس املــاضــي، 
بــــأن »الـــطـــائـــرة الـــتـــي كـــانـــت تــقــل كــمــيــات من 
الذهب تابعة لشركة مناجم املغربية، وكانت 
فــي طــريــقــهــا إلـــى الــخــرطــوم مــن منطقة قبقة 
الصحراوية غربي والية نهر النيل، لذلك جاء 
لم  التهريب، لكن ألنها  توقيفها ليس بسبب 

تأخذ تصريحا للتحرك«.
ودأب جــهــاز األمـــن االقــتــصــادي، قــبــل سقوط 
الــبــشــيــر، عــلــى إعـــطـــاء الـــتـــصـــاريـــح لــشــركــات 
املناجم  مــن  إنتاجها  أجــل نقل  مــن  الــتــعــديــن، 
إلـــى الــخــرطــوم أو أمــاكــن أخــــرى، غــيــر أن هــذه 
املهام أصبحت تقوم بها قوات الدعم السريع 
حــالــيــا، بــحــســب تــصــريــح مـــســـؤول ســـودانـــي 

»سبوتنيك« الروسية. لـ

بيروت ـ العربي الجديد

املتقاعدين  العسكريني  احــتــجــاجــات  اإلثــنــني  يــوم  تــواصــلــت 
ضد مشروع املوازنة العامة التقشفية الذي تدرس الحكومة 
فيه خفض رواتب في القطاع العام، قبل أن يقّرر هؤالء عصرًا 
تعليق اعــتــصــامــهــم حــتــى إشــعــار آخــــر، بــعــد لــقــاء مــع وزيــر 
الدفاع الوطني الياس بو صعب الذي تمنى وقف االعتصام 
بالعسكريني ويطلب حذفها  املتعلقة  البنود  أن يطرح  على 

من املوازنة.
وكـــان املــتــقــاعــدون ســـّدوا مــداخــل البنك املــركــزي فــي بيروت 
أمــس، اعــتــراضــا على مقترحات فــي مــشــروع مــوازنــة الدولة 
العسكرية في تصعيد ملظاهرات  املــزايــا  تقلص  أن  يخشون 
وإضرابات ضد خطط الدولة املثقلة بالديون بشدة للتقشف.
البنك  اللبناني لرويترز إن  البنك املركزي  وقال مسؤول في 
يــعــمــل بـــصـــورة طــبــيــعــيــة. وســــد املــحــتــجــون شــــارع الــحــمــرا، 
وهـــو الــطــريــق الــرئــيــســي خـــارج الــبــنــك، مــمــا تسبب فــي أزمــة 
مــرور فــي وقــت الـــذروة بأحد أكثر شـــوارع بــيــروت ازدحــامــا، 
يــقــرروا تعليق االحتجاج. وفــي ضــوء معاناة لبنان  قبل أن 
إلــى إصاحات  ُينظر  االقتصادي لسنوات،  النمو  تدني  من 
أي وقــت مضى  إلحاحا من  أكثر  باعتبارها  تعطلت طويا 
لوضع ماليته على مسار مستدام. ولبنان مثقل بأحد أكبر 
أعباء الديون العامة في العالم عند حوالي 150 في املائة من 
الناتج املحلي اإلجمالي. ومن جانبه، بحث مجلس الــوزراء 
التي  التقشفية  املــوازنــة  الــحــريــري،  بــرئــاســة سعد  اللبناني 
 واسعا في الشارع اللبناني، وذلك في جلسة 

َ
تلقى اعتراضا

مسائية بدأت عند الساعة التاسعة والنصف، أول من أمس، 
وحتى الثانية فجر أمس. ومن املتوقع أن تستكمل املباحثات 

حتى غد األربعاء، قبل تحويل املوازنة إلى البرملان.
وجـــاءت املــنــاقــشــات، وســط تــحــرك لــعــدد مــن املحتجني أمــام 
السراي الحكومي، تخلله صباح أمس رشق مواكب الوزراء 
أمام  املتقاعدين  للعسكريني  اعتصام  إلــى  إضافة  بالبيض، 
مــصــرف لبنان. وقـــال وزيـــر اإلعـــام اللبناني جــمــال الــجــراح 

املــواد  العمق  فــي  »بحثنا  أمـــس:  فجر  الجلسة  انــتــهــاء  عقب 
ــواد مــنــهــا مثا  ــ الــضــريــبــيــة، واتـــخـــذت قـــــرارات فـــي بــعــض املـ
الدولة  تخفيض رسوم التسجيل للدراجات. كذلك مساهمة 
ــــدارس املــجــانــيــة أصــبــحــت خــاضــعــة لــرقــابــة التفتيش  فــي املـ

التربوي«.
ولفت إلى أنه »تم اتخاذ قرارات بخصوص االلتزام الضريبي، 
والــغــرامــات عــلــى الــتــهــرب أصــبــحــت عــالــيــة«، كــمــا جـــرى رفــع 
الرسوم قليا على إجــازات العمل على األجانب، وتخفيض 
مــســاهــمــة الـــدولـــة فــي املــؤســســات الــعــامــة الــتــي تستفيد من 
املــائــة لبعض  فــي  العامة بــني 10 و50  املالية  مساهمات مــن 
املؤسسات. وأعلن الجراح أنه تم رفع الرسوم على الطائرات 
التي تهبط في مطار رفيق الحريري الدولي بما يزيد الدخل 
والرسوم على هذه الطائرات، تساويا مع بقية املطارات في 
الــجــراح على ســؤال حــول سبب عدم  العالم أو املنطقة. ورد 
البحث في االقتطاع من الرواتب الخاصة بالوزراء والنواب 
والرؤساء، قال إن موضوع الرواتب ككل »لم نبحثه حتى نرى 
اإلجراءات التي اتخذناها حتى اآلن وما الذي ستخفضه من 

العجز، وإن كانت كافية أم ال؟« 
التي اتخذناها  »الــيــوم كل اإلجـــراءات الضريبية  وأضـــاف: 
ــاق فــــي الـــــــــــوزارات ومــــؤســــســــات الــــدولــــة  ــ ــفـ ــ وتـــخـــفـــيـــض اإلنـ
ــى نـــكـــون قـــســـاة في  ــ هـــي تــخــفــيــضــات مــهــمــة، ولــلــمــرة األولــ
الــتــخــفــيــضــات بـــاملـــوازنـــات، لــكــي نــــرى حــجــم انــعــكــاســاتــهــا 
املالية«. وتستهدف مسودة امليزانية خفض العجز ألقل من 
املحلي اإلجمالي، من 11.2 في  الناتج  املائة من  تسعة في 

املائة في 2018.
ــــري اإلضــــــرابــــــات  ــريـ ــ ــــحـ ويـــنـــتـــقـــد رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء ســــعــــد الـ
ــال األســـبـــوع  واالحـــتـــجـــاجـــات ضـــد مـــشـــروع املـــيـــزانـــيـــة، إذ قــ
املاضي، إنها مبنية على شائعات غير منطقية عن محتواها.

وقال الحريري إن لبنان بعيد عن اإلفاس، لكن عدم التصديق 
على ميزانية »واقعية« لخفض العجز العام سيكون بمنزلة 
»عملية انــتــحــاريــة« بــحــق االقــتــصــاد. وتــمــثــل فــاتــورة أجــور 

القطاع العام أكبر إنفاق للحكومة تليها خدمة الدين.

اتهامات بالفساد في شراء 
الذهب عبر المركزي السوداني

جانب من احتجاج العسكريين المتقاعدين )حسين بيضون(السودانيون يطالبون بحماية ثروات الذهب )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

تعليق احتجاج العسكريين ضد الموازنة

تصاعدت المخاوف في 
السودان من شبهات 

فساد في عمليات 
شراء الذهب عبر البنك 

المركزي، األمر الذي دفع 
إلى مطالبة المجلس 

العسكري باإلسراع في 
محاسبة المتورطين

األردن يالحق مسؤوًال سابقًا 
بتهم فساد

أمهلت محكمة الجنايات في األردن املتهم 
وليد إسماعيل نجم الدين الكردي، رئيس 

مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات 
األردنية املساهمة العامة السابق 10 أيام 
لتسليم نفسه، وذلك عمال بأحكام املادة 

243 من قانون أصول املحاكمات الجزائية، 
إذ تقرر إمهاله 10 أيام لتسليم نفسه 

للسلطات القضائية. وحسب بيان رسمي 
صدر أمس: إذا لم يسلم الكردي نفسه 
خالل املدة املذكورة فسيعتبر فارًا من 

وجه العدالة وستصبح أمواله وأمالكه تحت 
إدارة الحكومة وسيحرم من التصرف بها 

كما سيمنع من إقامة أي دعوى ويعتبر 
كل تصرف والتزام يتعهد به بعد ذلك 

باطال. وتعتبر قضية الكردي من أكبر 
قضايا الفساد في األردن ومن أكثرها 
إثارة للجدل، وال سيما أنه زوج األميرة 
بسمة، عمة ملك األردن عبدالله الثاني.
وأصدرت محكمة جنايات عمان في 

يونيو/ حزيران 2013 حكما على رئيس 
مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات 

السابق وليد الكردي بالحبس 22.5 سنة 
وبغرامة قدرها 358 مليون دوالر، بجناية 

استثمار الوظيفة واملكررة 13 مرة.

الجزائر تطرح مناقصة 
لشراء قمح

قال تجار أوروبيون أمس، إن الديوان 
املهني للحبوب في الجزائر طرح مناقصة 

لشراء قمح الطحني من منشأ اختياري.
وطلبت املناقصة كمية اسمية قدرها 50 

ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشتري 
كميات أكبر بكثير من الكميات االسمية 

التي تطلبها في مناقصاتها. وستظل 
العروض سارية حتى غد األربعاء.

وتطلب املناقصة شحن القمح خالل 
فترتني من أول يوليو/ تموز حتى 15 

من الشهر نفسه ومن 16 إلى 31 يوليو/ 
تموز. وتظل الجزائر وجهة التصدير 
الرئيسية للقمح الفرنسي منذ بداية 

املوسم الحالي، إذ استقبلت 4.2 ماليني 
طن حسب البيانات الصادرة في السابع 
من مايو/ أيار. وفي أحدث مناقصة قمح 
لني لها أوردتها التقارير في مطلع إبريل/ 
نيسان املاضي، اشترت الجزائر 540 ألف 

طن بعد أن كانت تطلب عروضا لشراء 
50 ألف طن. واشترت الجزائر أيضا نحو 
200 ألف طن من القمح الصلد في أواخر 

إبريل/ نيسان.

رسوم أميركية على السيارات 
األوروبية

قالت وزارة االقتصاد األملانية أمس 
االثنني، إنها على تواصل وثيق مع االتحاد 

األوروبي بشأن تهديد الواليات املتحدة 
بفرض رسوم أعلى على واردات السيارات، 
مضيفة أن حكومة أملانيا لن تتكهن بشأن 

توقيت القرار األميركي. وقالت: »وجهة 
نظرنا واضحة: نحتاج رسوما أقل ال 

أكثر«. وقالت املفوضة التجارية لالتحاد 
األوروبي سيسيليا ماملستروم لصحيفة 
أملانية أمس، إنها تتوقع أن يؤجل الرئيس 
األميركي دونالد ترامب املهلة التي تنتهي 

في 18 مايو/ أيار لفرض رسوم على 
السيارات املستوردة من االتحاد األوروبي. 

ومن املقرر أن يتخذ ترامب، الذي زاد 
الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 
200 مليار دوالر هذا الشهر، قرارا بشأن 

السيارات األوروبية قد يشمل زيادة ما 
قيمته نحو 47 مليار يورو )52.8 مليار 

دوالر( على صادرات السيارات ومكوناتها.

نوفارتس تواجه اتهامات 
التالعب باألسعار

قالت الشركة السويسرية لألدوية، 
»نوفارتس« أمس، إن مزاعم التالعب 

باألسعار ضد وحدتها ساندوز لألدوية 
النوعية، التي تنتج بعد انتهاء الحماية 

املمنوح لها بموجب حقوق براءة االختراع، 
في إطار تحقيق أميركي يشمل 20 

مصنع أدوية، هي »بال أساس«. وتعهدت 
الشركة السويسرية بمواجهة مزاعم 

تضمنتها دعوى قضائية رفعتها 
الحكومة األميركية األسبوع املاضي. 

وقالت »نوفارتس«: نرى أن تلك املزاعم 
ال أساس لها وسنتصدى لها بقوة... 

ساندوز تحترم بشدة التزاماتها وفق 
قوانني مكافحة االحتكار. سنظل ملتزمني 

بتوفير أدوية عالية الجودة وفي متناول 
اليد للمرضى األميركيني ونتحلى بالنزاهة 

في التعامل مع العمالء والحكومة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%138
ــغ إنـــتـــاج الـــذهـــب في  ــل ب
السودان خالل النصف األول 
 63.3 نحو   2018 عــام  من 
 %138 نسبتها  بزيادة  طنًا، 
المستهدفة،  ــام  األرق من 
 84.46 اإليرادات  بلغت  فيما 
وصلت  بنسبة  دوالر  مليون 
وزارة  حسب   ،%101 إلــى 

المعادن.

تقارير عربية

لبنانموارد

ــال الــجــهــاز املـــركـــزي املــصــري  قــ
ــاء  ــ ــــصــ لـــلـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة واإلحــ
ــــني، إن  ــنـ ــ )حــــكــــومــــي(، أمـــــس اإلثـ
عجز امليزان التجاري تراجع 2.7 
دوالر،  مليارات   3.63 إلــى  باملائة 
فــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط، حيث 
ارتــفــعــت الـــصـــادرات 2.2 بــاملــائــة 

وتراجعت الواردات 0.7 باملائة.
ــاء، في  ــاف جـــهـــاز اإلحــــصــ ــ وأضــ
بيان صــدر أمــس، أن الــصــادرات 
إلــى 2.48 مليار دوالر في  زادت 
شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط، مــن 2.43 

مليار دوالر قبل عام.
 6.11 إلـــــــى  الــــــــــــــــواردات  ــت  ــ ــ ــزل ــ ــ ون
مليارات دوالر في فبراير/شباط، 
قبل  دوالر  مـــلـــيـــارات   6.15 مـــن 
تـــراجـــع واردات  بـــدعـــم مـــن  ــام،  ــ عـ
بــاملــائــة،   25.5 النفطية  املــنــتــجــات 
وســيــارات الــركــوب اثــنــني باملائة. 
رفعت  املصرية  الحكومة  وكانت 
من  العديد  على  الــجــمــارك  نسب 

الواردات.

تراجع 
العجز 
التجاري 

لمصر تونس ـ إيمان الحامدي

الليبية ماذا للقطاع  باتت بطاقات االئتمان 
الصحي التونسي في ظل تعثر املستشفيات 
الخاصة في استعادة ديون لها لدى الحكومة 
الليبية تبلغ نحو 83.3 مليون دوالر، حسب 

غرفة املصحات الخاصة في تونس.
وتـــســـمـــح الـــبـــطـــاقـــات الــلــيــبــيــة الــــتــــي تــشــحــن 
الرصيد  بسحب  ليبيا  فــي  املحلية  بالعملة 
ــات  ــايـ ــة الـــصـــعـــبـــة فـــــي الــــــخــــــارج لـــغـ ــلـ ــمـ ــعـ ــالـ بـ
عــاجــيــة، مــا مــكــن املــرضــي الليبيني مــن دفــع 
ــدة املــتــوفــرة في  ــ فــواتــيــر عــاجــهــم عــبــر األرصـ
ــذه الـــبـــطـــاقـــات وتـــجـــنـــب تــضــيــيــق فــرضــتــه  ــ هـ
سابقة.  فترات  في  عليهم  الخاصة  املصحات 

وتـــتـــيـــح بـــطـــاقـــات االئـــتـــمـــان لــلــيــبــيــني ســحــب 
مبلغ يــومــي فــي حـــدود 1500 ديــنــار تونسي 
عماء  الليبيون  ويمثل  دوالر.   500 نحو  أي 
رئيسيني للقطاع الصحي الخاص في تونس، 
مــا يــدفــع املــصــحــات الــخــاصــة إلــى البحث عن 
تسهيات من أجل املحافظة على هذا الرصيد 

زيــادة  عبر  عائداتها  وتنمية  املــعــامــات،  مــن 
الجنوبية  الجارة  من  العاج  طالبي  تدفقات 
لــتــونــس. وحــســب بــيــانــات رســمــيــة، فـــإن نحو 
ألـــف مــريــض أجــنــبــي يــعــالــجــون سنويا   380
ألــف ليبي، فيما تبلغ  فــي تــونــس، منهم 320 
معامات القطاع نحو 500 مليون دينار )166 

مليون دوالر(.
ــــات الـــخـــاصـــة  ــــحـ ــة املـــــصـ ــ ــرفـ ــ ــــس غـ ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
ــات الــــخــــاصــــة( بـــوبـــكـــر زخـــامـــة  ــيـ ــفـ ــتـــشـ )املـــسـ
»العربي الجديد« إن بطاقات االئتمان التي  لـ
الصعبة  بالعملة  الليبية  املــصــارف  تــوفــرهــا 
ــــروف الــــعــــاج لــلــيــبــيــني  ســمــحــت بــتــحــســني ظــ
خارج بادهم بما في ذلك تونس، مشيرا إلى 
الــقــطــاع الــخــاص دائـــم البحث عــن الحلول  أن 

ــــى الـــلـــيـــبـــيـــني وتـــوفـــيـــر  ــــرضـ لـــحـــســـن إيـــــــــواء املـ
الخدمات الصحية الجيدة لهم.

ــرادات أو عــدد  ــ ــادة اإليــ ــاف زخــامــة أن زيــ وأضــ
ــا لــلــقــطــاع  ــيــ ــافــ املـــــرضـــــى يـــــســـــاوي نــــمــــوا إضــ
الصحي واالقتصاد املحلي، فضا عن توفير 
اإلمكانيات لزيادة االستثمارات وخلق فرص 

العمل، بحسب قوله.
وقال زخامة إن املساعي ال تزال متواصلة من 
عـــدد من  لـــدى  الليبية  الــديــون  أجـــل تحصيل 
مصحات تــونــس، مــؤكــدا أن طــرق الــدفــع عبر 
البطاقات االئتمانية تساعد على عدم مراكمة 

ديون جديدة.
ــإن املـــصـــحـــات الــتــونــســيــة  ــ ــامــــة فـ وحـــســـب زخــ
تـــواصـــل تــقــديــم الـــعـــاج لــلــمــرضــى الــلــيــبــيــني، 
حــتــى وإن تـــأخـــرت دفـــعـــات أقـــســـاط الـــديـــون 
املستحقة، مسجا بعض حاالت التذبذب في 
صرف جرعات الكيمياوي ذات الكلفة العالية، 

حسب قوله. 
وأضـــــــــــــــاف رئــــــيــــــس غــــــرفــــــة املـــــــصـــــــحـــــــات، أن 
االســتــثــمــارات فـــي الــقــطــاع الــصــحــي الــخــاص 
أوشــكــت أن تتوقف فــي املـــدة املــاضــيــة بسبب 
ــون الـــلـــيـــبـــيـــة رغــــــم وجــــــــود خــطــة  ــ ــديــ ــ أزمــــــــة الــ
أن عدم  آالف سرير جديد، معتبرًا   5 إلضافة 
تــحــصــيــل هــــذه املــبــالــغ ســيــكــون لـــه أثــــر كثير 
على االستثمارات املبرمجة وتجديد جزء من 

االستثمارات الحالية.
وتــقــدر غــرفــة املــصــحــات الــخــاصــة فــي تونس 
الـــديـــون املــتــراكــمــة عــلــى الــجــانــب الــلــيــبــي منذ 
مــلــيــون ديــنــار  بــنــحــو 200  ــام 2011  بـــدايـــة عــ
قــالــت  بــيــنــمــا  دوالر(،  مــلــيــون   83.3( تــونــســي 
وزارة املالية الليبية إنها تبلغ نحو 50 مليون 
دوالر فقط. وتعتبر االستثمارات الصحية من 
أفضل القطاعات الناشطة، والتي تنمو بنسق 
ــارات،  ــمـ ــثـ ــتـ ــريـــع وتـــخـــلـــق الـــعـــديـــد مــــن االسـ سـ
 
ً
فـــاعـــا الــــخــــاص دورًا  ــاع  ــطـ ــقـ الـ يــلــعــب  كـــذلـــك 
فــي اســتــقــطــاب الــعــديــد مــن املــرضــى األجــانــب 
ــرادات النقد  ــ لــلــعــاج، مــا ســاهــم فــي تــعــزيــز إيـ

األجنبي للدولة وخلق فرص العمل.
ــانـــات الـــرســـمـــيـــة عــــن حــجــم  ــيـ ــبـ وال تــكــشــف الـ
االســتــثــمــارات فــي الــقــطــاع الــصــحــي الــخــاص، 
ــنـــوات الـــتـــي تــلــت ثـــــورة يــنــايــر/ غــيــر أن الـــسـ

كانون الثاني عام 2011 شهدت طفرة في بناء 
االستيعاب  طاقة  ذات  الخاصة  املستشفيات 
الــعــالــيــة فـــي الــعــاصــمــة فــيــمــا تــشــهــد خــارطــة 
اإلنشاءات الجديدة تركيزا على مدن الجنوب 

التونسي األقرب إلى الحدود الليبية.
وأفاد رئيس املجلس البلدي بمدينة بنقردان 
الحدودية فتحي العبعاب بأن محافظة مدنني 
شــهــدت فــي السنتني املــاضــيــتــني إنــشــاء مــا ال 
بمساهمات  خــاصــة  مستشفيات   4 عــن  يــقــل 
إلى  مشيرا  تونسية،  صحية  مجموعات  مــن 
أن تدفق عدد كبير من الليبيني لطلب العاج 
جــنــوب تــونــس شــجــع عــلــى ضــخ اســتــثــمــارات 
»العربي  مهمة في القطاع بحسب تصريحه لـ

الجديد«. 
مـــن جــانــبــهــا تــســعــى الــســلــطــات الــلــيــبــيــة إلــى 
ليبيا  نفقات حصة مواطنيها خــارج  ترشيد 
بهدف التقليص من الديون املستحقة عليها 
سواء لدى التونسيني أو دول أجنبية أخرى، 
عدد  بحسب  وتحديدها  النفقات  حصر  عبر 
أفـــــراد األســــر الــتــي تــتــمــتــع بــهــذه الــتــمــويــات 

الحكومية. 
وفي وقت سابق اتفقت وزارة الصحة الليبية 
ــع مـــصـــحـــات تـــونـــســـيـــة عـــلـــى أال يـــتـــجـــاوز  ــ مـ
متوسط تكاليف عاج املرضى الليبيني فيها 
حفاظا  الـــواحـــد،  للشخص  دوالر  آالف  ثــاثــة 
على املال العام، ال سيما في ظل تراكم الديون.

ــادرة عــن ديــــوان املحاسبة  ووفـــق بــيــانــات صــ
لعام  السنوي  التقرير  فــي  )حــكــومــي(  الليبي 
الــعــاج في  الــديــون املتراكمة على  فــإن   ،2018
الخارج بلغت 1.4 مليار دينار )مليار دوالر(. 
وأكـــدت البيانات أنــه لــم يتم اتــخــاد إجـــراءات 
تــزايــدهــا وتخفيضها، وهــي ديــون  مــن  للحد 

متراكمة منذ عام 2011.
وتــشــارك شــركــات الــتــأمــني الليبية فــي وضــع 
ــر تـــغـــطـــيـــة صــحــيــة  ــيـ ــتـــوفـ خـــطـــط تـــأمـــيـــنـــيـــة لـ
للعاج  الليبيني  املــرضــى  تلقي  على  تساعد 
التي  التأمينية  العروض  وتكفل  الخارج.  في 
داخــل شبكة  العاج  التأمني  توفرها شركات 
املــصــحــات واملــســتــشــفــيــات فـــي كـــل مـــن ليبيا 
ــــرى فــــي حــالــتــي  وتــــونــــس ودول أجــنــبــيــة أخــ

اإليواء والعاج الخارجي.

مليارات منهوبة... مصارف وفضائياتأموال الليبيين تنقذ االستثمارات الصحية في تونس

القطاع الصحي التونسي يسعى لمزيد من النمو )فتحي بلعيد/فرانس برس(

بغداد ـ براء الشمري

»العربي  كشف مسؤول حكومي سابق لـ
ملليارات  مختلفة  وجهات  عن  الجديد« 
الــــــدوالرات املــنــهــوبــة مــن الـــعـــراق، خــال 
السنوات االثنتي عشرة املاضية، مؤكدا 
أن أغلبها تحول إلى مجمعات تجارية 
وأراض  وتــــجــــاريــــة  وعـــــقـــــارات ســكــنــيــة 
ومــصــارف وفضائيات. وقــال املــســؤول، 
الذي رفض ذكر اسمه، إن غالبية األموال 
املنهوبة موجودة بأشكال مختلفة لدى 
مسؤولني وأقربائهم ونواب في البرملان 
ــمـــاء كــتــل ســيــاســيــة. وبـــني أن أكــبــر  وزعـ
عملية نهب ألمـــوال الــدولــة جــرت خال 
حــقــبــة واليـــتـــي رئــيــس الــــــوزراء األســبــق 
أن  ـــ 2014 موضحا  املالكي 2006ــ نــوري 
مـــلـــيـــارات الــــــــدوالرات تـــم تــهــريــبــهــا إلــى 
الخارج، في حني استثمر جزء آخر من 

األموال املنهوبة داخل العراق.
وأشــــار إلـــى أن حــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي 
 مـــن عــمــلــيــات فــســاد، 

ُ
الــســابــقــة، لـــم تــخــل

إال أنها بدرجة أقل بسبب األزمة املالية 
آنــذاك، مؤكدا  التي كانت تضرب الباد 
السابقني  والــنــواب  املسؤولني  أغلب  أن 
ــارب لهم  ــ ســجــلــوا أمـــاكـــهـــم بـــأســـمـــاء أقــ

للهروب من املاحقة القانونية.
وبــني أن عــددا من املصارف األهلية في 
بغداد تدار من قبل سياسيني، الفتا إلى 
أن األمـــر لــم يقتصر عــلــى ذلـــك بــل امتد 

ليشمل وسائل اإلعام.
ــــؤولـــــني  ــــسـ ــعـــــض املـ ــ وأضـــــــــــــــاف: »قـــــــــــام بـ
ــــام  ــقــــني بـــتـــشـــكـــيـــل وكـــــــــــاالت إعــ ــابــ الــــســ
مــحــلــيــة تــقــوم بــالــتــرويــج ملــشــاريــعــهــم«، 
مـــبـــيـــنـــا أن بـــرملـــانـــيـــة ســـابـــقـــة اشـــتـــرت 
وتعهدت  مــعــروفــة،  فضائية  فــي  حصة 
بـــدفـــع مـــرتـــبـــات املـــوظـــفـــني حــتــى مــوعــد 
االنــتــخــابــات املــحــلــيــة املــقــبــلــة املـــقـــرر أن 
ــادم، مــقــابــل  ــ ــقــ ــ ــ ــــجــــرى مـــطـــلـــع الــــعــــام ال

ً
ت

الهيكلية في  الــتــغــيــيــرات  بــعــض  ــراء  إجــ
الــفــضــائــيــة بـــمـــا يــــتــــاءم مــــع أجــنــدتــهــا 
ــار إلـــى أن رئــيــس لجنة  الــحــزبــيــة.  وأشــ

تجاريا  أنــشــأ مجمعا  ســابــقــا  بــرملــانــيــة 
كــبــيــرا فـــي حـــي الــبــنــوك شــرقــي بــغــداد، 
مـــوضـــحـــا أن بـــعـــض املــــــــدارس األهــلــيــة 
مملوكة أيضا من قبل سياسيني، وتدر 
عليهم أموااًل طائلة سنويا. وبني أن هذا 
إذ تشهد  بــغــداد،  األمـــر ال يقتصر على 
املـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة تــــمــــددا لــســطــوة 

املتورطني في قضايا فساد.
ــدم قـــــدرة  ــ ــ ــبـــــني، يــــأتــــي عـ ــ ــراقـ ــ وحــــســــب مـ
الـــدولـــة عــلــى رد األمـــــوال املــنــهــوبــة رغــم 
وجود أربعة أجهزة رقابية في العراق، 
ــلـــى ملــكــافــحــة الــفــســاد  هـــي املــجــلــس األعـ
ــــوزراء عـــادل عبد  الـــذي يــقــوده رئــيــس الـ
املالية، وهيئة  الرقابة  وديـــوان  املــهــدي، 
العموميني  املفتشني  ومكاتب  النزاهة، 
فـــي الــــــــــوزارات، األمـــــر الـــــذي يــثــيــر أكــثــر 
عن  الصمت  بشأن  استفهام  عامة  مــن 
اســتــرداد أمــوال يمكن أن تسد جــزءًا من 
تواجه  التي  العراقية  الــدولــة  متطلبات 
على  انعكست سلبا  مالية خانقة  أزمــة 

معيشة املواطنني.
ــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي ســعــد عبد  ويــ
»العربي الجديد«  الحسني، في حديثه لـ
أن ثروات العراق تعرضت ألكبر عمليات 
نهب فــي تــاريــخ الــبــاد منذ عــام 2003، 
مــؤكــدا أن األمــــوال املــنــهــوبــة لــو جمعت 
لــســدت جميع ديـــون الــخــارجــيــة وأنهت 
ــل الــــبــــصــــرة وثـــــــاث مــحــافــظــات  ــاكـ مـــشـ
ــاه والــكــهــربــاء  ــيـ ــن املـ جــنــوبــيــة أخـــــرى مـ

واملستشفيات.
وبــني أن الحل يكمن في ماحقة أمــوال 
ــؤولــــني والـــبـــرملـــانـــيـــني الـــعـــراقـــيـــني  ــســ املــ
ــل  ــ ــداخـ ــ ــي الـ ــ ــقــــني والــــحــــالــــيــــني فــ ــابــ ــســ الــ
ــارج، مــوضــحــا أن الــتــغــاضــي عن  والــــخــ
ــن بــالــســلــطــات  ــواطـ ذلــــك يــضــعــف ثــقــة املـ

التنفيذية والرقابية.
ــال عــضــو فـــي الــحــكــومــة املــحــلــيــة في  وقــ
األنبار )غرب( أن مسؤولني وسياسيني 
ــتـــرون عـــقـــارات  ــيـــني يـــشـ ــالـ ســـابـــقـــني وحـ
وأراضَي في مناطق بارزة بمبالغ مالية 
كــبــيــرة، مــؤكــدا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 

املرتفعة  األســـعـــار  ذات  املــنــاطــق  بــعــض 
تحولت إلى إقطاعيات للمسؤولني.

ولفت املــســؤول، الــذي رفــض ذكــر اسمه، 
ــن مــســؤولــني  إلـــــى وجــــــود مــــحــــاوالت مــ
عراقيني بارزين لاستياء على مساحة 
واســـعـــة مـــن كــورنــيــش مــديــنــة الــفــلــوجــة 
بهدف  الثالث  الجسر  ملــشــروع  املــجــاور 
ــــى مــنــتــجــع ســـيـــاحـــي يــضــم  تــحــويــلــه إلـ
فــنــدقــا ومـــرافـــق أخــــرى، مبينا أن األمــر 
قــيــام أعضاء  ذلــك بعد  لــم يقتصر على 
باألنبار  املحلية  الحكومة  فــي  سابقني 
بشراء وبناء مجمعات تجارية ضخمة 
في املدينة. في هذه األثناء، قال املفتش 
الــعــام فــي وزارة الــعــدل كريم الــغــزي، إن 
الـــقـــضـــاء أصـــــدر حــكــمــا جـــديـــدا بسجن 
مـــديـــر الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري فـــي كــربــاء 
ثـــاث ســنــوات جــديــدة، لــيــكــون مجموع 
في  سنوات حكمه ست سنوات، مؤكدا 
أن أحــكــام السجن صــدرت غيابيا  بيان 
بسبب قيامه بإضافة قيود وهمية على 
عــقــارات تــعــود ملــواطــنــني. وكـــان القضاء 
العراقي قد أصدر في وقت سابق حكما 
بــســجــن مـــديـــر الــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري في 
كـــربـــاء بــســبــب تــهــم تــتــعــلــق بــالــتــاعــب 

والتزوير.
ويــشــهــد الــبــرملــان الــعــراقــي جـــدال بشأن 
مشروع قانون »صندوق استرداد أموال 
ــا لــبــيــان ســـابـــق لهيئة  ــقـ ــــراق«. ووفـ ــعـ ــ الـ
الـــنـــزاهـــة قــالــت إنــهــا نــاقــشــت مـــع لجنة 
الــنــزاهــة فــي الــبــرملــان مــســودة الــقــانــون، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــصــنــدوق يــفــتــرض أن 
الــنــزاهــة بالتعاون  قــبــل هيئة  يـــدار مــن 
واملالية  والنفط  الخارجية  وزارات  مــع 
والعدل والتجارة. وسبق لعضو البرملان 
عن تحالف النصر فالح الزيادي أن أكد 
القانون ألنه سيساهم  ضــرورة تشريع 
ــدوالرات التي  ــ فــي اســتــعــادة مــلــيــارات الـ
ــن الــنــظــام الــســابــق وبعد  هــربــت فــي زمـ
االحـــتـــال األمــيــركــي لــلــعــراق عـــام 2003 
من قبل الفاسدين واملهربني بطرق غير 

مشروعة.

العراقتنمية

83.3 مليون دوالر حجم 
الديون الصحية المتراكمة 

على الجانب الليبي

الثالثاء 14  مايو/ أيار 2019 م  9  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1716  السنة الخامسة
Tuesday 14 May 2019

الثالثاء 14  مايو/ أيار 2019 م  9  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1716  السنة الخامسة
Tuesday 14 May 2019



1213
اقتصاد

B B

لندن ـ العربي الجديد

تــجــاهــلــت أســــــواق الـــنـــفـــط، حتى 
الـــتـــي  اإلعــــــــفــــــــاءات  إلـــــغـــــاء  اآلن، 
ــــوردي  ــتـ ــ ــــسـ ــة ملـ ــنــــوحــ ــمــ ــــت مــ ــانــ ــ كــ
إدارة  مــــحــــاولــــة  ــمـــن  اإليــــــرانــــــي، ضـ ــفـــط  ــنـ الـ
الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب تصفير صـــادرات 
 
ً
الــنــفــط اإليـــرانـــي، أي حــرمــان طــهــران كــامــا
مــن مــداخــيــل الــنــفــط.  ويــاحــظ مــراقــبــون أن 
من   %2.0 بنسبة  انخفضت  النفط  أســعــار 
املــســتــويــات الــتــي كــانــت عــلــيــهــا قــبــل إلــغــاء 
من  بـــــداًل  دوالرًا   75 والـــبـــالـــغـــة  ــاءات  ــ ــفـ ــ اإلعـ
أن تــرتــفــع، والــســبــب فــي ذلـــك يــعــود إلـــى أن 
أكبر  اهتمامًا  يمنحون  بــاتــوا  النفط  تجار 
لحجم مخزونات النفط األميركي ومعدالت 

إنــتــاجــه وتـــوجـــهـــات الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بني 
واشــــنــــطــــن وبـــــكـــــني، كــــمــــوجــــهــــات ألســــعــــار 
النفط  الخامات، أكثر من اهتمامهم بحظر 
ــاس أن قــضــيــة  ــ ــ ـــك عـــلـــى أسـ ــ ــ اإليــــــرانــــــي، وذل

تغطية نــقــص الــســوق مــن الــنــفــط اإليــرانــي 
إنتاج  دام  ما  باتت مسألة شبه محسومة، 
ــاع، ومــا  ــ ــفـ ــ ــيـــركـــي يـــواصـــل االرتـ الــنــفــط األمـ
دامت السعودية تكفلت بتغطية ما خسرته 
ــة.   ــيـ ــرانـ األســـــــواق مـــن صـــــــادرات الــنــفــط اإليـ
وصحيح أن الــنــزاع الــتــجــاري بــني عماقي 
ــركـــا والـــصـــني(  ــيـ ــتـــجـــارة واالقــــتــــصــــاد )أمـ الـ
وربما  النفط  على  العاملي  الطلب  يخفض 
يــدفــعــه إلــــى أقــــل مـــن مــســتــوى 100 مــلــيــون 
برميل يوميًا حاليًا، ولكن التوتر العسكري 
ــا يــتــرتــب عــلــيــه مـــن تـــداعـــيـــات يــمــكــن أن  ومــ
ــدادات  ــ يــفــرز مــفــاجــآت تــعــرقــل انــســيــاب اإلمـ
لــأســواق  الخليجية  املــنــطــقــة  مــن  النفطية 
العاملية.  في هذا الصدد، يحذر خبراء في 
املــفــاجــآت  مـــن  األمــيــركــيــة،  اإلدارة  الـــطـــاقـــة، 
السالبة  التوتر  وتداعيات  الجيوسياسية 
الــتــي ربــمــا ســتــقــود إلـــى قــفــزة كــبــرى وغير 

متوقعة في سعر النفط. 
ر الخبيرة األميركية 

ّ
فــي هــذا الــصــدد، تــحــذ

في شؤون الطاقة، عضو »مجلس العاقات 
الــخــارجــيــةـ ســي أف آر«، آمـــي مــايــر جــافــي، 
املكثف  االســتــخــدام  مــن  األمــيــركــيــة،  اإلدارة 
ر مــن 

ّ
ــيــــات الـــحـــظـــر الـــنـــفـــطـــي، كـــمـــا تــــحــــذ آللــ

ــر وقـــــــوع مــــفــــاجــــآت تــــحــــدث ضــربــة  ــاطـ مـــخـ
النفط وترفع  العاملية من  لــإمــدادات  كبرى 
ــكـــون لــهــا  األســــعــــار بــمــســتــويــات كـــبـــيـــرة، تـ
ــنـــمـــو الـــعـــاملـــي.  ــلـــى الـ ــيــــات خـــطـــيـــرة عـ ــداعــ تــ
فــي تعليقات على  الخبيرة جــافــي،  وتــقــول 

منعطف 
أسواق الطاقة

أمام مقر منظمة 
أوبك في فيينا ــ 

2017 )جو كالمار/
فرانس برس(

على الرغم من تحّكم إدارة الرئيس دونالد ترامب في خيوط استراتيجية 
إمدادات النفط لتعويض تصفير الطاقة اإليرانية، والحفاظ على أسعار 
النفط عند مستويات أقل بنسبة 2.0% عما كانت عليه قبل الثاني من 

مايو/أيار، إال أن محللين يتخوفون من حدوث مفاجآت جيوسياسية

تجار النفط مهتمون أكثر 
بتداعيات النزاع التجاري 

والمخزونات األميركية

الشركات األميركية احتلت 
المرتبة األولى في قائمة 
المستثمرين الجدد بألمانيا

زيادة احتياطيات الذهب 
في مارس الماضي لتحتل 

المرتبة 19 عالميًا

مخاوف من 
مفاجآت تحدث 

قفزة في 
أسعار النفط

)Getty( بورصة فرانكفورت تحصد ثمار التدفقات المالية)Getty( الليرة أكبر صداع لالقتصاد التركي

برلين ـ العربي الجديد

أصــبــحــت أملــانــيــا أكــثــر جــاذبــيــة لـــدى رجـــال 
األعـــمـــال األجـــانـــب مـــن أي وقـــت مــضــى. فقد 
أجنبية  شركة  ألفي  مــن  أكثر  أملانيا  جذبت 
والقليل  بريطانية  منها  الكثير   .2018 فــي 
صــيــنــيــة. ويــبــدو أن الــســوق األملـــانـــي أصبح 

أكثر صرامة للمستثمرين الصينيني.
وحـــســـب اإلحـــصـــائـــيـــات الـــتـــي نــقــلــتــهــا قــنــاة 
»دويتشه فيله«، انتقلت العديد من الشركات، 
الــعــام املـــاضـــي، إلـــى أملــانــيــا، عــلــى نــحــو غير 
مسبوق، وسط مخاوف من خروج بريطانيا 
مــــن عـــضـــويـــة االتــــحــــاد األوروبـــــــــي مــــن دون 
ترتيبات تجارية. وبحسب بيانات مؤسسة 
الــدعــم االقــتــصــادي األملــانــيــة )جــيــرمــان تريد 
ــد إنــفــســت(، قــامــت 2062 شــركــة بــبــنــاء أو  أنـ
توسيع مــقــار لها فــي أملــانــيــا، أكــبــر اقتصاد 
شرت في 

ُ
في أوروبا. ووفقا للبيانات، التي ن

بــرلــني أمـــس اإلثــنــني، فـــإن أغــلــب املــشــروعــات 
االستثمارية تأتي من الواليات املتحدة، 345 
الثانية سويسرا  املــرتــبــة  شــركــة. وتــحــل فــي 
ــة، ثم  ــركـ ــم الـــصـــني بـــــــ188 شـ ــة، ثـ ــركـ بـــــــ299 شـ
ـــ168 شــركــة. وكــانــت لــنــدن املقر  بــريــطــانــيــا بــ
الــشــركــات األمــيــركــيــة التي  الــرئــيــســي ملعظم 

تتاجر مع أوروبا. 
االتــحــاد  مــن  بريطانيا  خـــروج  دفـــع  وبينما 
األوروبـــــــي )بــريــكــســت( الـــشـــركـــات لــانــتــقــال 

إسطنبول ـ العربي الجديد

ضمن خطوات دعم االقتصاد التركي، ذكرت 
وكالة »رويترز« أن السلطات التركية تعتزم 
سحب أمـــوال مــن مــدخــرات الــبــاد لسد عجز 
املــيــزانــيــة، ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تــعــيــش فيه 
الـــبـــاد أزمـــــة عــمــلــة. وقـــــال ثـــاثـــة مــســؤولــني 
اقتصاديني للوكالة، إن وزارة الخزانة التركية 
تعكف على مشروع قانون لتحويل 40 مليار 
االحتياطيات  من  دوالر(  مليارات   6.6( ليرة 
القانونية للبنك املركزي التركي إلى ميزانية 

الحكومة لدعمها.
وأضافت املصادر، التي طلبت عدم الكشف 
عـــن هــويــتــهــا، أن عــجــز املــيــزانــيــة أكـــبـــر من 
املــتــوقــع، مــشــيــرة إلـــى أن مـــشـــروع الــقــانــون 
الــجــديــد سيرفع إلــى الــبــرملــان قــريــبــا. وعلق 
: »ال أتــذكــر 

ً
أحــــد املــــصــــادر عــلــى ذلــــك قــــائــــا

قبل.  من  القانونية  االحتياطيات  استخدام 
هــــذه الــطــريــقــة تـــوصـــلـــوا إلــيــهــا لــلــحــيــلــولــة 

ــيـــة«،  ــيـــزانـ ــن الـــتـــدهـــور فــــي املـ دون مـــزيـــد مــ
لــكــن مـــصـــادر أخــــرى تـــؤكـــد، فـــي املــقــابــل، أن 
االحــتــيــاطــيــات الــقــانــونــيــة هــي مــلــك لــلــدولــة 
مودعة لدى البنك املركزي، وبالتالي يجوز 
تحويلها لدعم امليزانية العامة، مشيرا إلى 
الــعــالــم تفعل ذلـــك، بما  الــعــديــد مــن دول  أن 
فيها دول خليجية كبرى، بل وهناك بعض 
الدول التي تحصل على ضرائب مقدما من 
مؤسساتها العامة، على أن تتم التسوية في 

نهاية العام املالي.
احتياطيات  أن  إلـــى  األخــيــر  الــــرأي  ويستند 

االحتياطيات  عــن  منفصلة  األجــنــبــي  الــنــقــد 
القانونية، التي يجنيها البنك املركزي التركي 
الــقــانــون لتستخدم في  مــن األربـــاح بموجب 
هو  التحويل  وســيــكــون  استثنائية.  ظـــروف 
تــقــوم بها  الــتــي  الثانية مــن نوعها  الــخــطــوة 
أنــقــرة فــي اآلونــــة األخـــيـــرة الســتــغــال أمـــوال 
املـــركـــزي مــن أجـــل تــعــزيــز ميزانيتها.  الــبــنــك 
ففي يناير/كانون الثاني املاضي حّول البنك 
نحو 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة 

العامة قبل املوعد املقرر بثاثة أشهر. 
وعــانــت تركيا عــجــزًا فــي املــيــزانــيــة بلغ 36.2 
الــربــع األول مــن 2019، وفقا  فــي  لــيــرة  مليار 
ــة واملـــالـــيـــة، ومــن  ــزانـ لــبــيــانــات وزارتـــــــي الـــخـ
املتوقع أن يبلغ العجز 80.6 مليار ليرة نهاية 
الــعــام. ولــدى تركيا احتياطيات معتبرة من 
الذهب، حيث أظهرت بيانات مجلس الذهب 
الــعــاملــي ارتــفــاعــًا مــلــحــوظــًا فـــي احــتــيــاطــيــات 
تركيا من املعدن النفيس، خال شهر مارس/
آذار املــاضــي. وقـــال املــجــلــس فــي تــقــريــره، إن 
ارتفعت خال  الذهب  تركيا من  احتياطيات 
مــارس املــاضــي بــواقــع 31.5 طنا، إلــى 293.6 
فــي احتياطي  الكبيرة  الــزيــادة  طنا. ودفــعــت 
الذهب تركيا إلى املركز الـ19 عامليًا من حيث 
احــتــيــاطــيــات املــعــدن الــنــفــيــس، بــعــدمــا كانت 
ـــ22 عــاملــيــًا. ويــعــد الــذهــب من  تحتل املــركــز الــ
أهم دعائم العملة في لحظات األزمات، إذ أن 

تسييله سهل ومضمون. 
وبـــصـــدد تــعــزيــز الــلــيــرة الــتــركــيــة، قـــال وزيـــر 
ــراءت ألــبــيــرق، يـــوم األحـــد،  املــالــيــة الــتــركــي، بــ
إنــه يــأمــل أن يتغلب االقــتــصــاد الــتــركــي على 
العام املاضي، عبر  التي نشبت  العملة  أزمــة 

فصلني فقط من االنكماش.
ــي.إن.إن تــــرك(، أشــار  ــ ــ وفـــي حــديــثــه لــقــنــاة )سـ
ــة املالية  الـــوزيـــر إلـــى أداء تــركــيــا خـــال األزمــ
انــكــمــش  حــيــنــمــا  عـــــام 2008،  فــــي  الـــعـــاملـــيـــة 
االقتصاد أربعة فصول متتالية، وقال، »آمل 
أن تــتــجــاوز تــركــيــا هـــذه الــفــتــرة بفصلني من 

االنكماش، وبأقل تأثير سلبي«.

 
ً
إلـــى أملــانــيــا، لــم يــكــن الــســوق األملـــانـــي سها

ــام املــســتــثــمــريــن الــصــيــنــيــني، حــيــث ارتــفــع  أمــ
عدد الشركات البريطانية التي أسست مقار 
لــهــا فــي أملــانــيــا مــنــذ الــتــصــويــت عــلــى خــروج 
بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبــــي فــي صيف 
عدد  تــراجــع  بينما   ،%34 بنسبة   2016 عــام 
الشركات الصينية التي تأسست في أملانيا 

في نفس الفترة الزمنية بنسبة %33.
في هذا الصدد، قال املدير التنفيذي ملؤسسة 
الــدعــم االقــتــصــادي األملــانــيــة )جــيــرمــان تريد 
أند إنفست(، روبرت هيرمان، إن أملانيا بوجه 
ــز اســتــثــمــاري مــفــضــل لــلــشــركــات  ــركـ ــام »مـ عــ
األجنبية... ما يمكن إبرازه على نحو خاص 
هــو هـــذا الــعــدد غــيــر املــســبــوق مــن الــشــركــات 
العام  أملــانــيــا  إلــى  انتقلت  الــتــي  البريطانية 
ــإن حــوالــي  املـــاضـــي«. وبــحــســب الــبــيــانــات، فـ
في  نشاطها  تــركــز  األجنبية  الــشــركــات  ثلث 
أملـــانـــيـــا عــلــى املــبــيــعــات والـــتـــســـويـــق، بينما 
تــســتــفــيــد 17% مـــن الــشــركــات األجــنــبــيــة من 

أملانيا كمركز لإنتاج والبحث العلمي.
ــتــــزايــــد عـــــدد الــــشــــركــــات األجـــنـــبـــيـــة الــتــي  وتــ
الــرغــم من  أملــانــيــا، على  سجلت أعمالها فــي 
أن أملانيا ُعرفت بارتفاع الضرائب واألجور 
وافــتــقــار قــوانــني عملها إلــى املــرونــة الكافية 
فيها.  االستثمار  تشجيع  دون  تحول  التي 
لكن دراسة اقتصادية جديدة تكشف النقاب 
أملانيا كبلد لاستثمار.  ارتفاع جاذبية  عن 
وتــحــتــل أملــانــيــا، حــســب تــقــديــرات الــشــركــات 

العاملية، مركزًا ممتازًا كموقع اقتصادي. 

هذه النتيجة املفاجئة توصلت إليها دراسة 
أجرتها شركة »إرنــســت ويــونــغ« الستشارة 
شركة   1000 فيها  اشتركت  حيث  الشركات، 
عاملة على الصعيد العاملي. وفي إطار هذه 
رح السؤال للمشتركني عن مدى 

ُ
الدراسة، ط

توصل  حيث  لهم،  بالنسبة  أملانيا  جاذبية 
الباحثون إلى أن الواليات املتحدة األميركية 
ــدان الـــلـــذان  ــيــ والــــصــــني هـــمـــا الـــبـــلـــدان الــــوحــ
للشركات  بالنسبة  جاذبية  أملانيا  يفوقان 

األجنبية.
ولكن السؤال الــذي يطرح نفسه هو، ما هو 
سر الجاذبية االقتصادية ألملانيا بالذات من 
دون البلدان األوروبــيــة األخــرى، وهــل هناك 
سبيل لجعل أملانيا أكثر جاذبية من ناحية 
اقـــتـــصـــاديـــة؟ وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يـــقـــول داغ 
فاالند، مدير أعمال شركة التقنيات العالية 
النرويجية ويفتيك، إنه ليس هنالك ما يدعو 
للعجب مــن نتيجة دراســـة إرنــســت ويــونــغ، 
ألن مــوقــع أملــانــيــا االقــتــصــادي »يــقــدر بشكل 
خاطئ، حتى من قبل األملان أنفسهم. فأملانيا 
تتمتع بالكثير من األمور الجذابة بالنسبة 
ال  املــثــال  على سبيل  منها،  نذكر  للشركات، 
والقانوني  االقــتــصــادي  نظاميها  الــحــصــر، 
بــإمــكــان شركة  لــم يكن  الــقــويــني«، حتى وإن 
ــتـــاج بــشــكــل مــبــاشــر فـــي أملــانــيــا، فــإن  مـــا اإلنـ
بإمكانها وال شك إجراء األبحاث وتطويرها 
هنا بشكل جيد وفعال. وهذه هي الخطوات 

األولى في عملية اإلنتاج«.
ولــكــن أملــانــيــا تــتــخــوف مـــن الـــغـــزو الصيني 
لشركات التقنية، ملواجهة إمكانية استحواذ 
الشركات األجنبية على القطاعات الصناعية 
ــــوانـــــني تــمــلــك  ــيــــا قـ ــة شـــــــددت أملــــانــ ــاسـ الـــحـــسـ
الشركات االستراتيجية. وتسعى أوروبا إلى 
صناعاتها  تحمي  استثمارية  قوانني  تبني 
من الشركات الصينية التي تعمل على حيازة 
فــي صــنــاعــات استراتيجية  كــبــرى  حــصــص 
ــة، خــــاصــــة فــــي الـــيـــونـــان  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدول األوروبـ ــالـ ــ بـ

وإيطاليا التي انضمت إلى طريق الحرير.

تركيا تسحب أمواًال لسد عجز الميزانيةجاذبية ألمانيا للشركات األجنبية ترتفع على حساب بريطانيا

ــة: »ال  ــيـ مـــوقـــع مــجــلــس الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـ
النفط األميركي تدعم  إنتاج  زيــادة  أن  شك 
النفطي على طهران، ولكن  الحظر  سياسة 
يــســاورنــي الــقــلــق مـــن الـــركـــون أكــثــر للنفط 
إلى  مشيرة  املفاجآت«،  وتناسي  األميركي 
احــتــمــال حـــدوث اضــطــرابــات جيوسياسية 
أو أعاصير مدمرة أو أعطال في حقول نفط 
رئيسية تخلق انقطاعًا في اإلمدادات، تكون 

ــن إمـــــــــدادات الــنــفــط  ــ مـــحـــاولـــة لــتــقــويــض أمـ
ــال رئـــيـــس الــتــحــلــيــات لـــدى  ــ ــيـــة.  وقــ الـــعـــاملـ
»إنــتــرفــاكــس إنـــرجـــي« فـــي لـــنـــدن، أبهيشك 
كومار، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية 
إلــى جــانــب االنــخــفــاض الحاد  فــي املنطقة، 
فـــي إمـــــــدادات الــنــفــط مـــن فــنــزويــا وإيـــــران، 
سيظان يــدفــعــان األســعــار إلــى الــصــعــود«. 
وبلغت العقود اآلجلة لخام القياس العاملي 

الــنــفــط بــمــعــدالت  ارتـــفـــاع أســعــار  نتيجتها 
كبيرة ومضرة باالقتصاد العاملي.  من بني 
املــفــاجــآت الــتــي رفــعــت أســعــار الــنــفــط، أمس 
ــنــــني، تـــعـــّرض نـــاقـــات نــفــط لــهــجــمــات،  اإلثــ
نفط  ناقلتي  إن  أمــس،  السعودية،  قالت  إذ 
سعوديتني كانتا من بني سفن استهدفتها 
ــال تـــخـــريـــبـــيـــة« قـــبـــالـــة ســــاحــــل دولــــة  ــ ــمـ ــ »أعـ
اإلمــارات، ونددت بتلك الهجمات، بوصفها 

برنت 71 دوالرًا للبرميل، مرتفعة 38 سنتًا 
أو 0.5%، مقارنة مع سعر اإلغاق السابق. 
ــام غـــرب  ــخــ ــة لــ ــ ــلـ ــ ــقــــود اآلجـ ــعــ كـــمـــا بـــلـــغـــت الــ
دوالرا   61.73 األمــيــركــي  الــوســيــط  تكساس 
 ،%0.1 أو  سنتات  سبعة  مرتفعة  للبرميل، 
ويــرى  السابقة.  التسوية  سعر  مــع  مقارنة 
خبراء في نشرة »أويل برايس«، أن الحروب 
بالوكالة في منطقة الشرق األوســط، يمكن 

أن تكون لها تداعيات خطيرة ومدمرة على 
أسواق الطاقة العاملية، ألن أي اضطراب من 

خارج املنطقة يمكن تعويضه بسهولة. 
أمــــــا بـــعـــد الـــحـــظـــر عـــلـــى صــــــــــادرات الــنــفــط 
اإليـــرانـــي، فــإن أي اضــطــرابــات فــي إمـــدادات 
ــن الــصــعــب  الـــنـــفـــط الــخــلــيــجــيــة ســـيـــكـــون مــ
تــعــويــضــهــا بــواســطــة الــنــفــط الــصــخــري أو 
زيادة اإلنتاج من دول »أوبك«، ذلك ببساطة 
ألنــه ال توجد طاقة فائضة تذكر لــدى هذه 
الـــــدول. وتــقــدر وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، في 
تقرير لها صدر قبل شهرين، حجم الطاقة 
ــتـــوفـــرة لــــدى الــــــدول األعـــضـــاء  الــفــائــضــة املـ
بمنظمة »أوبك« بحوالي 3.3 مايني برميل 
يــومــيــًا، مـــن بــيــنــهــا 2.2 مــلــيــون بــرمــيــل في 
الــســعــوديــة. وبــالــتــالــي ال يــســتــبــعــد خــبــراء 
ــل بـــرايـــس« أمـــس،  ــ فـــي تــحــلــيــل نــشــرتــه »أويـ
فــــوق 80 دوالرًا،  الــنــفــط  أســـعـــار  تــرتــفــع  أن 
فــي حــال حـــدوث أي اضــطــراب فــي إمـــدادات 
املــنــطــقــة.  وحــتــى اآلن، تمكنت  الــنــفــط مـــن 
بــخــيــوط  ــاك  اإلمــــســ مـــن  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
ــــدادات الــطــاقــة لــأســواق العاملية،  تــأمــني إمـ
وهي في وضع أفضل مما كانت عليه أثناء 
حربي الخليج األولى والثانية، ألنها تدخل 
هذه املعركة وهي دولة نفطية كبرى يفوق 

إنتاجها 12 مليون برميل يوميًا. 
وتمكنت العديد من الدول املستوردة للنفط 
اإليـــرانـــي مــن إيــجــاد بـــدائـــل، إذ قـــال رئيس 
شــــركــــة »جــــيــــه.اكــــس.تــــي.جــــي هـــولـــدنـــغـــز«، 
عــمــاق الــنــفــط واملـــعـــادن فــي الــيــابــان، إنها 
ــــرى مثل  أّمـــنـــت إمـــــــدادات نــفــط مـــن دول أخـ
الـــســـعـــوديـــة، لــتــحــل مــحــل شــحــنــات الــنــفــط 
العقوبات  لــت بسبب  تــضــاء الــتــي  اإليــرانــي 
انقطاع  تأثير  عن  سؤاله  ولــدى  األميركية. 
إمــــــدادات الــنــفــط اإليــــرانــــي، قـــال تــســوتــومــو 
ســوجــيــمــوري، رئــيــس »جــيــه.اكــس.تــي.جــي 
هــولــدنــغــز«: ال نــســتــورد نفطًا إيــرانــيــًا منذ 
بداية مايو الجاري، لكن ليس هناك تأثير 
ـــرى حــكــومــات  كــبــيــر، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وتـ
أوروبية ضرورة عدم التضييق على إيران، 
وتطالب بترك نافذة تجارية مفتوحة، ومن 
وبريطانيا. وتكتب  أملانيا  الــدول  هــذه  بني 
الــبــريــطــانــيــة، أن  ــان«  ــ ــارديـ ــ صــحــيــفــة »ذا غـ
التضييق االقتصادي واملالي الشديد على 
ربما  العسكري،  التوتر  إيـــران، وســط حــدة 
يقود إلى أخطاء قاتلة ليست في حساب أي 

من جانبي الصراع.

قال متحدث باسم الحكومة األلمانية، أمس اإلثنين، إن ألمانيا تعمل من 
أجل اإلبقاء على قناة قانونية للتجارة مع إيران، وذلك بعد أن خفضت 
وهددت  النووي،  برنامجها  على  القيود  الماضي،  األسبوع  طهران، 
بخطوات قد تنتهك اتفاق 2015. 
سايبرت،  ستيفن  المتحدث  وقــال 
مع  »نبذل  صحافي:  مؤتمر  في 
على  للمحافظة  جهودًا  شركائنا 
التجارة الشرعية مع إيران، وال سيما 
دفــع«.  قناة  توفير  طريق  عــن 
وبريطانيا  وفرنسا  ألمانيا  وتسعى 
إلى  الــعــودة  إيـــران مــن  ــى منع  إل

تخصيب اليورانيوم.

قناة التجارة األوروبية

تقرير

ترتفع جاذبية ألمانيا 
للشركات األجنبية ورجال 

األعمال على حساب 
بريطانيا، بسبب استفتاء 

بريكست واحتمال خسارة 
العضوية من دون ترتيب
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رؤية

سهام معط اهلل 

انطالق األمواج البشرية التي تقود الحراك الشعبي في كل شوارع 
املــدن الجزائرية، جــاء جانب منه نتيجة نهب املــال العام دون رادع 
الفاسدين  اآلن على  السلطات إحكام قبضتها  ــذا على  ول مانع،  أو 
واملتطاولني على املال العام، قبل أن يصبح استرجاع األموال املنهوبة 
ضربًا من املحال، ولنا في الثورات العربية خير مثال، فكل الدول 
ن لحّد اآلن من استرجاع 

َّ
التي اجتاحها الربيع قبل سنوات لم تتمك

بة إلى الخارج، لذلك يجب  هرَّ
ُ
ولو جزء بسيط من األموال املنهوبة وامل

الحجز على أموال الفاسدين في الجزائر اآلن وليس بعد فقدان أو 
الحكومة  تقّدمه  أن  يمكن  الــذي  الوحيد  فالبرهان  ــة،  ـ

ّ
ألدل ا كــل  تلف 

الحالية كدليل على مساندتها للشعب، هو إرجاع األموال املنهوبة 
إلى الخزينة العمومية.

مسلسل نهب األموال 
لم يخف على أحد خبر اعتقال ومنع سفر سياسيني ورجال أعمال 
ورئيس  وأبــرزهــم شقيقه سعيد  بوتفليقة،  مــن  ّربني  ومق بــارزيــن 
العمومية  الشركات  مديرو  وكــذا  أويحيى  أحمد  السابق  الحكومة 

الكبرى، لكن ما الذي يثبت للمواطن مدى جدية التحقيقات؟
ــراء بــقــرار حجز ممتلكات كل  كــان مــن األجـــدر أن ُيــرفــق هــذا اإلجـ
بدون  أخــذوا قروضًا هائلة  الذين  أولئك  بهم، وخصوصًا  املشتبه 
موا فواتير االستيراد ورست 

َّ
ضمانات كافية ودون سدادها، وضخ

عليهم املناقصات في املشاريع االستثمارية الكبرى، وحصلوا على 
امتيازات ضريبية بضرب القانون عرض الحائط؛ وشهران ونصف 
من الــحــراك مــدة كافية جــّدًا لتهريب كــّم هائل من األمـــوال، وإهــدار 
نهم 

ّ
 في مصلحة الفاسدين وسيمك

ّ
املزيد من الوقت لن يصّب إال

ى في الخزينة العمومية. 
َّ
من نهب ما تبق

ورغم انعدام البيانات حول مقدار األموال املنهوبة من الجزائر، في 
 غياب رقيب أو حسيب خــالل الــواليــات األربــع لبوتفليقة، لكن 

ّ
ظــل

واحتياطي  الفترة  تلك  خــالل  ميزانية  لكل  ّصصت 
ُ
خ التي  املبالغ 

الصرف واملبالغ املطبوعة تحت مظلة التمويل غير التقليدي، يمكن 
أن تعطينا صورة حقيقية لحجم املال املنهوب واملختلس من خزينة 
د  الحقائق واالكتفاء بمجرَّ لبائسة لطمس هذه  ا الدولة، واملحاوالت 
االعــتــقــال أو إجـــراء املــنــع مــن السفر لــم تعد تــجــدي نفعًا، فقد بلغ 
االعتداء على املــال العام ذروتــه خالل فترة حكم بوتفليقة، نتيجة 
ن مافيا السياسة واملال من بسط هيمنتها على أجهزة الدولة 

ُّ
لتمك

ودواليب السلطة، فتلك املافيا لم تكتِف بتحويل الجزائر إلى ملكية 
إقطاعية لها، بل رهنت مستقبل البالد واألجيال القادمة.

لَم ال تتحلَّى »سوناطراك« بالشفافية؟
التي  الحلوب،  البقرة  ما دامت شركة املحروقات »سوناطراك« هي 
ر أكثر من 90 باملائة من مداخيل الجزائر، إذًا لَم لم يتّم إلزامها 

ّ
توف

باإلفصاح العلني عن كل إيراداتها املالية ونفقاتها بالسنتيم؟
الحكومية  الــشــركــة  أصــبــحــت  التعتيم  وســيــاســة  الــفــســاد  بــفــضــل 
لي الشعب 

ّ
بمثابة دولــة داخــل الدولة، حتى الذين ارتــدوا عباءة ُممث

فوا أنفسهم عناء مناقشة ميزانية هذه الشركة 
ِّ
في البرملان لم يكل

الشركة وجــّرت  التي طاولت  الفساد  العلن. ورغــم كل فضائح  في 
نا لم نلمس أّي إجراء 

ّ
العديد من املسؤولني إلى ردهات املحاكم، إال أن

ميزانيتها،  إعــالن  على  الشركة  يجبر مسؤولي  قــرار حكومي  أو 
وكيف لبارونات الفساد أن يرتابوا أو ُيصابوا بالصدمة، والتقارير 
د عدم تأثير تلك الفضائح على نشاط القطاع النفطي 

ِّ
الوطنية تؤك

القطاع في تعبئة جيوب  الجزائر، وكــأّن األهــّم أن يستمّر هــذا  في 
الفاسدين. 

نة من لدغات التقارير الدولية، ألّن  واألدهى واألمّر أّن الشركة ُمحصَّ
غياب ميزانيتها يجعلها بعيدة تمامًا عن مرمى مؤشري شفافية 
في  الفساد  لفضائح  يسمح  ذلك  وكل  املفتوحة،  وامليزانية  املوازنة 
قطاع الطاقة الحيوي أن تمّر مرور الكرام، حتى فضائح فساد تلك 
رها القضاء االيطالي،  الشركة أمام الرأي العام الوطني والدولي فجَّ
األمــر  آخــر مــن يعلم عندما يتعلق  دائــمــًا  فــكــالــعــادة  السلطات  أّمـــا 
أّن سيل  لنا  ــد 

ِّ
يــؤك الثقيل، وهـــذا مــا  الــعــيــار  الــفــســاد مــن  بفضائح 

الفساد يسري بال سّد أو حاجز، واألجدر بهذه الحكومة الحالية، 
إن صحَّ قولها بتحقيق التغيير، أن تضع سوناطراك نصب عينيها 

وتفعل ما بوسعها لقطع رؤوس الفاسدين فيها.

دول الربيع واسترداد األموال؟
أفادت تقارير دولية  حول تهريب األموال املنهوبة من دول الربيع، 
بأّن مصر فقدت ما يفوق 132 مليار دوالر منذ يناير 2011، وبلغ 
رت األمــوال املنهوبة  ــدِّ

ُ
نزف األمــوال من سورية 56 مليار دوالر، وق

وبلغت  دوالر،  مليار   50 يفوق  بما  بــة خارجها  ــهــرَّ
ُ
وامل تونس  مــن 

اليمنيني املودعة في بنوك خارجية 22  األمــوال املختلسة من مال 
مليار  يفوق 140  مــا  التي فقدت  ليبيا  فــي  والــكــارثــة  مليار دوالر، 

دوالر، وهذا الرقم ما زال في صعود مستمّر. 
العربية  الــدول  الربيع،  الجديدة في دول  الحكومات  وقد طالبت كل 
واألوروبية بمساعدتها في استرداد تلك األمــوال، لكن ال حياة ملن 
املتحدة ملكافحة  األمــم  اتفاقية  تنادي، فبالرغم من وضــوح وإلــزام 
البلد  إلــى  بة  هرَّ

ُ
امل األمـــوال  بــإرجــاع  عتها 

َّ
التي وق الــدول  لكل  الفساد 

تلك  إرجـــاع  فــي  أو تماطل  الـــدول ترفض  مــن  العديد  أّن  إال  املعني، 
العديد من املشاكل   

ّ
أّن هذه الخطوة ستحل األمــوال املنهوبة، علمًا 

االقتصادية لدول الربيع.
الغربية  الــدول  الربيع مساعدة  دول  تنتظر  أن  املعقول  من  هل  إذًا 
في إعــادة أموالها املنهوبة، علمًا أّن الــدول العربية نفسها، امتنعت 
سها املسؤولون السابقون في بنوكها،  عن إرجاع األموال التي كدَّ
 يعتبر األردن، لبنان، اإلمارات والبحرين مالذًا آمنًا وحاضنة 

ً
فمثال

لألموال املسروقة من شعوب الربيع.
تأخذ عبرة من  أن  الجزائرية يجب  السلطات  بــأّن  القول  يمكن 
دول الربيع، في قضية استرداد األموال املنهوبة، وتبذل قصار 
جهودها لحصار الفاسدين والحجز على ممتلكاتهم على األقل 
في الداخل، والحرص على إرجاع كل ما اختلسوه إلى الخزينة 
العمومية، كما ينبغي اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان السرعة 
والفعالية في استرجاع تلك األموال، وعدم االكتفاء باإلجراءات 
التقليدية التي يطول من خاللها أمد تلك القضايا الحّساسة في 
أروقة املحاكم، ألّن ترك األمور تأخذ مجراها الطبيعي سيكون 
 بانتقال األموال املنهوبة من الشعب إلى الضفة الشمالية 

ً
كفيال

انة 
َّ
من املتوسط، وحينها لن تنفع خطابات محاربة الفساد الرن

لقى على مسمع الشعب.
ُ
التي ست

األموال المنهوبة في 
الجزائر ومسلسل االعتقاالت



عبد الحميد اجماهيري

نجح وزيـــر األوقــــاف والــشــؤون اإلسالمية 
املغربي في مالمسة حلم تنظيري لباحثني 
يستدعي  وهو  عديدين،  مغاربة  ومفكرين 
املــفــكــر والــســوســيــولــوجــي األملـــانـــي، ماكس 
فيبر، في تأويل نص قرآني، من خــالل آية 
ــر بـــاملـــعـــروف. ففي  ــ الــنــهــي عـــن املــنــكــر واألمـ
مــســاء يـــوم الجمعة املــاضــي، ألــقــى الــوزيــر 
في موضوع  الرمضاني  االفتتاحي  درســه 
التنمية«،  الدين في نموذج  »استثمار قيم 
انــطــالقــا مــن قــول الــلــه تعالى فــي ســـورة آل 
ــمـــران: »كــنــتــم خــيــر أمــــٍة أخـــرجـــت للناس  عـ
ــنـــهـــون عــــن املــنــكــر  تــــأمــــرون بـــاملـــعـــروف وتـ
وتــؤمــنــون بــالــلــه«. وفـــي املــغــامــرة الفكرية، 
يبدو  ـــرة، 

ّ
مـــؤط مفاهيم  عـــدة  حــقــا،  الشيقة 

لــلــوهــلــة األولــــــى أنـــهـــا تــنــتــمــي إلــــى حــقــوق 
ــنـــد املــنــطــقــي،  ــتـ ــيـــر واملـــسـ ــايـ ــعـ مـــتـــبـــايـــنـــة املـ
ــمـــوذج الــتــنــمــوي،  ــنـ مـــن قــبــيــل الــتــنــمــيــة والـ
واألخـــــالق فـــي االقـــتـــصـــاد، وفــلــســفــة الخير 
ومنطق املــنــكــر... إلــخ. وفــي املــحــور املتعلق 
ــة الـــقـــيـــم بــاالقــتــصــاد  »الـــبـــحـــث عــــن عـــالقـ بــــ
ــــالم«، أبـــرز املــحــاضــر أن  خـــارج ســيــاق اإلسـ
والذي  املوضوع،  في هذا  الفلسفي  البحث 
انتهى موضوعيا،  قــرون،  أربعة  عبر  امتد 
إلــى مضمون  املرجعية،  عن  النظر  وبقطع 
الجماعة  إصــالح  فــي توقف  القرآنية  اآليــة 
على ضـــرورة وجـــود أمـــٍر بــاملــعــروف ونهي 
ــاه الــجــمــاعــة لــغــايــة طلب 

ّ
عـــن املــنــكــر، تــتــبــن

الحق والعدل. غير أن االقتصاد، سيما في 
الــغــرب، قد ذهــب في  القرنني األخيرين في 
اتجاه ليبرالي، بفلسفٍة جوهرها أن الحرية 

غازي دحمان

ملحاكمة التحّرك الروسي أخيرا في إدلب 
ــة( بــمــنــطــق االســـتـــراتـــيـــجـــيـــا  ــ ــوريـ ــ )فـــــي سـ
ببساطة  الحكم  يمكن  فــإنــه  ومــعــايــيــرهــا، 
ــه لــن  ــلـ ــاصـ ــّرك، ألن حـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــاء هــــــذا الـ ــبـ ــغـ بـ
يضيف شيئًا ذا قيمة يساعد روسيا على 
 عن أن 

ً
الخروج من مآزق تواجهها، فضال

هذا التحّرك يفاقم من أزماتها، في سورية 
الجهنمية  املعادلة  يكسر  وال  وخارجها، 
الـــتـــي وضـــعـــت روســـيـــا نــفــســهــا بـــهـــا، وال 
إلنتاج  املتناثرة  الستاتيكو  قطع  يــحــّرك 
ــع مـــريـــح لـــروســـيـــا. ذهـــبـــت كــبــريــات  ــ وضـ
عــديــدة،  تفسيرات  إلــى  العاملية  الصحف 
ــا أن روســـيـــا تــســعــى، عــبــر تهديد  مـــؤداهـ
إدلب، إلى إصابة أكثر من عصفور بحجر 
واحد، منها إعادة ضبط املعادلة القائمة 
مــع أمــيــركــا؛ لدفع األخــيــرة إلــى التفاوض 
مــعــهــا وإنـــهـــاء حــالــة الــجــمــود الــتــي باتت 
تـــضـــرب املـــلـــف الــــســــوري، وتــمــنــع الــــروس 
تــالــيــا مــن الـــذهـــاب إلـــى الــخــطــوة الــتــالــيــة، 
وهــــي قــطــف ثــمــار مـــا تــزعــم أنــــه انــتــصــار 
ــة.  ــاســ ــيــ ــــي االقـــــتـــــصـــــاد والــــســ ــكــــري فــ عــــســ
وتــذهــب تــفــســيــرات أخــــرى إلـــى أن الــغــايــة 
ــّرك هـــــي الـــتـــلـــويـــح  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة مـــــن الـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ألوروبــــــــا بــعــصــا الـــالجـــئـــني، كــــي تـــســـارع 
أوروبا إلى دفع مستحقات إعادة اإلعمار 
ــا أن اســـتـــخـــدام  فــــي ســــوريــــة، وخـــصـــوصـ
ورقــــة الـــدفـــعـــات األولـــــى مـــن الــالجــئــني قد 
ــا  أوروبـ دول  واســتــطــاعــت  مفعولها،  نــفــد 
تــجــاوز تــداعــيــاتــهــا وانــتــهــت مــن الــنــقــاش 
املحلي، األوروبــي ــ األوروبــي. وفي أملانيا 
بالتحديد أدى صعود حزب الخضر إلى 
موازنة املعادلة لصالح الالجئني، وخفت 
وهج األحزاب اليمينية، وخصوصا حزب 
أن غرض  أخــرى  البديل. وتــرى تفسيرات 
التحّرك الروسي تعويم األسد عبر منطق 
األمــر الــواقــع، ذلــك أن سيطرته على إدلب 
ستجعل أي اعتراض على شرعيته نوعًا 
مــن الــفــانــتــازيــا الــالمــعــقــولــة، إذ لــن يكون 

إبراهيم فريحات

طــــالــــبــــات فــــي الــــصــــف الــــعــــاشــــر اجـــتـــهـــدن 
ووضعن كتابا سمينه »قدوتنا رئيسنا«، 
الفلسطيني  الــرئــيــس  أفـــكـــار  مـــن  يــقــتــبــس 
محمود عباس وكتاباته، فيما نشره سابقًا 
من كتب يعود معظمها إلى فترة دراسته 
في االتحاد السوفييتي عندما كان يحضر 
لنيل الــدكــتــوراه. أثـــارت مــبــادرة الطالبات 
لتجميع الكتاب وإطالقه نقاشًا مجتمعيًا 
حادًا، لم ُيعرف له مثيل في أزمات سياسية 
الفلسطيني  باملجتمع  جديرا  كــان  كبرى، 
التحّرك ملعالجتها، خصوصًا التي تتعلق 
ــواجــه 

ُ
بــاالنــقــســام وغــيــرهــا. وكــعــادتــهــا، ت

ــالـــرأي والـــصـــراعـــات بشكل  االخـــتـــالفـــات بـ
ماهية  بتعريف  يتمثل  كبير،  بتحد  عــام 
املــشــكــلــة الــتــي يــــدور بــشــأنــهــا االخـــتـــالف؛ 
أن  الكتاب  عن  املدافعون  يفترض  فبينما 
االحتجاج يجري على »مبادرة من طالبات 
صــف عـــاشـــر«، يــقــول بــعــض املــحــتــجــني إن 
احتجاجهم على »نهج« و»تقديس أفراد« 
وعــودة إلى كتاب ماو تسي تونغ األحمر 
وكـــتـــاب مــعــمــر الـــقـــذافـــي األخـــضـــر وكــتــاب 
جوتشه لكيم إيل سونغ الكوري الشمالي. 
والالفت أن املشكلة ليست في الكتاب ومن 
أعـــده )الــطــالــبــات(، وال حــتــى فــي مــن ُكتب 
له )الرئيس(، وإنما هي بصدد من حضر 

حفل إطالقه.
اجتهدت الطالبات، وبمبادرة ذاتية منهن، 
وللمجتهد أجر إذا أخطأ وأجران إذا أصاب. 
نعم، قد يكون من األجدى للطالبات التفكير 
التقليد،  بما هو خــالق ومبدع وبعيد عن 
ز فرص 

ّ
ولكن يبقى مبدأ املبادرة الذي يعز

التغيير املجتمعي الحقًا، ويجب أن ُيشكرن 
أن محاولة  إدراك  املــحــتــّجــني  وعــلــى  عــلــيــه. 
سحب الكتاب من السوق قد توقعهم ضحية 
لحسن نياتهم، فينتهوا بمحاولة مصادرة 
 .

ً
الرأي اآلخر، وهو األمر الذي عارضوه أصال

للطالبات الحق بكتابة ما شئن، ولكن من 
ــدارس، فــالــكــتــاب في  ــ دون تــوزيــعــه عــلــى املــ

السوق ومن أراد شراءه فله ذلك.  
ــقــل عــن الــرئــيــس عــبــاس أنـــه أمـــر بطباعة 

ُ
ن

تـــوزيـــعـــه عـــلـــى كــافــة  يـــتـــم  الـــكـــتـــيـــب، »وأن 
الـــوطـــن«، ثــم لم  املــؤســســات التعليمية فــي 
يــصــدر أي تــأكــيــد أو نــفــي مــنــه، كــمــا أنـــه لم 
يتم  للقرار، حتى  فعلية  ترجمة  أي  تصدر 
 أعطى األوامر بذلك. وعلى 

ً
التأكد بأنه فعال

الرغم من أهمية التصريح، كونه نقل على 
لسان عضو اللجنة املركزية في حركة فتح، 
عزام األحمد، إال أن األمر بحاجة إلى نوع من 
التروي، حتى يدخل باب التنفيذ، أو التأكيد 

من الرئاسة، وعندها لكل حادث حديث. 
تتعلق معظم التحفظات التي أثارها الكتاب 
بما بــدر عمن حضر حفل إطالقه، فقد أكد 
عورتاني،  مـــروان  والتعليم،  التربية  وزيــر 
على أهمية املــبــادرة، وشــدد على »ضــرورة 
وجـــــود تـــوجـــه مــــــزدوج لــلــمــزج بـــني الــبــعــد 
الــوطــنــي واملــعــرفــة«، مــؤكــدًا الــتــزام الــــوزارة 
بطباعة هذا الكتيب وتعميمه على املدارس. 
وقــد درس  كبيرة،  قامة علمية  وعــورتــانــي 
ليهاي  فــي جامعة  والــدكــتــوراة  املاجستير 
الــعــريــقــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، وصــاحــب 
إنـــجـــازات عــلــمــيــة كــبــيــرة، ولــكــن تصريحه 
األولــى  تتعلق  كبيرتني:  إشكاليتني  يثير 
بــفــلــســفــة تـــربـــويـــة تــعــلــيــمــيــة، تـــؤكـــد عــلــى 
ضرورة تعليم الطلبة التفكير النقدي املبدع 
الـــخـــالق، والــبــعــيــد عـــن الــتــقــلــيــد وتــقــديــس 
النظر  املجتمعية، بغض  واألبــويــة  األفـــراد 
مــن يــكــون هــذا الــفــرد. وكــمــا كتب الصديق 
ــذه األبـــويـــة الـــتـــي كتب  ــ خـــالـــد الـــحـــروب »هـ

إياد الدليمي

وأنــــــــت تــــتــــابــــع مـــــا يــــجــــري مـــــن تــــهــــديــــدات 
مثيل  لها  يسبق  لــم  عسكرية  وتحشيدات 
تــعــتــقــد أن  ــام 2003،  ــ الــــعــــراق عـ ــزو  ــ مـــنـــذ غـ
الحرب ربما لن تنتظر حتى اليوم التالي، 
فــقــد تـــم تــجــهــيــز املـــســـرح عــلــى أكــمــل وجـــه، 
وباتت ساعة الصفر الحد الفاصل بني ما 
قبل الحرب وما بعدها، فالواليات املتحدة 
ــرات وقــاصــفــاتــهــا  ــائــ ــطــ ــلــــت حـــامـــلـــة الــ أرســ
العمالقة، وحتى صواريخ الباتريوت. وفي 
املقابل، على الرغم من وضعها االقتصادي 
على  إيــران  تصّر  العقوبات،  بسبب  املنهك 
أنــهــا ستدفع الــقــوات األمــيــركــيــة إلــى تكّبد 
خــســائــر لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل، بـــل إن أحــد 
كبار القادة العسكريني في إيران ظهر على 
تــلــفــزيــون إيـــرانـــي، يــشــرح كــيــف أن الــقــوات 
األميركية ستكون لقمة سائغة إليران التي 
تحاصرها، سواء في العراق أو سورية أو 
الخليج، فهل بات  أفغانستان أو حتى في 

الخليج على موعد مع حربه الرابعة؟
ــا تـــقـــّدم، نـــعـــم، فــالــواليــات  ــًا ملـ ــقـ نــظــريــًا ووفـ
املتحدة، هذه املرة، مصّممة على استعادة 
ما فقدته في املنطقة، بعد سنوات التراجع 
الــتــي أعــقــبــت انــســحــاب الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
وما   ،2011 وبداية   2010 نهاية  العراق  من 
تبع ذلــك مــن فـــراٍغ نجحت إيـــران فــي ســّده، 
وال يبدو أن الواليات املتحدة ستقبل بأقل 
من تنفيذ املطالب االثنى عشر التي حّددها 
بومبيو،  مايك  األميركي،  الخارجية  وزيــر 
ــدرك الـــواليـــات  قــبــل أشـــهـــر. وفـــي املــقــابــل، تــ
املتحدة أيضا أن مواجهة عسكرية مع إيران 
ــران أيــضــا غــيــر راغــبــة  ــ لـــن تــكــون ســهــلــة. إيـ
فـــي املـــواجـــهـــة، ولــديــهــا ألـــف ســبــب وســبــب 
أجل  مــن  تتفاوض  أو  املعركة،  تلك  لتؤجل 
أن ال تقع، فناهيك عن وضعها االقتصادي 
الــســيــئ، فــإنــهــا تــــدرك أيــضــا حــجــم قــواتــهــا 
وقدراتها العسكرية، وهو ما يدفعها، بني 
الــقــوات األميركية  إلــى تهديد  حــني وآخـــر، 
مــا بات  أو  املنطقة،  فــي  املنتشرة  بــأذرعــهــا 
يعرف بالوكالء، وهم موجودون في العراق 
وسورية ولبنان وحتى اليمن، هذه األذرع 
هـــي الــتــي تـــذرعـــت بــهــا الــــواليــــات املــتــحــدة 
لــتــعــزيــز وجــــودهــــا فــــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، 
ــلــــن مـــســـتـــشـــار األمـــــــن الـــقـــومـــي  ــد أن أعــ ــعـ بـ
األمـــيـــركـــي، جــــون بـــولـــتـــون، أن مــعــلــومــات 
أفـــادت بــأن لــدى إيـــران النية  استخباراتية 
لتحريك وكالئها في املنطقة لضرب القوات 
األميركية. ولنتذّكر أن بولتون كان من بني 
العراق قبل عام 2003،  صقور الحرب على 

في اكتساب املال وترويجه ستعود بالنفع 
على الجميع.

املــعــالــجــة على  تــحــيــل هــــذه  يــمــكــن أال  وال 
قول ماكس فيبر في كتابه املوسوم أعاله، 
يــقــول إن »الــرأســمــالــي الحقيقي ال  عــنــدمــا 
يراكم رأسماله من أجل االستجابة لدواعي 
املسّرات واللذائذ التي يمكن لرأس املال أن 
يوفرها له، بل بهدف الوصول إلى تنظيم 
وعقلنة للعمل واإلنتاج، يؤديان إلى إثراء 
الــحــيــاة الــبــشــريــة. وبــالــتــالــي إلــــى تفسير 
الظرف التجاري الخاص، بوصفه اختيارًا 
 على أن اإلنسان، منذ البداية، 

ً
إلهيًا، ودليال

مهيأ لذلك، منذورا من أجله في ما يحمل 
مصلحة أبنائه وذريته وجماعته«.

وقد بني الوزير أيضا أن ماكس فيبر أعاد 
عــــام 1905، عن  ــنـــشـــورة  املـ ــه  ــتـ أطـــروحـ فـــي 
البروتستانتية«،  واألخــــالق  »الــرأســمــالــيــة 
ــم الـــــديـــــن فــي  ــيــ ــيــــر قــ ــأثــ ــأن تــ ــ ــــشـ الــــنــــقــــاش بـ
االقتصاد، فذهب إلى القول إن التفسيرات 
تحّكمت  قد  البروتستانت  لطائفة  الدينية 
فـــي ســلــوكــاتــهــم االقـــتـــصـــاديـــة بــخــصــوص 
ــثــــمــــار، غـــيـــر أن الــبــاحــث  ــتــ االدخـــــــــار واالســ
ــــش، مـــؤســـس  ــتـ ــ ــرولـ ــ األملـــــــانـــــــي، إرنـــــســـــت طـ
أطــروحــة  أغــنــى  الــديــنــيــة،  السوسيولوجيا 
الدين  فيبير وعدلها، وأشــار إلى أن تأثير 
ــتــــصــــاد ال يــنــحــصــر عـــنـــد ثــنــائــيــة  فــــي االقــ
الــبــروتــســتــانــت والــكــاثــولــيــك، بـــل ظــهــر في 
ديــانــاٍت أخــرى في أوقــات وأزمنة مختلفة، 
وهـــو مــا يــعــلــل لــجــوء صــاحــب الــــدرس إلــى 
قــراءة املــن القرآني من زاويــة تأثير الدين 
باالنطالق  بذلك،  وقــد حقق  االقتصاد.  في 
مـــن الـــحـــداثـــة الــفــكــريــة فـــي شــقــهــا الــغــربــي 

الفقهي  التأصيل  بني  ع 
ّ
تــتــوز واجتماعية، 

ــوازل الــعــصــر ومـــراجـــعـــات الـــتـــصـــورات  ــنــ لــ
باالستناد إلى التاريخ.

ال نــتــجــه هـــنـــا مــــن الــــتــــراث نـــحـــو الـــحـــداثـــة 
ــدادات الـــنـــص الـــتـــراثـــي  ــ ــتــ ــ ــن امــ ــبـــحـــث عــ والـ
ــقـــدر مــــا نــســعــى فــــي اتـــجـــاه  فــــي الـــعـــصـــر، بـ
ــرّبـــى في  ــد تـ مـــعـــاكـــس، يـــكـــون الــفــهــم فــيــه قـ
حـــضـــن الــتــفــكــيــر الــــحــــداثــــي، ويـــتـــجـــه نــحــو 
ــــوار الــنــص الـــتـــراثـــي، والــبــحــث في  ســبــر أغـ
كــثــيــرة،  بـــطـــراوٍة  مــا زال يحتفظ  مـــوضـــوٍع 
إن لم نقل في الدهشة لدينا جميعا، وهو 
مــعــادلــة الـــديـــن، بــاعــتــبــاره الــعــامــل املهيكل 
آلــيــات  فــي  الــهــائــل  وتــأثــيــره  للثقافة،  األول 
الـــنـــمـــو االقـــــتـــــصـــــادي. كــــــان مــــاكــــس فــيــبــر 
موضوع جدال كبير بني املاركسيني العرب 
مجهوداته  أن  كما  املجّددين،  واملاركسيني 
ــعــــرض الــســيــوســيــولــوجــي،  ــي تـــنـــويـــع الــ فــ
التي  واملــعــرفــيــة  العلمية  الــثــورات  كــل  بعد 

ــا،  ظــلــت حـــكـــرا عــلــى زاويــــــٍة شبه  عـــاصـــرهـ
ضــيــقــة فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا، مـــن الــبــاحــثــني 
أكثر  السوسيولوجي  التفكير  تأصيل  عن 
مـــن الــبــاحــثــني فـــي الـــتـــرابـــط بـــني الــقــوتــني، 
الـــديـــنـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة، وكـــتـــابـــه املــثــيــر 
عـــن الــبــروتــســتــانــتــيــة والــرأســمــالــيــة جــديــر 

بالعودة إليه.
ومــا زلــت أذكــر أن اسمه وحــده في املحافل 
والثمانينيات  السبعينيات  فــي  الطالبية 
كــان يثير سخط الــســواد األعــظــم مــن طلبة 
اللينيني،  واملــاركــســي  املــاركــســي  االنــتــمــاء 
ـــريـــن ومــنــاضــلــني 

ّ
ــــض مـــنـــظ نـــاهـــيـــك عــــن رفـ

والتاريخية  املعرفية  الحقول  في  وعاملني 
كثيرين املطلق ملجهوداته. وقد كان جوهر 
الحداثة  فــي  الــدخــول  تأثير  كيفية  تفكيره 
على املجتمعات، بما قد يتداعى عن ذلك من 
قضايا مرتبطة بالرأسمال والبيروقراطية 
للدولة  املتجّدد  واملفهوم  التاريخ،  وعقلنة 

وأدوارها، وما إلى ذلك.
لقد وضع ماكس فيبر أسس تفكير جديد 
فــي الــرأســمــالــيــة، داخــلــيــة، تجعل مــنــه »فــن 
وجــــــود أخـــــالقـــــي«، قـــبـــل أن يـــكـــون نــظــامــا 
اقــتــصــاديــا. ومــن هنا دعــوتــه إلــى الــشــروع 
ــال قــبــل البحث  ــــة أخــــالق رأس املــ فـــي دراسـ
فـــيـــه نـــاظـــمـــا ومـــوجـــهـــا لـــلـــعـــوامـــل الــديــنــيــة 
فـــي ديــنــامــيــة عــقــلــنــة الــســلــوكــات الــعــمــلــيــة، 
وفيها،  للحداثة  أساسية  ميزة  باعتبارها 
مـــا جــعــلــه مــرجــعــا فـــي مــجــالــه، تــعــود إلــيــه 
الــيــوم الــبــشــريــة بــتــحــفــيــزات جـــديـــدة. ويــقــّر 
فــيــبــر، بـــال مــــواربــــة، بــــأن الــبــروتــســتــانــتــيــة، 
ــل املــن  ــ بــاعــتــبــارهــا حـــركـــة إصــالحــيــة داخـ
ــلـــة لــكــي  الــكــاثــولــيــكــي الـــجـــامـــد، هــــي املـــؤهـ

تــحــمــل ديــنــامــيــة الــرأســمــالــيــة. وقــــد تــكــون 
بــــوعــــي غــيــر  ــة عـــلـــيـــه اآلن دعـــــــــوة،  ــ ــالــ ــ اإلحــ
مباشر، إلى حركة إصالحية دينية، تتمثل 
اإلصالحية البروتستانتية في العمل وفهم 
األخالق املرتبطة بها، داخل املن اإلسالمي 

وتاريخه. 
عرفت الدروس الرمضانية مقارباٍت كثيرة 
تـــقـــّرب بـــني األهـــــــداف املــعــلــنــة والــصــريــحــة 
لــلــقــيــم الــديــنــيــة واملـــبـــادئ الــســامــيــة للدين 
الــحــنــيــف، كــمــا شــهــدت مــســاهــمــاٍت عــديــدة 
عــالمــاٍت  وبــاحــثــاٍت شكلن  ــدد،  جـ لباحثني 
ــــي مــحــفــل  ــــي الـــــــــدرس الــــديــــنــــي، فـ  فـ

ً
فـــــارقـــــة

لـــه مـــيـــزاتـــه الــبــاصــمــة فـــي الــحــقــل الــديــنــي 
ــوم الــــــدائــــــرة املـــؤمـــنـــة.  ــمــ ــــي عــ اإلســـــالمـــــي فـ
 
ً
ولــكــنــهــا املــــرة األولـــــى الــتــي تــكــون مــقــاربــة

بمثل هذا الوضوح والتفاعلية مع الفلسفة 
املـــعـــاصـــرة فـــي املــبــحــث الــســوســيــولــوجــي، 
ناظمة للتفكير الديني في قضية معيشية، 
يلتقي فيها الرأسمال والبحث عن التنمية 
ــع الــــتــــراث الــقــيــمــي  ونـــمـــوذجـــهـــا الـــفـــاعـــل، مـ
واألخــالقــي اإلســالمــي. وفــي التمرين الــذي 
ــــؤرخ الـــروائـــي مــلــمــح من  قـــام بـــه الـــوزيـــر املـ
مــالمــح الــفــيــبــريــة الــتــي تـــرى أن الـــدولـــة قد 
الـــتـــاريـــخ، ومــنــه  تـــكـــون مـــن أدوات عــقــلــنــة 
الــعــقــائــدي. كما  الــديــنــي والتفكير  الــتــاريــخ 
»يــمــكــن لــلــتــفــســيــر الـــجـــديـــد لــلــنــصــوص أن 
يــصــبــح نــظــريــة كــامــلــة ومــســتــقــلــة بــذاتــهــا، 
اليومي  فــي  وتــاريــخــهــا  الــفــكــري  بإنتاجها 
على  بها«،  الخاصة  وجيواستراتيجيتها 
حــد »بــيــان مــن أجــل إســـالم األنــــوار« سالف 

الذكر.
)كاتب مغربي(

ــّمــــة طـــــرف ســـيـــاســـي لــــه حــيــثــيــة يــشــكــل  ثــ
الدعوة  له؛ حينئذ تصبح   

ً
 محتمال

ً
بديال

مطالبٍة  بمثابة  السلطة  عــن  تنّحيه  إلــى 
ــراغ فـــي الــســلــطــة فـــي ســوريــة،  بــحــصــول فــ
وهو ما ال يقبله املنطق السياسي، بالنظر 
لتداعياته األمنية الخطيرة على مستوى 

سورية واملنطقة.
 داخلية أيضًا، 

ٌ
أغــراض الروسي  وللتحرك 

ال تقل أهمية عن الخارجية، تتعلق بسلطة 
بــوتــني الــتــي تــواجــه إربـــاكـــات فــي الــداخــل 
الــــروســــي؛ فــقــد ذكـــــرت صــحــيــفــة مــوســكــو 
العسكري  التدخل  دعــم  شعبية  أن  تايمز 
ــة تــــراجــــعــــت بــشــكــل  ــ ــــوريـ ــــي سـ الـــــروســـــي فـ
كبير، اســتــنــاًدا إلــى إحــصــاء جــديــد أجــراه 
مــركــز »لــيــفــادا املستقل«، ذلــك أن 55% من 
املستطلعة آراؤهم طالبوا بإنهاء حملتها 
األخطر  والنتيجة  ســوريــة.  في  العسكرية 
لــأحــداث  املتابعني  الـــروس  تــراجــع نسبة 
فــي ســـوريـــة، مــا يــعــنــي ان الــتــدخــل هــنــاك، 
الروسي  الداخل  إشغال  منه  بوتني  وأراد 
عــن قــضــايــا الــفــســاد والــحــكــم املــســتــبــد، قد 
إدلــب  فــي  الــتــحــرك  فهل  فعاليته،  استنفد 

محاولة السترداد الروح لهذه الوظيفة؟
بــوتــني  بــالــطــبــع ال، ألن ســلــطــة  الــــجــــواب 
تــعــانــي مـــن أزمــــــٍة مـــركـــبـــٍة داخـــــل روســـيـــا، 
الحكم،  القابضني على  انكشاف  أزمــة  هي 
الــبــيــروقــراطــيــة واألجــهــزة األمــنــيــة ورجــال 
ــّم لــهــم ســوى  أعـــمـــال الــكــرمــلــني الـــذيـــن ال هـ

االغتناء، فيما يزداد الروس فقرًا.
املــعــارض  ــــرى، فيسميها  األخــ ــة  ــ األزمـ أمـــا 
ــه بــيــوتــكــوفــســكــي، »مــــوت أســطــورة  ــدريـ أنـ
بوتني«، ويرد أسباب األزمة التي تمر بها 
روسيا إلى عملية تراكمية بدأت تنكشف 
ــرا، ويـــــقـــــول إن كـــــل نــــظــــام تــســلــطــي  ــ ــيــ ــ أخــ
ــقــّدم 

ُ
ينبغي أن يــقــوم عــلــى أســـطـــورة مــا ت

الــروس  إن  ويــقــول  كــي يتحملوه.  للرعايا 
يــتــذكــرون جــيــدًا خــريــف الــعــام 1999، حني 
حرب  واندلعت  املساكن  تفجيرات  حدثت 
)حكم  الكلبتوقراطية  وقــامــت  الــشــيــشــان، 
التلفزة،  جهاز  عبر  الحاكمة،  اللصوص( 

عنها هشام شــرابــي منذ عقود هــي إحــدى 
عوائق تقدم مجتمعاتنا، ألنها تنصب فوق 
املدرسة  إلــى  العائلة  من  املعنية  املجموعة 
إلى املؤسسة إلى الوزارة، وصواًل إلى هرم 
السلطة، آلهة صغيرة تتسلط على األفراد، 
وعليهم أن يتبعوها من دون أي فكر نقدي، 
ومن دون الشعور بالتمكني الذي يتيح ألي 
فرٍد مهما كان صغيرا أن ينتقد من هو على 

رأس الهرم«. 
ــر الــثــقــافــة، عــاطــف أبـــو سيف،  يــشــارك وزيــ
ــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم هــــذه  ــتــــربــ ــلــــه وزيـــــــــر الــ ــيــ زمــ
اإلشكالية، فهو الذي تعّرض لحادث مؤسف 
ومدان، قبل تعيينه وزيرًا، كان املتوقع منه 
التركيز على وضع رؤية تغيير في الثقافة 
الفلسطينية، وتحديدًا بشأن الجانب القائم 
على الوالء والطاعة للمسؤول، والذي يؤدي 
فيه إلى االعتداء على كاتب وروائي سالحه 
ــك، فــقــد حــضــر أبــو  ــ الــكــلــمــة. عـــوضـــًا عـــن ذلـ
سيف الحفل، ليساهم بتجسيد ثقافة الوالء 
والطاعة واألبوية وتقديس املسؤول، عوضًا 
نقدي وحرية  تفكير  قيم  على  التأكيد  عــن 

لة.  وتنوير واستقاللية ومساء
تــتــعــلــق اإلشـــكـــالـــيـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي تــصــريــح 
ال  التي  الرشيدة  بالحوكمة  التعليم  وزيــر 
الــكــتــيــب وتعميمه  »طــبــاعــة هـــذا  تــســمــح بـــ
ــــدارس« مــن مــيــزانــيــة الــــوزارة،  عــلــى كــافــة املـ
وهذه أموال عامة ملك الشعب الفلسطيني، 
ومن غير املقبول تبديدها على مصروفات 
لكتب تــقــّدس الـــقـــادة واألفــــــراد، فــهــذا ليس 
القادة أنفسهم أصــال. الشعب  في مصلحة 
الفلسطيني هو أْولــى بهذه األمــوال، سيما 
رفــــعــــت شـــعـــار  الــــجــــديــــدة  الـــحـــكـــومـــة  وأن 
الترشيد في املصروفات، خصوصًا في هذا 
الذي يجابه الغطرسة اإلسرائيلية  الظرف 

واقتطاعاتها اآللية بأمعاء خاوية. 
 للكتاب 

ً
وكان لصورة صائب عريقات، حامال

املذكور دور محوري في إثارة االحتجاجات 
غير  فمن  الكتاب،  إطــالق  تبعت حفل  التي 
التنفيذية  اللجنة  أمــني سر  املفهوم وجــود 
ملــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي حفل 
كــتــيــب طــالــبــات صـــف عـــاشـــر، فـــي حـــني أن 
الفلسطينية  للقضية  تصفية  خطة  هناك 
الــقــرن« سيتم إطالقها  »صــفــقــة  بـــ مــعــروفــة 
ــر، واملـــتـــوقـــع مـــنـــه، بــحــكــم  ــفـــطـ بـــعـــد عـــيـــد الـ
موقعه كبير للمفاوضني الفلسطينيني، أن 
 بالعمل على جميع الجبهات 

ً
يكون منشغال

ملقاومة الصفقة. وكان من املتوقع أن تظهر 
استراتيجية  يــرفــع  عــريــقــات وهـــو  صــــورة 
عــن حمله  الــقــرن«، عوضًا  مقاومة »صفقة 

كتيب طالبات صف عاشر يمجد القائد.
ــتـــســـاؤالت بــشــأن  ــار الـ ــثـ ـ

ُ
بــاملــنــطــق نــفــســه، ت

وجود عضو لجنة مركزية لحركة فتح، عزام 
األحمد، في الحفل نفسه، وهو املسؤول عن 
ملف تسوية االنقسام البغيض الذي عانى 
عبئًا  وأصــبــح  الفلسطيني،  املــجــتــمــع  مــنــه 
عليه يهدد بتصفية قضيته الوطنية، فهل 
بحجم  مــســؤول  لوقت  الوطني  االستثمار 
يكون  فتح  حركة  فــي  مركزية  لجنة  عضو 
في تمتني الجبهة الداخلية ملواجهة »صفقة 
الــقــرن« الــتــي عــلــى األبـــــواب، أم فــي مــبــادرة 
طالبات صف عاشر؟ وال ينتقص هذا القول 
طبعًا من أهمية مبادرة الطالبات، فهو عن 
الفلسطينيني  املسؤولني  استخدام  مسألة 
أوقاتهم وواجباتهم الوطنية. من جهة أخرى، 
يحمل األحمد صفة حزبية، في حني أن حفل 
وطنية   مؤسسة  اختصاص  مــن  الطالبات 
)وزارة التربية والتعليم(، وليس حزبية، فهل 
كان من املتوقع أيضًا دعوة عضوي مكتب 
سياسي في الجبهة الشعبية وحركة حماس 
ومــمــثــلــني عـــن بــقــيــة الــفــصــائــل؟ يــعــيــد هــذا 

النظام  لتغيير  املتحمسني  أكــثــر  مــن  وهــو 
ــران بــالــقــوة الــعــســكــريــة، ولـــعـــل هــذا  ــ فـــي إيــ
دونالد  الرئيس  دفعت  التي  األسباب  أحــد 
إلــى تعيينه في هــذا املنصب، عقب  ترامب 

االنسحاب من صفقة النووي مع إيران.
لن تكون الحرب نزهة، ال ألميركا صاحبة 
السالح والــقــدرات الفائقة، وال إليــران التي 
ــا كــثــيــرة تــالعــب بــهــا الــواليــات  ــ تــمــلــك أوراقـ
املــتــحــدة، بــل ال تبدو تلك الــحــرب مطلوبة، 
حـــتـــى مــــن أطــــــــراف خــلــيــجــيــة، الـــســـعـــوديـــة 
ــدًا، دفــــعــــت مـــــاال كــثــيــرا  ــديــ واإلمــــــــــــارات تــــحــ
مــن أجـــل رؤيــــة حــامــلــة الـــطـــائـــرات، أبــراهــام 
لـــنـــكـــولـــن، تـــجـــوب مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــي 
إخبارية  تقارير  ذكــرت  فقد  إيـــران،  لتهديد 
أن الرياض وأبوظبي عّبرتا عن خشيتهما 
مـــن مــواجــهــة عــســكــريــة فـــي مــيــاه الــخــلــيــج، 
يمكن لها اإلضرار باقتصاد بلدان الخليج 
العربي. وإذا ما كانت الحرب صعبة، فعالم 

كل هذه القوات التي حشدتها واشنطن؟ 
ــغـــط وأقـــــــل مــــن حــــرب،  ــر مــــن ضـ ــثــ األمـــــــر أكــ
فأميركا تريد من إيران أن تعود إلى طاولة 
لــلــتــفــاوض حــــول 3 أمـــــور رئــيــســيــة: املــلــف 
الــنــووي، فترامب يــرغــب فــي اتــفــاق آخـــر، ال 
يؤجل حصول إيران على السالح النووي، 
البالستية،  الصواريخ  الحلم.  ينهي  وإنما 
ومعلوم أن إيران طورتها، وباتت صواريخ 
بـــعـــيـــدة املـــــــدى، قـــــــادرة عـــلـــى حـــمـــل رؤوس 
ــرانـــي الـــذي  نـــوويـــة. الــتــغــلــغــل والــنــفــوذ اإليـ
بات يقلق حليفة أميركا األهم في املنطقة، 
إسرائيل. ولعلنا نضيف ملفًا رابعًا يتعلق 
بصفقة القرن، ومعلوم أن إليران شروطها 
وكــالء  فلديها  الصفقة،  هــذه  تمرير  مقابل 
يمكن أن يشاغبوا وأن يسببوا قلقا كثيرا، 
قــادرة على  وتعلم طهران أن لديها أوراقـــا 
ــك، وبــالــتــالــي فــإنــهــا تــطــلــب، كــمــا ُيطلب  ذلــ

منها، وتضع شروطًا كما ُيشترط عليها.
االنحناء  فــي سياسة  إليـــران خبرة طويلة 
للعواصف. ومن هنا، من املتوقع أن تنحني 
إيــــران لــلــعــاصــفــة الــقــادمــة عــبــر املــحــيــطــات، 
بــانــتــظــار تــغــيــيــر مـــا قـــد يـــحـــدث هـــنـــاك في 
ــام، تــغــيــيــر قد  ــ واشـــنـــطـــن، بــعــد أكـــثـــر مـــن عـ
بانتظار  األبيض  البيت  من  ترامب  ُيخرج 
التي  السالح  قرقعة  أن  أو  الجديد،  ساكنه 
مــن طرف  تشير،  الخليج  فــي  جلية  سمع 

ُ
ت

خــفــي، إلـــى قــنــوات اتــصــال، ربــمــا تــكــون قد 
ـــتـــحـــت بــالــفــعــل بــــني طــــهــــران وواشـــنـــطـــن، 

ُ
ف

تــفــاوض ســيــأخــذ فــيــه كــل طـــرف بــعــض ما 
يــريــد، وحتمًا مــا ســتــأخــذه واشــنــطــن أكبر 

مما ستمنحه إليران.
)كاتب وإعالمي عراقي(

ــراث، لفهم  ــتــ ــيـــركـــي، والـــتـــوجـــه نــحــو الــ األمـ
النص التراثي بآليات التفكير الحديثة.

وفــي تفسير الــقــرآن، مــن هــذه الــزاويــة، كما 
يــرى مــالــك شبل فــي كتابه »بــيــان مــن أجل 
املطلوب  سيكون   ،)2004( األنــــوار«  إســـالم 
ــة اإلســــــالم مـــع الـــحـــداثـــة، وهــــو ما  مــ »مــــالء
تهدف،  التي  األصوليني  أطروحة  يعارض 
ال أقـــل وال أكــثــر، إلـــى تكييف الــحــداثــة مع 
اإلسالم، بما في ذلك إسالم القرن السادس 
الثامن«. وقــد يكون هــذا املجهود  القرن  أو 
قد تم في محاوالت كثيرة جّدية وجريئة، 
التراثية  النصوص  مــع  التعامل  حيث  مــن 
القرآني  النص  هــو  بما  السياقي،  ونصها 
الــــذي تــتــحــّدد فــيــه تــاريــخــيــة األمـــــة، ســـواء 
فــي البحث املــغــربــي، أو الــعــربــي اإلســالمــي 
ــا، فـــفـــكـــرة مـــصـــالـــحـــة اإلســـــــــالم مــع  ــمــــومــ عــ
ينتسبون  عديدين  مفكرين  أغــرت  عــصــره، 
منهم محمد  الــواســع،  العقالنية  إلــى حقل 
الــطــالــبــي فـــي تـــونـــس ومــحــمــد أركــــــون في 
فرنسا وبشارة خضير في بلجيكا ومحمد 
ســعــيــد الـــعـــشـــمـــاوي ونـــصـــر أبـــــو زيـــــد فــي 
مــصــر ومــحــمــد عــابــد الــجــابــري فــي املــغــرب 
 تــلــك التي 

ً
 نـــــادرة

ً
ــرة وغــيــرهــم. غــيــر أنــهــا مــ

اســتــنــطــق فــيــهــا الـــوزيـــر املـــــؤرخ والـــروائـــي 
صــاحــب »جـــــارات أبـــي مـــوســـى« الــشــهــيــرة، 
نصا قرآنيا له امتداداته في السلوك العام 
لأمة وللمؤمنني عموما، ويخلق تبايناٍت 
أمام  التفكير،  طرائق  بني  أحيانا  صدامية 
العاهل املغربي في مناسبٍة ليست عادية، 
التي  الرمضانية  الحسنية  الـــدروس  وهــي 
كان قد سنها امللك الراحل الحسن الثاني، 
لــإنــصــات الجـــتـــهـــادات وتــنــظــيــرات دينية 

بإيجاد أسطورة ضابط املخابرات الشاب 
البطل، الذي يحمي الروس من اإلرهابيني، 
لكن هذه األسطورة، حسب بيوتكوفسكي، 
ــأزق  ــ ــبــــح الــجــمــيــع يــــــدرك املـ ــتـــهـــت، وأصــ انـ
البوتينية، وغياب  النهب  لسلطة  الشامل 
أية ضمانات اجتماعية وآفاق للمستقبل.

لــن يستطيع الــتــحــّرك الـــروســـي فــي إدلــب 
االنـــقـــالب عــلــى هـــذه املــعــطــيــات، وتحقيق 
نتائج مهمة من شأنها ترميم ما عطلته 
الــــوقــــائــــع واألحـــــــــــداث، كـــمـــا أن بـــوتـــني لــن 
يــســتــطــيــع إحـــيـــاء مـــا هـــو مـــيـــت، طـــاملـــا أن 
األســد  بــشــار  ــة 

ّ
جــث يحملون  دبلوماسييه 

عبر العواصم في محاولٍة إلعادة إحيائه، 
فمن  والعبث،  الفانتازيا  قمة  ل 

ّ
يمث وذلــك 

يـــشـــتـــري جـــثـــة مــتــعــفــنــة؟ ولـــــن يــســتــطــيــع 
أحـــد، مهما بلغت درجـــة وقــاحــتــه، تأهيل 
ة بشار األســد. كما أن لعبة 

ّ
مجرٍم من عين

بـــوتـــني الــقــائــمــة عــلــى »تـــأجـــيـــل الـــتـــاريـــخ« 
في ســوريــة، بتمديد حكم األســد، وتنويم 
الــثــورة ضــده بــالــقــّوة وبسياسات اإلبــادة 
تــعــد  ــم  ــ ــ ولـ انــــتــــهــــت  املـــــحـــــروقـــــة،  واألرض 
مجدية، فباإلضافة إلى تكاليفها الباهظة، 
والحقيقة،  التاريخ  ملنطق   

ٌ
معاكسة فإنها 

وسيخضع لها بوتني مكرهًا، مهما حاول 
ت منها.

ّ
التفل

)كاتب فلسطيني(

الحدث إلى السطح ضرورة تنظيم العالقة 
ما بني الحزب الحاكم )حركة فتح( والسلطة 
لكليهما.   مــدّمــر  بينهما  فــاملــزج  الــوطــنــيــة، 
ومــع ذلـــك، يجب أن ال تــكــون االحتجاجات 
ــاة قـــلـــق، عـــلـــى الـــعـــكـــس يـــجـــب الــنــظــر  ــدعــ مــ
إلــيــهــا بــإيــجــابــيــة تــامــة، تــؤكــد أن املجتمع 
ونــابــضــا، واألهــم  زال حيا  مــا  الفلسطيني 
أنه قادٌر على املساءلة، والتي بدونها يعيد 
الدكتاتوريات  نسخ  الفلسطيني  املجتمع 
العربية واألنظمة الشيوعية البائدة، فهناك 
دساتير يتم تعديلها تسمح لبقاء الرؤساء 
فيها مدى الحياة، من دون أن تسمح األنظمة 
ــل فـــي املــســؤولــني  ــ ــد. واألمــ ــ بــاحــتــجــاج واحــ
بشأن  انتقادهم  الذين جرى  الفلسطينيني 
واقعة إطالق »رئيسنا قدوتنا« أن يأخذوه 
بــصــدر رحــــب، ويــتــعــلــمــوا مــنــه كــيــف يكون 
أداؤهم أفضل، بل عليهم أن يشكروا الذين 
عالية،  ومسؤولية  بحرية  بآرائهم  جهروا 

من دون مجاملة أو خوف.  
ويــعــطــيــنــا االحـــتـــجـــاج عــلــى الــكــتــاب أيــضــًا 
فرصة للتعلم، فالنقاش املجتمعي الذي دار 
لنقاش قضايا،  لأفراد  وفــر فرصة  بشأنه 
العامة  املــبــادرة وحــدودهــا والحريات  مثل 
لــة والــعــالقــة بــني الــحــزب والسلطة  واملــســاء
والـــفـــلـــســـفـــات  املـــجـــتـــمـــع  ــــي  فـ ــرد  ــ ــفـ ــ الـ ودور 
التعليمية املختلفة، وما كان ذلك ليتحقق 
لوال هذا الحدث الذي أثار اهتمام كثيرين، 
ووجـــــــدوا أنــفــســهــم يـــجـــادلـــون بـــشـــأن هــذه 
الـــقـــضـــايـــا. وأعـــطـــى الـــحـــدث أيـــضـــًا فــرصــة 
لــلــســيــاســيــني لــلــتــفــكــيــر بـــمـــا يـــقـــومـــون بـــه، 
يقومون  فيما  ليتأملوا  فــرصــة  لــهــم  فــوفــر 
للتوقعات  ومــدى مالءمته   ،)reflection( به 
ــنـــهـــم، ولـــتـــوقـــعـــات املـــرحـــلـــة  املــجــتــمــعــيــة مـ
السياسية. واألهم أن االحتجاجات رسخت 
الفلسطيني،  املــجــتــمــع  فــي  لــة  املــســاء مــبــدأ 
ــات  ــ ــــى درجـ ــتــــي يـــفـــتـــرض أن تـــتـــطـــور إلـ والــ
، فعلى السياسي أن يدرك 

ً
متقدمة مستقبال

أنــه ُمــراقــب، وأن هــنــاك مــن يــحــاســب، وهــذا 
لــة  املــســاء فــبــدون  أواًل،  الــســيــاســي  ملصلحة 
يــتــحــول املــــســــؤول فــــاســــدا، فـــالـــقـــوة تــغــوي 
وتوقع صاحبها، إن لم يكن هناك من يراقب 

ويحاسب. 
أخيرًا، على الطالبات في مدرسة بنات البيرة 
الــثــانــويــة الــلــواتــي أنــجــزن كــتــاب »رئيسنا 
قدوتنا« أن يفخرن أن مبادرتهم قد أثارت 
فقد  املجتمعي،  النقاش  مــن  املستوى  هــذا 
 يتطلعن إليه، وتحديدًا 

َّ
حققت أكثر مما كن

تنبيه املواطن إلى ما يفعل املسؤول بوقته، 
وربما تكون مبادرتهن املقبلة هو تجميع 
ما يريد املواطن الفلسطيني قوله لرئيسه 
ومــســؤولــيــه، أي الــشــق اآلخـــر مــن املــشــروع 
ــدأوه، ملــواجــهــة تــحــديــات تواجهنا  ــ الــــذي بـ
جميعًا، وفي مقدمتها الخطر الداهم املتمثل 
بمشروع تصفية القضية الفلسطينية الذي 

يهّدد الجميع. 
)أكاديمي فلسطيني(

ماكس فيبر يأمر بالمعروف وينهى عن الـمنكر

إدلب لن تحل أزمة بوتين وروسيا

»قدوتنا رئيسنا«... أين الخلل؟

الخليج وحربه الرابعة

استدعى وزير 
األوقاف المغربي، 

ماكس فيبر، في 
تأويل نص قرآني

للتحرك الروسي 
أغراٌض داخلية أيضًا، 

تتعلق بسلطة بوتين 
التي تواجه إرباكات

للطالبات الحق 
بكتابة ما شئن، ولكن 

من دون توزيعه 
على المدارس

آراء

عيسى الشعيبي

منذ واقعة االنقسام املشؤوم قبل أزيد من اثنتي عشرة سنة، وإلى وقت غير بعيد، 
ظلت حركة حماس رب البيت في غزة، اآلمرة الناهية وحدها، صاحبة اليد العليا، لها 
الكلمة األخيرة، وعندها القول الفصل، القاضي والشرطي والجالد، فبدت في فضاء 
القطاع املحاصر وكأنها الدولة العظمى الوحيدة، باملعايير الغّزية، تمامًا على نحو ما 
بدت عليه الواليات املتحدة غداة انتهاء الحرب الباردة في مطالع تسعينات القرن املاضي.
ومع أن سلطة األمر الواقع في غزة بقيت، على مدى السنوات االثنتي عشرة املاضية، 
محاصرة سياسيًا، معزولة وغير معترٍف بها عربيًا ودوليًا، معسرة وتحت التهديد 
والضغط اإلسرائيلي املتواصل، إال أن أحدًا لم ينازعها مقاليد إدارة مهاجع السجن 
م بشؤون وشجون نحو مليوني إنسان، 

ّ
املقام في الهواء الطلق، أو ينافسها على التحك

مت األطراف املعنية بمركزية »حماس« في »العالم 
ّ
حياتهم ال تشبه الحياة أبدًا، بل وسل

الغّزي« املثقل بالبؤس والبأس. صحيٌح أنه كان هناك بعض املنغصات، وكانت هناك 
أيضًا مناكفات كثيرة، إال أن الوزن السياسي والعسكري الراجح لحركة حماس كان 
معارضة  باستثناء  إذ  وتيرتها.  ويحكم  القطاع،  في  الداخلية  اللعبة  إيقاع  يضبط 
مت 

ّ
الــذي أرادتــه »حماس«، إذ سل النحو  الغّزي على  »فتح« املصادرة، انتظم املشهد 

بقية الفصائل بالحقيقة السياسية القائمة مكرهة، وارتضت اللعب في نطاق الهوامش 
الضيقة املتاحة، ولو على مضض، ما دام األخ األكبر ممسكا بقرار »الحرب والسالم«، 
البانورامية  الصورة  والتهدئة واملسيرات. وسط هذه  التصعيد  ناهيك عن مسارات 
املتجلية ملء البصر والسمع، كان يتكون تحت السطح، بتؤدٍة وصمٍت وصبر، فاعل 
فلسطيني جديد، راح يراكم عناصر قوٍة ويبني عليها، ويقتطع لنفسه قسطًا متزايدًا 
من الحضور واألهلية، وحصة متواضعة من الكعكة الغّزية )هل قلنا كعكة؟(، ونعني 
 ثانيًا من 

ً
»حماس«، حركة الجهاد اإلسالمي، املصنفة فصيال به الشقيق األصغر لـ

حيث الفاعلية العسكرية، واملعروفة بُزهدها في السلطة، وبنأيها عن االنخراط في 
دهاليز السياسة العفنة.

لم تطرح »الجهاد اإلســالمــي« نفسها، في أي يــوم مضى، بديال ألي من السلطتني 
التفاوضية  اللعبة  في  طريقتها،  على  كل  املتوّرطتني،  وغــزة،  الله  رام  في  القائمتني 
االنتخابات، ولم  ف عن املشاركة في 

ّ
املجاهدة تتعف الحركة  الكريهة، كما ظلت هذه 

بد استعدادا لتحّمل أي مسؤولية مدنية، إدارية أو مالية، تخص حياة الناس، سيما 
ُ
ت

 مقاومًا 
ً
وأنها تقّدم نفسها منظمة عسكرية ذات طهارة ثورية خالصة، أو قل فصيال

ليس له برنامج اجتماعي، أو رؤية سياسية تتعّدى تحرير فلسطني، كل فلسطني، 
من دون مساومة.

منذ انطالق مسيرات كسر الحصار، وربما منذ تولي زياد النخالة قيادة »الجهاد«، 
بدأت هذه الحركة، وثيقة الصلة بإيران، تنتقل تدريجيًا من هامش الهامش السياسي 
إلى قلب الحلبة الغّزية، ثم أخذت تقطع لنفسها مكانة أرفع في املشهد العام، عبر أداء 
عسكري الفت في كل املواجهات املتعاقبة، وشرعت في تعزيز دورها شريكا فاعال 
، عن إجراء مداوالت وقف 

ً
 الوسيط املصري، مثال

ّ
في قرار الحرب والتهدئة، فيما كف

النار مع حركة حماس فقط، فراح، في كل مرة، يستضيف الحركتني اإلسالميتني 
معًا، وهو ما شكل أول اعتراف ضمني بثنائية القيادة في غزة.

في الجولة األخيرة، برزت حركة الجهاد، أكثر من أي يوم مضى، العبا رئيسا في فضاء 
القطاع املحاصر، وأصبحت بفعل صواريخها الثقيلة )قيل إن لديها نحو ثمانية آالف 
صاروخ( مفاوضًا ُيحسب له الحساب، في قرار التصعيد والتهدئة، جنبًا إلى جنب مع 
»حماس« التي تمتلك نحو خمسة آالف صاروخ. ولعل اتهامات قادة االحتالل حركة 
الجهاد باملسؤولية عن إشعال الجولة العاشرة، بل وجّر شقيقتها الكبرى إلى الحرب 

من دون رغبة منها، ما يشير إلى مغزى التحول الجاري في غزة.
بدت »الجهاد«، عقب املواجهة األخيرة، أشد بأسًا، أعلى صوتًا، وأقل التزامًا بقواعد 
اللعبة الدارجة، إن لم نقل إنها باتت أرفع شأنًا، وأرجــح وزنًا من ذي قبل، وأمضى 
، األمر الذي يسحب البساط من تحت أقدام »حماس« كصاحبة قرار مطلق في 

ً
فعال

القطاع، وقد يفقدها صفة »املمثل الشرعي الوحيد« في غزة.

معن البياري

انتصارا لحرية القول والرأي، يحُسن أن ُيرفض توقيف قناة أبوظبي عرض حلقات 
تهما، 

ّ
برنامجها الحواري »لعلهم يعقلون« الثالثني مع الشاعر أدونيس، بعد حلقتني بث

ثم أزالتهما من »يوتيوب«، وذلك كله بعد ترويج إشهاري للحلقات التي كان مقّررا 
عرضها أيام شهر رمضان. ومع هذا الرفض، املبدئي فقط، ُيستهَجن أيضا إيثار 
الفضائية هذه الخرس التام بشأن وقفها البرنامج وبشأن أسبابه. وقبل هذا كله، قد 
يجد واحُدنا نفسه معجبا بإقدام قناة أبوظبي على أال تكون كما التلفزات العربية، 
فال تستضيف فقط مشايخ ودعاة ووعاظا على شاشتها في الشهر املبارك، وإنما 
توازي هذا األمر باستضافة كاتب ومثقف عربي نقدي، صاحب أطروحات إشكالية، 
لبعضها حساسيته  أسئلٍة  على  ومشاهديه،  أمــام مستمعيه  ليرد،  على شاشتها، 
الخاصة، ويطرح، من دون تحرز، قناعاته املضادة تماما لكثيٍر مما ينطق به املشايخ 
والدعاة. هذا جديد، تجترحه القناة اإلماراتية ومن وراءها، غير أن ذلك اإلعجاب سيزيل 
نفسه بنفسه، بل سيرتد باعثا على السخرية، ألسباٍب غزيرة، منها أن الذي تفعله 
أبوظبي، القناة )والسلطة الحاكمة؟(، يبدو تشاطرا وحسب، وال صلة له أبدا برؤية 
نقدية لدى أدونيس أو غيره، فالغرض أكثر من واضح في استضافة الشاعر املعروف 
برميه »اإلخوان املسلمني« بالفاشية، وبمباركته االنقالب العسكري في مصر، ورميه 
اإلسالميني بما فيهم وليس فيهم، وعدم تفريقه بني أبوبكر البغدادي وراشد الغنوشي. 
كان محاور أدونيس، املذيع اإلماراتي، يحيى األمير، كما شوهد في الحلقتني امللغاتني، 
نابها وعارفا شغله، في تعقيباته على إجابات ضيفه عن أسئلته، فكان متوقعا منه 
الحساسة، وفي  املواطن  أدونيس كما هو، وأن ُيساجله في  »يمّرر« كل منطوق  أال 
الوقت نفسه، يترك له الحبل على الغارب في غير موضوع، من قبيل أن »اإلخــوان« 
املوقوفة،  الحلقات  العالم اإلسالمي، كما يقول صاحُبنا في واحــدة من  كارثة على 
أنشتاين  دمـــاغ  إلــى  تحتاج  ال  الـــذي  للبرنامج  الترويجي  املقطع  عّرفنا  مــا  بحسب 
التلفزيونية  القناة  على  للقائمني  ــه خيل 

ّ
أن فيها  ومــا  فالقصة  وقفه،  أسباب  لتعرف 

أن في وسعهم أن يتشاطروا، فيرمون أدونيس أمام الصائمني وعموم عباد الله، من 
النظارة، ليسمعوا منه تنظيرا فكريا من مثقٍف ذي حيثيٍة مشهودة، )شّددت دعاية 
أبوظبي،  في  الحاكمني  أطروحة  مع  يستقيم  نوبل(،  لجائزة  حه 

ّ
ترش على  البرنامج 

 أشــاوس في الحرب على التطّرف والتكفير واإلخــوان 
ً
وهم يحسبون أنفسهم قــادة

ى لهم، في مداركهم، أنهم صناديُد جسورون في إشاعة ثقافة النقد 
ّ
واإلرهاب، ويتأت

ل أمام املشاهدين، 
ّ
واالعتدال واالنفتاح، بدليل أنهم يبيحون أدونيس في شهر التبت

الكريم  الــقــرآن  النقل والعقل، عن االتــبــاع واإلبـــداع، عن  يــوم، ليتحدث عن  ساعة كل 
نصا تراثيا، وعن الدين في مطرح والدنيا في مطرح آخر. ولكن ما تبنّي أنها محض 
أوهاٍم تستحكم في أخيلة املتحّدث عنهم في هذا الشأن، وال تجعلهم يرْون أي أرٍض 
أنفسهم  في  يفترضون  تجعلهم  التي  األخــرى  أوهامهم  كما  تماما  عليها،  يقفون 
 على النفاذ في مطارح وموانئ وبلدان وصحارى، بعيدة وقريبة.

ً
قدراٍت إمبراطورية

هم أدونيس في استفظاعهم بّث »لعلهم 
ُ

بالتأكيد، لم يكن الئقا ما حارب به بعض
يعقلون«، وما رموا به قناة أبوظبي من قلة تهذيب. ولكن األخيرة هي التي جاءت 
باملسّبة لنفسها، ليس ألنها استضافت الشاعر واملثقف العربي الذي له الحرية 
في أن يقول ما يراه، ولكن ألنها لم تحسبها جيدا، عندما افترضت أن استخدامها 
الرجل في خياراتها ومغامراتها السياسية، ومحاولتها توظيف مقوالته، لتعزيز 
أوهام الحاكمني في أبوظبي، عن أنفسهم، قادرين على تجاوز حساسيات الرأي 
العام املحلي، وعدم االكتراث بالتدين الفطري لدى عموم الناس ووجدانهم، وعلى 
ازدراء أي أصوات ال تستحسن التشاطر البادي في قصة الحلقات الثالثني مع 
أدونيس. واملرجح أنه لتطويق الدعوات إلى إقالة مدير القناة، ومسؤولني آخرين 
فيها معه، ولكي ال يتدحرج السخط في »تويتر« وغيره إلى تصعيٍد ووجع رأس، 
ال قبل لهؤالء به، جرى التراجع عن إسماع الناس كالما ألدونيس قاله سابقا في 
عشرات املناسبات، ولم يحُدث مرة، وهو النقدي املعروف، أن أجرى أي مراجعة 

نقديٍة لشيء منه، وهذه قصة أخرى.

محمد طلبة رضوان

وجــدوه  ومــريــديــه،  مــن محبيه  كثيرين  الــقــرنــي  عــائــض  الشيخ  أثـــارت تصريحات 
يتراجع عن خطه الديني، ويعتذر عن التشّدد، ويتبنى دين امللك، من دون خجل من 
إعالن توجهه الجديد مقترنا باسم امللك الفعلي، أو ولي العهد بالتعريف الرسمي. 
ى ما يدعو إليه ولي العهد. املهتمون بالشأن 

ّ
هكذا ببساطة، نعتذر عن تشددنا، ونتبن

الستهانتها  وال  لفجاجتها،  لــيــس  الــشــيــخ،  تــصــريــحــات  أيــضــا  أغضبتهم  الــديــنــي 
بمصائر ماليني البشر الذين ضاعت حيواتهم سدى، وهم يحسبون أنهم ُيحسنون 
فهما، ولكن ألن الشيخ تعّمد أن يزور التاريخ،  وينسب التشّدد لظاهرة الصحوة، 
تعني  ال  هنا  الصحوة  تبرئة  قبلها،  مستقرا  سياسيا  منتجا  التشّدد  كــان  فيما 
أفكار صبيانية وساذجة ومسيسة بدورها،  إنتاج  املطلقة من  براءتها  بالضرورة 
إنما في هذا املوقف بالذات، كونها مسؤولة عما حاق بالسعودية ومحيطها اإلقليمي 
الــثــورات  بدعمها  الحــقــا  عليه  أكملت  ثــم  املمنهج،  الديني  بالتخريب  تعهدته  الـــذي 

املضادة.
األخير تمأل  وابتسامة مفترسة على وجه  يتأبط محمد بن سلمان،  الشيخ  وقف 
الجميع.  ، ال دخل للصحوة بكثافتها، وأطلق تصريحاته في وجه 

ً
لزوجة »الكادر« 

وعلى غير العادة، تراجع التبرير، ليواجه الشيَخ طوفاٌن من الكتابات، تحليالت، دفوٌع 
من  كثيفة  وسحب  أتباعه،  يستحقها  ال   ،

ً
شماتة يستحقه،  سباب،  الصحوة،  عن 

الكآبة تظهر في تغريداٍت آمن أصحابها يوما بالشيخ، وبغيره من شيوخ السلطان، 
وباعة الدين على أرصفة الحكام، وهؤالء تحديدا من يستحقون الكتابة لهم وعنهم. 
التاريخ  امــتــداد  الغالب، على  االســتــبــدادي، وهــو  الحكم  تاريخ  ال توجد صفحة في 
بهم  والعساكر، في جعبته،  الكهنة  أن يجمع والءات  الحاكم  إال وحــاول  اإلنساني، 
السلطة  تصنع  وكــمــا  للفقراء.  والــلــه  للمنافسني،  السيف  يسيطرون،  وبــه  يحكم، 
جيشها وشرطتها وقضاءها وفنانيها، تصنع شيوخها، باآلليات نفسها. العلماء 
والشيوخ والقساوسة والوعاظ ظواهر دنيوية، البر منهم قبل الفاجر. ال يوجد شيء 
اسمه »خذوا دينكم عن فالن«، ال يوجد شيء اسمه »علقها في رقبة عالم واخرج 
منها سالم«، ال يوجد شيء اسمه »لحوم العلماء مسمومة«، ال يوجد شيء اسمه 
 وساعدهم 

ٌ
»العلماء ورثة األنبياء«، كل هذه أساطير وأوهام مسيّسة صنعها شيوخ

في نشرها حكام مثل ولي عهد ودين القرني ليسيطروا. 
ليس العيب فيهم، العيب على من رآهم وهم يكذبون ألف مرة، وما زال يلتمس 
لعلمهم،  الله، نصّدقهم  لوجه  يلتمسها  أنــه  وهــو يحسب  الحاكم،  لوجه  األعــذار 
إلى  الخطاب  تحويل  صناعته،  تمكن  كله  ذلــك  لبكائهم؟،  لدعائهم،  لصلواتهم، 
اإللحاح  صناعة،  الذهنية  الصورة  على  اللعب  صناعة،  تسليعه  صناعة،  منتج 
ودوام الحضور وأثره على نفسية املتلقي علم وصناعة، أقل من عامني يمكنك 
أن تحفظ خالصات أفكار مدرسٍة دينيٍة بعينها، بعدها يلزمك »اإلستايلست« 
أفنديا ببدلة  أم  املناسبة إلمكاناتك، مجلببا ومعمما  الخانة  الذي سيضعك في 
وكرافت، شاشة، وإعداد، وبرنامج خاص، واستضافات في برامج أخرى، وكثير 
من الجرأة على اإلفتاء والتحّدث في كل شيء، بوستات وتغريدات وفيديوهات 
يوتيوب ومقاطع ساخنة، نارية، بعناوين من نوعية الشيخ فالن يمرمط ويفشخ 
ــاس على ديــن فضائياتهم. 

َّ
ــخــدم، والــن

ُ
ــخــدم وت

َ
ت الــبــالط. صــرت نجما،  ويمسح 

القاعدة األساسية هنا أنك لن تصير شيئا مذكورا على شاشات بالدنا من دون 
الرجل  بالسماح، كلهم هذا  أو  املباشرة  الدولة، وتبنيها، ســواء بالصناعة  رضا 
الذي يقّدم خدماته. أدرك ذلك، مثل القرني والجندي، أم لم يدركه مثل كثيرين من 

الخدم املتطوعني. باألخير، الله في مكان آخر، فابحث بنفسك.

»تعّددية قطبية« جديدة 
في غزة

أدونيس وشطارة »أبوظبي«

كيف تصنع الشيخ القرني؟
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أخــذ األســتــاذ خميس طــابــه الصغار 
في بداية املرحلة اإلعــداديــة إلــى معمل 
العلوم، ووقف بجسده النحيل وقامته 
يشرح  العصبية،  وحركاته  القصيرة 
التي سيضيف  التجربة  ثقة  بكل  لهم 
بها مركب كذا إلى مركب كذا وسينتج 
َصت أبصار 

َ
خ

َ
منه بخار لونه أحمر. ش

الطاب الصغار نحو معلمهم الساحر 
القنينة  مـــن  ــــذي ســيــخــرج  الـ الــعــجــيــب 

الشيطان األحمر.
بـــــدأت الـــتـــجـــربـــة: يــصــب املـــركـــبـــن في 
ــان..  ــ ــدخـ ــ ــبـــخـــار والـ ــاء. يــنــطــلــق الـ ــ ــوعـ ــ الـ
املــارد  مفتوحة  بعيون  الطاب  يترقب 
األحمر. ولكن تحدث املفاجأة... فاملارد 
إلى  أزرق. ينظر األستاذ خميس  لونه 
الدخان األزرق بدهشة، ويصمت ُبرهة، 
ثــم يــصــوب نــظــره إلـــى الــطــاب بنظرة 
ما  مثل  ويــقــول:  الــشــرر  منها  يتطاير 

قلت لكم بالضبط.. اللون األحمر.
تنعقد ألسنة الطاب.. ويسود الصمت.. 
يخرق صوت األستاذ حاجز الصمت.. 
يرفع عصاه صائحًا: ملاذا ال تنطقون.. 
تشاهدون  أال  ألسنتكم..  خرست  هــل 
اللون األحمر؟ فيصيح معظم التاميذ: 
أحــــمــــر.. أحــــمــــر.. يــــا أســــتــــاذ. وبــيــنــمــا 
أحمر.  أحمر..  الطاب تصيح:  جمهرة 
يقف تلميذ ويقول لألستاذ: قرأت في 
 ،

ً
ــْوا بــاِطــا

َ
ــل
َ
ديـــوان أبــو الــعــاء املــعــري: ت

ْوا صاِرمًا، وقالوا: صَدقنا! فقلنا: 
َ
وجل

نَعم. رد عليه األستاذ: وما عاقة هذا 
بموضوعنا يا خفيف يا ظريف؟

ــه: يــعــنــي املـــعـــري يــقــصــد: جــلــوا  ــ ــال ل قــ
أحمر، وقالوا صدقنا؟  صارما وقالوا 
إنك  األستاذ: تصدق  فرد  نعم!  فقلنا: 
ولـــد عــبــيــط، مــا تــقــول مــع زمــائــك من 
األول إنه أحمر الزم تلف وتدور وتقول 

لي امِلَعري وامِلَغطي.
قــام تلميذ آخــر وقـــال: يــا أســتــاذ، هذا 
ِكـــرك بمشهد توفيق 

َ
ُيـــذ قــصــده  الــولــد 

الدقن، وهو يضرب عبد املنعم إبراهيم، 
الــعــلــبــة فيها فــيــل.. فيها  وهـــو بــيــقــولــه 

إيه؟.. فيل.
قــالــه: تــصــدق إنــك ولــد غــبــي.. مــا صلة 
الـــعـــلـــم والــــتــــجــــارب الــعــلــمــيــة الــدقــيــقــة 
لكم،  أقدمها  التي  العلمية  واإلنــجــازات 

بالفيل.. واملنديل.. والهبل بتاعك.
ــال: أنا  قــام تلميذ آخــر بكل جــديــة، وقـ
قـــرأت كــتــاب »آثـــرت الــحــريــة« لفيكتور 
كــرافــيــتــشــيــنــكــو الــشــيــوعــي الـــروســـي 
الـــهـــارب مــن نــظــام ســتــالــن، وفــيــه قــال 
كنت  الحقبة:  هــذه  ديكتاتورية  منتقدًا 
ــي الـــحـــزب  بــصــفــتــي عـــضـــوًا بـــــــارزًا فــ
الــشــيــوعــي ألـــقـــي مـــحـــاضـــرات، وكــنــت 
السامعون  األكــاذيــب وكــان  أردد فيها 
ُموَن أنني كاذب، وبرغم ذلك كانوا 

َ
َيْعل

يــصــفــقــون لـــي، فــأنــا وهـــم كــنــا نتقبل 
ــا املــقــررة فــي هذه  إهــانــة تمثيل أدوارنــ
املــهــزلــة الــســيــاســيــة. ضــحــك األســـتـــاذ 

ــــك ولـــد  ــه: تـــصـــدق إنـ ــ ــال لـ ــ خـــمـــيـــس، وقــ
ذكي. ذكرت الشيوعية بمناسبة اللون 

األحمر الذي رأيته.. صح؟.. هههههه!
ــال: عـــاَم تضحك  قـــام تلميذ آخـــر وقــ
يا أستاذ، إن الله مالك امللك لم يفرض 
ــراه في  ــ ــال »ال إكـ ديــنــه عــلــى خــلــقــه وقــ

الدين« ألن اإلكراه ينبت النفاق.
رد األستاذ خميس: تصدق إنك أغبى 
ولــد في الصف، ما دخــل الدين بالعلم 
الــتــي أعلمها  واملــعــامــل واالخـــتـــراعـــات 

لكم؟
ــال: لــن أســمــح ألحد  ثــم رفــع عــصــاه وقـ
بــعــد ذلـــك بــالــكــام، ولـــن أريـــكـــم إال ما 
أرى. صمت الجميع في جو من الرهبة، 
وتــهــامــس بــعــضــهــم: الــتــجــربــة فشلت، 

والنتيجة زرقا.. والله زرقا.
الــطــاب يصيحون:  مــن  فــقــام جمهرة 
ــط صـــيـــحـــات:  ــ ــ ــرا.. ووسـ ــ ــمـ ــ ــرا.. حـ ــ ــمـ ــ حـ
األستاذ خميس  حمرا.. شعر  حمرا.. 
َح بــعــصــاه، فـــرفـــع أحــد  بــالــنــشــوة ولــــــوَّ
الطلبة علمًا أحمر، وأخــرج غيره طبلة 
وزمــارة، ورفعوا األستاذ خميس على 
أستاذ خميس  يهتفون:  األعــنــاق وهــم 

خط أحمر.. ولون بخاره لون أحمر
ــم.. لــونــك  ــدهــ ــايــ ــا كــ ــاذ خــمــيــس يــ ــتــ أســ
األحـــمـــر مــشــعــلــلــهــم، وانــتــشــر الــدخــان 
الستار  ســِدل 

ُ
وأ املكان،  ظلم 

َ
وأ األزرق.. 

على قصة رضاعة النفاق.
محمود صقر )مصر(

درســـنـــا، فـــي بـــدايـــة تــخــصــصــنــا لعلم 
النفس، أن لكل مجتمع عاداته وتقاليده 
وأعرافه، فما قد نعتبره غير مقبول في 
ومرغوبًا   

ً
مقبوال يكون  قد  مجتمعنا 

في مجتمع آخر. وعرفنا أمثلة كثيرة 
فــي هــذا الــشــأن؛ وكــان ذلــك بسبب أنه 
ال يجب أن تؤثر تلك االختافات على 
النفسية،  الــخــدمــة  طالبي  مــع  تعاملنا 
أيًا كانت ثقافتهم أو عاداتهم أو حتي 
ــــك أن تــلــك االخـــتـــافـــات قد  ديــنــهــم، ذل
النفسية  املشكات  تكون أحد أسباب 
تعامله  لــدى  الشخص  تطرأ على  التي 
مع اآلخرين، في عدم احترام اختافه 

وثقافته.
ــال الــحــقــبــة  ــ ــودان خــ ــ ــســ ــ ــ مــــن واقـــــــع ال
ــقـــال، يــتــم الــتــعــامــل  ــتـ الـــتـــي تــلــت االسـ
ــذا  ــع الـــــســـــودان كــكــتــلــة واحــــــــدة، وهــ مــ
مـــن األشـــيـــاء الـــتـــي عــمــقــت مــشــكــاتــه 
واالقــتــصــاديــة،  والثقافية  اإلجتماعية 
وحـــتـــى الـــنـــفـــســـيـــة، فــــالــــســــودان دولــــة 
والثقافات  األعـــراق  ومتنوعة  متعددة 
واللغات.  ويلعب نظام الحكم في الدولة 
دورًا كــبــيــرًا فـــي تــحــقــيــق االســتــقــرار 
واالجتماعي،  واالقتصادي  السياسي 
الفترات  الحكم خال  أنظمة  أن  ويبدو 
ــان لــهــا قــصــب الــســبــق في  الــســابــقــة كـ
والــتــردي  الـــســـودان،  مشكات  تعميق 
الــذي آل إليه في اآلونــة األخــيــرة. لذلك؛ 
كان ال بد من اختيار نظام حكم يائم 

لها،  التكوينية  الطبيعة  حسب  الــدولــة 
ويـــائـــم حــتــى طــبــيــعــة إنــســانــهــا الـــذي 
يتباين في نشأته وتكوينه. وهنا كان 
ال بد من اختيار نظام الحكم الفدرالي 
ــــذي يــعــرف بــأنــه مــن أشــكــال الحكم  ال
الـــــذي تـــكـــون الــســلــطــات فــيــه مــقــّســمــة 
ــة )أو  ــزيــ ــركــ ــة مــ ــومـ ــكـ دســــتــــوريــــًا بـــحـ
حكومة فيدرالية أو اتحادية( ووحدات 
حكومية أصــغــر )األقــالــيــم، الــواليــات(، 
ويــكــون كــا املستوين املــذكــوريــن من 
اآلخر،  أحدهما على  الحكومة معتمدا 

ويتقاسمان السيادة في الدولة.
ما يخص األقاليم والواليات، فهي تعّد 
نظامها  منها  لكل  دســتــوريــة  وحـــدات 
ــدد ســلــطــاتــهــا  ــحــ األســـــاســـــي الـــــــذي يــ
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، 
الــذاتــي لألقاليم،  الحكم  ويــكــون وضــع 
مــنــصــوصــًا  الــــواليــــات  أو  الـــجـــهـــات  أو 
عــلــيــه فـــي دســـتـــور الــــدولــــة، بــحــيــث ال 
ــرار أحـــــــــادي مــن  ــ ــقـ ــ يـــمـــكـــن تـــغـــيـــيـــره بـ
الحكومة املركزية. والواقع أن الفيدرالية 
استخدمت في عهد الحكومة السابقة 
الـــتـــي أزيـــلـــت بـــثـــورة شــعــبــيــة شــوهــت 
نظام الحكم؛ فهي مزجت نظام الحكم 
بــالــفــدرالــي، حيث تنقلت بن  املــركــزي 
الــنــظــام الــفــدرالــي إلـــى الــنــظــام املــركــزي 
إلى الامركزي، ال ألجل شيء، سوى 
ترسيخ حكمها وبقاء الحاكم، وهو ما 
تـــرزح تحت خط  جعل واليـــات كثيرة 

الفقر؛ النعدام االقتسام العادل للثروة، 
وفي أحيان كثيرة، عدم استفادة الوالية 
التنمية  انعدام  وبالتالي  مــواردهــا،  من 
فيها وتركز التنمية في مناطق معينة، 
ــا ســـّبـــب ظــلــمــًا وســخــطــًا كــبــيــرًا في  مـ
املناطق املهمشة، على الرغم من غناها 
الثقافية  فالتعددية  الطبيعية،  باملوارد 
الواعي  القصدي  االعتراف  على  تقوم 
والقبول  واحــتــرامــه،  الثقافي،  بالتنوع 
بـــه، والــتــســامــح نــحــوه، بــل الــعــمــل على 
وإتاحة  وتــطــويــره،  وحمايته  تكريسه 
 
ً
نفسه، فضا عــن  للتعبير  لــه  املــجــال 
والتفاعل  للحوار  الفرصة  إتــاحــة  عــن 
السلمي واإليجابي بن مكوناته، عبر 
جملة من اإلجراءات والتدابير واآلليات 
واملــؤســســات الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة 

والتنفيذية املائمة. 
ومن هنا، جاءت املشكات التي تعتبر 
فــقــرت 

ُ
فــكــريــة أيــديــولــوجــيــة، فــمــثــلــمــا أ

تــلــك املــنــاطــق بــاملــركــزيــة فــي املستوى 
وتعليم  ثقافة  فــرض  كــان  السياسي، 

مناطق على حساب أخرى.
ــلـــى ذكــــر ذلـــــك، لــيــس مـــن املــعــقــول  وعـ
فــــرض نـــظـــام تــعــلــيــمــي ومــنــهــج كــامــل 
مــوحــد على قطر تــتــنــّوع وتــتــعــدد فيه 
ضير  فــا  والثقافة،  الفكر  مستويات 
فــــي أن يـــكـــون هـــنـــالـــك مــــــواد مـــوحـــدة 

لتوحيد كيان الدولة.
محمد عمر حسن )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

مهنا الحبيل

أمامي نص ألحد فقهاء املذاهب، ُيناقش فيه 
إحدى كوارث العهد العثماني، في جواز قتل 
السالطني إخوانهم احتياطًا، من دون أي جرم 
لكنه  أعمالهم،  محاسن  مــن  ذلــك  وأن  منهم، 
أطلقوا  الذين  الفقهاء  من  غيره  َيتعقب على 
جواز القتل على إخوة السالطني األطفال، أي 
أن خالف هذا الفقيه هو في مطلق جواز ذبح 
القتل.  الــســالطــني، وليس فــي جريمة  إخـــوان 
ــر فــهــو تــحــريــٌر لــفــقــيــه آخـــر،  ــ ــا الـــنـــص اآلخـ أمــ
يــتــحــدث عــن كــيــنــونــة املــــرأة مــع الــرجــل بلغة 
احتقارية وضيعة، خارج املساواة اإلنسانية 

وتكليفها التي نص عليها القرآن.
ذّكر بقواعد حّددتها سابقا، 

ُ
قبل االستطراد، أ

فــي الــتــعــامــل مــع الـــتـــراث، وكــونــي مــمــن َعــَبــر 
ان البحث 

ّ
على حركة طلب العلم، وعرف مظ

لــلــمــذاهــب األربــعــة،  ــام املــصــادر الفقهية  وركــ
فــــأدرك تــمــامــًا أن ذلـــك لــيــس ســمــة عــامــة، في 
الــتــراث يحمل، في  لكن مجمل  الفقه،  مراجع 
طــيــاتــه، مــن انــحــطــاط الــــرأي وتــخــلــف العقل، 
النفسية  العصبية  وربما  القصور،  ونزعات 
التي ُيمكن للمحقق أن يستشعرها. وهو ما 
من  يــضــم،  الفقهي  الــتــراث  أن  لتثبيت  يكفي 
الخزي والخطايا، ما يحتاج إلى قاعدٍة، هي 
فــي ذاتــهــا مــن أصــــول الـــشـــرع، وهـــي رد هــذه 
وشرعًا.   

ً
عقال واملتخلفة  الزائفة  االجتهادات 

الباحث،  وهــو جانب حني يتحقق وعيه في 

جمال محمد إبراهيم

حــني أوشــكــت ثــــورة الــســودانــيــني عــلــى إنــهــاء 
نظام عمر البشير الذي عّمر في الحكم ثالثني 
ــاءت الــضــربــة الــقــاضــيــة مـــن الــقــوات  عـــامـــا، جــ
الــنــظــامــيــة، إثــــر انـــحـــيـــازهـــا لــلــشــبــاب الــثــائــر 
فــي ســاحــات االعــتــصــام، غــيــر أن تــلــك الــحــالــة 
لــم يكن  الــثــوريــة االستثنائية أحــدثــت إربــاكــًا 
في حسابات شباب الثورة، وال في حسابات 
القوات املسلحة الوطنية التي ساندت الحراك 
الــشــعــبــي، وبــــادرت بحمايته  وأوصــلــتــه إلــى 
إنهاء نظام الطاغية البشير. ومثلما يستدعي 
القط توحشه لحظة املحاصرة، وجد البشير، 
وهــو فــي ســكــرات انــهــيــاره، عند بعض علماء 
السلطان، من أفتى له بجواز قتل ثلث السكان 
الطاغية  ذلـــك  الــحــيــاة.  بطعم  الــثــلــثــان  لينعم 
 لسانه مّرة 

ّ
اتــه، زل اإلســالمــوي وبكذب ادعــاء

ولربما عن جهل، فضّيع اسم الخليفة الثاني 
وسّماه في إحــدى خطبه الفّجة، عمر بن أبي 

طالب، فتأّمل!
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بــعــد يــــوم أو بــعــض يـــــوم، تــضــاعــف اإلربـــــاك 
وكـــثـــرت الـــظـــنـــون، واســــتــــراب الــشــبــاب الــثــائــر 
ــيــــش الـــــــــذي بـــــــــادر بـــحـــمـــايـــة  فـــــي نـــــوايـــــا الــــجــ
ــــي نــظــرهــم  اعـــتـــصـــامـــاتـــهـــم، لـــكـــنـــه يـــمـــاطـــل فـ
 

َ
لإلمساك بزمام السلطة من دونهم. َمن تطّرف

الــجــيــش سيختطف  أن  اّدعـــــى  الــثــائــريــن  مـــن 
ثـــورتـــهـــم، وســيــخــرج مـــن بـــني أولـــئـــك الــضــبــط 

ــة وعـــــي أخـــــــرى، تـــفـــرز كــنــوز  ــوابــ ــه بــ يــفــتــح لــ
التراث، واآلراء الراشدة التي قد تتضارب في 
العلماء، وكيف  أولــئــك  مــن  شخصية واحـــدة 
يصفو رأيــه، وتنبل أخالقه، ويستنير قوله، 
حني يستقل عن عصبيٍة أو توظيف سياسي، 
أو مـــزاج صــراعــي، فيهتدي فــي زمــن متقّدم، 
ملعالم عدالة وتنوير وهدي راشد، وهي هنا 

مهمة الفرز الدقيقة.
ــفـــرز،  ــك الـ ــ ــلـــغ مــــن ذلـ غـــيـــر أن املـــعـــنـــى هـــنـــا أبـ
فاملسألة ليست في تقريٍر راجح، أو مرجوٍح 
مــن أقــــوال الــفــقــهــاء، بــل فــي نــزعــة الجاهلية 
الــواعــظ،  الفقيه أو ذلــك  التي تولد عند ذلــك 
بسبب  التخلف  بــني حلقتي  تــدور  ونجدها 
للمستبّدين  السياسي  التوظيف  أو  البيئة، 
منذ العهد األمــوي. وهنا نلمح بوضوح أن 
الــتــخــلــف )واالنـــحـــطـــاط( يــنــزل إلـــى مستوى 
ــلــــي، فـــهـــو ُيــــصــــادم  ــاهــ ــي الــــجــ ــنــ ــديــ الـــفـــقـــه الــ
الشرع،  عليها  نص  التي  اإلنسانية  الكرامة 
ويـــســـتـــدعـــي الـــعـــقـــل الـــجـــاهـــلـــي فــــي مــنــظــور 
التصنيف واملواجهة السياسية. وهي ليست 
التالعب  فمسألة  العهد،  بذلك  خاصة  حالة 
ــآلــــة تــحــريــض  ــيـــرهـــم، كــ ــاء، وتـــســـخـ ــهـ ــقـ ــفـ ــالـ بـ
ســـيـــاســـي، ال تـــقـــف عـــنـــد مــــا بــــني املــســلــمــني 
وغيرهم، بل إنها في الصراع الديني نفسه 
بني طوائف املسلمني، وفي نماذج االنحطاط 
بــني جــمــاعــات مــذهــبــيــة، حــمــل تــاريــخ بــغــداد 
إرثًا مخزيا عن تصوراتها وتأصيلها لتلك 
ــات، فـــهـــو هـــنـــا لـــيـــس مــحــطــة خــــالٍف  ــزاعــ ــنــ الــ

الكبار الذين أعلنوا أنهم أعضاء في »املجلس 
 جــديــد تصنعه املــطــامــع. 

ٌ
الــعــســكــري« طــاغــيــة

يـــريـــد املــعــتــصــمــون فـــي الـــســـاحـــات مـــن أبــنــاء 
الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــتـــرة انــتــقــالــيــة تستهل 
الديمقراطية  آفاق  إلى  البالد تحّولها  بعدها 
الــرحــبــة، وتــســتــنــشــق عــبــيــر الــحــريــة وتبصر 
أضواء العدالة، وتستفتح عهدا جديدا للبناء 
 ذلك في ظالم 

ّ
وللتنمية، بعد أن غاب عنها كل

الــتــي دفنها فيه نــظــام البشير  الــثــالثــة عــقــود 
االستبدادي الفاسد. 
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مــجــلــســهــم  فــــي  ــم  ــهـ ــاتـ ــمـ وحـ الــــثــــائــــرون  أدرك 
املنظمة  األفريقي، وهو  االتحاد  أن  العسكري 
اإلقــلــيــمــيــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا الــــســــودان، بل 
هو أحــد مؤسسيها عــام 1963، قد يعمد إلى 
تجميد عضوية الــســودان، إن رأى أن ما وقع 
مــن تغيير فــي نــظــام الــحــكــم انــقــالب عسكري 
أحـــدث تغييرا بطريق غير دســتــوري،  وذلــك 
 ملــيــثــاق االتــحــاد وإعــــالن لــومــي لعام 

ٌ
مــخــالــف

الــدولــي بعدم  الــتــزم فيه املجتمع  الـــذي   2000
حساسية  العسكرية.  بــاالنــقــالبــات  االعــتــراف 
العسكرية  االتحاد األفريقي تجاه االنقالبات 
شــكــلــت أول اهــتــمــام خـــارجـــي بــمــا حــــدث من 
تــغــيــيــر فـــي الــــســــودان. تــنــامــى بــعــد أن لعبت 
تزامن  اهتماما  العربية  الفضائية  الــقــنــوات 
مـــع تــصــاعــد االحــتــجــاجــات فـــي فــرنــســا وفــي 
احتجاجات  تجاهلت  أن  بعد  وذلــك  الجزائر، 
السودانيني في أشهرها األولى. فإذا املراسلون 

السابق،  العهد  في  بًا، 
ّ
مرغ أو  مفروضا  كــان 

لنزعات  والتقييم  النقد  املهم مسؤولية  لكن 
العربي  النظام  عليها  يشجع  الــتــي  الــتــشــّدد 
الرسمي لحساباته الخاصة، لتنقية اإلسالم 

مما يعلق به من هذه التوظيفات الجاهلية.
وهنا ندخل فــي مفصل فكري هــو األهـــم، إن 
اإلسالمية  املقاصد  فكر  على  الهجوم  حملة 
ومدرستها، وهي تحمل منهجًا تصحيحيًا، 
واألخــالق  النهضة  بني  مساراتها،  وتختلف 
والـــتـــجـــديـــد الــتــشــريــعــي، وتـــأصـــيـــل الــكــرامــة 
إلى  تصل  بالغة  هم 

ُ
ت على  تقوم  اإلنسانية، 

التكفير، ويسود هذا الفقه في أوساط بعض 
الشباب الدعوي، بحكم أن ذلك حماية ألصول 
الشريعة. وبعض ردود الفعل هذه مفهومة، 

 بــمــا يــــدور مـــن قــتــال فـــي الــيــمــن وفــي 
ً
عــربــيــة

بني  وتجاذبات  تتقاطع،  وتحالفات  سورية، 
سنة وشيعة. وللسودان تحت حكم الطاغية 
 الـــقـــارئ 

َّ
ــل ــعــ ــي ذلـــــك كـــلـــه. ولــ الـــبـــشـــيـــر دور فــ

الحصيف يرى بأمِّ عينيه عظم التعقيد املاثل. 
قد ينشغل من هم خــارج الساحة السودانية 
ــد يـــفـــوتـــهـــم أن  ــة. ولـــكـــن قــ ــ ــيـ ــ بـــأجـــنـــداتـــهـــم اآلنـ
 كــامــل، أن 

ٍ
الــســودانــيــني يــســتــشــعــرون، بــوعــي

مواسم  يشابه  ال  الــســودانــي  ربيعهم  مــوســم 
الــربــيــع األخــــرى، لكنه املــوســم املــلــهــم ملــواســم 
أخـــرى، انــدلــع فــي األنــحــاء القريبة والبعيدة. 
شــــعــــارات الــــحــــراك الـــجـــزائـــري كـــــادت تتبنى 
وقد  بــس«،  »تسقط  السودانية  الثورة  شعار 
وصـــل صـــداهـــا إلـــى بــعــض أصـــقـــاع أفــريــقــيــا. 
بــل يــكــاد املــحــتــجــون ذوو الــســتــرات الــصــفــراء 
ــه رئــيــســهــم،  فـــي فــرنــســا أن يــقــولــوهــا قـــي وجـ
تظاهرة  استوكهولم، خرجت  وفــي  مــاكــرون. 

فــي ظــل انــدفــاع مــشــروع صناعة ديــٍن جديد، 
اه أنظمة استبداد خليجية مع معسكر 

ّ
تتبن

غربي، ال تهمه حقوق اإلنسان وال املساواة، 
وال حــتــى الـــســـالم الــعــاملــي، بــقــدر مـــا يضمن 
شّكل 

ُ
نزع كل روح إيمانية من املجتمع، قد ت

مصالح  ضــد   
ً
ثقافية أو   

ً
ديمغرافية  

ً
ممانعة

املستبدين والغربيني.
الكارثة أن أولئك الشباب تدفع بهم تياراتهم 
إلــــى مـــواجـــهـــة فــكــر الــنــهــضــة، بــحــكــم دعـــوى 
ــرّوج الدين  تمييع الــشــريــعــة، فــي حــني كــان يـ
مناقضًا  بينهم،  والــيــوم  بــاألمــس  الــجــاهــلــي 
لكليات الشريعة، في القرآن وما يتحد معها 
فـــي الــســنــة، وفــــي الــفــقــه الـــرشـــيـــد، بــحــجــة أن 
النهضة  الحقيقة،  اجتهاد شرعي. وفي  ذلك 
الــفــكــريــة لــلــتــنــويــر اإلســـالمـــي الـــيـــوم، هـــي ما 
ــع عن  ــدافــ ــ

ُ
ــديـــن الــجــاهــلــي، وت ــذا الـ يــفــضــح هــ

قــة، 
ّ

 وروحـــًا فكرية خــال
ً
اإلســـالم قيمًا وثــقــافــة

من داخل أصوله وكلّياته، وهي تحمي معالم 
اإلسالم، فليس كل مذهٍب أو قوٍل أو تأصيٍل 
ديـــنـــي هـــو مـــن اإلســـــــالم، بـــل كــمــا رأيـــنـــا في 
مأل الفتاوى بناء على دين 

ُ
القديم والجديد، ت

 محضة، فيدافع 
ً
املستبد، ولو كانت جاهلية

عـــن الــجــاهــلــيــة بــاســم الـــدفـــاع عـــن الــشــريــعــة، 
اإلسالم  بنيان  وُيهدم  الصحيحة،  والعقيدة 
وأصول الكرامة اإلنسانية فيه، بحجة صحة 
الدليل الذي قام االستدالل به عبر فقٍه مريض 

ربة اإلسالم الكبرى.
ُ
أو جاهل، حقًا إنها غ

)كاتب عربي في كندا(

ــار الـــحـــالـــي،  ــايــــو/أيــ فــــي عـــيـــد الـــعـــمـــال أول مــ
فتاة  لــوحــاٍت تمثل  فيها  املــتــظــاهــرون  حــمــل 
أيقونة  التي صارت  السودانية  االعتصامات 

للحرية وللعدالة.
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يــخــشــى الـــســـودانـــيـــون أن تــحــاصــر ثــورتــهــم 
أجــنــدات ومطامع مــن إخــوة وأشــقــاء، فتكون 
مـــكـــرمـــات هـــــــؤالء رشـــــــوة رخـــيـــصـــة، لــيــقــاتــل 
ــســــودان عــنــهــم حـــروبـــهـــم فـــي الــيــمــن  ــال الــ ــ رجـ
ــا فـــعـــل مـــثـــل ذلـــــك ســـــوى مــحــمــد  وغــــيــــرهــــا. مــ
القرن  الكبير وأبناؤه في سنوات  على باشا 
التاسع عشر، فــي غــزوهــم بــالد الــســودان. أال 
تلك  أن يفعلوا مثل  اإلخـــوة  أولــئــك  يستنكف 
الشناعات، ونحن في سنوات األلفية الثالثة، 
ــنـــت الـــبـــشـــريـــة ظــــاهــــرة االرتـــــــــزاق فــي  ــد دفـ ــ وقـ
 أكيد 

ٍ
التاريخ؟ السودانيون على وعي مدافن 

ــــزوال،   مصير تــلــك األجـــنـــدات االنــكــفــاء والـ
ّ
أن

ــروز واحــــة  ــ ولـــكـــن الــخــشــيــة الــحــقــيــقــيــة فــــي بــ
محيٍط  فــي  والــعــدالــة،  والديمقراطية  للحرية 
أنظمة  قاحلة، ال تتحمل بعض  مــن صــحــراٍء 
الحرية عليها، وال مذاق  فيها هبوب نسائم 
لديمقراطية تستطعمها شعوبها، وال عدالة 
تمشي في أنحائها. يتطلع السودانيون إلى 
أن تــكــون بــالدهــم تــلــك الـــواحـــة، ولــكــن بعض 
أخــــوة لــهــم مـــا فــتــئــوا يــنــصــبــون لــهــم فخاخًا 
إلبــقــائــهــم مــن جــديــد فــي صــحــراء االســتــبــداد 

ومفاوز الطغيان.
)دبلوماسي سوداني سابق(

تتلبس  جاهلية  وإنــمــا  مطلقًا،  الــفــروع  فــي 
بالدين، لتقديم اإلســالم على هوى الصراع، 
أو هوى املستبد اآلثم. وملفات هذا االنحراف 
قة، وعلى الرغم من 

ّ
في تاريخ املسلمني موث

أن املــوقــف مــن رد كــل إثــم اجــتــهــادي مزعوم 
واضـــح، إال أن العكس هــو مــا يجري فــي كل 
دورٍة زمنية، فُيحمل الناس على الدفاع على 
إرث الفقهاء باسم أنه شريعة، على الرغم من 
أن بعض املسائل أو االجتهادات التي صدر 
عنها النزاع، في األفق الفكري أو الدستوري، 
تقوم في الحقيقة على فهم هذا الفقيه، وعلى 
تحديد نص أحادي مصادم أحيانا لكليات 

الشريعة.
 كبير على واعــظ سعودي 

ٌ
وأخــيــرا، ثــار جــدل

شهير، أعلن أنه يتوب من تدّينه القديم، وأنه 
ــه، بزعمه،  عــلــى ديـــن ولـــي أمـــره الــجــديــد، وأنــ
يـــعـــتـــذر عــــن مـــذهـــبـــه الــــــذي تـــصـــدر فــــي عــهــد 
والحقيقة  املــســؤول.  لهذا  السياسي  الخصم 
ع ذلك العهد، 

َ
أن هذا الواعظ املرتزق لم َيصن

وإنما كان من موظفيه، فولي األمر القديم هو 
الصناعة، حني كانت تخدمه،  تلك  ى 

ّ
تبن من 

والــيــوم يهدمها خصمه. ولست في معرض 
اإلدانــــــة املــطــلــقــة، لـــهـــذه الــنــخــبــة أو الــقــاعــدة 
الــشــعــبــيــة، مــمــن انــتــشــر بــيــنــهــم فــقــه مــدعــوم 
بقرار سياسي، فيه مساحة من تعّبد روحي 
وفقه اجتهادي عبادي، وسلوك ضمن دائرة 
اإلسالم الكبرى، والجناية اليوم بتتبع أولئك 
بما  وإدانــتــهــم،  بالقمع  وشيوخهم  الــشــبــاب 

يتقاطرون على الخرطوم، وشاشات قنواتهم 
تنقل تــحــوالٍت أقــلــقــت أنــظــمــة حــولــهــا، عربية 
وأفــريــقــيــة، تــحــاذر مــن ثــــورٍة شــعــبــيــٍة تقضي 

على نظام شمولي ترتاح إلى تحالفه معها. 
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ــعــــت أجـــــــنـــــــدات الـــــــخـــــــارج مــع  ــاطــ ــقــ وهــــــكــــــذا تــ
استعصاء التوافق في الداخل السوداني، بني 
أصــحــاب الـــثـــورة املــعــتــصــمــني فــي الــســاحــات، 
فــي غرف  القابعني  الــجــنــراالت  مــن  وحماتهم 
ــرئـــاســـي وقـــاعـــاتـــه. تـــوتـــرت بعض  الــقــصــر الـ
مع  تحالفها  يتأثر  أن  خشية  عربية،  أطـــراف 
نظام البشير املباد بغير ما يوافق أجنداتهم. 
ترى َمن يرغب منهم في زلزال سوداني ربما 
ــــراف الــخــلــيــج،  تــبــلــغ اهـــتـــزازاتـــه شــرقــا إلـــى أطـ
أو شــمــاال إلـــى مــصــر الــتــي تــعــالــج عــالقــاتــهــا 
التاريخية مع السودان بمنظاٍر أمني عتيق؟ 
سترى أطرافا أفريقية تحاذر من الذي وقع في 
الجنوبية  السودانية  الدولة  أولها  الخرطوم، 
التي انفصلت عــن الــســودان األم، هــي ال تــزال 
فــي اضــطــرابــهــا، وال أحـــد، حتى إن ملك عــّداد 
ريـــخـــتـــر، قــــــادٌر عــلــى الــتــنــبــؤ بـــتـــداعـــيـــات ذلــك 
الزلزال عليها. وهنالك إثيوبيا، الجار الشرقي 
يمضي  أن  يــحــاذر  الشائكة،  بملفاته  املمسك 
فـــي مــشــروعــه لــبــنــاء ســـد الــنــهــضــة، املـــشـــروع 
الذي يؤثر على أحــوال نهر النيل من منابعه 

ومعابره ومصّباته. 
5

تــلــك بــعــض اهــــتــــزازات  قـــد تــربــك انــشــغــاالٍت 

الفقه الديني الجاهلي والتحرير اإلسالمي

السودان بين الداخل والخارج
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نواكشوط ـ أحمد ولد سيدي

ارتفعت األسعار في شهر رمضان الجاري 
في موريتانيا، مقارنة بالسنوات السابقة، 
خــصــوصــًا عــلــى صــعــيــد املـــــواد الــغــذائــيــة، 
ــواق العاصمة نــواكــشــوط، أو غيرها  ســـواء فــي أسـ
ــــك، يـــواصـــل املــوريــتــانــيــون  مـــن املـــحـــافـــظـــات. مـــع ذلـ
الــعــبــادات، والــعــادات  الــرمــضــانــيــة، فــي  نشاطاتهم 

االجتماعية املختلفة.
 ارتفاع األسعار 

ّ
يعتبر الشاب أمود ولد البكاي، أن

مــنــذ بــدايــة الــشــهــر الــكــريــم، انــعــكــس انــخــفــاضــًا في 
الــشــرائــيــة للمواطنني،  الــتــســوق والـــقـــدرة  مــســتــوى 
خــصــوصــًا مـــع الــبــطــالــة والـــفـــقـــر الـــلـــذيـــن يــضــربــان 
»العربي  لـ املــوريــتــانــيــة. يضيف  الــعــديــد مــن األســـر 
الـــجـــديـــد«، مـــن داخـــــل ســــوق »كـــبـــتـــال«، أحــــد أكــبــر 
 األســـعـــار في 

ّ
األســـــواق بــالــعــاصــمــة نـــواكـــشـــوط، أن

ارتفاع مذهل، والجهات الرسمية مطالبة بالتدخل 
لــوضــع حــّد لــذلــك، خــالل شهر رمــضــان على األقــل، 
ودعــم أســعــار املـــواد األكــثــر استهالكًا خــالل الشهر 
ــل: الـــبـــطـــاطـــس، والـــبـــصـــل، والــــزيــــوت،  ــثـ ــارك، مـ ــ ــبـ ــ املـ
والـــلـــحـــوم، والــســكــر، والـــشـــاي، واملـــعـــكـــرونـــة، وذلـــك 
الــتــي  الــفــقــيــرة  األســــر  آالف  مــعــانــاة  مـــن  للتخفيف 
ــواد الــغــذائــيــة املتوفرة  تــحــاول تــأمــني قوتها مــن املـ
ها تواَجه بأسعار مرتفعة. يعتبر 

ّ
في األسواق، لكن

 املوريتانيني استقبلوا الشهر املبارك 
ّ
ولد البكاي أن

الحال  امليسورة  أغلب األسر   
ّ
لكن بأسعار مرتفعة، 

ستتمكن من شراء حاجياتها من األسواق، وتباشر 
في إعداد الوجبات الغذائية التقليدية املعهودة في 
شهر رمضان، على العكس من األسر الفقيرة التي 
ستعاني للحصول على وجباتها املتكاملة غذائيًا 

بعد يوم الصيام الطويل.
ــن املـــتـــســـوقـــني فــي  ــن جـــهـــتـــهـــم، يــشــيــر الـــعـــديـــد مــ مــ
 أغلب السكان ركزوا في 

ّ
العاصمة نواكشوط إلى أن

إمكاناتهم، على  الفضيل، بحسب  الشهر  استقبال 
املختلفة،  الغذائية  املـــواد  مــن  الشهر  مــؤونــة  شـــراء 
الــغــذائــيــة التقليدية  الــوجــبــات  ــداد  ــ فـــي إعـ ــبـــدء  والـ
تــقــول مــامــه بنت محمد  فــي موريتانيا.  املــشــهــورة 
موريتانيا  فــي  الرمضانية  الغذائية  الــوجــبــات   

ّ
إن

ــا، فـــهـــي تــبــدأ  ــهـ مـــتـــعـــددة ومــخــتــلــفــة، وبــالــنــســبــة لـ
إعـــدادهـــا فــي الــســاعــات األخــيــرة مــن الــنــهــار، فتعّد 
الحساء املكّون من دقيق الشعير، أو القمح، أو الذرة، 
»أزريك«، وهو املعّد من  والشراب املعروف محليًا بـ
اللنب الرائب املمزوج باملاء، أو اللنب املجفف واملاء، 
التمر. هكذا  الــشــاي، وبعض  تهيئة  إلــى  باإلضافة 
 شــــيء جـــاهـــزًا قــبــيــل غـــــروب الــشــمــس، 

ّ
يــصــبــح كــــل

إلى  أول ما يفطرون عليه في منزلها. تشير  وهــو 
الــحــال تضيف بعض املقبالت  املــيــســورة   األســر 

ّ
أن

واملعجنات املعدة بالطرق الحديثة إلى هذا اإلفطار. 

 املوريتانيني 
ّ
بالعودة إلى ولد البكاي، فهو يؤكد أن

يــشــتــهــرون بـــعـــدم اإلســـــــراف خــــالل شــهــر رمــضــان 
املبارك، كما يشتهرون باإلقبال على العبادة، وعمل 
ــعـــادات الــديــنــيــة لــديــهــم قـــراءة  الــخــيــر، ومـــن أبــــرز الـ
القرآن، وأداء صالة التراويح. ويعرف شهر رمضان 
ه شهر العبادة والتقرب من الله، 

ّ
في موريتانيا بأن

واإلنــفــاق في سبيله، إذ تجد الكثير من املحسنني 
فــي هــذا الشهر وهــم يــوزعــون اإلفــطــارات والسالت 
الفقراء واملحتاجني، سواء من خالل  الغذائية على 
جمعيات خيرية أسست لهذا الغرض، أو من خالل 
ــــواد الــغــذائــيــة  مــتــطــوعــني يــعــمــلــون عــلــى إيـــصـــال املـ
الجاهزة وغير الجاهزة إلى األحياء الشعبية التي 

تنتشر بكثرة في نواكشوط.
في محاولة لتخفيف حــدة ارتــفــاع األســعــار خالل 
شهر رمضان، تفتح الحكومة منذ سنوات متاجر 
»دكـــاكـــني أمــــل« لــتــوفــيــر املــــواد  مــعــروفــة مــحــلــيــًا بــــ
 هذه 

ّ
الغذائية بأسعار مقبولة لصالح الفقراء. لكن

الخطة الحكومية تواجه انتقادات حادة من طرف 
 الحكومة غير جادة 

ّ
أن املواطنني، إذ يؤكد يسلم، 

في توفير الغذاء للفقراء، إذ تتحول هذه الدكاكني 
ــتــــربــــح، وال يــســتــفــيــد  ــى مـــوســـم لــلــســمــســرة والــ ــ إلـ
املواطنون الفقراء الذين خصصت لهم وجرى رصد 
مبالغ ضخمة من املال العام لدعمهم من خاللها. 
وهكذا تذهب األموال إلى جيوب مقربني من بعض 

املــوظــفــني املــتــحــكــمــني فـــي تــســيــيــر »دكـــانـــني أمـــل«.
يختلف اإلفطار في العاصمة واملدن الكبرى عنه في 
القرى واألرياف. وبينما يكتفي أهل الريف بشراب 
»أزريــك« والشاي والتمر، يتناول أهل املــدن حساء 
»الـــنـــشـــاء«، والــلــنب الـــرائـــب والــتــمــر، بــاإلضــافــة إلــى 
أما  هناك.  يتوفر  مما  املختلفة  واملقبالت  الحلوى 
السحور فيتألف في الريف من الشاي واملاء، والفول 
السوداني، والخبز املحلي، بينما يعد سكان املدن 
وجبات السحور من الكسكس مع اللحم والخضر، 

واملعكرونة مع اللحم والخضر.

مجتمع
ها افتتحت مركزا لعالج مرض الكوليرا 

ّ
أن أعلنت منظمة »أطباء بال حــدود« الدولية اإلنسانية، 

ه 
ّ
في محافظة تعز وسط اليمن. وقال مكتب املنظمة في اليمن، في تغريدة عبر »تويتر«، أمس، إن

أنصار  )تحت سيطرة جماعة  الحوبان  منطقة  في  الكوليرا  لعالج  مركزًا  املاضي  السبت  افتتح 
 املركز يحتوي على 

ّ
الله- الحوثي( شرقي مدينة تعز ملواجهة انتشار املــرض. وأضــاف املكتب أن

ه منذ االفتتاح، حتى أمس، استقبل املركز 30 حالة 
ّ
 للزيادة إلى 150. ولفت إلى أن

ً
60 سريرًا قابال

)األناضول( يشتبه بإصابتها بالكوليرا. 

أعـــاد أعــضــاء اللجنة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان فــي قــطــر انــتــخــاب رئــيــســهــا، عــلــي املــــري، ملنصب 
الرئاسة في الــدورة الجديدة باإلجماع. كذلك، جرى انتخاب محمد سيف الكواري نائبًا لرئيس 
اللجنة، واختيرت مريم بنت عبد الله العطية أمينة عامة، ومقررة لها. جاء ذلك خالل االجتماع 
األول للدورة الخامسة ألعضاء اللجنة برئاسة يوسف عبيدان، بوصفه العضو األكبر سنًا، وذلك 
بحضور الجهات املمثلة في اللجنة من املجتمع املدني ووزارات الداخلية والعدل والتنمية اإلدارية 
)قنا( والعمل والشؤون االجتماعية في قطر. 

لجنة حقوق اإلنسان القطرية تعيد انتخاب المري رئيسًاافتتاح مركز لعالج الكوليرا في تعز

أبرز  إّن  ربة منزل،  بنت محمد، وهي  تقول مامه 
عشاء  خالل  الموريتانيين  لدى  الغذائية  الوجبات 
هي  اإلفطار،  يعقب  الذي  المبارك،  رمضان  شهر 
والخبز  اللحم  مــن  المعدة  »الطاجين«  وجبة 
وجبة  أما  والخضر.  والخبز  السمك  أو  والخضر، 
واللحم،  الكسكس  مــن  أحيانًا  فتعد  السحور 

والمعكرونة واللحم عند البعض اآلخر.

أبرز الوجبات

في الصورة من كييف، تتنوع مائدة إفطار الفتين 
األوكرانين، بعد نهار الصيام، ما بن بقول وخضر 
 
ً
وألــبــان ولــحــم وأرّز. هــو إفــطــار قــد يــكــون متكاما

لــكــن، هــل يتبعان  عــلــى صــيــام رمـــضـــان،  يعينهما 
جميع العادات الصحية الرمضانية؟

ر الـــدكـــتـــور أيــــوب الـــجـــوالـــدة، 
ّ
فـــي هــــذا اإلطــــــار، يـــحـــذ

الصحة  منظمة  فــي  للتغذية  اإلقــلــيــمــي  املــســتــشــار 

الــعــاملــيــة، مــن تــنــاول الــطــعــام املــقــلــي، واألطــعــمــة التي 
ــبــهــارات،  تــحــتــوي عــلــى نــســب مــرتــفــعــة مــن املــلــح وال
لتقليل شعور الصائم بالعطش. ينصح أيضًا بعدم 
اإلكــثــار من شــرب املياه بعد اإلفــطــار مباشرة، ألّن 
املعدة يكون حجمها صغيرًا وفي وضع غير نشط، 
وبالتالي تصاب باإلرهاق عند شرب املياه بكميات 
كبيرة. وعوضًا عن ذلك، يوّجه بتوزيع الكمية التي 

لترين،  تــوازي  املياه والتي  الجسم من  إليها  يحتاج 
ما بن اإلفطار والسحور. يتابع أّن املياه مفيدة جدًا 
ــهــا تـــؤدي إلى 

ّ
بعد ســاعــات طويلة مــن الــصــيــام، ألن

عملية »غسيل« للجهاز الهضمي والكلى واألمعاء، 
وبالتالي تساعد على تخلص الجسم من السموم.

ينصح بعدم شرب العصائر الصناعية واملشروبات 
ها تحتوي 

ّ
الغازية على وجبة اإلفطار والسحور، ألن

عــلــى نــســب مرتفعة مــن الــســكــر، وتــزيــد مــن خطر 
تناول  يسبب  كذلك،  والسكري.  بالسمنة  اإلصــابــة 
ــة انــقــبــاض  املـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة عــلــى مـــعـــدة فـــارغـ
ــــدم للمعدة  األوعـــيـــة الــدمــويــة، كــمــا أن عـــدم تــدفــق ال
تناول  بــعــدم  وينصح  الهضم.  فــي  صعوبة  يسبب 

الحلويات بعد اإلفطار مباشرة، بل بعد ساعتن.
)العربي الجديد، األناضول(
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إذ تضاعف  البريطاني،  االنــتــداب  خــال فترة 
عـــدد الــيــهــود أكــثــر مـــن 6 مــــرات خـــال الــفــتــرة 
أكبر  بــن عــامــي 1932 و1939  فــتــدفــق  ذاتــهــا، 
عدد من املهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 
ألف يهودي. وتدفق على فلسطن بن عامي 
1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي. وبهذا، 
استقبلت بن عامي 1932  قد  تكون فلسطن 
و1947 ما يقرب 318 ألف يهودي، ومنذ العام 
مــن 540  أكثر  الــعــام 1975 تدفق  1948 وحتى 

ألف يهودي.

توزّع السكان
اإلجــمــالــي  الفلسطينين  عـــدد  بــلــغ  ذلــــك،  إلـــى 
فــي الــعــالــم فــي نــهــايــة الــعــام 2018 نــحــو 13.1 
مــلــيــون نــســمــة، مـــا يــشــيــر إلــــى تــضــاعــف عــدد 
أحـــداث  مــنــذ  مــــرات  مــن 9  أكــثــر  الفلسطينين 
ماين   6.48( نصفهم  مــن  أكــثــر   ،1948 نكبة 
)مـــن بينهم  الــتــاريــخــيــة  فــي فلسطن  نــســمــة( 

1.57 مليون في املناطق املحتلة عام 1948(.
الــســكــان نــهــايــة 2018 فـــي الضفة  وبــلــغ عـــدد 
الغربية )بما فيها القدس( 2.95 مليون نسمة، 
ونـــحـــو 1.96 مــلــيــون نــســمــة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
القدس  فــي  الفلسطينين  السكان  عــدد  وبــلــغ 
مــن بينهم نحو 65 في  ألــف نسمة  نحو 447 
املائة يقيمون في مناطق القدس التي ضمها 

ــتـــال إلــيــه عــنــوة بــعــيــد احــتــالــه الــضــفــة  االحـ
الغربية عام 1967. 

املائة من  الفلسطينيون نحو 49 في  ويشكل 
الـــســـكـــان املــقــيــمــن فـــي فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، 
فيما يشكل اليهود ما نسبته 51 في املائة من 
في   85 من  أكثر  ويستغلون  السكان  مجموع 
املائة من املساحة الكلية لفلسطن التاريخية 
)البالغة 27 ألف كيلومتر مربع(، بما فيها من 
موارد وما عليها من سكان، وما تبقى من هذه 
املساحة ال تخلو من فرض السيطرة والنفوذ 
ــدر اإلشـــــارة  ــجـ ــن قــبــل االحــــتــــال عــلــيــهــا. وتـ مـ
البريطاني  االنــتــداب  فــي عهد  اليهود  أن  إلــى 
استغلوا فقط 1.682 كيلومترًا مربعًا، من أرض 
املائة. في   6.2 نسبته  ما  التاريخية  فلسطن 

وأشــارت سجات وكالة األمــم املتحدة إلغاثة 
)األونــــروا(  الفلسطينين  الاجئن  وتشغيل 
 عــدد الاجئن املسجلن في األول من 

ّ
إلــى أن

 6.02 نحو  هو   ،2018 األول  كانون  ديسمبر/ 
 28.4 نــحــو  يعيش  فلسطيني،  الجـــئ  مــايــن 
تابعًا  فــي 58 مخيمًا رسميًا  املــائــة منهم  فــي 
للوكالة، تتوزع بواقع 10 مخيمات في األردن، 
فـــي ســــوريــــة، و12 مــخــيــمــًا في  و9 مــخــيــمــات 
لــبــنــان، و19 مخيمًا فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، و8 

مخيمات في قطاع غزة. 
وتــمــثــل هــــذه الــتــقــديــرات الــحــد األدنـــــى لــعــدد 

رام اهلل ـ العربي الجديد

ــي، أمــــس  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــقــــريــــر إحـ ــر تــ ــ ــهـ ــ أظـ
فــي  ــــداء  ــهـ ــ ــــشـ الـ ــدد  ــ ــ عـ  

ّ
أن ــــن،  ــنــ ــ اإلثــ

ــة انـــتـــفـــاضـــة  ــ ــدايـ ــ فـــلـــســـطـــن مـــنـــذ بـ
األقصى عام 2000، بلغ 10.853 شهيدًا، خال 
الفترة 29- 9- 2000 حتى 7- 5- 2019. وأشار 
الفلسطيني  املركزي لإلحصاء  الجهاز  تقرير 
عــشــيــة الـــذكـــرى الــحــاديــة والــســبــعــن للنكبة، 
والــــــــذي وصــــلــــت نـــســـخـــة مـــنـــه إلـــــى »الـــعـــربـــي 
الفلسطينين،  الشهداء  عدد   

ّ
أن إلى  الجديد« 

والــــشــــهــــداء مــــن الــــعــــرب املـــدافـــعـــن عــــن الــحــق 
الفلسطيني )داخــل فلسطن وخارجها( على 
يد االحتال اإلسرائيلي منذ عام 1948 وصل 

إلى نحو 100 ألف شهيد.
 العام 2014 كان أكثر 

ّ
وأشــار اإلحصاء إلى أن

األعوام دموية إذ سقط 2.240 شهيدًا من بينهم 
غـــزة غالبيتهم  قــطــاع  فــي  اســتــشــهــدوا   2.181
خــال الــعــدوان اإلســرائــيــلــي على الــقــطــاع، أما 
خــال الــعــام 2018 فقد بلغ عــدد الــشــهــداء في 
شهيدًا   57 بينهم  مــن  شــهــيــدًا   312 فلسطن 
من األطفال وثاث سيدات، وما زال االحتال 

اإلسرائيلي يحتجز جثامن 15 شهيدًا.

احتالل ومجازر
ــــذي اســتــعــرضــتــه رئــيــســة  بــحــســب الــتــقــريــر الـ
ـــه 

ّ
ــــوض، فـــإن ــ ــاء الــفــلــســطــيــنــي، عــــا عـ ــ ــــصـ اإلحـ

خــــال الــنــكــبــة جــــرى تــشــريــد نــحــو 800 ألــف 
فلسطيني مــن قــراهــم ومــدنــهــم مــن أصـــل 1.4 
مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطن 
التاريخية عام 1948 في 1.300 قرية ومدينة 
إلى  بغالبيتهم  التهجير  وانتهى  فلسطينية. 
املــجــاورة، باإلضافة  العربية  الـــدول  عــدد مــن 
 عن 

ً
إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة، فــضــا

التهجير الداخلي لآلالف منهم داخل األراضي 
التي أخضعت لسيطرة االحتال اإلسرائيلي 
عام النكبة وما تاها بعد طردهم من منازلهم 

واالستياء على أراضيهم.
وسيطر االحــتــال اإلســرائــيــلــي خــال مرحلة 
قــريــة ومــديــنــة فلسطينية،  عــلــى 774  الــنــكــبــة 
حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما تبقى 
تــم إخــضــاعــه إلـــى كــيــان االحـــتـــال وقــوانــيــنــه، 
ــتــــراف  ــذه اقــ ــ ــد رافـــــــق عــمــلــيــة الـــتـــطـــهـــيـــر هــ ــ وقــ
مجزرة   70 مــن  أكــثــر  الصهيونية  العصابات 
ما  اســتــشــهــاد  إلـــى  أدت  الفلسطينين  بــحــق 

يزيد عن 15 ألف فلسطيني.
من جانب آخر، بلغ عدد السكان في فلسطن 
ألـــف نسمة،  الــتــاريــخــيــة عـــام 1914 نــحــو 690 
شكل اليهود 8 في املائة فقط منهم، وفي العام 
1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون وكان 
نــحــو 31.5 فــي املــائــة منهم مــن الــيــهــود. وقــد 
ارتفعت نسبة اليهود خال هذه الفترة بفعل 
توجيه ورعــايــة هــجــرة الــيــهــود إلــى فلسطن 

شهداء 
فلسطين
100 ألف 

ُقتلوا منذ 
النكبة

الجهاز  كشف  للنكبة،  والسبعين  الحادية  الذكري  في 
الشهداء  عدد  أّن  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي 
النكبة  عام  منذ  االحتالل  قتلهم  الذين  الفلسطينيين 

حتى اليوم وصل إلى 100 ألف شهيد تقريبًا

يعاني جزٌء ال بأس به من 
أهالي إدلب بسبب التشدد 
الديني الذي تفرضه هيئة 

تحرير الشام. وفي شهر 
رمضان، ال يجرؤ أحد 

على تناول الطعام في 
الشارع وإن كان ال يصوم، 

ويتوّجب على النساء 
ارتداء الخمار حتى 

لو كّن متحررات

هيئة تحرير الشام تضيّق الخناق على أهالي إدلب

العام 2014 كان أكثر 
األعوام دموية إذ سقط 

2240 شهيدًا

خالل العام 2018 أصدر 
االحتالل تراخيص بناء 

5.820 وحدة استيطانية

تضيّق الهيئة على بيع 
بعض المواد، خصوصًا 

السجائر ومعسل النرجيلة

تعّد الفتاة التي ترتدي 
سترة تغطي الجسد حتى 

الركبة متحررة

1819
مجتمع

ريان محمد

ــّن فـــي إدلـــــب تحت  ــوريـ ــسـ يــعــيــش مـــايـــن الـ
ســـيـــطـــرة هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام اإلســـامـــيـــة 
املتشّددة، التي يشكل تنظيم جبهة النصرة 
ــا الــــفــــقــــري. ومـــنـــذ ســيــطــرتــهــا عــلــى  ــمـــودهـ عـ
املدينة بشكل منفرد في شهر يوليو/ تموز 
فـــرض مسلكها  مـــن عـــام 2017، عــمــلــت عــلــى 

الديني املتشدد على الناس.
ــقـــول عــمــر اإلدلـــبـــي )35 عـــامـــًا(: »تــغــيــرت  ويـ
الـــحـــيـــاة كـــثـــيـــرًا بـــعـــدمـــا ســـيـــطـــرت الــفــصــائــل 
اإلســامــيــة املــتــشــددة عــلــى إدلــــب، خصوصًا 
ــام. صـــرنـــا نــفــّكــر فـــي كل  هــيــئــة تــحــريــر الــــشــ
تصرفاتنا الشخصية لتتناسب مع مسلكهم 
الشخص  يتعرض  أال  على  حرصًا  املتشّدد، 
ألي أذيــة أو إســاءة من عناصرها«. يضيف: 
»على الرغم من أن املجتمع في إدلب محافظ، 
إال أنــــه لـــم يــكــن يــومــًا مـــتـــشـــددًا. كــــان الــنــاس 
يــحــتــرمــون مــشــاعــر بــعــضــهــم بــعــضــًا خــال 
الــصــيــام. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، كـــان الــبــعــض ال 

يصوم من دون أن يخشى معاقبة أية جهة. 
األمــر يرتبط بحرية الشخص والعاقة  كــان 
البعض  الــيــوم، يعتبر  لــكــن  ربـــه.  بينه وبـــن 
نــفــســه وكـــيـــل الـــلـــه عــلــى األرض ويـــرغـــب في 

محاسبة الناس بحسب معتقداته«.
يــتــابــع: »هــنــاك تــفــاصــيــل قــد يــراهــا كــثــيــرون 
صــغــيــرة وال تــؤثــر عــلــى الــحــيــاة، ومــنــهــم من 
يعتبرها ملصلحتهم. لكن يكفي أننا مجبرون 
على تلك التفاصيل لتتحول إلى قهر. سابقًا، 
ــقـــهـــوة بــعــد  كـــنـــت ألـــتـــقـــي بـــأصـــدقـــائـــي فــــي الـ
ونلعب  النرجيلة  ونــدخــن  ونسهر  اإلفــطــار، 
الــيــوم، أصبحت  اللعب.  الــزهــر وورق  طــاولــة 

هذه األمور من املحرمات«.
مــن جهتها، تــقــول عــائــشــة )27 عــامــًا(، وهــي 
مــدرســة مــهــجــرة مــن ريـــف دمــشــق وتــقــيــم في 
الــجــديــد«: »نحن مسلمون  لـــ »العربي  إدلـــب، 
أن  لكن  الــصــغــر.  منذ  ديننا  تعاليم  ونــعــرف 
يــأتــي أحـــد ويــتــدخــل بــكــل تــفــاصــيــل حياتنا 
بذريعة الدين فهذه مصيبة. خال األسابيع 
األخيرة، خففت هيئة تحرير الشام الضغط 

ــا نــتــيــجــة الـــقـــصـــف الــــذي  ــمـ عـــلـــى الــــنــــاس، ربـ
ــــب الــجــنــوبــي، عــلــى الــرغــم  يــشــهــده ريــــف إدلـ
من أنها ال تقوم بشيء يذكر لوقف القصف 
وتهجير الــنــاس. لــكــن بشكل عـــام فــي إدلـــب، 
تعّد الفتاة التي ترتدي سترة تغطي الجسد 
الركبة متحّررة، إذ يجب أن تصل إلى  حتى 

ــا ال أبــيــع  ــًا مــ ــبـ ــالـ ــــات«. يـــضـــيـــف: »غـ ــهـ ــ ــــواجـ الـ
ــن أعــرفــهــم  ــذيــ الـــســـجـــائـــر إال لـــأشـــخـــاص الــ
خشية أن تصادر من الهيئة، وحصل هذا في 
أحــد املــحــال، وصـــودر كــل مــا لــدى البائع من 
سجائر ونرجيلة ومعسل بذريعة أن أحدهم 
اشترى منه نرجيلة وكان يمشي في الشارع 
ويظهرها أمــام املـــارة، األمــر الــذي قد يشجع 
الناس على تدخن النرجيلة وهي معصية«.        
بدورها، ترى أم عمر )45 عامًا(، وهي مدرسة 
الجديد«: »هيئة  »العربي  لـ  إدلــب،  تقيم في 
تحرير الشام ال تقوم بأعمال تخالف الشرع 
اإلسامي. بعض الفتيات يرتدين السترات 
لكن  أحــد.  أن يعترضهن  مــن دون  القصيرة 
مــن يــأكــل فــي مــنــزلــه وال يــجــاهــر بـــاألمـــر، ال 
أحـــد يــتــعــرض لـــه. ومـــن يــدخــن الــســجــائــر أو 
أحــد يمنعه، وأعــرف  النرجيلة في منزله ال 
ــــاص املـــدخـــنـــن الـــذيـــن  ــــخـ ــن األشـ الـــعـــديـــد مــ
يــشــتــرون عــلــب الــســجــائــر يــومــيــًا«. تضيف: 
»الكثير من الدول تمنع التدخن أو النرجيلة 
في األمــاكــن العامة وال أحــد يعترض.  ملاذا 

ــلـــى األمـــــــر فــــي إدلــــــــب؟«. يـــتـــم االعـــــتـــــراض عـ
من جهته، يقول ناشط من مدينة إدلب الذي 
طلب عدم الكشف عن هويته ألسباب أمنية لـ 
تحرير  هيئة  أو  »النصرة  الجديد«:  »العربي 
إطــار استراتيجية واحــدة.  الشام تعمان في 
ــلـــى إدلـــــب،  مــــع بــــدايــــة فـــــرض ســيــطــرتــهــمــا عـ
كـــان عــنــاصــرهــا عــنــدمــا يــجــدون شــابــًا يدخن 
السجائر أو النرجيلة، يأتون إليه ويوجهون 
له النصح على أسس دينية، وكذلك الفتيات 
اللواتي يضعن مساحيق التجميل أو يرتدين 
ــوان الــزاهــيــة. لكن  ــ الــســتــرات الــقــصــيــرة أو األلـ
ثم  النرجيلة  ومنعوا  عليهم  التضييق  بــدأوا 
الدخان في املناطق العامة، وبــدأوا يضيقون 
عــلــى الـــنـــســـاء. والــــيــــوم، يــرفــضــون االخـــتـــاط. 
أن  يمنع  النسائية  األلــبــســة  بيع  مــحــال  حتى 
ــال«. ويــــرى أن »الــتــنــظــيــمــات  ــ يــكــون فــيــهــا رجــ
املـــــتـــــشـــــددة يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا تـــخـــتـــبـــر تـــــجـــــارب، 
حاضرة  زالـــت  مــا  أفغانستان  فــي  وتجربتها 
الــنــاس يرتبط  األذهــــان، والتضييق على  فــي 

بمدى سيطرتها واستقرار سلطتها«.

الكاحل. واألفضل أن ترتدي اللباس الشرعي، 
وهــــو عـــبـــارة عـــن عـــبـــاءة ســـــوداء فــضــفــاضــة، 
الوجه  إلى خمار يخفي كل تفاصيل  إضافة 
مـــابـــس  ــــدي  ــرتـ ــ تـ أن  ــوز  ــجــ يــ وال  والــــجــــســــد. 
ألــــوان زاهــيــة أو أن تــضــع عــلــى وجهها  ذات 

مساحيق التجميل«.
تضيف: »ال يجرؤ أحد على البوح بأنه أفطر 
ــك قـــد يــعــرضــه للسجن  فـــي رمـــضـــان، ألن ذلــ
أيــامــًا عـــدة فــي أحـــد ســجــون الــهــيــئــة، وكــذلــك 
للجلد. رّبما يخرج الناس إلى السوق لشراء 
حــاجــاتــهــم مــن أجـــل الــســحــور والــفــطــور، لكن 
الــشــبــاب غــالــبــًا مــا يــتــحــاشــون الــجــلــوس في 
أم  ســواء سجائر  التدخن  يمنع  إذ  املقاهي، 

نرجيلة«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول أبـــــو مــحــمــد )55 عـــامـــًا(،  مــ
 لــبــيــع املــــواد الــغــذائــيــة في 

ً
الــــذي يــمــلــك مــحــا

إدلـــب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »تــضــّيــق الهيئة 
السجائر  خصوصًا  املــــواد،  بعض  بيع  على 
إلى بيعهما  النرجيلة، ما يضطرنا  ومعسل 
بــشــكــل شـــبـــه ســــــري. ويـــمـــنـــع عـــرضـــهـــم عــلــى 

ــبـــار وجــــود  ــتـ الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن بـــاعـ
الجئن غير مسجلن، إذ ال يشمل هذا العدد 
ـــن الــفــلــســطــيــنــيــن بــعــد  ـــم تـــشـــريـــدهـــم مـ مــــن تـ
عـــام 1949 حــتــى عــشــيــة حـــرب حـــزيـــران 1967 
أيضًا  يشمل  وال  األونــــروا«  تعريف  »بحسب 
ترحيلهم  تــم  أو  رحــلــوا  الــذيــن  الفلسطينين 
ــن لــم  ــذيــ ــــام 1967 عـــلـــى خــلــفــيــة الــــحــــرب والــ عـ

.
ً
يكونوا الجئن أصا

ــرى، أظـــهـــرت بــيــانــات الــتــعــداد  ــ مـــن نــاحــيــة أخـ
الــــعــــام لــلــســكــان واملـــســـاكـــن واملـــنـــشـــآت 2017 
 43 تشكل  الفلسطينين  الــاجــئــن  نسبة   

ّ
أن

الــســكــان الفلسطينين  املــائــة مــن مــجــمــل  فــي 
الكثافة  وبــلــغــت  فلسطن.  دولـــة  فــي  املقيمن 
العام  فــي نهاية  فــي دولــة فلسطن  السكانية 
2018 نحو 816 فــردا/ كــم2 بواقع 522 فــردا/ 
كم2 في الضفة الغربية و5.375 فردا/ كم2 في 
قطاع غــزة، علمًا بــأن 66 فــي املــائــة مــن سكان 

قطاع غزة هم من الاجئن، ويعتبر قطاع غزة 
من أكثر املناطق ازدحاما وكثافة في السكان 
فــي الــعــالــم، مما ســاهــم بــارتــفــاع حــاد بمعدل 

البطالة في قطاع غزة.

استيطان
على صعيد آخر، بلغ عدد املواقع االستيطانية 
نهاية  فــي  اإلســرائــيــلــيــة  العسكرية  والــقــواعــد 
العام 2017 في الضفة الغربية 435 موقعًا، من 
بينها 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية 
املائة  في   47 مستوطنًا،   653.621 فيها  يقيم 
من املستوطنن يسكنون في محافظة القدس 
مستوطنًا   306.529 نــحــو  عـــددهـــم  بــلــغ  وقـــد 
الــقــدس.  فــي  مــســتــوطــنــًا   225.335 بينهم  مــن 
وتشكل نسبة املستوطنن إلى الفلسطينين 
في الضفة الغربية نحو 23 مستوطنًا مقابل 
 100 فلسطيني، في حن بلغت أعاها في 

ّ
كل

مقابل  مستوطنًا   70 بنحو  القدس،  محافظة 
 100 فلسطيني. 

ّ
كل

وعــزل جــدار الضم والتوسع أكثر مــن 12 في 
املــائــة مــن مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة، مــمــا أدى 
إلــى فــرض قيود على نحو 1.9 مليون نسمة 
الــجــدار و/أو  قريبة من  يعيشون في مناطق 
املستوطنات، نحو 400 ألف نسمة من بينهم 
 الـــذي 

ّ
ــإن يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق )ج(. كـــذلـــك، فــ

يحيط بالقدس يبلغ طول الجزء املكتمل منه 
93 كيلومترًا ويعزل نحو 84 كيلومترًا مربعًا 
فــي حــن يبلغ  الــقــدس،  مــن مساحة محافظة 
طول الجزء غير املكتمل 46 كيلومترًا وسيعزل 

نحو 68 كيلومترًا مربعًا من مساحتها. 
وبـــــلـــــغـــــت مـــــســـــاحـــــة مـــــنـــــاطـــــق الــــــنــــــفــــــوذ فـــي 
الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية  املستوطنات 
 ،2018 نــهــايــة  فـــي  مـــربـــعـــًا،  كــيــلــومــتــرًا   541.5

ــة مــن  ــائــ ــا نــســبــتــه نـــحـــو 10 فــــي املــ وتـــمـــثـــل مــ
مساحة الضفة الغربية، فيما تمثل املساحات 
املصادرة ألغراض القواعد العسكرية ومواقع 
ــائـــة من  الـــتـــدريـــب الــعــســكــري نــحــو 18 فـــي املـ

مساحة الضفة الغربية.
ها 

ّ
أن على  املصنفة  األراضــــي  مساحة  وتبلغ 

عالية أو متوسطة القيمة الزراعية في الضفة 
الغربية نحو 2 مليون و72 ألف دونم، وتشكل 
نحو 37 في املائة من مساحة الضفة الغربية، 
ال يــســتــغــل الــفــلــســطــيــنــيــون مــنــهــا ســــوى 931 
االحتال  انتهاكات  وتعتبر  دونــم.  و500  ألفًا 
اإلســرائــيــلــي أحـــد أهـــم أســبــاب عـــدم استغال 
األراضــــــي الـــزراعـــيـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، إذ 
نـــحـــو 60 فــي  املـــنـــاطـــق املــصــنــفــة )ج(  تــشــكــل 
املــائــة مــن مــســاحــة الــضــفــة الــغــربــيــة والــتــي ما 
زالت تقع تحت سيطرة االحتال اإلسرائيلي 
الكاملة، األمر الذي أدى إلى حرمان كثير من 
املزارعن من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها 
ــة فــيــهــا، ما  أو الــعــنــايــة بــاملــســاحــات املــــزروعــ
ــــاك مــعــظــم املـــــزروعـــــات فــــي هـــذه  ــــى هـ أدى الـ
املــنــاطــق، بــاإلضــافــة إلـــى تــجــريــف املـــزروعـــات 
واقتاع األشجار إذ قام االحتال اإلسرائيلي 
العام  خــال  7.122 شجرة  واقــتــاع  بتجريف 
ــار الــتــي تم  2018، وبـــذلـــك يــبــلــغ عــــدد األشـــجـ
اقــتــاعــهــا أكــثــر مــن مــلــيــون شــجــرة مــن الــعــام 
2000 حتى نهاية العام 2018، وجرى تحويل 
لـــزراعـــتـــهـــا  لــلــمــســتــوطــنــن  الــــدونــــمــــات  آالف 
فــبــلــغــت املــســاحــة املـــزروعـــة فـــي املــســتــوطــنــات 
الــعــام 2018 نحو 110 آالف  اإلســرائــيــلــيــة فــي 

دونم غالبيتها من املزروعات املروية.
وتـــبـــلـــغ مـــســـاحـــة األراضـــــــــي الـــتـــي يــســتــغــلــهــا 
ــبـــاشـــر فــي  ــلــــي بـــشـــكـــل مـ ــيــ االحـــــتـــــال اإلســــرائــ
املناطق املصنفة )ج( نحو 2 مليون و642 ألف 

دونم وتشكل ما نسبته 76 في املائة من مجمل 
مساحتها  تبلغ  الــتــي  )ج(  املصنفة  املــســاحــة 
اإلجــمــالــيــة 3 مــايــن و375 ألـــف دونــــم، فيما 
تبلغ املساحة املصنفة )أ( نحو مليون دونم، 
وتبلغ املساحة املصنفة )ب( نحو مليون و35 
ألــف دونــم، وتبلغ املساحة املصنفة »أخــرى« 

نحو 250 ألف دونم.
وهــدم االحتال 471 مبنى خال العام 2018، 
من بينها 215 مبنى في محافظة القدس حيث 
جــرى تهجير 217 فلسطينيًا من بينهم 110 
أطفال، كما قام االحتال اإلسرائيلي في العام 
2018 بإصدار أوامر بترحيل 12 تجمعًا بدويًا 
فلسطيني   1.400 نحو  تضم  الــقــدس  شــرقــي 
ضمن الجهود الرامية لتهويد القدس. وخال 
ــتــــال بــتــرخــيــص بــنــاء  الـــعـــام 2018 قــــام االحــ
االحــتــال  وأصـــدر  استيطانية.  وحـــدة   5.820
فــي الــعــام نــفــســه أوامــــر بــهــدم 546 مــبــنــى في 

الضفة الغربية والقدس.
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صنعاء ـ العربي الجديد

نــــســــاء كــــثــــيــــرات فـــــي الــــيــــمــــن يـــتـــعـــّرضـــن 
لــاعــتــداء والــعــنــف، وقــلــة فــقــط يفصحن 
عـــن تــلــك الــــحــــوادث. الــــعــــادات والــتــقــالــيــد 
الـــيـــمـــنـــيـــة تـــكـــبـــل املـــــــــرأة وتـــجـــعـــلـــهـــا غــيــر 
قــادرة على الحديث عن هــذه املمارسات. 
الــريــمــي )16 عـــامـــًا( مـــن صنعاء  ســمــيــرة 
زوجها  قبل  من  مــرارًا  لاعتداء  تعرضت 
الــــذي يــكــبــرهــا بــنــحــو 20 عــامــًا. مــع ذلــك، 
امتنعت ألشــهــر عــن الــبــوح بــاألمــر حتى 
ألفراد أسرتها. تقول لـ »العربي الجديد«: 
ــــدي عــلــى الـــــزواج مـــن رجــل  »أجــبــرنــي والـ
ه تقريبًا في مقابل مال استدانه 

ّ
بمثل سن

منه. كان يضربني بشكل مستمر ألسباب 
البكاء  وكــان  التوبيخ،  تستدعي حتى  ال 
املــتــنــفــس الــوحــيــد لـــي حــيــنــهــا«. وتــشــيــر 
إلــى أنــهــا اضــطــرت إلخــبــار والــدهــا بهذه 

االعتداءات »بعد صبر طويل«.
ــا غــــــــادرت مــنــزل  ــهــ ــرة أنــ ــيـ ــمـ وتــــوضــــح سـ
ــــض  ــنــــزل الـــعـــائـــلـــة، »ورفــ ــى مــ ــ زوجــــهــــا إلــ
إلــيــه بعدما رأى حالتي  أعـــود  أن  والـــدي 
من  القــيــتــه  مــا  نتيجة  الــســيــئــة،  النفسية 
قهر وذل على يــديــه«. وتــقــول إن والــدهــا 
»لكنه رفض  بــأن يطلقها،  طالب زوجــهــا 
وســافــر إلـــى املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
للعمل. وتوعد بأخذها بالقوة عن طريق 

املحكمة فور عودته«.
ــًا( ال يــخــتــلــف عن  ــامـ ــام )23 عـ ــهـ ــع إلـ وضــ
ــلـــواتـــي يــتــعــرضــن  غــيــرهــا مـــن الـــنـــســـاء الـ
زوجــهــا  إن  تــقــول  األزواج.  مــن  للتعنيف 
لم يكن عنيفًا من قبل، »وقد تغير مؤخرًا 
أكثر عــدوانــيــة، وأصــبــح يعنفها  ليصبح 
ويضربها كثيرًا ألتفه األسباب«. وتوضح 
لـ »العربي الجديد«: »صبرت كثيرًا عسى 
أن يعود إلى رشده لكن من دون فائدة«، 
مشيرة إلى أن آخر مرة »ضربني بقسوة 
بــواســطــة ســلــك كــهــربــائــي حــتــى تــورمــت 
يــداي ونــزفــت مــن أنــفــي«. تشير إلــى أنها 
غــــادرت مــنــزل زوجــهــا إلـــى مــنــزل أهــلــهــا، 
وانتهى األمــر بأن رفعت دعــوى قضائية 

ضده وخلعته بعدما رفض تطليقها. 
تؤكد إلهام أن الكثير من الرجال يعتقدون 
بأن االعتداء على املرأة حق وقد أتاح لهم 
الدين ذلك، »وهذا مفهوم خاطئ ويحتاج  
إلى مراجعة حقيقية من العلماء والعمل 
عــلــى مـــواجـــهـــتـــه«. وال تــقــتــصــر مــمــارســة 
العنف على األزواج فقط، فلآلباء واألخوة 
ــعــــرض كـــثـــيـــرات  ــتــ ــي ذلــــــــك، وتــ ــ نـــصـــيـــب فـ
لاعتداء من اآلباء واألخــوة. من بن هذه 
النساء إيمان )19 عامًا(، التي تؤكد أنها 

تتعرض للعنف من قبل والدها. 
تتفهم إيمان دوافــع والدها إذ أن الحرب 
ــاع االقــتــصــاديــة غــيــرت ســلــوكــه،  ــ واألوضــ
ــااًل. تــقــول  ــعـ ــفـ وقــــد أصــبــح أكــثــر حــــدة وانـ
الجديد«: »كان والــدي يغضب  »العربي  لـ
مــنــا ويــضــربــنــا. نــحــن أوالده ويـــحـــق له 
كــبــرنــا، وال يحق  ذلـــك. لكنني وأخـــواتـــي 
له أن يضربنا أو يحبسنا خصوصًا إذا 
كانت األسباب تافهة. لن نتعلم شيئًا من 
الضرب املستمر«. وتلفت إلى أنه حرمها 
من التعليم الجامعي و»صرت أعاني من 

حالة نفسية سّيئة«. 
ــــك، تـــؤّكـــد أمـــيـــرة )27 عـــامـــًا( أنــهــا  إلــــى ذلـ
تـــعـــانـــي كــغــيــرهــا مــــن الــيــمــنــيــات بــســبــب 
»ذكـــوريـــة املــجــتــمــع الــيــمــنــي«، إذ ال يحق 
للمرأة أن تعمل أو تبدي رأيها خارج ما 
يحّدده األهل. تضيف لـ »العربي الجديد« 
كبيرة  قيودًا  يفرض  اليمني  املجتمع  أن 

عــلــى املــــــرأة، »بــحــجــة أن تــلــك اإلجــــــراءات 
تــحــمــيــهــا. لــكــن الــحــقــيــقــة أنــــه يــريــدهــا أن 
تــؤكــد أميرة  الــرجــل«.  تبقى تحت رحــمــة 
أن الــحــرب املتواصلة منذ أكــثــر مــن أربــع 
ســنــوات فــي الــبــاد دفــعــت بعض النساء 
إلــى العمل في مهن عــدة، من أجــل توفير 
جعلهن  ما  األساسية،  الحياة  متطلبات 
أكثر عرضة لانتهاكات والعنف. وتدعو 
أمــيــرة الــســلــطــات املــعــنــيــة فــي الــبــاد إلــى 
توعية املجتمع بحقوق املرأة، بما يتوافق 

مع الدين اإلسامي.  
ــنـــســـاء فــــي الـــيـــمـــن ألشـــكـــال  وتـــتـــعـــّرض الـ
ــراء الــتــمــيــيــز  ــ مــخــتــلــفــة مـــن الــعــنــف مـــن جـ
والتقاليد  الــعــادات  بسبب  الجنسن  بن 
اليمنية.  املــنــاطــق  فـــي غــالــبــيــة  املــنــتــشــرة 
هذا ما تؤكده الباحثة في قضايا النوع 
منى  املجتمعي  والــتــعــايــش  االجــتــمــاعــي 
الـــحـــداء اســتــنــادًا إلـــى الــوقــائــع الــيــومــيــة. 
تــضــيــف لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن حجم 
الــعــنــف بــحــق املـــــرأة الــيــمــنــيــة كــبــيــر، لكن 
النساء ال يستطعن اإلباغ عن ذلك بفعل 
العنف  »مــا يزيد من  الــعــادات والتقاليد، 

املبني على أساس النوع االجتماعي«. 
العنف  زادت  الـــحـــرب  أن  الـــحـــداء  وتـــؤّكـــد 
ضـــد الــنــســاء بــشــكــل الفــــت، ال ســيــمــا بن 

الــنــازحــات، الــلــواتــي يعشن فــي مخيمات 
الــجــســدي  للعنف  يــتــعــرضــن  إذ  ــنـــزوح،  الـ
والــــنــــفــــســــي والـــــتـــــحـــــرش واملــــضــــايــــقــــات 
املـــســـتـــمـــرة. تــشــيــر إلــــى أن نــســبــة جــرائــم 
الــعــنــف ضــد الــنــســاء والــفــتــيــات مــنــذ بــدء 
الحرب قبل أكثر من أربع سنوات »ارتفعت 
لتصل إلى نحو 70 في املائة«، الفتة إلى 
أن بعض منظمات املجتمع املدني »أعدت 
مــســودة مــشــروع قــانــون بــشــأن مناهضة 
الــعــنــف ضـــد الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات، وتــمــت 
ــع املــتــخــصــصــن فــــي هـــذا  مـــراجـــعـــتـــهـــا مــ
املجال، لكن لأسف توقف العمل نتيجة 

الحرب التي تشهدها الباد«.
وال يــقــتــصــر الــتــعــنــيــف ضـــد املــــــرأة على 
وكــشــفــت  ــمــــن.  ــيــ الــ ــي  ــ فـ واألهـــــــــل  األزواج 
املنظمة اليمنية ملكافحة االتجار بالبشر 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، أنها 
تــلــقــت عــــددًا مـــن الــبــاغــات عـــن اخــتــطــاف 
وإخفاء ما يقارب 120 امرأة في العاصمة 
ــًا أن جــمــاعــة  ــقــ ــنــــعــــاء، لــتــكــتــشــف الحــ صــ
الــلــه )الــحــوثــيــن( تحتجزهن في  أنــصــار 
فيا في شارع تعز في صنعاء، وتعذبهن 
وتمارس العديد من االنتهاكات بحقهن، 
وقد أفرجت عن نحو 40 منهن في مقابل 

فدية مالية.

العنف مستمّر بحق المرأة اليمنية

معاناة المرأة كبيرة )عيسى أحمد/ فرانس برس(

تساهم في تأمين دخل أسرتها )عيسى أحمد/ فرانس برس(

تزداد الضغوط على 
المرأة )نظير الخطيب/ 

فرانس برس(

الحق الذي ال يموت )علي جاد اهلل/ األناضول(

471
مبنى فلسطينيًا هدمها االحتالل، 

خالل العام 2018، من بينها 215 مبنى 
في محافظة القدس المحتلة

إضافة إلى الحرب 
واألزمة االقتصادية، 
تعاني المرأة اليمنية 
من العنف من قبل 

األزواج واآلباء بفعل 
العادات والتقاليد، 
والتي تجبرها على 

الصمت
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ما بعد الثورة: هل تحررت صحافة السودان؟
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

والكتابة  التغطية  االنــفــتــاح وحــرّيــة   
ّ

لــعــل
هــــي مــــن أبـــــــرز مـــكـــتـــســـبـــات الــصــحــافــيــن 
التي  الــشــعــبــيــة  الـــثـــورة  إزاء  الــســودانــيــن 
أطاحت بنظام عمر البشير.  لكن، وبينما 
 الرقابة تبددت 

ّ
يؤكد عاملون في املجال أن

رون بريادتها وحياديتها ووعيها 
ّ

ويبش
انتشار نوٍع  إلى  ، يشير آخــرون 

ً
مستقبال

جديد من الرقابة واستمرار من لهم عالقة 
بالنظام السابق في العمل الصحافي، وال 

يتفاءلون بمستقبل القطاع.

غياب الخطوط الحمراء
بــعــد حــرمــانــهــا مـــن الــكــتــابــة بـــقـــرار أمــنــي 
البشير،  املــعــزول، عمر  الرئيس  نظام  مــن 
ــاودت الــصــحــافــيــة الـــســـودانـــيـــة، سهير  ــ عــ
في  اليومية  زاويتها  كتابة  الرحيم،  عبد 
ها »تحررت 

ّ
 أن

ً
صحيفة »االنتباه«، مؤكدة

ــع بــقــيــة الـــكـــتـــاب والــصــحــافــيــن مـــن كل  مـ
قيود املاضي التي كّبلهم بها النظام«.

 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ الرحيم  عبد  تقول 

املــنــاخ الــصــحــافــي تــغــّيــر كليًا بــعــد نجاح 
الــثــورة فــي الـــســـودان. فليس هــنــاك رقابة 
فــي عهد  األمــنــيــة  السلطات  )كــانــت  قْبلية 
ــا ُيـــنـــشـــر فــــي الــصــحــف  ــدد مــ ــحـ الــبــشــيــر تـ
ــدور بــســبــب  ــ ــــصـ وتـــحـــجـــب صـــحـــفـــًا عــــن الـ
مــحــتــوى صــفــحــاتــهــا( وال رقـــابـــة ذاتـــيـــة، 
ه لم ُيحجب لها حتى اآلن، حسب 

ّ
بدليل أن

قولها، أي مــادة كتبتها، ولم يجِر تعديل 
أو حتى  كتبته،  أي حــرف  على  تغيير  أو 

 كما كان يحدث في السابق.
ً
إضافة

كانت  املاضي  في  ــه 
ّ
أن الصحافية  توضح 

هــنــاك خــطــوط حـــمـــراء تــضــعــهــا األجــهــزة 
بـــحـــيـــث ال يــســتــطــيــع أي كــاتــب  األمـــنـــيـــة 
تشمل موضوعات  وهــي  منها،  االقــتــراب 
ــيــــات حـــكـــومـــيـــة وفـــــــي الــــحــــزب  وشــــخــــصــ
 أن تلك الخطوط »تالشت 

ً
الحاكم، مؤكدة

ــلـــة عـــلـــى ذلـــك  ـ
ّ
ــدل تـــمـــامـــًا بـــعـــد الـــــثـــــورة«، مـ

بــأنــهــا كــتــبــت حــتــى عـــن رئـــيـــس املــجــلــس 
العسكري االنتقالي، عبد الفتاح البرهان، 
ــــــوش كـــــدا يــــا بــــرهــــان«.  تـــحـــت عــــنــــوان »مـ
 الصحافة 

ّ
أن الــرحــيــم  وتــــرى ســهــيــر عــبــد 

املقبلة  املرحلة  خــالل  ستكون  السودانّية 
 األقالم 

ّ
على قدر التحّديات، خصوصًا أن

الــصــحــافــيــة لــهــا درجــــة عــالــيــة مــن الــوعــي 
 

ّ
الوطني وتدرك كذلك مسؤوليتها في ظل

مـــؤامـــراٍت داخــلــّيــة وخــارجــّيــة على البالد 
أن اإلعالم   

ً
الثورة تحديدًا، معتبرة وعلى 

 سيكون شريكًا جوهريًا في التنوير 
ّ

ككل
الذي تحتاجه الثورة والبالد.

استمرار النظام السابق
لكن الصحافي أحمد يوسف التاي، الذي 
عــمــل مـــن قــبــل رئــيــســًا لــتــحــريــر صحيفة 
»الــصــيــحــة« ال يــوافــقــهــا الــــــرأي. إذ يــقــول 
ألّي  متفائل  غير  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

دور يمكن أن تلعبه الصحافة في املرحلة 
قــادريــن،  غير  عليها  القائمن  ألن  املقبلة 
ــقـــديـــره، عــلــى تـــجـــاوز الــحــواجــز  حــســب تـ
ــفــهــا الـــنـــظـــام الــســابــق 

ّ
الــنــفــســّيــة الـــتـــي خــل

على  القبلية  للرقابة  ممارسته  خــالل  من 
الـــصـــحـــف ومــــصــــادرتــــهــــا ومـــحـــاصـــرتـــهـــا 
إعــالنــيــًا، ومــنــع كــتــاب الــــرأي مــن الكتابة، 
 عــــن االســــتــــدعــــاءات واالعـــتـــقـــاالت 

ً
فـــضـــال

بواسطة األجهزة األمنية.
 آخـــر يــحــول دون 

ً
ويــضــيــف الـــتـــاي عـــامـــال

ــة بــــــدورهــــــا فـــــي تـــقـــديـــم  ــافــ ــام الــــصــــحــ ــ ــيـ ــ قـ
السلطات  ومراقبة  والحقائق  املعلومات 
والكشف عن مواقع الدولة العميقة، وهو 
عامل استمرار هيمنة أشخاص لهم عالقة 

بالنظام السابق بشكل أو بآخر. 
 تلك الهيمنة لها أثرها الواضح 

ّ
وُيبّن أن

ــتـــم فــقــط  ــه يـ ــ ــتــــى مــــا يـــنـــشـــر تـــشـــعـــر أنــ »حــ
 
ً
قناعة الجديد وليس  الوضع  تماهيًا مع 

الذين  التحرير   أو رؤســـاء  الناشرين  مــن 
لديهم مصالح مع النظام القديم، ولديهم 
ــه مـــوجـــود وســيــعــود فـــي أي  إحـــســـاس أنــ

تزال  »الصحف ال   
ّ
أن إلــى  لحظة«، مشيرا 

ــي نـــشـــر مـــلـــفـــات فـــســـاد الــنــظــام  ــردد فــ ــتــ تــ
الــســابــق وتــتــردد حــتــى فــي نــشــر حـــوارات 

مهمة وذات صلة بالواقع«. 
 املــطــلــوب مــن الــصــحــافــة اآلن 

ّ
كــمــا يـــرى أن

نبض  لعكس  املهني  بدورها  »القيام  هو 
الجماهير وممارسة الضغوط على القوى 
السياسية للعمل على تصفية مؤسسات 
النظام السابق ومحاكمة رموزه، كشروط 

ضرورية إلكمال الثورة«.

حرية تغطية
من جانبه، يرى مراسل وكالة »األناضول«، 
 ما حدث بعد الثورة 

ّ
بهرام عبد املنعم، أن

لــلــعــمــل الــصــحــافــي هـــو »قـــفـــزة كــبــيــرة في 
الحريات الصحافية«، مضيفًا في حديث 
البائدة   »السلطات 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ

قامت بسحب ترخيص عمله منذ يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، ولــــم تــســمــح له 

رسميًا بالعمل إال بعد سقوط النظام«.
ه »في املاضي لم يسمح ملراسلي 

ّ
ويقول إن

الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة بـــالـــخـــروج بــكــامــيــرا 
ــدور مـــن احــتــجــاجــات في  ــ ــا يـ لــتــصــويــر مـ
من  باستضافة  لهم  ولــم يسمح  الــشــارع، 
ــن الـــحـــديـــث مع  ــاؤون، إذ يــمــنــعــون مـ يــــشــ
شــخــصــيــات مــعــارضــة بـــصـــورة صــارخــة 
ــا كـــانـــت تــصــنــفــهــم الــســلــطــات  بــحــســب مــ
األمــنــيــة فـــي عــهــد الــبــشــيــر«. ويـــؤكـــد عبد 
األنــــبــــاء  وكـــــــــاالت  »مــــراســــلــــي   

ّ
أن املـــنـــعـــم 

يجدون  الفضائية  القنوات  أو  والصحف 
 فـــي الـــحـــركـــة وفــــي الــعــمــل 

ً
ــة  واســــعــ

ً
حـــريـــة

املواضيع،  اختيار  ــام، وفــي  األيـ  هــذه 
ّ

ككل
ــن فـــعـــل شــــــيء إال  ــ وال شــــــيء يــمــنــعــهــم مـ
 
ّ
القانون«، بحسب تعبيره. ويشير إلى أن
السودانية  الصحف  تــوزيــع  »إحـــصـــاءات 
ــعـــت بــنــســبــة كـــبـــيـــرة ألن الــصــحــافــة  ــفـ ارتـ
باتت حرة تمامًا وتمارس عملها بمهنية 
عالية جــدًا«، متوقعًا أن تجتاز الصحافة 
ــات وتـــصـــبـــح  ــديــ ــحــ ــتــ  الــ

ّ
الــــســــودانــــيــــة كـــــــل

صحف  كبريات  مــن  السودانية  الصحف 
اإلقليم.

رقابة جديدة؟
 الــكــاتــب الــصــحــافــي، مــحــمــد عــثــمــان 

ّ
لـــكـــن

إبراهيم، يلفت إلى »ظهور نوع جديد من 
 مظهره 

ّ
الـــثـــورة«، ويــقــول إن الــرقــابــة بعد 

عــلــى  لـــلـــحـــصـــول  ــيــــب  ــتــــرهــ »الــ ــو  ــ هـ األول 
مواقف  على  للعقاب  والتقريع  املــســانــدة، 
»الـــعـــربـــي  ســـابـــقـــة«.ويـــضـــيـــف إبـــراهـــيـــم لــــ
 »هذا النوع من الترهيب يجد 

ّ
الجديد« أن

ســوقــًا رائـــجـــة هــــذه األيـــــام بـــوجـــود تكتل 
ضخم مــن الــنــاس، وهــم ليسوا مــن القراء 
تام  تفّرغ  حالة  في  للصحف،  التقليدين 

للنشاط السياسي. 
وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــم يـــتـــنـــاوبـــون عـــلـــى قـــــراءة 
ــدة ويــصــنــعــون مــوقــفــًا  ــواحــ الــصــحــيــفــة الــ
مــحــتــويــاتــهــا  إزاء  )قـــطـــيـــعـــيـــًا(  جـــمـــاعـــيـــًا 
ــقـــي والـــتـــمـــحـــيـــص  ــلـ ــتـ ال يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـ
الــفــردي املــعــتــاد، مــا يجعل ســطــوة هــؤالء 
»محاولة  إلــى  أكــبــر«، ويشير  الترهيبين 
ــن الــــصــــحــــف والـــصـــحـــافـــيـــن  ــ الــــعــــديــــد مــ
والـــكـــتـــاب، الـــذيـــن كـــانـــوا مــحــســوبــن على 
الــنــظــام الــســابــق، الــتــخــلــص مــن مواقفهم 
الــقــديــمــة الــتــي بـــاتـــوا يــشــعــرون بــالــخــزي 
منها والظهور بمظهر جديد يضمن لهم 
االستمرار بعد تركيب قناع ثوري جديد«.
 »املرحلة املقبلة تحتاج 

ّ
ويقول إبراهيم إن

إلى قانون جديد للصحافة ونقابة مهنية 
ــدة، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــديــ ــ ــدة وصــــحــــف جــ ــ ــديـ ــ جـ
عـــدد مــحــدود مــن الــصــحــف الــتــي يديرها 
أغلب   

ّ
فــإن مــحــدودة.  برساميل  ناشروها 

بالنظام  مباشر  بشكل  مرتبطة  الصحف 
السابق وأجهزته األمنية وحزبه الذي كان 
حاكمًا، ال يمكن لتلك الصحف اإلستمرار 
الصحف تحتاج   

ّ
أن ويــرى  املنهج«.  بذلك 

كذلك لفتح التنافس ورفع األجور بحيث 
ــقــــدرات األرفـــــع من  تــســتــوعــب أصـــحـــاب الــ
ــفـــرق الــصــحــافــيــة الــحــالــيــة الـــتـــي تعمل  الـ
الفراغ  وهــو  الــفــراغ  تعبئة  نظام  بموجب 

الناتج عن هجران األفضل.

حياد واستقاللية 
ــافــــي مــحــمــد  ــد الــــصــــحــ ــ ــــؤكـ ــه، يـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
الــصــحــافــة قبل  »مـــمـــارســـة   

ّ
أن الـــبـــشـــاري 

الــثــورة حيث  بعد  تمامًا  تختلف  الــثــورة 
الــحــريــات الـــواســـعـــة«، مــشــيــرًا فـــي حــديــث 
ــه »بعد سقوط 

ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  لـ

الــنــظــام الــبــائــد بـــات بــإمــكــان الصحافين 
تــقــديــم تغطية مــحــايــدة ومــســتــقــلــة، حتى 
ــة بـــالـــفـــســـاد بـــاتـــت  ــاصــ ــخــ ــلــــومــــات الــ ــعــ املــ
املاضي  »بينما كنا في  تنشر«. ويضيف 
نحصل عليها لكن يصعب نشرها بقرار 
مــــن رؤســـــــاء الـــتـــحـــريـــر أحـــيـــانـــًا أو بـــقـــرار 
ويشير  أخـــرى«.  أحيانًا  األمنية  األجــهــزة 
 »أخبار املعارضة وحتى 

ّ
البشاري إلى أن

الحركات املسلحة صارت تتصدر املشهد 
الـــصـــحـــافـــي، بــيــنــمــا فــــي املــــاضــــي كــانــت 
خطوطًا حمراء ممنوعا االقتراب منها أو 

حتى تصويرها«.

استمرار هيمنة أشخاص 
لهم عالقة بنظام البشير 

على صحف

يختلف الصحافيون السودانيون على تقييم وضع حرياتهم ما بعد الثورة. فبينما يرى البعض أّن الرقابة اختفت 
والتغطيات أصبحت أكثر استقاللية، يشير آخرون إلى استمرار ذيول النظام السابق أو بروز رقابة جديدة

تزامنًا مع التظاهرات املليونية في الخرطوم الشهر املاضي، 
تسيير  عزمها  السودانيني«،  الصحافيني  »شبكة  أعلنت 
من  الحكومية  اإلعالمية  األجهزة  بتحرير  تطالب  مواكب 
وّجــه  البشير،  عمر  الرئيس  إطــاحــة  ومنذ  النظام.  قبضة 
الحكومية  لألنباء  الــســودان  لوكالة  انتقادات  صحافيون 
اهتمامها  لعدم  واإلذاعـــة،  الحكومي  وللتلفزيون  )سونا( 
ــزب املــؤتــمــر  ــثــورة واســتــمــرارهــا فـــي خــدمــة أجـــنـــدة حـ بــال
الوطني. والشهر املاضي، أعفى رئيس املجلس العسكري 
ــام للهيئة  ــعـ ــر الـ ــديـ ــان، املـ ــرهـ ــبـ االنـــتـــقـــالـــي، عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
لــإذاعــة والــتــلــفــزيــون، محمد حــاتــم سليمان،  الــســودانــيــة 
مــن منصبه، بعد انــتــقــادات اإلعــالمــيــني. هــذا فيما رفض 
صحافيون سودانيون قرار البرهان بتكليف عبد املاجد 
الرئيس  لنظام  اإلعالمية  الرموز  كأحد  املصنف  هــارون، 

املعزول، بتسيير أعمال منصب وكيل وزارة اإلعالم.
مايو/أيار   3( الصحافة  لحرية  العاملي  اليوم  مع  وتزامنًا 
ــة والتلفزيون  املــاضــي(، انــضــم عــامــلــون فــي قــطــاع اإلذاعــ
الــســودانــي إلــى »مــوكــب املليون« أمــام مقر الجيش وسط 

السلطة  بتسليم  الــعــســكــري  املــجــلــس  ملــطــالــبــة  الــخــرطــوم 
إلدارة مدنية، منطلقني من أمام مقر وزارة اإلعالم. وندد 
الحاكم  الــوطــنــي«  املــؤتــمــر  »حـــزب  بسيطرة  الصحافيون 
سابقًا فــي على مؤسسات اإلعـــالم فــي الــســودان، وعــدم 
إتاحة الفرصة للعاملني لعكس الوقائع الحقيقية للشعب 

السوداني، وعدم إتاحة الفرصة للرأي اآلخر.
عن  عــادل،  األزرق«، حذيفة  »النيل  قناة  في  املذيع  وأعلن 
ــة والــتــلــفــزيــون  ــ حــمــلــة وســـط اإلعــالمــيــني فــي قــطــاع اإلذاعـ
الشعب  الدفاع عن حق   

ً
يتولى مستقبال لتأسيس جسم 

السوداني في معرفة الحقيقة، مؤكدًا رغبة الكيان الجديد 
لـــ »تجمع املهنيني الــســودانــيــني« الــذي يعّد  فــي االنــضــمــام 

محرك الثورة السودانية.
من جهة ثانية، دان املخرج التلفزيوني، عبادي محجوب، 
في حديث لـ »العربي الجديد« كل ما صدر خالل 30 سنة 
من فصل تعسفي وإحالة للصالح العام وتدمير للشاشة 
السودانية ولإذاعة، مشددًا على أهمية »قيام مؤسسات 

إعالمية جديدة من أجل وطن جديد«.

معركة تحرير

MEDIA
منوعات

قضية 
أسانج

لندن ـ العربي الجديد

إعــادة فتح  اإلثنني،  السويدي،  العام  االدعــاء  أعلن 
»ويكيليكس«،  مــؤســس  االغــتــصــاب ضــد  قضية 
ــعــام في  جــولــيــان أســـانـــج. وقــالــت نــائــبــة املــدعــي ال
السويد، إيفا ماري بيرسون في مؤتمر صحافي 
ــزال هــنــاك ســبــب محتمل  فــي اســتــوكــهــولــم »ال يــ
االغتصاب«،  ارتكب جريمة  أسانج  أن  في  للشك 

 »تــقــيــيــمــي هـــو أن االســـتـــجـــواب الــجــديــد 
ً
مــضــيــفــة

ــاء تهمة االعــتــداء  ألســانــج مــطــلــوب«. ووجـــه االدعــ
ه دأب 

ّ
لكن الجنسي ألسانج ألول مــرة في 2010، 

على نفي التهمة منذئذ. وطلب األخير اللجوء إلى 
ســفــارة اإلكــــوادور فــي لــنــدن، فــي يونيو/حزيران 
سقطت  وقـــد  لــلــســويــد.  تسليمه  ــب 

ّ
لــتــجــن  ،2012

الزمن  بمرور  الجنسي  االعــتــداء  بتهمة  الشكوى 
في  السويد مالحقاتها  أسقطت  ثم   ،2015 سنة 

عدم  بسبب   2017 أيار/مايو  في  الثانية  القضية 
القدرة على متابعة التحقيق.

واعتقلت الشرطة البريطانية، أسانج، في الحادي 
اإلكـــوادور  ألغت  بعدما  إبريل/نيسان،  مــن  عشر 
الــلــجــوء الــســيــاســي املــمــنــوح لـــه. ويــقــضــي أســانــج 
إثر  بريطانيا  فــي  أســبــوعــًا  لــــ50   سجنية 

ً
عــقــوبــة

إدانته بانتهاك شروط اإلفــراج املؤقت في اململكة 
ــادة الــســويــد فتح  ــ املــتــحــدة عـــام 2012. وبــعــد إعـ

القضية، ستقرر بريطانيا ما إذا كانت ستسلمه 
املتحدة. وطلبت  الواليات  أو  االسكندنافية  للدولة 
على  »التآمر«  بـ تتهمه  إذ  أســانــج،  م 

ّ
تسل األخــيــرة 

خلفية مساعدته املحللة السابقة في االستخبارات 
على  الحصول  فــي  مانينغ  تشيلسي  األميركية 
الدفاعية  الــوثــائــق  آالف  إلـــى  لــلــوصــول  كلمة ســر 
الــســريــة. ويـــواجـــه أســانــج احــتــمــال الــســجــن حتى 

خمس سنوات في هذه القضية.

رقابة كثيفة على الصحافة السودانية في عهد البشير )أوزان كوزي/فرانس برس(
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أماكن استثنائية

جزيرة صقلية الملونة

طرابزون الخالبة

سيدي بوسعيد 

منالي الهندية

صحيح أن حب زيارة واكتشاف مدن وعواصم جديدة يشكل متعة عند الجميع، لكن 
لبعض األماكن رمزية خاصة في قلوب كبار السن. هذه الفئة العمرية، ال يستهويها 
أماكن  زيــارة  الجبال. تفضل  لتسلق  السير لساعات  أو  الشبابية،  املغامرات  خوض 
طبيعية، االستمتاع بالحقول واملراعي الخضراء، أو االسترخاء أمام الشواطئ، سماع 
تقاليد وثقافات  التعرف على  إلى  التراثية، وتناول وجبة صحية، إضاقة  املوسيقى 
مختلفة، تمدهم بالطاقة اإليجابية، وتشعرهم بالسعادة، وفي الوقت نفسه تكون ذات 
تكاليف مادية بسيطة. ومنذ سنوات، بدأت معظم وكاالت السياحة في تحضير برامج 
مدينتي  فــإن  العاملية،  السياحة  منظمة  وبحسب  الــســن،  لكبار  مخصصة  سياحية 
سيدي بوسعيد التونسية، منالي الهندية، كانتا من ضمن الوجهات املحببة، واألكثر 
جذبًا ملن تخطوا سن الستني. ما رأيكم بالتخطيط لرحلة استثنائية، يتخللها الكثير 

)Getty( من املرح، واالسترخاء، والصفاء والهدوء النفسي؟

جديدًا  نمطًا  السياح  يجد  أهلها،  وتقاليد  بثقافات  واملتنوعة  امللونة،  الجزيرة  تلك  في 
للحياة، واللهو، والترفيه. تجذب صقلية كبار السن، نظرًا ملوقعها الجغرافي املطل على 
التي ال تنتهي،  البحر، وهدوء فنادقها، هندسة بيوتها، قصص شوارعها وساحاتها 
إضافة إلى ترحيب سكانها بالضيوف. تتميز الجزيرة باحتوائها على مئات املحميات 
لكبار  السياحي  البرنامج  العامة. يضمن  إلى تنوع حدائقها  الخالبة، إضافة  الطبيعية 
الشرقي  الساحل  على  املتواجد  آتنا  بركان  زيــارة  منها  متنوعة،  كثيرة  أماكن  السن 
للجزيرة، والذي يعد واحدًا من أهم عوامل جذب السياح للجزيرة وهو أكبر بركان نشط 
في أوروبا، كما يقصد السياح الكثير من املعابد اليونانية، واإليطالية القديمة. وبالتأكيد 
الطعام  النشاطات املمتعة. ويعتبر  البحر من أكثر  فإن زيــارة الجزر لالسترخاء قبالة 
املميزة، وترحيب أصحاب  بنكهته  يتميز  إذ  السياحة،  أهم معالم  املحلي من  الصقلي 

)Getty( .املطاعم بالسياح واالعتناء بهم

السن في قرية  العود، يجلس كبار  أنغام  على 
بــلــدان،  أوزنــجــول. جنسيات مختلفة مــن عــدة 
التقليدية  واألناشيد  األغاني  بسماع  ُيطربون 
التركية، حتى العربية واألجنبية في تلك القرية 
الــواقــعــة شــمــال تــركــيــا. تــجــذب قــريــة وبــحــيــرة 
التقليدية  لألجواء  نظرًا  السن،  كبار  أوزنجول 
ــتـــي تــلــبــي رغــبــات  الـــتـــي يــقــيــمــهــا الـــســـكـــان، والـ
هـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة. تتميز الــقــريــة، بــأجــوائــهــا 
الوقت،  طــوال  األجـــواء  يغطي  الضباب  اللطيفة. 
البحيرة في  تقع  املكان.  يزيد من روحانية  ما 
خضراء.  جبلية  مرتفعات  تحدها  عميق،  واد 
بــإيــالء االهتمام  بــدأت السلطات فــي طــرابــزون 
لسياحة كبار السن منذ 4 سنوات وفق بيانات 
أماكن  املدينة من  به  تتمتع  ملا  صحافية، نظرًا 
ترفيهية وطــبــيــعــة خــالبــة، إضــافــة إلـــى وجــود 
الكثير من مراكز العالجات الطبيعية. هذا ليس 
كل شيء، في طرابزون تتنوع األماكن الجاذبة، 
كمرتفعات السلطان مراد، حيث تقام احتفاالت 
منتجع  إلــى  إضافة  تراثية،  ليلية  ومهرجانات 
حيدر نبي الطبيعي، ودير سوميال التاريخي. 

)قدرية أيدن/األناضول(

على سواحل البحر املتوسط، تطل مدينة سيدي بوسعيد التونسية، مدينة فريدة بأهلها، هندستها، حتى برائحتها 
تمنحهم  ألنها  السن،  كبار  املدينة  هــذه  تالئم  تألقها.  من  ويــزيــدان  مبانيها  على  يطغيان  واألزرق  األبيض  الذكية. 
الصفاء، واالسترخاء أمام البحر لساعات. في املقاهي واملطاعم املنتشرة هناك، يقضي كبار السن أوقاتهم في تذوق 
املأكوالت التونسية التقليدية، والتعرف على تراث وثقافة مختلفة. األنشطة الترفيهية ربما محدودة، لكنها مبهجة 
جدًا. السير والتجوال في الشوارع التقليدية الضيقة، زيارة املدينة القديمة، تبادل األحاديث مع السكان والتجار، شراء 
املنتجات اليدوية، من األشياء الجميلة واملفرحة عند السائح. يقضي السياح فترات بعد الظهر، بالجلوس في املقاهي 
الخشبية القديمة، بالقرب من خليج تونس. وتخصص رحالت بحرية على منت قوارب صغيرة، تأخذ السياح إلى 
منتصف البحر. ومن يحب اآلثار، فإن سيدي بوسعيد تحتوي الكثير منها، وأبرزها، قصر دار نجمة الزهراء، متحف 

دار العنابي، وغيرها الكثير. )فتحي بلعيد/فرانس برس(

في أعالي جبال الهماليا، تطل مدينة منالي. يطلق عليها الوردة الساحرة في البستان الهندي. تتميز بمناظرها 
الطبيعية الخالبة، بالهدوء واالسترخاء. في وادي سوالنغ، يمضي السياح، أوقاتهم بني أحضان الطبيعة، يسيرون 
املطاعم  والبحيرات، حيث  الــشــالالت  بالقرب من  الــراحــة  يــأخــذون قسطا من  والــغــابــات،  الخضراء  األوديـــة  ضمن 
املدربني، حيث يحلقون على  املظالت مع  االستمتاع بركوب  الترفيهية،  النشاطات  املنتشرة هناك. ومن  الشعبية 
التلفريك الذي يأخذهم بجولة فوق منطقة  علو منخفض، وهي تجربة رائعة بالنسبة لهم. أيضًا يقصد السياح 
هيماتشال براديش املكسوة بالغابات وحقول األزهار. تساعد االحتفاالت واملهرجانات التي تقام في جذب السياح، 
خاصة أن معظمها له طابع قروي، حيث يتم تقديم مزيج غني من ثقافة وتاريخ هذه املدينة الهادئة. أما بالنسبة إلى 
املبيت، فإن الفنادق الخشبية املبنية على الطراز الهندي القديم، تساعد في االسترخاء، قبل البدء بمغامرة جديدة 

)Getty/في اليوم التالي. )فيشال باتناغر
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قــادرًا  تجعله  جماهيرّية  وثقافة  تاريخّية، 
على الحضور، ال فقط في قطاعات الترفيه 
والصناعة الثقافّية، بل أيضًا في املؤسسات 

األكاديمّية.
ــذي تــحــضــر ضــمــنــه  ــ الـــســـيـــاق »الــــعــــربــــي« الــ
أحــداث املسلسل، يجعلنا نسأل عن طبيعة 
النوع الفني )الخيال العلمّي في هذه الحالة( 
ــة الـــجـــمـــهـــور بـــــه، ســــــواء كـــانـــت هـــذه  وعــــاقــ
التماهي  أو  التصديق،  على  قائمة  العاقة 

ــدة الـــســـاخـــرة،  ــاهـ ــشـ ــّي، أو حـــتـــى املـ ــالـ الـــجـــمـ
خصوصًا أن الخيال العلمي العربي ما زالت 
تجاربه متواضعة، وتقتصر على نصوص 
قليلة جدًا، ناهيك عن مسلسات وإنتاجات 

»الجماهير«. ضخمة موجهة لـ
يــفــتــِرض الـــنـــوع الـــفـــنـــّي، لــيــكــون مــألــوفــًا أو 
الــجــمــالــّي،  املــســتــوى   للتصديق عــلــى 

ً
قــابــا

ســـيـــاقـــًا ثــقــافــيــًا وســـيـــاســـيـــًا يــظــهــر ضــمــنــه، 
ويجعل االحتماالت الجمالّية ضمنه جدّية 

عّمار فراس

بدأت الحلقات األولى من مسلسل 
»صانع األحام«، ملخرجه محمد 
توليفة  العزيز، ومن بطولة  عبد 
الــعــرب مــن جنسيات مختلفة.  الــنــجــوم  مــن 
نــتــعــرف فـــي املــســلــســل إلــــى ســـامـــي عـــمـــران، 
ــــث قــــدرة أبــيــه عــلــى تفسير  »الـــعـــالـــم«، ووريـ
الــذي يحاول إيجاد صيغة علمّية  األحــام، 
لــلــتــحــكــم بـــاألحـــام وزراعـــتـــهـــا فـــي الـــدمـــاغ، 
مــــازجــــًا الـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــلـــمـــّيـــة مــــع املــتــخــيــل 
الــشــعــبــّي فـــي الــتــعــامــل مـــع عـــوالـــم األحــــام، 
ــه الــــذاتــــّيــــة وعــصــابــتــن  ــيـــسـ لـــيـــواجـــه كـــوابـ

تحاوالن سرقة ما توصل إليه من أبحاث.
ــي املـــؤتـــمـــر  ــ ــز فــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــبــ ــرج عــ ــ ــخــ ــ قـــــــال املــ
العمل  إن  للمسلسل  الترويجّي  الصحافي 
يـــحـــوي مــســتــويــن: »األول خــيــالــي عــلــمــي، 
ــيــــس مــــن الــســهــل  ــانــــي اجـــتـــمـــاعـــي، ولــ ــثــ والــ
ممتعة«.  عملية  لكنها  بــيــنــهــمــا،  الــتــولــيــف 
ــة لـ  مــا يهمنا فــي الــعــمــل املــقــتــبــس عــن روايــ
هاني نقشبندي، هو تقليد الخيالي العلمي 
الخيال  أو »SI-Fi tradition«، بوصف  نفسه 
ــًا، ولـــيـــد شـــروط  ــيــ الــعــلــمــّي نـــوعـــًا فــنــيــًا وأدبــ

يقال إن دير سانت 
كاترين هو أقدم 

دير في العالم

الحلم في السياق 
العربي مرتبط بالتأويالت 

الماورائية

سُينتج كاتبا »صراع 
العروش« سلسلة جديدة 

من »حرب النجوم«

2223
منوعات

أو يــمــكــن الـــتـــمـــاهـــي مـــعـــهـــا؛ لـــيـــتـــحـــّول، إثـــر 
التكرار واإلنتاج، إلى تقليد  يدركه املتلقي 
احتماالته؛  ي 

ّ
وتبن شيفراته  فك  ويستطيع 

ــيــــركــــي  الــــســــيــــاق األمــ تــــصــــديــــق  ــن  ــكـ ــمـ يـ أي 
ــــذي تــظــهــر ضــمــنــه مــنــتــجــات  واألوروبــــــــي الـ
ــدة الـــشـــرط  ــيــ ــّي، كـــونـــهـــا ولــ ــمـ ــلـ ــعـ الـــخـــيـــال الـ
الــعــلــمــّي الـــــذي أنــتــجــه املــجــتــمــع والــســلــطــة 
الــســيــاســّيــة، بعكس الــســيــاق الــعــربــي، الــذي 
إلــى مرحلة تجاوز  ال يحوي »علمًا« وصــل 

)الــــســــايــــبــــورغ(، أو حتى  ــبـــشـــرّي  الـ الـــشـــرط 
تهديد وجود البشرّية )قنبلة ذرية(.

ال نتحدث هنا عن حالة منفردة، أي ال ننفي 
وجود علماء عرب، لكن نسائل ثقافة العلم 
املستوى  عــلــى  العلمّية  والــظــاهــرة  نفسها، 
الشعبّي، بأبسط أشكالها؛ إذ ال يوجد جدل 
املنطقة   في 

ً
الــحــراري مثا حــول االحتباس 

الــعــربــّيــة، نــاهــيــك عـــن أن املــتــخــّيــل الــعــلــمــّي 
فــيــنــا ضــحــايــاه األوائــــــل؛ أي أن العلم  يـــرى 
الـــــذي يــمــكــن أن يــغــيــر مـــن طــبــيــعــة الــشــرط 
الــبــشــرّي لــيــس مــوجــهــًا »لــنــا«، نــحــن مــن في 
املــنــطــقــة الـــعـــربـــّيـــة الـــتـــي مـــا زالـــــت تحكمنا 
ديكتاتوريات، ما يعني أن العلم ومنتجاته 
ليس ديمقراطّيا، وأثره »النوعّي« كالتحكم 
يــكــون ضمن  لــن  تــم تحقيقه،  إن  بـــاألحـــام، 

مجتمعاتنا.
نــعــم، هــنــاك أبـــحـــاث تــســائــل طــبــيــعــة الحلم 
وعــاقــتــه مــع الــوعــي وإمــكــانــّيــة التحكم بــه، 
 ســـيـــصـــدق أو يــتــمــاهــى مــن 

ً
ــعـــا لـــكـــن هــــل فـ

يشاهد »صــانــع األحــــام« مــع مــا يـــراه وهو 
يــعــيــش فـــي جــغــرافــيــات تــمــنــع نــظــام الــجــي 
فــيــهــا بطيئة،  بــي أس، أو خــدمــة اإلنــتــرنــت 
الــنــووي؟ ما  بــل حتى ال تعترف بالحمض 
كبشر؟  لتكويننا  التكنولوجيا  مــس  مــدى 
ونحن في أدنى سلم االستهاك، ضمن دول 
ة، والتاعب بالجينات. 

ّ
تمنع تحسن األجن

تهديد  إلــى  تتحول  حــن  العلمّية  الــظــاهــرة 
إلى  لتتحول  العامة  الثقافة  ببنية  ترتبط 
ا، أي 

ّ
أسطورة يمكن أن يصدقها الواحد من

أال يبدو ساخرًا يظن الواحد منا أنه »نيو« 
مــن املــاتــريــكــس وهــو يعلم أن اإلنــتــرنــت في 
بـــاده مــراقــب، بــل وهــنــاك مــواقــع محجوبة 

ويعلم بدقة من حجبها؟
املنطقة  صـــورة  وغــيــاب  التهميش  ننفي  ال 
الـــعـــربـــّيـــة فــــي مـــنـــتـــجـــات الـــخـــيـــال الــعــلــمــّي 
مؤلفات  وجــود  أيضًا  ننفي  وال  التقليدّية، 
ــّيـــة مــتــمــاســكــة فــــي تــقــديــمــهــا لــلــخــيــال  عـــربـ
ال  هــذا  لكن  املنطقة،  شـــروط  ضمن  العلمي 
»الــغــربــي«  العلم  احــتــمــاالت  تبني  أن  يعني 
ســتــكــون مــقــنــعــة، ونـــؤكـــد عــلــى غـــربـــّي الـــذي 
ــرق األقــــصــــى؛  ــ ــشـ ــ يـــشـــمـــل روســــيــــا حـــتـــى والـ
ألنـــه مــرتــبــط بتقاليد املــنــطــق والــعــلــم الــذي 
بـــدأ مــع ديـــكـــارت، وانــتــهــى مــع جـــدل الــذكــاء 

ر منه إيلون موسك.
ّ
االصطناعّي الذي يحذ

ــــام« خــيــال عــلــمــي، لكنه  نــعــم، »صــانــع األحـ
ــتـــي ال تــحــوي  »مــخــيــلــتــنــا«، الـ ال يــنــتــمــي لـــ
ــتـــراع الــقــطــار  تــقــلــيــدًا تــاريــخــّيــًا بـــدأ مــنــذ اخـ
وبــقــي مــســتــمــّرًا حــتــى تــكــنــولــوجــيــا الــنــانــو. 
نفى  بــالــذات،  العلمّي  املنطقي  التقليد  هــذا 
األحـــــام بــوصــفــهــا ال مــنــطــقــيــة، ثـــم أعــادهــا 
في بداية القرن إلى ساحة العلم، والتداخل 
بينهما كــان تقليدًا طبّيًا علميًا، ســواء كان 
الشعبّية  الثقافة  إثــره  نفيت  ال،  أو  منطقيًا 
والـــشـــعـــوذة املــتــعــلــقــة بــتــفــســيــره، لــيــتــحــول 
إمــا إلــى »علم«، أو مجرد تنبؤات نراها في 

أشكال الفن املختلفة التي ال تّدعي الجدّية.
العربي ذا صبغة  السياق  الحلم في  ما زال 
ــة، مــرتــبــطــًا بـــالـــتـــأويـــات املـــاورائـــيـــة.  ــّيـ ــنـ ديـ
شديد  علميًا  األحـــام  تفسير  تقليد  وحتى 
الــهــشــاشــة، مــع ذلـــك لــه ارتـــبـــاط مــع الــتــطــور 
ــراه فــــي حـــلـــم الــقــطــار  ــ ــذا مــــا نــ ــ الـــعـــلـــمـــّي، وهــ
ــد، وعــاقــتــه مع  الــشــهــيــر الــــذي فــســره فـــرويـ
في  عدستها  التقطت  التي  السينما  تاريخ 
الــبــدايــة قــطــارًا يــمــشــي. هـــذه الــتــقــالــيــد التي 
ــّي ال وجــــــود لـــهـــا فــي  ــنـ ــفـ تـــؤســـس لـــلـــنـــوع الـ
ولم  قطارًا  تخترع  لم  التي  العربّية  املنطقة 
تخترع سينما، بل استوردتها جاهزة. نعم 
الحلم  بتأويات  يتعلق  ما  إقناع في  هناك 
الشعبّية والحكايات املرتبطة بها، لكن تلك 
مقنعة،  تبدو  ال  »العلم«  فيها  يحضر  التي 
وقد نتحول إثرها إلى مشاهدين ساخرين، 

ال نصدق ما نراه، بل فقط نتهكم عليه.

ربيع فران

 املخرج السوري عامر فهد  نجح في 
ّ
يبدو أن

استثمار قصة الروائي األردنــي ـ الفلسطيني 
ــل جــمــال نـــاجـــي، فـــي مــســلــســل »عــنــدمــا  ــراحـ الـ
الــروايــة التي تحمل العنوان  الــذئــاب«.  تشيخ 
ونــــالــــت شــهــرة  عـــــام 2008،  نـــفـــســـه، صـــــــدرت 
واسعة. وها هي في رمضان الحالي، تتحّول 
إلــى مسلسل ســوري مــن بطولة سلوم حــداد، 
ــر ســـامـــي،  ــمـ ــد، وأيــــمــــن رضــــــا، وسـ ــهـ ــابــــد فـ وعــ
ــي. مــا  ــداقــ ــــو أســــعــــد، ومـــحـــمـــد حــ ومـــيـــســـون أبـ
ــداًء  ــذي يــلــقــى أصــ ســاهــم فـــي نــجــاح الــعــمــل الــ
إيــجــابــيــة مــنــذ بــــدء عـــرضـــه مــطــلــع رمـــضـــان، 
الــســوري حازم  السيناريو  كاتب  تبسيط  هو 
بساسة  وتحويلها  الــروايــة،  نــص  سليمان، 
القصة  أحــداث  إلــى مسلسل ومشاهد تجسد 
أمــام صورة  املشاهد نفسه  ليجد  املتسلسلة، 
الفقر  مــن  املعاناة  اليومي،  األلــم  عــن  مصغرة 

والعوز، والفساد.
ــد، فــي  ــهـ يــســتــعــيــد حــــــازم ســلــيــمــان وعــــامــــر فـ
»عــنــدمــا تــشــيــخ الــــذئــــاب«، تــفــاصــيــل الـــحـــارة 
يبدو صعبًا  نفسه،  الوقت  في  لكن  السورية، 
 
ّ
حصر الــنــّص فــي شـــوارع دمشق فقط، بــل إن

تصاعد السيناريو يجعل األحداث أوسع من 

اإلمبراطور قسطنطن. أصبح الدير يعرف 
الحادي  القرن  منذ  كاترين  القديسة  باسم 
ـــقـــل رفــاتــهــا مـــن اإلســكــنــدريــة 

ُ
عـــشـــر، حـــن ن

فــي صــنــدوق خشبي بــعــد ثــاثــة قـــرون من 
وفاتها.

ــارة الـــــديـــــر أشــــبــــه مـــــا تــــكــــون بــحــصــٍن  ــمـــ عـــ
للمراقبة  أبــــراج  ــواره  ــ أسـ تتخلل  عــســكــرّي، 
ومــواضــع للنبال والــســهــام. والــســور الــذي 
يــحــيــط بـــالـــديـــر مــــن األســــفــــل مـــصـــنـــوٌع مــن 
الـــغـــرانـــيـــت، ويـــصـــل ارتـــفـــاعـــه إلــــى نــحــو 15 
مترًا، وهــو ذو أضــاع غير منتظمة الطول 
بسبب التضاريس الوعرة. واملدخل الوحيد 
لــلــديــر حــالــّيــًا هـــو عـــبـــارة عـــن بـــاب صغير. 
وكــان الــزائــرون حتى وقــت قصير يدخلون 
الدير عبر رافعة تصعد بهم بواسطة حبال 

وبكرات يديرها الرهبان من خلف السور.
ــور، الــكــنــيــســة الـــكـــبـــرى  ــ ــــسـ ــل الـ ــ ــ يــــوجــــد داخـ
ــى الــــقــــرن  ــ ــ ــة الــــتــــجــــلــــي« وتـــــعـــــود إلـ ــيـــسـ ــنـ »كـ
الــســادس املــيــادي، وهــي تحفة فنية رائعة 
والحيوانية  النباتية  والـــزخـــارف  الــرســوم 
واأللوان. وتوجد كنيسة أخرى ُماصقة لها 
توجد  املــذبــح  الشرقية، وخلف  مــن جهتها 
»كنيسة العليقة امللتهبة«. وتوجد في الدير 
لعلها  الــبــشــريــة؛  بالجماجم   

ٌ
مكتظة غــرفــة 

القاهرة ـ محمد كريم

ــام،  ــ أيـ قـــبـــل  املـــصـــريـــة  ــار  ــ ــ أعـــلـــنـــت وزارة اآلثـ
األولــى ملشروع  املرحلة  أعمال  من  االنتهاء 
تطوير وادي دير سانت كاترين في جنوب 
املؤدية  الطرق  تعبيد  شملت  التي  سيناء، 
إلى دير سانت كاترين وجبل موسى، ورفع 
ــاءة كـــافـــة الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة بــاملــنــطــقــة،  ــفـ كـ
وإنشاء نظام تأمن إلكتروني. تعّد منطقة 
سانت كاترين، في قلب جنوب سيناء، من 
ــم مــنــاطــق الــســيــاحــة الــديــنــيــة فــي مصر،  أهـ
وتضم جبل مــوســى، وديــر سانت كاترين، 
ومحمية سانت كاترين. ومما يمّيز املنطقة، 
أنها تضم أعلى قمم جبلية في مصر، وهي 

ذات تضاريس خطيرة.
يقال إن دير سانت كاترين هو أقدم دير في 
في  أهــم مكتبة  ثاني  أنــه يضّم  كما  العالم. 
العالم بعد مكتبة الفاتيكان، وذلك من حيث 
للمخطوطات واألناجيل  التاريخية  القيمة 
املوجودة فيها، إذ تحتوي على نحو 6000 
الدير هو أسقف سيناء،  مخطوطة. رئيس 
ــو ال يــخــضــع لــســلــطــة أي بـــطـــريـــرك أو  ــ وهـ
مجمع مقدس، ولكن تربطه عاقات وطيدة 

مع بطريرك القدس.
يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 545 ميادية، 
حــن شيده اإلمــبــراطــور الــرومــانــي الشرقي 
بسفح  حــصــن  مــكــان  فــي  األول  جستنيان 
جبل كاترين في شبه جزيرة سيناء، وكان 
الــــغــــرض مــــن اخـــتـــيـــار املــــكــــان تـــحـــديـــدًا هــو 
حــمــايــة رهــبــان املنطقة مــن هــجــمــات الــبــدو 
ــلــــصــــوص. وهــــنــــاك تــــأريــــخ لـــلـــديـــر أقــــدم  والــ
 الـــديـــر ُبــنــي بــأمــر من 

ّ
ــك، إذ يــقــال إن مـــن ذلــ

والـــدة  م(   327-  250( هــيــانــة  اإلمـــبـــراطـــورة 

املكان، فيتمّكن املشاهد من الربط بن أحداث 
املسلسل ومختلف املجتمعات العربية، سواء 
في سورية أو خارجها، إذ تتشابه التحوالت 
االجتماعية، والسياسية والدينية. في حارات 
دمـــشـــق الــعــتــيــقــة إذن، نــتــابــع حــكــايــات نــاس 
الــحــاجــة والــفــقــر. كما  يــحــاولــون التغلب على 
)يلعب دوره  الجليل  الشيخ عبد  إلى  نتعّرف 
ــوم حــــداد( صــاحــب املــاضــي الــســيــئ الــذي 

ّ
ســل

أضحى أحد شيوخ الطرق وله مريدوه داخل 
يقنعهم  الناس،  على  الشيخ  يتحايل  الحارة. 
ــــورة ال تــبــتــعــد عن  بـــاآليـــة والـــحـــديـــث، فـــي صـ
قواعد الواعظ الهارب من ماضيه، الذي يلجأ 
التاريخ.  الناس والتابعن خوفًا من هذا  إلى 
الواضح أن »جنزير« الذي تحول إلى الشيخ 
عبد الجليل سيبسط مع الوقت سيطرته على 
الــحــارة، رغــم معارضيه، مــن الــجــيــران، هــؤالء 
عــرفــوه لــســنــوات مــا قــبــل »الــتــوبــة« ويــدركــون 
أنه »منافق« وارتــدى لباس »املشيخة«  جيدًا 
مـــن أجــــل مــصــالــحــه الـــخـــاصـــة الـــتـــي ُيــغــلــبــهــا 
بــبــعــض الــفــتــاوى، ُمــتــخــذًا مــن مــقــولــة »الــديــن 

أفيون الشعوب« الحجة لتماديه.
في الحلقات األولى، أظهر سلوم حداد مقدرة 
فـــي تــقــمــص شــخــصــيــة الــشــيــخ الــتــقــي الــــورع، 
ــاؤه فـــي تــنــفــيــذ مصالحه  ــ رجـــل ال يــخــونــه ذكـ
تحت ستار وشعارات دينية، أمام مرآة أخرى 

تواجهه بعنف وتفضح خزعباته.
أدى عابد فهد دور جبران، الهارب من صفوف 
ــبـــعـــث( هـــو وســـــاف عبد  الـــحـــزب الـــحـــاكـــم )الـ
»الـــرفـــيـــقـــة«.  تعتقل  الــحــمــيــد ســالــم املــلــقــبــة بــــ
املخابرات جبران لعدم اعترافه بعودة »روز« 
إلى البلد، بعدما بلغها مرض شقيقها ووفاته 
وخــوفــهــا مـــن املــشــاركــة مـــن جــنــازتــه ألســبــاب 
أمــنــيــة. مــشــاهــدات واقــعــيــة مــن يــومــيــات »أبــو 

فاروق« )أيمن رضا( املتعلق بابنته الوحيدة، 
الــزفــاف، طيبة »أبــو  يفرقها عــن زوجــهــا ليلة 
فــــاروق« تغلب عــلــى كــل مــن يــريــد الــنــيــل منه، 
كيف ال وهو يدرك ماضي وتاريخ أهل الحارة، 
خصوصًا الشيخ »جنزير« كما يحب أن يناديه 
ليذكره بماضيه، وشــارك في حرب االجتياح 

 »العزة« 
ً
اإلسرائيلي للبنان 1982 وعاد حاما

ليواجه هــؤالء املدعن من أتــرابــه. ال لبس في 
ُمبرر،  األحـــداث بمنطق  تمر  ــشــوقــة. 

ُ
امل القصة 

رغــــم الــقــلــيــل مـــن الـــبـــطء الـــــذي يـــفـــرض نفسه 
على هذا النوع من املسلسات بحكم االلتزام 
بـــ30 حلقة، لكنه ال يخلو من عناصر الجذب، 

عند  تفضي  تباًعا،  الحلقات  التي ستكشفها 
السوري  الواقع  على  الرؤية  بإسقاط  املتابع، 
اليوم. مرآة ال تخلو من مرثية واقع مّر لكنها 
جيدة فنًيا، وتحمل الدراما السورية إلى مزيد 
ــراز نــقــاط إضــافــيــة فــي سباق  مــن الــتــقــدم وإحــ

هذا املوسم املحموم.

نشئت من باب الوعظ باملوت. ومن غرائب 
ُ
أ

الدير أيضًا، املسجد الذي شيد بداخله منذ 
العصر الفاطمي.

تــكــثــر الــجــبــال الــشــاهــقــة فـــي املــنــطــقــة؛ ومــن 
ويبلغ  كاترين،  وجبل  موسى  جبل  أهمها 
ارتــفــاع جبل مــوســى نحو 2285 مــتــرًا فوق 
يكون  الجبل  إلــى  والــصــعــود  البحر.  سطح 
عـــادة عــن طــريــق الــِجــمــال، وهــو مــن مـــزارات 
السياحة الدينية املهمة حيث يذهب كثيرون 
ــم الــلــه فيه موسى، 

ّ
إلــى أنــه الجبل الـــذي كــل

ـــى عــلــيــه الـــوصـــايـــا الـــعـــشـــر. ويـــوجـــد 
َّ
ــق ــلـ وتـ

الــجــبــل كنيسة يــونــانــيــة صغيرة  فــي بــطــن 
فــوق هذا  الــثــلــوج  وجــامــع صغير. وتسقط 
الجبل شتاًء. أما جبل كاترين، أو جبل طور 
سيناء، فيبلغ ارتفاعه 2.629 م فوق سطح 
البحر، وقصة تسميته بهذا االسم، كما هو 
شائع في األوســاط املسيحية الشعبية، أن 
رهبان الدير وجدوا جسد القديسة كاترين 
أعــلــى الــجــبــل بــالــرغــم مـــن أنــهــا أعـــدمـــت في 
اإلســكــنــدريــة، وأن املــائــكــة هــي الــتــي نقلت 
جثمانها إلى ذلك املكان بعد وفاتها بقرون 
عديدة، وقد أقام الرهبان مصلًى في املكان 
الــــذي وجـــدوهـــا فــيــه، وبــالــقــرب مــنــه توجد 
حــجــرتــان بــنــاهــمــا أحـــد كــهــنــة الـــديـــر، حيث 
يــمــكــن لـــلـــزوار الـــذيـــن يــتــســلــقــون الــجــبــل أن 
يبيتوا فيهما.  تبلغ مساحة محمية سانت 
كاترين نحو 4250 كم مربع، وهي محاطة 
األحياء  من  العديد  وتضم  شاهقة.  بجبال 
الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة، إذ تــضــم 30 نــوعــًا 
الـــنـــادرة و472 مــن الفصائل  الـــزواحـــف  مــن 
ــادرة، مــنــهــا الــطــّبــيــة ومــنــهــا  ــ ــنـ ــ الــنــبــاتــيــة الـ
املتوطنة  النباتات  مــن  نــوعــًا  و19  الــســاّمــة، 

التي ال تنمو في أي مكان آخر. 

»عندما تشيخ الذئاب«... كلّما اتّسع الحدث ضاق المكانوادي سانت كاترين... صفحات أولى من تاريخ األديان
لطالما ُطِرحت قضايا 

الفساد والدين في 
الدراما أو السينما العربية. 

مسلسل »عندما تشيخ 
الذئاب« يعيد الكرة اليوم

محمد جابر

أعلنت شركة »ديــزنــي«  فــبــرايــر/ شباط 2018،  فــي 
ــــي وايــــس، صانعي  اخــتــيــار ديــفــيــد بــيــنــوف ودي.بـ
وكاتبي مسلسل Game of Thrones الذائع الصيت، 
لتولي مهمة إنتاج وكتابة ثاثية جديدة من ملحمة 
عن  مختلفة  وشخصيات  زمــنــي  بخط   Star Wars
السلسلة األصلية التي بدأت عام 1977، وسيصدر 
جـــزؤهـــا الــتــاســع أواخـــــر الـــعـــام الــــجــــاري. اســتــقــبــل 
الهائلة  للشعبية  نــظــرًا  شــديــدة،  بحماسة  الــخــبــر 
عامله  معطيات  بعض  وتشابه  الــعــروش«،  »لعبة  لـ
مع »حرب النجوم«؛ من ناحية امللحمية والصراع 
ومساحة امليثولوجيا، وأصبح الجميع منتظرًا ملا 
يمكن أن يضيفه بينوف/ وايس للمجرة البعيدة، 

في ثاثيتهم املرجح أن تبدأ في أواخر عام 2022. 
كــل هــذه الحماسة فــتــرت مــع بــدايــة عــرض املوسم 
املاضي،  الشهر  فــي منتصف  املسلسل  مــن  األخــيــر 
قبل أن يتحول لقلق وشكوك ال تحصى إثر عرض 
الحلقة الثالثة )التي تحمل اسم »الليلة الطويلة«(، 
ثـــم الــرابــعــة )بـــاســـم »آخــــر الـــســـتـــاركـــس«(. صحيح 
أن املــســلــســل كــــان قـــد انـــحـــدر مـــســـتـــواه بـــشـــدة في 
الـــذي عـــرض عـــام 2017، تحديدًا  مــوســمــه الــســابــع 
قرار  أن  إال  األحـــداث،  السيناريو وسير  ناحية  من 
ــامـــن قــبــل  ـــاعـــه االنـــتـــظـــار عـ

ّ
شــبــكــة HBO مــــع صـــن

عــــرض املـــوســـم الــثــامــن واألخــــيــــر، جــعــل الــجــمــهــور 
واملــتــابــعــن يــنــتــظــرون تحسنًا واضــحــًا فــي إغــاق 
خــيــوط املــلــحــمــة املــمــتــدة مــنــذ 2010. ولــكــن هـــذا لم 

يحدث، لينال املوسم حاليًا هجاًء عنيفًا ومستمرًا 
من أغلب املتابعن، وصل لدرجة أن الحلقة الرابعة 
نــالــت أقـــل تقييم فــي تــاريــخ املسلسل )مـــن بــن 71 
حــلــقــة( عــلــى مــوقــع IMDB املــعــتــمــد عــلــى تصويت 
االنحدار  هذا  في  األساسيون  املتهمون  الجمهور. 
كانوا بينوف ووايــس؛ وبــداًل من كونهما »صناع 
امللحمة«، أصبحا الرجلن اللذين فشا في الحفاظ 
نهاية  بعد  األخيرين  املوسمن  فــي  املسلسل  على 
أحـــداث الــروايــات املقتبس عنها، وزاد األمــر ســوءًا 
خـــروج جـــورج مــارتــن مــؤلــف الــكــتــب، وتعبيره عن 
املوسمن األخيرين،  األحـــداث في  غضبه من سير 
واالستعجال الشديد في أغلب الخطوط ومصائر 

الشخصيات.
 Star Wars مستقبل  على  لــذلــك  الجماهيري  األثـــر 
لم  السلسلة  محبو  للغاية؛  وسريعًا  واضــحــًا  أتــى 
يــعــد لــديــهــم الــرغــبــة فـــي وضـــع الــثــاثــيــة الــجــديــدة 
بــيــد بــيــنــوف/ وايــــس، وهـــو أمـــر يظهر بــشــدة على 
مــوقــع تــويــتــر وفــيــديــوهــات يــوتــيــوب، وخصوصًا 
أن املـــخـــرج املــحــتــمــل لــلــتــعــاون مــعــهــمــا هـــو ريـــان 

جونسون، مخرج The Last Jedi، الــذي عرض عام 
2017 ونال ردود فعل متفاوتة ولكن أغلبها سلبي 
»عدم حفاظه على إرث حرب النجوم«. ومع  نظرًا لـ
ــــول جــونــســون نــفــســه إلــــى الـــجـــدل املـــثـــار حــول  دخـ
مثيرة  تــغــريــدة  الــعــروش«، وكتابته  »لعبة  مــوســم 
للجدل على موقع تويتر يسخر فيها من منتقدي 
حلقة »الليلة الطويلة«، ازداد األمر توترًا وصخبًا 
البعيدة، واعتبر  املــجــّرة  ِقــَبــل جمهور  ورفــضــًا مــن 
البعض منهم أن هذا التعاون سيكون كارثيًا على 

مستقبل السلسلة.
تــقــرر »ديـــزنـــي«، وفـــي هــذا  أن  مــن املستبعد قطعًا 
استبدال خططها  للغاية،  الضيق  الزمني  الجدول 
واســـتـــبـــعـــاد بـــيـــنـــوف ووايـــــــــس، فــــأحــــد تــفــســيــرات 
االستعجال في إنهاء »لعبة العروش« رغم نجاحه 
آخرين  موسمن  لاستمرار  وحاجته  الــتــاريــخــي، 
على األقل لغلق خطوطه املتناثرة؛ هو رغبتهما في 
االنتقال للسينما والتفرغ ملشروع »حرب النجوم«. 
ــــي« الـــطـــويـــلـــة لــــن تــلــغــى  ــزنـ ــ ــإن خـــطـــط »ديـ ــ لــــذلــــك، فـ
الجماهيري،  الضغط  كــان  ومهما  السهولة،  بتلك 
والثقة  الحرية  تقل مساحة  أن  املقابل  فــي  املــرجــح 
فــي سيطرة  »ديـــزنـــي«، ســـواء  الــتــي تمنحها لهما 
االستوديو على بعض التفاصيل، أو حتى تعين 
كتاب آخرين بمهمة الحفاظ على »روح السلسلة«، 
وذلــك بهدٍف أساسي هو أال تتأثر عــائــدات شباك 
التذاكر مثلما حدث مع The Last Jedi؛ الذي حقق 
1.3 مليار دوالر في الوقت الذي كان ينتظر منه أن 

يحقق مليارين على األقل.

هل قلتم خيال علمي عربي؟

مرآة ال تخلو من مرثية واقع مّر )فيسبوك(

حازت الحلقة 
الرابعة من 
الموسم األخير 
أسوأ تقييم 
)HBO( للجمهور

)Getty( ُشيّد مسجد في داخل الدير منذ العصر الفاطمي

الخيال العلمي العربي ما زالت تجاربه متواضعة وتقتصر على نصوص قليلة )فيسبوك(

مع بداية الموسم الرمضاني، انطلق بث حلقات مسلسل »صانع األحالم«، الذي يزعم صانعوه 
أنه يمزج الخيال العلمي، بالواقع االجتماعي. لكن هل فعًال هو خيال علمي؟

صانع األحالم

صراع عروش وحرب نجوم

فنون وكوكتيل
نقد

جدل

قراءةزيارة

يمكن لعالِم عربي أن 
يكون عبقريًا، لكن ال 
يوجد سياق ليعمل 

ضمنه في منطقتنا؛ 
فالسؤال المتخيل: »ماذا 

لو تمكنا من صناعة 
األحالم والتحكم فيها؟« ال 
يرتبط فقط بالمخيّلة، بل 
بشرط اإلقناع، بأول عتبة 

تصديق تتالشى عند رؤية 
جغرافيات مدينة عربيّة 

مصطنعة. ال نتحدث 
عن األحالم التي يصّورها 

المسلسل، بل األحداث التي 
يفترض أن تكون واقعية، 
ويمكننا تصديق احتمال 
حدوثها، كالمؤتمر الذي 

تشهده الحلقة األولى.

مؤتمر الحلقة 
األولى
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■ هل تعتقد أن هناك لغة أو هوية تصميمية عربية 
خاصة، تعكس ثقافات وهوية املجتمعات العربية اليوم؟

بشكل عام، أعتقد أن كل مجتمع يحفر تاريخه 
االجــتــمــاعــي واألنــثــروبــولــوجــي ومــنــه تخرج 
هوية بصرية خاصة بــه، قد ال تكون رسمية 
لــــدى مجتمعنا  اعـــتـــقـــادي،  فـــي  بــــالــــضــــرورة. 
العربي، أو على األقل  تونس وشمال أفريقيا، 
العربية  الخلطة  تلك  مــتــمــيــزة...  بصرية  لغة 
األمازيغية التي تتمّيز بألوان صهبة ورموز 

هي رصيد عظيم لإلبداع والتعبير.

■ هل يمكن تشبيه التصميم بالعمارة، بمعنى أننا 
نسكن اليوم في فضاء يصنعه املصممون؟

ــن  ــع، ومـ ــمـ ــتـ ــــي املـــجـ ــّمــــم عـــنـــصـــر فـ ــم، املــــصــ ــعــ نــ
ــل فـــي كـــل املــيــاديــن 

ّ
ــه يــتــدخ خــصــوصــيــاتــه أنــ

ــاة أســــهــــل، بــمــســاهــمــات  ــيـ ــروف حـ ــ إليــــجــــاد ظــ
رئيسيًا  دورًا  له  أن  كما  ترفيهية،  أو  جمالية 
فـــي صــيــاغــة الــفــضــاء وتــوفــيــر راحــــة بصرية 

ي.
ّ
ونفسية للمتلق

■ كيف تنظر إلى التصميم الغرافيكي، وهل تعتبره 
فنًا أم صنعة، وملاذا؟

بالنسبة إلى الرسم، هو فن تعبيري باألساس. 
لكن ال بّد برأيي من تعلّمه وتطويره أكاديميًا. 
ر تــوازن 

ّ
عمومًا أعتقد أنــه من الــضــروري توف

بني املعرفة األكاديمية والهواية، فالثانية تتيح 
للفنان التحّدث بطريقة عفوية وهذه العفوية 

لها إيجابياتها في التواصل مع املتلقني.

■ ما هي أبرز التحّديات التي تواجه عملك كمصمم؟  
العربي ال  إن عاملنا  أن نقول  إنــه ألمــر مزعج 
يولي أهمية كبيرة للعمل الفني، ومنه تتفّرع 
ة االهتمام بالغرافيك واألفكار اإلبداعية التي 

ّ
قل

أرى تقديرًا كافيًا  الفنانون. ال  يشتغل عليها 
لجهد املصمم الغرافيكي وما ينفقه من وقت 

وبــحــث فــي أعــمــالــه. أعتقد أن املــوطــن العربي 
بحاجة إلى تأهيل ومعرفة بأبجديات الفنون 

البصرية لتذّوق الفن وتقدير الفنانني.

■ املسؤولية االجتماعية للمصمم، كيف تراها؟ 
ــل الـــســـيـــاســـة؛ عــلــيــه أن  ــرجـ ــٌه بـ ــبـ لــلــمــصــمــم شـ
يناقش الجميع، وأن يكون منفتحًا على جميع 
املجاالت، وأن يتابع كل أنواع األخبار في جميع 
امليادين. كما يلعب املصمم الداخلي أيضًا دورًا 
مهمًا للغاية في معالجة العديد من املشكالت 
النفسية والبيئية وهذه مسؤوليات جسيمة.

ــق عــلــى غــيــاب ظــاهــرة املــصــمــم املــلــتــزم 
ّ
■ كــيــف تــعــل

بقضايا مجتمعه واكتساح ظاهرة املصمم التجاري 
أو ذلك الساعي الى العمل لصالح الشركات واملؤسسات 

الفنية الكبرى؟
هذه اإلشكالية لها زوايا متعّددة، فمن جهة ال 
يخفى أن الفنانني يعملون من أجل مصلحتهم 
املادية الخاصة، وهذا طبيعي، ومن جهة أخرى 
كــان منسوب  إذا  تتجاهل عملهم  بيئة  هناك 
ــذا يــجــد املــصــمــم نفسه  الــفــنــيــة فــيــه عـــالـــيـــًا، لــ
مضطرًا للتوجه إلى الشركات تاركًا في الغالب 
إلى ما  فًا ويتجه 

ّ
هويته كفنان ليصبح موظ

هو مطلوب تجاريًا، وهذه الوضعية خطيرة، 
ليس على الجانب الفني وحده، بل على الفكر 

تونس ـ العربي الجديد

التصميم  مـــع  بــــدأت حــكــايــتــك  ■ كــيــف 
الغرافيكي أو كيف أصبحت مصممًا؟

يـــمـــكـــن الـــــقـــــول بــــأنــــهــــا بــــــــدأت مــن 
الــطــفــولــة ضــمــن شــغــف كبير بــالــرســم. كثيرًا 
ــم عــلــى حــيــطــان الــبــيــت أو في  ــ ــا كــنــت أرسـ مـ
ــى عــالــم  ــ  إلــ

ً
ــك مــــدخــــال ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ ــان كــ ــ ــارع. كــ ــ ــشــ ــ الــ

التصميم، حيث إنني اخترت بعد الباكلوريا 
التصميم  اختصاص  فــي  الــدراســة  مواصلة 
وتكنولوجيا  للعلوم  العليا  »الــجــامــعــة  فــي 
بتجارب  قمت  بــعــدهــا،  بــتــونــس.  التصميم« 
مهنية فــي كــنــدا وفــرنــســا، ثــم عـــدت وفتحت 
ــــو خـــــاّصـــــًا فـــــي تـــــونـــــس. فـــــي هــــذه  ــــوديـ ــتـ ــ اسـ
الـــتـــجـــارب، كــــان مـــصـــدر إلـــهـــامـــي هـــو رمـــوز 
ــر مـــفـــردات 

ُ
الــحــيــاة الــيــومــيــة، وأيـــضـــًا تــحــض

الثقافة األمازيغية في أعمالي، كما طّعمتها 
بعناصر بصرية من أفريقيا الوسطى. هدفي 
دائمًا أن أنقل رسائل نابضة بالحياة وأحتفي 
نهضة.  تحقيق  إلــى  تسعى  التي  بالثقافات 

باريس ـ ساندرا كرم

ــي أنـــــطـــــوان  ــســ ــرنــ ــفــ ــد الــ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ حــــــني أصـــــــــدر الـ
»شــــيــــطــــان  كــــتــــابــــه   )1950( كــــومــــبــــانــــيــــون 
مــــا حــجــز  ــة«، ســـنـــة 1998، ســــرعــــان  ــريـ ــنـــظـ الـ
ــرز املــشــتــغــلــني بــــــــاألدب؛ مــثــل  ــ مـــقـــعـــدًا بــــني أبــ
وتزيفيتان  لــوجــون  وفيليب  جــيــرار جينيت 
تــــــــودوروف وجـــولـــيـــا كــريــســتــيــفــا، وإن كــان 
األخيران قد انسحبا إلى مشاغل أخرى منذ 
نهاية السبعينيات. كان هذا العمل عبارة عن 
مات الدرس 

َّ
ى من مسل

ّ
خلخلة طريفة ملا تبق

ــــاس والــــقــــّراء  ــنـ ــ ــــف واألجـ
ّ
ــول املــــؤل ــ األدبـــــــي حـ

واألسلوب وغير ذلك.
ــفــات أخـــرى أصــدرهــا 

ّ
سبقت هــذ الــعــمــل مــؤل

ــيــــون؛ مــــثــــل: »نـــــحـــــن، مــــيــــشــــال دي  ــانــ ــبــ ــومــ كــ
الثالثة  و»الــجــمــهــوريــة   ،)1980( مــونــتــانــي« 
قــرنــني«  بـــني  و»بــــروســــت   ،)1983( لـــــــآداب« 
»بــودلــيــر  مــثــل:  أعــمــال  لحقته  فيما   ،)1989(

ــادون  ــ ــــضــ و»املــ  ،)2003(  » ُيـــــعـــــدُّ ال  مــــا  أمـــــــام 
بــودلــيــر«  مـــع  و»صـــيـــف   ،)2005( لــلــحــداثــة« 
النظرية«  »شيطان  كتاب   

ّ
ظــل لكن،   .)2015(

عمله األبــرز، وقــد يكون السبب في وصوله، 
سنة 2006، إلى كرسّي األدب في »كــوالج دو 
فــرانــس« إحــدى أعــرق مؤّسسات البحث في 

بالد فولتير.
ُيــلــقــي كــومــبــانــيــون صــبــاح الــيــوم مــحــاضــرة 
بباريس،  فــرانــس«  دو  »كـــوالج  فــي  مفتوحة 
 مــوضــوعــهــا إشــكــالــيــة عـــن كــتــابــاتــه، 

ّ
ال يـــقـــل

ــرب املـــؤلـــفـــني إلــى  ــ ــد أقـ وفــيــهــا يـــعـــود إلــــى أحــ
بروست  مــارســيــل  الفرنسي  الــروائــي  نفسه؛ 
)1871 - 1922(. غير أن املحاضرة لن تقاربه 
كروائي؛ حيث تحمل عنوان »بروست ككاتب 
محاوالت«، على الرغم من أن صاحب »البحث 
عن الزمن املفقود« لم يصدر كتابًا ضمن هذا 
 ،

ً
عــادة األدب  ف ضمن 

َّ
ُيصن الــذي ال  الجنس 

فاملحاولة  الفكرية،  األعــمــال  خانة  في  وإنما 
تقوم على جدال فكرة وتقليبها من مختلف 
الفكرية  الدراسات  الزوايا، وهي على خالف 

أسامة عّمار

يعود الناقد الفرنسي، 
في محاضرة يلقيها 

اليوم، إلى صاحب »البحث 
عن الزمن المفقود«، 

مثيرًا أسئلة جديدة حول 
خياراته األجناسية

تقف هذه الزاوية مع 
مصمم غرافيك في 

أسئلة سريعة حول 
خصوصيات صنعته 

ومساهماته في الثقافة 
البصرية العامة لإلنسان 

العربي. يقول المصمم 
التونسي أسامة عّمار 

في حديثه إلى »العربي 
الجديد«: »الموطن 

العربي في حاجة إلى 
تأهيل وتعريف بأبجديات 

الفنون البصرية«

العالم الذي شارك في 
الحرب السورية، شارك 

في تنظيف النظام من 
جرائمه، وال غرابة في 

أن يعمل على تأهيل 
الدكتاتور لمتابعة 

مهامه الرئاسية الوراثية

بروست ككاتب محاوالت  بحثًا عن الجنس األدبي األوسع

وصفة الدكتاتوريات الديمقراطية

عند رموز الحياة اليومية

يساعدني التصميم 
في إخراج أعمالي إلى 

الحياة اليومية 

يعتبر كومبانيون 
أن أسئلة بروست كانت 

ستؤّدي به لكتابة 
المحاولة

قّدمت الدكتاتورية 
خدمة ألمن العالم على 

حساب السوريين

كثيرًا ما يضّحي 
المصّمم بهويّته كفنان 

ويصبح موظفًا

ــار فــي تونس  ــد أســامــة عــّم ُولـ
الفن  بين  يراوح  عام 1985، وهو 
ستّة  أقام  والتصميم.  التشكيلي 
»كريانوفا  منها  فردية،  معارض 
 ،)2017 ــم  ث  ،2014( )الـــمـــرأة(« 
 »Game«و  ،)2016(  »Lodge«و
الجماعية:  معارضه  من   .)2018(
و  ،)2016( الــحــيــاة«  »مـــرســـى 
)2017(، كما شارك   »Cotton cake
للفن  ــي  ــدول ال »الــمــعــرض  فــي 
المغرب،  في   )2017( المعاصر« 
للفنون  الــدولــي  و»الــمــهــرجــان 
المحرس  في   )2018( الجميلة« 

بالقرب من مدينة صفاقس.

بطاقة
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ثقافة

ركن المصّمم

محاضرة

إطاللة

فعاليات

والــحــّس النقدي أيــضــًا. هــذا الــوضــع موجود 
بقوة في العالم العربي لألسف.

■ ماذا أبقت برامج التصميم اإللكترونية للعمل اليدوي، 
؟

ً
مقارنة بالسبعينيات والثمانينيات مثال

علينا أن ال ننكر بأن الفن الغرافيكي قد تطور 
بشكل كبير مع ظهور البرمجيات، وال يمكن 
أصبح  لقد  ذلـــك.  عــن  بمنأى  يبقى  أن  للفنان 
غياب هذه الوسائل الحديثة مؤثرًا على جودة 
املنجز الفني، وبالتالي بات من الضروري على 

ــاج الــصــوت الــذاتــي،  واألكــاديــمــيــة قابلة إلدمـ
بني  التخييل  تحتمل  ال  األدب  خــالف  وعلى 

طّياتها، وإنما مرجعها الدائم هو الواقع.
إشكاليات  كومبانيون  ينقل  محاضرته،  في 
ـــف ُعـــرف 

ّ
ــؤل ــى مـ ــن الــكــتــابــة إلــ ــذا الــجــنــس مـ هــ

ري 
ّ
بإشكاليته. وفي حني أن بروست حّير منظ

ف ضمن الرواية أم 
َّ
صن

ُ
األدب إن كانت أعماله ت

السيرة الذاتية، فإن كومبانيون يذهب مذهبًا 
جديدًا حني يثير مسألة أخرى، وهي احتمال 
، أو على األقل اتجهت 

ً
أن تكون الرواية محاولة

صوب املحاولة في وقت من األوقات. 
بــحــســب تــقــديــمــه لــلــمــحــاضــرة، يــشــيــر الــنــاقــد 
الفرنسي إلى أن بروست كان قد تساءل في 
1908: »هل سأكتب رواية؟ أم نصًا فكريًا؟ هل 
أنا روائي؟«. هذا الشك، بحسب كومبانيون، 
يــــــؤّدي إلــــى جــنــس املـــحـــاولـــة أكـــثـــر مــنــه إلــى 
ــة، غــيــر أن زمــــن بـــروســـت كـــانـــت فيه  ــ ــروايـ ــ الـ
كبير مقابل  إلــى حد  املحاولة غائمة  مالمح 
ازدهار الرواية. انطالقًا من هذه اإلشكاليات، 
النظر  يعيد  أن  يــريــد  أنــه  كومبانيون  يــبــدو 
فــي مسألة تــداخــل األجــنــاس، وخصوصًا أن 
 
ً
نموذج بروست يتيح أكثر من اختبار، مثال
ملقولة إن الرواية مستقبل كل أنماط الكتابة، 
وهي مقولة صعدت في القرن التاسع عشر، 
بأن  املنظّرين   من بعض 

ٌ
ظــن يقابلها  وربما 

املحاولة تستطيع هي األخــرى أن تستوعب 
ننسى، هنا،  ال  داخلها.  الكتابة  أجــنــاس  كــل 
أتــت ضمن  كومبانيون  إصــــدارات  معظم  أن 
كاتبه  ينقل  أن  يــروم  وكأنه  املحاولة،  جنس 

ل إلى مجاله.
ّ

املفض

الفنان االستفادة من هذه الثورة التكنولوجية 
ه تنافسيًا.

ّ
ليكون فن

■ كيف تقّيم تعليم التصميم الغرافيكي في الجامعات 
العربية؟ نلحظ غياب معاهد خاصة بالتصميم وحتى 

نقصا في كليات التصميم، ما السبب في رأيك؟
الــغــرافــيــك فــي العالم  هــنــاك غــيــاب لثقافة فــن 
العربي، وهو أمر ال يتعلق بالتصميم وحده، 
بــل بمجمل الــفــنــون الــبــصــريــة، وبــالــتــالــي من 
املنطقي أن نجد التصميم مهّمشًا في الجامعات 
الــعــربــيــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن املصممني كــثــيــرًا ما 
تجاوزوا هكذا عوائق، من خالل نجاعة أعمالهم 
االقتصادية، فتاريخ التصميم يشير إلى أسماء 
نجحت في تغيير صورة شركة بأكملها ومنح 

روح للمنتج أو العالمة التجارية.

■ ما هو آخر تصميم قمت به؟
أعــمــل بــاســتــمــرار، ســـواء فــي التصميم أو في 
رسم لوحات فنية. آخر ما أنجزته في مجال 
التصميم هو مجموعة حقائب يد جّربت من 
في  لي  لوحات  االشتغال على  إعــادة  خاللها 
محمل غير معتاد، وبعيدًا عن فضائه األصلي؛ 
ــّي، وهــي  الــلــوحــة. الــفــكــرة جــديــدة بالنسبة إلــ
محاولة لتمرير الفن عبر مسالك مختلفة، فحني 
نعلم أن شراء اللوحات ليس ممارسة دارجة في 

مجتمعاتنا، قد تكون أغراض الحياة اليومية 
 إليصال الفن. يسعدني الترويج ألعمالي 

ً
سبيال

الفنية عبر الحقائب، فيخرج الفن من املعرض 
إلى الشارع والحياة اليومية.

■ هل هناك تصاميم قمت بها وندمت عليها؟
الفنان  عند إنجاز عمل فني، غالبًا ما يشعر 
بأنه جــزء منه، فقد اشتغل عليه ساعات من 
البحث والتنفيذ. كل ذلك يجعله يتماهى مع 
أنــدم على عمل  أعماله، لذلك أجيب بأنني لم 
ــواء كـــان لــوحــة أو تــصــمــيــمــًا. في  أنــجــزتــه، ســ
املقابل، هناك أشكال أخرى من األلم يمكن أن 
تمر بالفنان مثل سرقة أعماله، وأنا شخصيًا 
أقلقتني  معرض.  خــالل  لوحتان  مني  ُسرقت 
تلك السرقة كثيرًا، لنفس السبب الذي ذكرته، 

ي.
ّ
فالعمالن جزء من

شخصيات  أصــحــاب  بأنهم  املصّممون  يوصف   ■
هل  معها.  التعامل  يصعب  أي  و»زئبقية«  »صعبة« 
توافق على هذا وما هو تفسيرك، وما هي نصيحتك 

أخيرًا ملن يتعامل مع مصمم؟ 
مختلفة  شخصيات  كمصّممني،  لدينا،  نعم 
، واملجتمع العربي في معظمه ال يعرف 

ً
قليال

املــصــّمــم وظــــروف عــمــلــه، نــاهــيــك عــن التعامل 
املباشر معه وتأمني حقوقه املالية.

أنطوان كومبانيون وكاتبه المفّضل

عالم جديد

معرض  بالقاهرة  بيت السناري  الجاري، يتواصل في  السابع عشر من الشهر  حتى 
فن الخط العربي الذي افتتح أمس. من بين المشاركين: ابراهيم وهبة )الصورة( 
وجالل  إيطاليا،  من  ليوني  وأنتونيال  مصر،  من  الرودي  وأسماء  حافظ  وأحمد 
الدين شاه فوترة من إندونيسيا، وفؤاد الغمري من اليمن، ومحمد حازم من 

ماليزيا.

العاشرة والنصف  البيضاء، عند  الدار  المركب الثقافي ثريا السقاط في  يحتضن 
من مساء غٍد، ليلة فن الملحون التي تقّدمها الفنانة ماجدة اليحياوي )الصورة( 
جوق األصالة لفن الملحون في مكناس بقيادة رشيد لحكيم. تؤدي  بمرافقة 
»اللة غيثة موالتي« و»زاوكنا في حماك« و»عين  اليحياوي عّدة قصائد منها: 

الوجود طه«.

الثامنة  عند  نعمان  لبنى  التونسية  الفنانة  تقّدمه  الذي  العرض  عنوان  الولّادة 
يشتمل  العاصمة.  بتونس  الثقافة  مدينة  في  األربعاء  غٍد  مساء  من  والنصف 
العمل على أغاٍن تراثية تتغنّى بالمرأة وأخرى من تأليف وحيد العجمي ومروان 
حس  »مجموعة  بمرافقة  يؤديها  ــذي  ال شقرون  مهدي  وتلحين  المدب 

الموسيقية«. تجمع نعمان بين الغناء والتمثيل المسرحي والسينمائي.

معرض  اللبنانية،  بالعاصمة  بيروت  بيت  في  الجاري  الشهر  نهاية  حتى  يتواصل، 
هويتك حبر على ورق الذي افتتح السبت الماضي، والذي يقّدم عرضًا نظريًا حول 
الضوء على   ربيع كيوان، ويُلقي  للفنان  بأعمال فنية مختلفة  الهوية مصحوبًا 
اللبنانية، ويفتح نقاشًا حول مستقبل الهويات في عصر  التكوين اإلداري للهوية 

الرقمية.

فّواز حداد

فــي مــظــاهــرات الــربــيــع الــعــربــي، استعاد 
الــعــالــم، عــلــى نــحــو درامــاتــيــكــي، ســقــوط 
ألوانها  االشتراكيات األوروبية من دون 
عت ديمقراطياته، من فرط 

ّ
املخملية، وتوق

زخـــم الــحــشــود فــي الــســاحــات والــشــوارع 
الدكتاتورية  األنــظــمــة  ــط 

ُ
تــســاق الــعــربــيــة، 

عقود  وبــعــد  أخـــيـــرًا،  فالجماهير  ــًا؛  ــ دراكـ
مــن الــســبــات والـــخـــوف، صــدحــت بنشيد 
الحرية لحسابها الخاص، بال يسار وال 

يمني، وال أحزاب وال أيديولوجيات.
لـــــم يـــشـــأ الـــــغـــــرب تـــفـــويـــت هــــــذا الــنــصــر 
فتفاءلت  أســبــابــه،  أحـــد  يــكــون  أن  وأراد 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي املــحــافــل الـــدولـــيـــة، ال 
بد  الــتــي ال  إلـــى ســوريــة  سيما بالنسبة 
الــذي درس  الشاب  رئيسها  سيستجيب 
الطب في بريطانيا، بما يعالج األوضاع 
املترّدية في بلده، فأمراضها تحتاج إلى 
طبيب. غير أن الرئيس الشاب تنّكر للطب 
ولإلنسانية وللبشر. ال مزاح في السلطة 
وال تهاون في الرد على املتظاهرين، ماذا 

تكون الحرية سوى دعوة إلى االنفالت؟
ــلــــى مـــطـــالـــبـــة الـــنـــظـــام  ــــرب عــ ــغــ ــ شـــــــــّدد الــ
بــالــرحــيــل، أو تــغــيــيــر ســلــوكــه، وأحــيــانــًا 
بلغ به الحماس التهديَد بإسقاطه، لكنه 
لـــن يـــحـــّرك ســاكــنــًا إزاء نــظــام صــلــب بــدا 
متماسكًا خالفًا عن باقي األنظمة، َيكذب 
بطالقة، ينادي بالحل السياسي، ويعمل 
على الحل األمني، بينما دّباباته تتحّرك 

نحو املناطق الثائرة.
ــام إلـــــى الـــغـــرب  ــظـ ــنـ ــل الـ ــائــ تــلــخــصــت رســ
بدرس مؤثر وموجز من الكذب الخالص: 
هــــذه االنـــتـــفـــاضـــة إرهـــابـــيـــة، بــيــنــمــا كــان 
ويدّمر  املحتجني،  املدنّيني  ويذبح  يقتل 
بـــيـــوتـــهـــم، ويـــقـــطـــع نــســلــهــم بــالــبــرامــيــل 
ــرة، دونـــــمـــــا تـــمـــيـــيـــز بـــــني طــفــل  ــ ــّجـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ املـ
بالقماط، أو شيخ على عتبة القبر. إنها 

حرب إبادة. 
تعّهداته،  من  الغرب  الحجة  هــذه  أنقذت 
واعــتــبــر أن الــثــورة تــحــّولــت إلـــى إرهـــاب، 
مــا أخــلــى مسؤوليته عــمــا لــم يــعــد ثــورة 
سفك الدماء ويحل 

ُ
بريئة، والطبيعي أن ت

 الرعب 
ّ
الخراب للقضاء على ما كان يبث

في العالم الديمقراطي. 
خــذ الــغــرب بــالــحــنــكــة الــتــي أبــداهــا 

ُ
لــم يــأ

ــــني  ــّيـ ــ ــابـ ــ الــــنــــظــــام بـــــإطـــــالق ســـــــــراح اإلرهـ
ــواقــــت مـــــع تــــنــــادي  ــتــ ــالــ مـــــن ســــجــــونــــه، بــ
»الــجــهــادّيــني« مــن أنــحــاء الــعــالــم إلنــقــاذ 
ــارات  ـــار«، إال بــعــد إشــ

ّ
ــف ــكـ ســـوريـــة مـــن »الـ

فالعنصرية  الــالجــئــني،  بــشــأن  تــعــّهــداتــه 
جـــعـــلـــت مـــنـــهـــم مـــــــادة لـــلـــخـــالف، خــاصــة 
ــأن  ــاء الـــشـــعـــبـــويـــني بـ ــمــ ــزعــ ــــي ادعـــــــــاء الــ فـ
ــــت إلـــــــى طـــريـــق  ــلـ ــ ــات وصـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
القوانني تقّيدها، في  مــســدود، مــا دامــت 
حني تشيع الدكتاتورية طقوسًا حيوية: 
أعالمًا وهتافات وشعارات ومظاهرات.... 
ــاه وقــنــابــل  ــيــ ــم املــ ــيـ ــراطـ ــا يـــســـتـــدعـــي خـ مــ
الـــغـــازات املــســيــلــة لــلــدمــوع، ومـــع الــوقــت 

ــــاص، وقــــنــــابــــل حــقــيــقــيــة مــســيــلــة  ــرصــ ــ الــ
ــع املـــزيـــد مـــن الـــوقـــت، وضــع  لـــلـــدمـــاء، ومــ
الحديدية،  القبضة  باستعمال  لها  حــد 
واالســــــتــــــيــــــالء عــــلــــى الــــســــلــــطــــة، وقــــيــــام 

الدكتاتوريات الديمقراطية.
بخيال  ليس  االنــقــالبــي  السيناريو  هــذا 
مـــحـــض، فـــــإذا كــــان دور الــدكــتــاتــوريــات 
قــد حــل فــي إعــطــاء الــــدروس الــعــمــلــيــة، ال 
الــنــظــريــة، لــلــثــرثــار الــديــمــقــراطــي، فعلى 
بــدور  ي 

ّ
التحل باملقابل،  الديمقراطيات، 

الـــنـــجـــيـــب، وأن تــصــغــي جــيــدًا  الــتــلــمــيــذ 
اته ال لدروسه، لئال تفوتها مرحلة  إلمالء
قشيبة من الحداثة الرثة، فاأللفية الثالثة 
ــرن، عــنــوانــهــا  ــ ــقـ ــ ـــهـــلـــت فــــي بــــدايــــة الـ

ُ
اســـت

اإلرهـــاب، ما يحض العالم على تصنيع 
دكــتــاتــوريــات قــــادرة عــلــى ســحــقــه. هكذا 

يبدأ عالم جديد.

تــفــهــم مـــضـــمـــونـــهـــا، فــــبــــادلــــوه بــتــصــرف 
ص 

ُّ
للتخل فــرصــة سانحة  كــانــت  مــمــاثــل. 

مــن مــثــيــري الــقــالقــل، فــفــتــحــوا حــدودهــم 
سورية  تعد  لــم  بلدانهم.  مــن  لخروجهم 

سوى ساحة للقضاء عليهم. 
ــة الـــســـوريـــة خــدمــة  ــاتـــوريـ ــتـ ــدكـ ــّدمــــت الـ قــ
على  كانت  ورفاهيته،  الحر  العالم  ألمــن 
النظام  أسهم  السوريني،  مأساة  حساب 
ولم  بوحشية،  واستثمرها  بصناعتها 
تــكــن بـــال مـــقـــابـــل، فــالــعــالــم الـــــذي شـــارك 
فــي الــحــرب الــســوريــة، شــارك فــي تنظيف 
النظام من جرائمه، وال غرابة في أن يعمل 
عــلــى تــأهــيــل الــدكــتــاتــور ملــتــابــعــة مهامه 
الصمت  كـــان  وإذا  الـــوراثـــيـــة.  الــرئــاســيــة 
يــســيء إلـــى ســمــعــة الــديــمــقــراطــيــات، فال 
بأس من الجعجعة التي لن تثمر طحنًا.

الـــدرس املفيد األخــيــر، ارتـــداد الــغــرب عن 
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أنطوان كومبانيون

عمار النحاس, مواد مختلطة على ورق, 100 سم × 100 سم
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رياضة

أكد إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة، بعد 
فوز فريقه »املعنوي« على خيتافي، أنه لم يفكر 
في االستقالة على الرغم من الخروج املؤلم في 

نصف نهائي دوري األبطال. وأوضح فالفيردي 
في تصريحات: »أعتقد أن هذا األمر يحدث 

للجميع. عندما يكون هناك تعثر، أو نتيجة 
سيئة أو ال تسير األمور بشكل طيب، فدائمًا يتم 

الحديث عن هزة. ولكن الجميع ينهض أو يحاول 
النهوض، ال أفكر في االستقالة حاليًا«.

ى املهاجم روبن فان بيرسي، تحية وتكريمًا 
ّ
تلق

حارًا، على ملعب فريقه فينورد، لكونها املباراة 
األخيرة له كالعب محترف. وكان هذا التكريم 

حلوًا وُمرًا في نفس الوقت، نظرًا لخسارة فينورد 
أمام ضيفه أدو دين هاغ. وخرج الالعب من امللعب 

، ووقفت 
ً
في الدقيقة 92، ليتوقف اللقاء قليال

الجماهير املوجودة في املدرجات لتوجيه التحية 
لالعب، في وقت أقام العبو الفريقني ممرًا شرفيًا 

أثناء خروجه لتوديعه.

وّدع نجم خط الوسط الهولندي فرينكي دي 
يونغ، العب وسط فريق أياكس أمستردام، 

جماهير فريقه على ملعب )يوهان كرويف( 
بتحقيق لقب بطولة الدوري الهولندي وهو في 

غاية الحماس. وسيلعب العب الوسط الشاب مع 
فريق برشلونة الذي تعاقد معه في يناير/كانون 

الثاني املاضي لخمسة مواسم مقبلة، تبدأ من 
أول يونيو/حزيران املقبل مقابل 75 مليون يورو، 

باإلضافة إلى 11 مليونا أخرى كمتغيرات.

فالفيردي يؤكد 
عدم تفكيره في 

االستقالة من برشلونة

فان بيرسي يعتزل 
مع فينورد حيث بدأ 

مسيرته االحترافية

دي يونغ يودع 
جماهير أياكس قبل 

انتقاله إلى برشلونة

استعادت 
الرومانية 
سيمونا هاليب 
المركز الثاني 
في تصنيف 
العبات التنس 
المحترفات، 
وقلصت الفارق 
مع المتصدرة 
اليابانية ناومي 
أوساكا إلى 239 
نقطة، بعدما 
حققت نتيجة 
أفضل منها في 
دورة مدريد. 
ورغم خروجها 
من ربع نهائي 
الدورة اإلسبانية 
أمام السويسرية 
بليندا بنسيتش، 
رفعت أوساكا 
رصيدها إلى 
6356 نقطة، 
بينما تمكنت 
الرومانية التي 
بلغت النهائي، 
من استعادة 
المركز الثاني من 
التشيكية بيترا 
كفيتوفا.

)Getty( أوساكا حافظت على صدارتها للتصنيف بفارق 239 نقطة

239 نقطة
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شوقي بن حسن

املستوى  على  قته 
ّ
حق مّما  أبعد 

لــثــورة 2011 في  كــان  السياسي، 
تــونــس تــبــعــات كــثــيــرة، بعضها 
لم يكن ليتبلور إال بمرور سنوات، من ذلك 
الواقع والتاريخ.  نشوء رؤية جديدة تجاه 
فـــإذا كــانــت فــتــرة مــا بعد الــثــورة قــد سّميت 
باملرحلة االنتقالية، على خلفية إعادة بناء 
املــؤســســات الــســيــاســيــة لــلــبــلــد، فــإنــه يمكن 
تعميم هذه التسمية على ما هو أوسع؛ إلى 

الذهنيات والتعامل مع الشأن العام.
 مــشــهــد الـــتـــألـــيـــف فــــي تـــونـــس يــعــكــس 

ّ
لـــعـــل

شــيــئــًا مـــن هــــذه املـــرحـــلـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، ففي 
ــهـــرت أعــــمــــال مــــن قـــبـــيـــل: »كــيــف  إطــــارهــــا ظـ
صــــار الــتــونــســيــون تــونــســيــني؟« لــــ الــهــادي 
الــتــيــمــومــي، و»الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة.. ســيــرة 
غــيــر ذاتـــيـــة« لــفــتــحــي املــســكــيــنــي وأم الــزيــن 
لـ الصافي  التونسية«  بنشيخة، و»املعادلة 
ــان مــمــكــنــًا صــــدورهــــا لـــوال  ــ ســـعـــيـــد، فـــهـــل كـ

االنزياحات التي خلقتها الثورة؟
فـــي إطــــار هـــذه األعـــمـــال، يــمــكــن أن نضيف 
كــتــاب »مجتمع املــقــاومــة« )كــلــمــات عــابــرة، 
حــنــني،  ــر  ــاهـ مـ الـــتـــونـــســـي  لــلــبــاحــث   )2019
وهـــو عــمــل يشبه خــارطــة لــلــشــأن الــعــام في 
تونس الــيــوم، إذ يرسم املــؤلــف أهــم مالمح 
ــيـــعـــود إلـــى  الـــفـــضـــاء الــــعــــام فــــي تــــونــــس، فـ
واملجتمع  املــواطــنــة  مــثــل  أســاســيــة  مفاهيم 
املــدنــي، كما يضيء على عــدٍد مــن الفاعلني 
السياسي  التأثير  منطقة  إلــى  الــصــاعــديــن 
مــثــل املـــدّونـــني وفـــن الــهــامــش، مــع االلــتــفــات 
إلى عدد من الظواهر السياسية مثل »عودة 
بورقيبة« وصعود اإلسالم السياسي أو ما 
»يــوتــوبــيــا الــدولــة الــديــنــيــة«. لكن  يسميه بـــ
حنني ال يقف عند الحاضر، بل يقيم قراءة 
استشرافية بناء على تراكب هذه املعطيات، 
وهنا تظهر مقولته حول »مجتمع املقاومة« 

بوضوح أكبر.
ليس هــذا املصطلح الــذي عــنــَون بــه املؤلف 
كتابه مــتــداواًل فــي الــكــتــابــات الــفــكــريــة، فما 
فــي حديث  الــذي يقصده منه؟ يقول حنني 
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«: »عــنــد تــنــاول بنية 
الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة ومــظــاهــر الــســلــوك 

االجــتــمــاعــي لــــأفــــراد والـــفـــئـــات وتـــطـــّورهـــا 
عبر الــتــاريــخ كثيرًا مــا قــرأنــا عــن ›‹مجتمع 
املــــــشــــــهــــــد‹‹ )غـــــــــي ديــــــــبــــــــور( و‹‹مــــجــــتــــمــــع 
ــان بــــودريــــار( واملــجــتــمــع  ــ االســـتـــهـــالك‹‹ )جـ
ــر(. مـــن جــهــتــي كــانــت  املــفــتــوح« )كـــــارل بـــوبـ
كتابات ميشيل فوكو حول ضرورة الدفاع 
عــن املــجــتــمــع، ودالالت الــتــرحــال واملــقــاومــة 
عند جيل دولوز، واملقاومة كخيار سياسي 
ــد أثـــرت  ووجـــــــودي لــــدى طـــونـــي نـــيـــغـــري، قـ
مفهوم املقاومة املتعارف عليه في األدبيات 
املــاركــســيــة أو الــقــومــيــة والــوطــنــيــة ليصبح 
فــعــل املــقــاومــة مــحــايــثــًا لــلــوجــود اإلنــســانــي 
ــع لــلــحــريــة«. يــضــيــف: »لـــم تــكــن هــذه 

ّ
املــتــطــل

املراجعات منفصلة عن انخراطي النضالي 
واملــيــدانــي فــي مـــســـارات الـــثـــورة ومــســارات 
ــّكـــل شـــعـــاراتـــهـــا ومــطــالــبــهــا املــســتــمــرة  ـــشـ

ُ
ن

ــيـــوم، ألجـــل ذلـــك أردت أن أجــعــل من  إلـــى الـ
ــارًا  ــ ــذا املـــفـــهـــوم ›‹مـــجـــتـــمـــع املــــقــــاومــــة« إطـ ــ هـ
السوسيولوجية  لقراءتي  ممكنًا  مرجعيًا 
والــســيــاســيــة لــحــرب املـــواقـــع الــتــي خاضها 
املــجــتــمــع الــتــونــســي عــلــى امــــتــــداد تــاريــخــه 
ــطــيــة وضـــد 

ّ
ــة الــتــســل ــ ــــدولـ ــد الـ املـــعـــاصـــر ضــ

الــتــراثــيــة واملجتمعية  ــط 
ّ
الــتــســل كــل أشــكــال 

والذكورية«. 
مـــن هــنــا، يــقــتــرح حــنــني أن يــجــري »تــنــاول 
ــورة الـــتـــونـــســـيـــة ومــــســــاراتــــهــــا املـــركـــبـــة  ــ ــثـ ــ الـ
واملــســتــمــرة كفعل مــقــاومــة جماعي وفــردي 
للتحرر«، مؤكدًا أنه »حني نعود إلى املجتمع 
تجليات  على  سنقف  الهامش،  أو  التحتي 
فــعــلــيــة وأنــثــروبــولــوجــيــة وســلــوكــيــة لــهــذه 
الــــروح املــقــاومــة ضــد الــخــنــوع واالنــضــبــاط 

واإلجماع  واإلهانة«.
وحـــول تــبــلــور مــشــروع هـــذا الــكــتــاب، يــقــول: 
ة الــثــورة التونسية  »هــو مــراوحــة بــني قـــراء
كحدث تاريخي تناولته الكتابات الفلسفية 
ــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــلـــوم  ــتــــمــــاعــ واالجــ
الــســيــاســيــة، وبـــني انــخــراطــي شخصيًا في 
الكتاب  ففي  الــثــورة.  هــذه  منعرجات  تتّبع 
ــات 

ّ
هـــنـــاك عــــــودة  ملــتــابــعــات لــعــديــد املــحــط

ولــعــديــد »املــقــاومــات« املــتــفــّرقــة، وهــو بذلك 
محاولة لتناول كل هذا الواقع املركب الذي 
البحث عن  مــن منظور  تــونــس  فــي  نعيشه 
بإجالء  االجتماعي سواء  التغيير  ممكنات 
قوى هذا التغيير وإبرازها على السطح، أو 
من خالل التفكير في سبل بناء تمفصالت 
العودة  أو كذلك من خالل  ضرورية بينها، 
إلى نظريات التغيير االجتماعي املعاصرة 
الــتــي أفــرزتــهــا تـــحـــّوالت الــعــلــوم اإلنــســانــيــة 
وتــــطــــورات املــجــتــمــعــات املـــابـــعـــد صــنــاعــيــة 
فــــي مــــركــــز الـــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي واملـــابـــعـــد 

كولونيالية في تخومه«.
ــفــــات عــن  ــذا مــــؤلــ ــكــ ــــع هــ ــتــــســــاءل مـ لـــنـــا أن نــ
ابها، عن ذلك 

ّ
ع إليها كت

ّ
املساهمة التي يتطل

يقول حنني: »لكل مساهمة فكرية أو تأليفية 
طــمــوح أن تــكــون لبنة فــي مــشــروع التحّول 
الــديــمــقــراطــي. مــا آمــلــه مــن هـــذا الــكــتــاب هو 
واإلنساني  االجتماعي  العمق  عــن  الكشف 
لـــلـــثـــورة الــتــونــســيــة مـــن خــــالل الــــعــــودة إلــى 
ــاريـــخ واالشــــتــــغــــال عـــلـــى دور الــفــاعــلــني  ــتـ الـ
وتــمــثــالتــهــم، اآلن وهـــنـــا«. يــضــيــف: »أعــتــقــد 
العمومي  الجدل  أن من الضروري استمرار 
ــكـــرة املــقــاومــة  ــول فـــكـــرة الــــثــــورة وفـ الـــحـــر حــ
وقف  خطر  ألن  االجتماعي  التغيير  وفــكــرة 

هذا الجدل أو محاصرته ال يزال قائمًا«.
ــــاب »مـــجـــتـــمـــع  ــتـ ــ ــن يــــتــــوّجــــه كـ ــ ــن إلـــــــى مــ ــكــ لــ
: »إلى جميع 

ً
املقاومة«؟ يجيب مؤلفه قائال

ــدُت الــــتــــواصــــل مــن  ــع أنـــنـــي قــــصــ ــّراء، مــ ــ ــقــ ــ ــ ال
القّراء:  خالله خصوصًا مع ثالث فئات من 
املــقــاومــني  أنــفــســهــم أي مـــع  الــفــاعــلــون  أواًل 
ــقـــاومـــات بــمــخــتــلــف حــقــول حــضــورهــم.  واملـ
الحزبية  ــر  األطـ كــتــاب ملناضلي  ثــانــيــًا، هــو 
والنقابية التقليدية ملساءلة أسلوب عملهم 
وفـــعـــلـــهـــم، فــالــتــغــيــيــر الـــفـــوقـــي والـــعـــمـــودي 
لــم يــعــد ال ممكنًا وال مــجــديــًا.  والــوصــائــي 
أمـــا الـــقـــارئ املــفــتــرض الــثــالــث فــهــو املثقف 
واملفكر اليساري القلق في ظل أزمة اليسار 
التقليدي في سبيل تجديد العدة املنهجية 
والصيغ  النضالية  واألدوات  واملــفــهــومــيــة 
تفتقده  جــديــد  يــســار  ــل  أجـ مــن  التنظيمية 

الساحة السياسية التونسية«.

في تطوير مفهوم المقاومة

عودة روائية إلى مصر 2011

تنويع جديد على أبله 
دوستويفسكي أو دون 

كيخوته معاصر

يوسف رخا

خــــالل عــــام 2011، عــــام املـــواجـــهـــات واآلمــــال 
الكاتب املصري  التحرير، أصــدر  مــيــدان  فــي 
 
ً
عـــزت الــقــمــحــاوي )1961( ثــالثــة كــتــب دفــعــة

واحــــدة، ثــم عــاد إلــى ُمــعــّدلــه املــعــتــاد لُيصدر 
 عامني. لم يكن في األعمال الثالثة 

َّ
كتابًا كل

أيــــة مــحــاولــة لــلــتــعــامــل مـــع صــــراع ســيــاســي 
ــزال يستحوذ - على  يـ ــه ال 

ّ
اســتــحــوذ - ولــعــل

كامل  وربما  الكاتب،  اهتمام  من  كبير  قسم 
االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  حضوره 
كـــــان ضــمــنــهــا فـــقـــط روايــــــــة أجــــيــــال طــويــلــة 
اآلداب« في  )عــن »دار  الديب«  بعنوان »بيت 
ــى موقفًا 

ّ
بـــيـــروت(، يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا تــتــبــن

ــاريـــخ مــصــر الـــحـــديـــث، حتى  ريـــًا مـــن تـ تـــحـــرُّ
وإن  العمل،  لكن   .2003 الــعــراق سنة  احتالل 
 بأعمال أخرى له، ال 

ً
خال من الغرائبية مقارنة

عة. 
ّ
سقط في فخ الواقعية التبشيرية املتوق

َ
ت

ه ُكِتب قبل االحتجاجات 
ّ
واألرجح أن ذلك كل

التي أطاحت بحسني مبارك يوم 11 فبراير/
الثالثة  القمحاوي  أعمال   

ّ
لكن  ،2011 شباط 

الــصــادرة فــي أعــقــاب ســقــوط مــبــارك - روايــة 
 ،)2013 اآلداب،  )دار  الستائر«  خلف  »البحر 
ــلـــى نــحــو  ــاء عـ ــمــ ــســ ــة قـــصـــص »الــ ــمـــوعـ ومـــجـ
وشيك« ) دار بتانة، القاهرة 2015 (، ثم رواية 
اللبنانية،  املصرية  )الــدار  معًا«  أننا  »يكفي 
القاهرة 2017( - ال تتعّرض إلى تلك اللحظة 
التاريخية من قريب أو بعيد. ومع ذلك، ورغم 
أن القمحاوي كاتب َمعنّي باللعب والصنعة 
ــاســــي، يـــبـــدو أن أحــــــداث يــنــايــر/ بــشــكــل أســ

كــانــون الــثــانــي وفــبــرايــر مــن ذلـــك الــعــام بما 
االحتجاج  عــن  مثالية  روايـــة  مــن  تستتبعه 
وتغيير املستقبل - وهو ما لم يكف الكاتب 

ت ُمسيطرة.
ّ
به - ظل

ُ
رحه خارج ُكت

َ
عن ط

إصــداراتــه  آِخــر  مّيز 
ُ
ت التي  الغرائبية  ليست 

إذن مقصدًا أدبيًا في حد ذاتها. والحقيقة أن 
»ما  األخيرة  روايته  لبطل  الخارقة  الــقــدرات 
رآه سامي يعقوب« )الدار املصرية اللبنانية، 
بــاملــســتــقــبــل  الــتــنــّبــؤ  عــلــى  ــدرة  ــقــ الــ  -  )2019
ــل ورؤيــــــة  ــ ــــات، بـ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ والــــحــــديــــث إلــــــى الـ

- ليست بأهمية  النظر  أشــيــاء خــارج مجال 
دوره كــتــنــويــع جـــديـــد عــلــى شــخــصــيــة أبــلــه 
معاصر.  كــيــخــوتــه  دون  أو  دوســتــويــفــســكــي 
ســامــي يــعــقــوب كــمــا يــصــفــه الــقــمــحــاوي في 
ل »هذا الحب 

ّ
مقابلة مع »أخبار األدب« يمث

النقية  الفطرة  للحياة، وهــذه  املــشــروط  غير 
كما  كتبه،  لقد  العقلية«.  اإلمكانيات  وهــذه 
ــى أن 

ّ
يـــقـــول، »مــــن خــــالل شــوقــي لــبــشــر أتــمــن

يكونوا موجودين، لكن ال يوجد أحد حولي 
م لفراقه.

َّ
ل
َ
مثل سامي«... وتأ

ــاردن  ــ ــامــــي، قـــاطـــن حــــي غـ  األهــــــم أن ســ
ّ
لـــكـــن

سيتي األرستقراطي في القاهرة، واملهووس 
تــزاوجــهــا، هــو نقطة  أثــنــاء  بتصوير القطط 
الــتــقــاء الـــصـــراعـــات الــتــاريــخــيــة ذاتـــهـــا الــتــي 
يقاربها القمحاوي فنّيًا ألول مرة منذ 2011. 
فهناك موروثه العائلي: أم أملانية وأب قضى 
حياته يحارب من أجل رد اعتبار جّد شّوهه 
الضّباط األحرار الرتباطه بطبقة الباشوات 
حــتــى مــــات تــحــت الــتــعــذيــب بــعــد اعــتــقــاالت 
متعّددة، ثم أخ - يوسف - ال يعود من أملانيا 
حيث عاش مع أمه التي تركت أباه منذ عمر 
مبّكر إال ليموت مقتواًل في ميدان التحرير. 
من  محّجبة  بأرملة  السرية  عالقته  وهــنــاك 
حـــي إمـــبـــابـــة الــشــعــبــي - فـــريـــدة - اضــطــرت 
إلــى لقائه في الخفاء خوفًا من أهــل زوجها 
الـــســـابـــق الــــذيــــن هـــــّددوهـــــا بـــحـــرمـــانـــهـــا مــن 

بنتيها في حال ارتباطها بأي رجل. 
ــــق إلــــى  ــريـ ــ ــطـ ــ ــي الـ ــ ــازه، فــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــاك احــ ــ ــنـ ــ ــم هـ ــ ثــ
فــريــدة - وهـــو الــخــط الــســردي الــرئــيــســي في 
الـــروايـــة، الـــذي تــتــوالــى مــن خــاللــه الــذكــريــات 
والــتــعــقــيــدات الــســرديــة - لـــدى أحـــد األجــهــزة 
بتصوير  متلبسًا  ُيــضــبــط  أن  بــعــد  األمــنــيــة 
الــتــي يشغلها ذلــك الجهاز،  الــعــمــارة  مــدخــل 
في  بــأنــه  يقتنع محتجزو ســامــي طبعًا  وال 
أراد  وقــطــة  قــط  وراء  مــنــســاقــًا  كـــان  الحقيقة 
في  وهــنــا،  الحميمة.  لحظاتهما  يــصــّور  أن 
ضح مركزية 

ّ
تت للرواية،  األخيرة  الصفحات 

ــدورة، لـــيـــس فـــقـــط فــــي حــكــايــة  ــ ــغــ ــ ــــورة املــ ــثـ ــ الـ
ــًا فــــي مــخــيــلــة  ــكــــن أيــــضــ ــقـــوب ولــ ــعـ ــامــــي يـ ســ
الوضع  يــرى  الــذي أصبح  القمحاوي،  عــزت 
»أدرك  تداعياتها:   في 

ً
كله متمثال اإلنساني 

 حيواته 
ّ
أن يوسف ليس مقصودًا لذاته، لكن

خدم روايــة كبرى يجري بناؤها 
َ
املخترعة ت

قادرين  يعودوا  لم  أبطالها شباب  ليلة،  كل 
عـــلـــى الــــدفــــاع عــــن أنـــفـــســـهـــم؛ بــعــضــهــم مـــات 
وبعضهم في الحبس والبعض هاجر… فّكر 
في الحيوات العجيبة التي يمكن أن يحصل 
يقولوا  لن  اآلن.  للقتل  تعّرض  ما  إذا  عليها 
إنــهــم قــتــلــوا شــخــصــًا ملـــجـــّرد تــصــويــره قطًا 
وقطة يتزاوجان. ستصبح له حياة إرهابي 
خطير أو تاجر مخدرات أو قاطع طريق…«.

ــنــــشــــورات »املــــتــــوســــط«، كــتــاب  ــن مــ صـــــدر حـــديـــثـــا عــ
املـــخـــتـــلـــف واملــــؤتــــلــــف، تـــمـــثـــيـــات املــــركــــز الـــغـــربـــي 
والـــهـــامـــش الــعــربــي وشــيــطــنــة اآلخــــر لــلــكــاتــب خــلــدون 
ممثلة  املثاقفة  لشعريات  نقدًا  الكتاب  يقدم  الشمعة. 
بنماذج من الشعر والرواية، ليختبر الحركة التي تحيل 
بابا، وهو فضاء  بتعبير هومي  الثالث«  »الفضاء  إلى 
يتشبث  األول  فالفضاء  النمطية،  بالصور  مشحون 
بــاالمــتــثــال ملــفــهــوم املــركــز األوروبـــــي، والــثــانــي يرفض 
انفتاح آداب الهامش على املركز األوروبي، من هنا فإن 
الكتاب يقترح إجابة عن تساؤل: هل يمكن أن يتعايش 

املؤتلف واملختلف في فضاء واحد.

كتاب  »هــارفــارد«  جامعة  منشورات  عــن  قريبا  يصدر 
الرأسمالية وحدها، مستقبل النظام الذي يحكم 
أنه  يرى  وفيه  ميانوفيتش،  برانكو  لألكاديمي  العالم 
الرأسمالي  النظام  البشرية يسود  وألول مرة في تاريخ 
ويــهــيــمــن وحــــده عــلــى اقــتــصــاد الــعــالــم. يــفــســر الخبير 
التاريخي الحاسم منذ  التحّول  االقتصادي أسباب هذا 
أيام اإلقطاع ثم الشيوعية، ويتفّحص أصناف الرأسمالية 
 ما هي احتماالت وجــود عالم أكثر عدالة اآلن 

ً
متسائا

بعد أن أصبحت الرأسمالية هي اللعبة الوحيدة؟ يحاجج 
االقتصادي أن الرأسمالية انتصرت ألنها ناجحة، لكنها 

محفوفة باملخاطر وال بد من تحسينها وتطويرها. 

صدر حديثا عن »دار الفرقد« كتاب املكتبة التاريخية 
ــيـــونـــانـــي ديــــــــــودوروس الـــصـــقـــلـــي، بــتــرجــمــة  ــمـــؤرخ الـ ــلـ لـ
يتناول  الــكــتــاب  األكــاديــمــي حــســان ميخائيل إســحــاق. 
الــتــاريــخ األســـطـــوري فــي الــعــالــم الــقــديــم مــــرورًا بتدمير 
العالم حتى لحظة وفاة  إلــى تاريخ   

ً
ــروادة، ثم وصــوال طـ

اإلســـكـــنـــدر األكـــبـــر، وهــــو عــمــل مــوســوعــي يــضــم ستة 
محاور ومن بينها فصول عن تاريخ و حضارة مصر 
الــقــديــمــة، وتــهــتــّم أخــــرى بــتــاريــخ بـــاد الــنــهــريــن والــهــنــد 
والــعــرب وبـــاد سيثيان الــواقــعــة شــمــال وشـــرق وغــرب 
البحر األسود، كما تناول تاريخ شمال أفريقيا ثم تاريخ 

باد اليونان وأوروبا.

صــدر حديثا عــن مــنــشــورات »الــجــمــل« كــتــاب السبيل 
الفرنسي  االجــتــمــاع  لعالم  البشرية  مستقبل  ألجــل 
إدغار موران، بترجمة بشير البعراوي. رغم وجهة نظره 
املتشائمة، يدعو موران إلى وعي جديد بكوكبنا، ويحذر 
بظالها  تلقي  التي  العديدة  بالتهديدات  االستهانة  من 
البشرية. يقول مــوران »إن هناك فرصة  على مستقبل 
أننا نتجه نحو كارثة«.  إدراك  لكنها تعتمد على  للعالم 
والــحــرب، ويرى  والــســام  والفقر  البؤس  املؤلف  يناقش 
بضرورة إعادة النظر في دور وسائل اإلعام وما تقوم 
إلــى دور حقيقي  إلــى جانب ضـــرورة االلتفات   

ً
بــه فعا

للمثقفني واألكاديميني.

صدر حديثا عن »ابن النفيس« كتاب امليديولوجيا 
عاصر.. مدخل الى دراسة الوسائطية في 

ُ
واملسرح امل

العرض املسرحي للناقد بشار عليوي، يتضمن الكتاب 
بــابــني: »مــدخــل الـــى دراســــة املــيــديــولــوجــيــا« وفــيــه ستة 
»الصورة بوصفها وسيطا«، و»مدرسة  فصول حول 
ــار«، و»ريـــجـــيـــس دوبــــــري«،  ــ ــهــ ــ فـــرانـــكـــفـــورت«، و»اإلشــ
و»مــفــهــوم املــيــديــولــوجــيــا«، و»الــوســائــطــيــة«. أمـــا الــبــاب 
الــثــانــي »املــســرح واملــيــديــولــوجــيــا«، فضم ستة فصول 
ــات لــعــروض  ــ هــي »تــمــظــهــرات املــيــديــولــوجــيــا«، ودراســ
عربية منها »سوليتير« للمصرية داليا بسيوني، و»يا 
رب« للعراقي مصطفى الركابي، و»هاشتاك« لألردني 

محمد خير الرفاعي.

عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« صدر 
واملتخيل  الرمزي  املرابطية:  السلطة  كتاب  حديثا 
للباحث املغربي عز الدين جّسوس الذي ينطلق فيه من 
املكانة الخاصة، التي تحتلها السلطة السياسية في عقلية 
الرعية، وهذا راسخ في وعيهما كليهما، وتحكم العاقة 
 الدالالت الرمزية 

ً
بينهما حقوق وواجبات متبادلة، متناوال

للسلطة إبان حكم املرابطني خال القرنني الحادي عشر 
والثاني عشر، وميثولوجيا السلطة السياسية والتنبؤات 
حولها، والبحث عن الشرعية، وصورة الحاكم املرابطي 

ب به أمير املسلمني آنذاك.
َ
في ذهنية الرعية، وما يخاط

والــنــشــر« كتاب  للتوزيع  املطبوعات  صــدر عــن »شــركــة 
دهـــــاء شــبــكــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي وخــبــايــا 
مــراد.  غــســان  اللبناني  للباحث  االصطناعي  الــذكــاء 
يــطــرح الــكــتــاب تــســاؤالت أســاســيــة مــثــل: مـــاذا تفعل بنا 
التقنيات، وماذا نفعل بها؟ وهل تصبح التقنية الرقمية 
التقنيات  وهــل نجحت  املواطنة؟  التربية على  جــزءًا من 
ــْرَدم  ــ

ُ
الــرقــمــيــة فــي مــواجــهــة الــتــطــّرف والــكــراهــيــة؟ وهـــل ت

الفجوة املعرفية بالخطابات وحدها؟ ومن يواجه وحش 
الثالث؟  العالم  حقائق  أطفالنا  م 

ّ
نعل وهل  »فيسبوك؟«  الـ

و»حركة ما بعد اإلنسانّية.. إلى أين؟ وهل نستطيع يوما 
أن نفهم ما يجول في دماغ اإلنسان؟

ــــي »مــكــتــبــة  ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة كـــــراســـــات مــتــحــفــيــة فـ
اإلســكــنــدريــة«، صــدر حديثا كــتــاب »املــتــاحــف فــي عالم 
إلى  ترجمتها  مقاالت  مجموعة  يتضّمن  الــذي  متغير« 
العربية الباحثة شيرين القباني. يتناول الكتاب قضايا 
والتغييرات  واملتحف  الرقمي  الفضاء  عاقة  منها  عــّدة 
ــاءة،  ــ ــتــي يــنــبــغــي أن تــراعــيــهــا قـــاعـــات الـــعـــرض، واإلضــ ال
وأثرها  والتراث  بالواقع  املتحف  الــزوار، وعاقة  وحركة 
على أدواره املتعّددة: تعليمية، وبحثية، وترفيهية، وماذا 
املعاصرة.  املتغيرات  فــي ضــوء  الــتــراث  يعني مصطلح 
كما يـــدرس أنــمــاط عــمــارة املــتــاحــف، وأســالــيــب العرض 

املتحفي، وتطّور الخدمات املتحفية.

نظرة أولى

غرافيتي لمجموعة »أهل الكهف« في تونس العاصمة

ماهر حنين آفاق الواقع التونسي المرّكب

عزت القمحاوي عن بشر غير موجودين فعًال
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يواصل رافاييل نادال 
تقديم نتائج متباينة في 

الموسم الحالي

بوكا يسقط في فخ التعادل أمام فيليز 
في ذهاب ربع نهائي كأس الدوري

سقط بوكا جونيورز في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيليز سارسفيلد 
في ذهاب ربع نهائي النسخة األولى من كأس الدوري األرجنتيني لكرة القدم. 
التي أقيمت بني أرخنتينوس  وبالتعادل السلبي أيضًا انتهت املباراة األخــرى 
جونيورز وضيفه خيمناسيا. وتقام مباراتا اإلياب في 17 من الشهر الجاري 
حيث يستضيف خيمناسيا أرخنتينوس جونيورز ويحل فيليز ضيفًا على 
ُتقام  الــدوري األرجنتيني  النهائية من كأس  املباراة  أن  بوكا جونيورز. ُيذكر 
ليبرتادوريس  لكأس  البطل  وسيتأهل  املقبل،  يونيو/حزيران  من  الثاني  في 
2020 بينما سيحجز الوصيف مقعدا في كأس أندية أميركا الجنوبية )كوبا 

سودأمريكانا(.

روما يهزم يوفنتوس بهدفين نظيفين
ــاراة التي  ــبـ ــا عــلــى ضــيــفــه يــوفــنــتــوس بــهــدفــني نظيفني فــي املـ ــاز فــريــق رومــ فـ
اإليطالي. سجل  الـــدوري  بطولة  من  ـــ36  ال الجولة  منافسات  جمعتهما ضمن 
الدقيقة )79( قبل أن يضيف  أليساندرو فلورينزي هدف »الذئاب« األول في 
الفوز رفع روما رصيده  الثاني )د.90+2(. وبهذا  الهدف  زميله إدين دجيكو 
إلى 62 نقطة، ارتقى بها للمركز الخامس املؤهل للدوري األوروبي. فيما واصل 
اللقب  حسم  بعد  تواليًا  الثالثة  للجولة  الــفــوز  عــدم  مسلسل  »البيانكونيري« 

لصالحه رسميًا، ليتجمد رصيده عند 89 نقطة في الصدارة.

ليون يفوز على مارسيليا بثالثية نظيفة

فاز فريق ليون على مضيفه مارسيليا بثالثية نظيفة في املباراة التي جمعتهما 
ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الفرنسي. سجل أهداف اللقاء كل من 
املهاجم اإليفواري ماكسويل كورني هدفني )د.24 وق86( وموسى ديمبيلي 
)د.84(. ولعب مارسيليا منقوصا منذ الدقيقة )67( بعد طرد مدافعه الكرواتي 
رفع  النتيجة،  وبهذه  مباشرة.  بطاقة حمراء  كاليتا-كار لحصوله على  دويــي 
ليون رصيده إلى 66 نقطة في املركز الثالث، املؤهل للدور التمهيدي في دوري 

األبطال، فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 55 نقطة في املركز السادس.

بورتو يواصل تشبثه باللقب 
برباعية في شباك ناسيونال

بني  الــقــدم  لكرة  البرتغالي  الـــدوري  لقب  املثير على  الــصــراع  استمر مسلسل 
أهــداف  قــواعــده بأربعة  الثاني بنتيجة ثقيلة خــارج  فــوز  بنفيكا وبــورتــو بعد 
الصدارة مؤقتًا، وذلك ضمن مواجهات  إلى  به  ليقفز  نظيفة على ناسيونال، 
الجولة الـ33 وقبل األخيرة من املسابقة. سجل الضيوف ثنائية في كل شوط، 
حيث جاء هدفا الشوط األول عن طريق البرازيلي أليكس تيليس واإلسباني 
أوليفر توريس في الدقيقتني 14 و28 على الترتيب. فيما تكفل بتسجيل ثنائية 
موسى  املالي  واملهاجم  كــورونــا  خيسوس  املكسيكي  من  كل  الثاني  الشوط 
ماريغا )ركلة جزاء( في الدقيقتني 59 و88. ورفع الفوز رصيد فريق »التنانني« 
آفــي. في املقابل،  إلى 82 نقطة في الصدارة مؤقتًا، في انتظار هدية من ريو 
الـــ17 وقبل األخير، ورافق  املركز  تجمد رصيد ناسيونال عند 28 نقطة في 
بني  الهابطني  ثالث  تحديد  انتظار  فــي  الثانية،  درجــة  إلــى  رسميًا  فييرنسي 
تشافيس )32 نقطة(، وتونديال بنفس الرصيد، قبل مواجهتهما املصيرية في 

الجولة األخيرة األسبوع القادم.

نابولي يغلب سبال )2 - 1(
فاز فريق نابولي على مضيفه سبال )2 - 1( في املباراة التي جمعتهما ضمن 
الـــ36 من دوري الدرجة األولــى اإليطالي. سجل للضيوف  منافسات األسبوع 
البرتغالي ماريو روي  البرازيلي أالن ماركيز لوريرو )د.49( واملدافع  كل من 
)د.88(. بينما أحرز ألصحاب األرض املهاجم أندريا بيتانيا )د.84( من ركلة 
جزاء. وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 76 نقطة في الوصافة، فيما تجمد 

رصيد سبال عند 42 نقطة في املركز الحادي عشر.

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف 
األول عامليًا لقب دورة مــدريــد، رابــع دورات 
األســـــاتـــــذة لـــألـــف نــقــطــة فــــي كـــــرة الــتــنــس، 
الشاب  اليوناني  على  النهائي  فــي  بتغلبه 
ســتــيــفــانــوس تــســيــتــســيــبــاس الـــــذي أقــصــى 
نــادال.  النهائي اإلسباني رافايل  في نصف 
وتـــفـــوق ديــوكــوفــيــتــش عــلــى الــيــونــانــي )20 
عامًا واملصنف التاسع عامليًا( بمجموعتني 
دون رد 6-3 و6-4، ليحقق فــوزه األول عليه 
ــاراة بــيــنــهــمــا، ويـــفـــوز بلقبه  ــبــ فـــي ثـــانـــي مــ
الثاني هذا العام بعد تتويجه بلقب بطولة 
األربــع  البطوالت  أولــى  املفتوحة،  أستراليا 

الكبرى، في يناير/كانون الثاني املاضي.
ورفــع الصربي رصــيــده مــن األلــقــاب إلــى 74 
الرقم  بينها 33 لقب ماسترز، متساويًا في 
القياسي في املاسترز مع نــادال، وذلــك قبل 
نــحــو أســبــوعــني مــن انــطــاق بــطــولــة فرنسا 
ــانـــي الـــبـــطـــوالت الـــكـــبـــرى، فــي  املـــفـــتـــوحـــة، ثـ
26 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي فـــي بـــاريـــس، حيث 
ســيــســعــى إلحــــــراز لــقــبــه الــــرابــــع تـــوالـــيـــًا في 
الغراند ســام. وقــال ديوكوفيتش  بــطــوالت 

تأخره  هاميلتون  لويس  البريطاني  عــّوض 
بـــفـــارق أكـــثـــر مـــن نــصــف ثــانــيــة أمـــــام زمــيــلــه 
الـــفـــنـــلـــنـــدي فـــالـــتـــيـــري بــــوتــــاس خـــــال فــتــرة 
الكبرى،  إسبانيا  لجائزة  الرسمية  التجارب 
بـــفـــوزه بــلــقــب املــرحــلــة الــخــامــســة مـــن بطولة 
العالم لسباقات الفورموال 1، مانحا وزميله 
ــي خــمــســة ســبــاقــات  الـــثـــنـــائـــيـــة الـــخـــامـــســـة فــ
ملـــرســـيـــدس. واســـتـــفـــاد بـــطـــل الـــعـــالـــم خــمــس 
الصدارة  ليخطف  مثالية  انطاقة  من  مــرات 
من بوتاس، الــذي سجل أســرع توقيت خال 
الــتــجــارب لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي بعد 
سباقي الصني وأذربيجان، وأحكم سيطرته 
 

ّ
على السباق منذ البداية حتى النهاية. وحل
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن 
األملاني  فــيــراري  سائَقي  على  متقدما  ثالثا، 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان فـــيـــتـــل وشـــــــــارل لـــوكـــلـــيـــر مــن 
مــونــاكــو، وبـــفـــوزه الــثــالــث هـــذا املـــوســـم، بعد 
صــدارة  هاميلتون  انتزع  والصني،  البحرين 
الــتــرتــيــب الـــعـــام مـــن زمــيــلــه بـــوتـــاس الــفــائــز 
وأذربيجان(،  )أستراليا  اآلخرين  بالسباقني 
بــفــارق ســبــع نــقــاط )112 مــقــابــل 105(، علما 

الــــذي تــــوج لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي مـــدريـــد بعد 
جـــدًا  مـــهـــم  الــــفــــوز  »هـــــــذا  إن  و2016   2011
بالنسبة إلي، ال سيما بشأن ثقتي«. وتابع: 
»لم أقدم أفضل أداء بعد فوزي في أستراليا، 
لكنني بدأت هذا األسبوع جيدًا، ولم أخسر 
أداء  أفــضــل  مــن  قــدمــت بعضا  أي مجموعة. 
لي هنا«. ورأى أن تسيتسيباس ربما عانى 
نــادال في  الصعبة ضد  بدنيا بعد مباراته 
متأخر.  لوقت  امــتــدت  التي  النهائي  نصف 
وأضــــاف: »كــنــت أحــتــاج الـــى رفـــع مــســتــواي، 
ســـتـــيـــفـــانـــوس مــــوهــــوب جـــــــدا. لـــكـــنـــه أنــهــى 
مباراته قرابة منتصف الليل، خاض أمسية 
طويلة«. وحرم ديوكوفيتش تسيتسيباس 
من الفوز باللقب الرابع في مسيرته واألول 
في  نهائي يخوضه  ثاني  فــي  املاسترز  فــي 
دورات من هذا النوع، بعد تورونتو الكندية 

2018 حني خسر أمام نادال. 
وحـــيـــا الـــيـــونـــانـــي مــنــافــســه الـــصـــربـــي الـــذي 
يشكل »مصدر إلهام من خــال ما تقوم به، 
أسبوعا  قدمت  اللقب.  تستحق  مذهل.  أنــت 
رائــعــا. كـــان أيــضــا أســبــوعــا رائــعــا بالنسبة 

ــا، الــنــقــطــة  ــيـ ــانـ ــبـ ــي ســـبـــاق إسـ بـــأنـــه كـــســـب فــ
اإلضــافــيــة ملــســجــل أســــرع لــفــة، كــمــا سمحت 
هذه الثنائية لفريق مرسيدس برفع رصيده 
في صدارة ترتيب الصانعني إلى 217 نقطة، 

وبفارق كبير عن فيراري )121(.
ــا بــشــكــل  ــمــ وقــــــال هـــامـــيـــلـــتـــون: »أتــــفــــاهــــم دائــ
جيد مــع فــالــتــيــري«، فــي إشـــارة إلــى الــحــادث 
العالم  الــســابــق بطل  زميله  مــع  الـــذي جمعه 
األملــانــي نيكو روزبـــرغ فــور االنطاقة، وأدى 
اإلسبانية  الحلبة  على  معا  خروجهما  إلــى 
عام 2016. وتابع: »إنجاز تاريخي أن تحقق 
خــمــس ثـــنـــائـــيـــات«، مــضــيــفــا: »كـــانـــت األمــــور 
هاميلتون  واعترف  االنطاقة،  عند  حامية« 
تأديتي  بــعــد  بالتعويض  تعلق  »األمــــر  بـــأن 
ــــال الـــتـــجـــارب الـــرســـمـــيـــة، بــعــد  الـــســـيـــئـــة« خـ
أن تــأخــر بـــفـــارق أكــثــر مـــن نــصــف ثــانــيــة عن 

بوتاس، وهو أمر غير اعتيادي بالنسبة له.
ــع هــامــيــلــتــون )34 عــــامــــا( رصــــيــــده مــن  ــ ورفــ
االنــتــصــارات فــي الفئة األولـــى إلــى 76، خلف 
ــم الــقــيــاســي لـــعـــدد االنـــتـــصـــارات  ــرقـ حـــامـــل الـ
)91( واأللقاب )7( األسطورة األملاني ميكايل 

شوماخر.
في املقابل، عزا بوتاس انطاقته السيئة إلى 
عند  املنافسة  بــأن  مقرا  ميكانيكية،  مشكلة 
املنعطف األول بني هاميلتون وفيتل كانت 
الفنلندي  الــشــيء«، ووجــد  »محتدمة بعض 
هاميلتون  بــني  األول  املنعطف  عــنــد  نفسه 
باملركز  االحــتــفــاظ  فــي  وفــيــتــل، ولكنه نجح 
الثاني بعدما اضطر سائق فيراري للخروج 

ــع ذكــــريــــات جـــيـــدة ودعــــــم جـــيـــد مــن  إلــــــي، مــ
املشجعني«. وكان اليوناني، قد فاجأ نادال 
 ،6-2  ،4-6 عليه  بــفــوزه  النهائي،  نصف  فــي 
و6-3، وأسقطه للمرة األولى في رابع مباراة 
ــل اإلســبــانــي املــتــوج  بــيــنــهــمــا. وبـــذلـــك، واصــ
ــبـــرى، تــقــديــم  ــكـ ــبـــطـــوالت الـ بــــــ17 لــقــبــا فـــي الـ
رقمه  تــعــزيــز  مــحــاولــتــه  قبيل  مقلقة  نــتــائــج 
القياسي )11 لقبا( في بطولة روالن غاروس 
الــدور  الثالثة من  للمرة  إذ خــرج  الفرنسية، 
املاعب  على  مقامة  لـــدورة  النهائي  نصف 
الـــتـــرابـــيـــة، بــعــد مــونــتــي كـــارلـــو )مـــاســـتـــرز( 

وبرشلونة.
الــذي حققه  الفوز  أن  واعتبر تسيتسيباس 
ــادال »كـــان مــن األصــعــب«، علما بأنه  على نـ
سبق له التفوق على أسماء بــارزة في عالم 
اللعبة، منها السويسري روجيه فيدرر في 
الـــ16 لبطولة أستراليا املفتوحة 2019،  دور 
إضافة إلى تييم واألملاني ألكسندر زفيريف، 
نــادال  أقــر  املقابل،  في  ديوكوفيتش.  وحتى 
ــذي يـــعـــد مــــن أفــــضــــل الـــاعـــبـــني عـــلـــى مــر  ــ ــ الـ
التاريخ على املاعب الترابية، بأن مستواه 
لم يكن كما يجب، ال سيما وأنه كان يشارك 
فــي دورة مــدريــد بعد فشله فــي إحـــراز لقب 
أي مــن دورتــــي مــونــتــي كــارلــو أو برشلونة 
للمرة األولى منذ العام 2015. وقال املاتادور 
اإلســبــانــي بــعــد خــســارتــه »لـــم ألــعــب بشكل 
جيد. لقد فزت بالكثير ألعوام عدة على هذه 

األرضية، لكن هذا العام األمر مختلف«.
)فرانس برس(

عــــن املــــســــار. وواصـــــــل مـــرســـيـــدس هــيــمــنــتــه 
املطلقة هــذا املــوســم، مــعــززا رقــمــه القياسي 
في عدد الثنائيات في بداية البطولة، وكان 
فريق »األسهم الفضية« قد حطم في السباق 
املــــاضــــي فــــي أذربــــيــــجــــان الــــرقــــم الــقــيــاســي 
ألفضل بداية في تاريخ الفئة األولى والذي 

كان يتقاسمه مع »وليامز« الذي حقق هذا 
اإلنــجــاز عــام 1992 )3 ثــنــائــيــات(، علما بأن 
الرقم القياسي لعدد الثنائيات خال املوسم 
يتقاسمه مرسيدس )2014( وفيراري )1952 
و2002( مع خمس ثنائيات أيضا، وتتصدر 
ــيــــراري« تــرتــيــب الــثــنــائــيــات  »ســـكـــوديـــريـــا فــ

اإلجمالية في تاريخ البطولة مع 83 ثنائية 
أمام كل من مرسيدس )49( وماكارين )47(.
ودخلت سيارة األملاني إلى الحلبة في اللفة 
46 بعد حادث تصادم بني البريطاني الندو 
- رينو( والكندي النس  نوريس )ماكارين 
ســـتـــرول )رايــســيــنــغ بــويــنــت - مــرســيــدس(، 
ساينز  كــارلــوس  املحلي  السائق  قـــّدم  فيما 
جــونــيــور )مـــاكـــاريـــن - مـــرســـيـــدس( بعض 
اإلثارة بفضل تجاوزاته على الحلبة ليتقدم 
مـــن املـــركـــز الــثــانــي عــشــر لــلــمــرتــبــة الــثــامــنــة، 
فــي ســبــاق لــم يــشــهــد الــكــثــيــر مــن الحماسة 
باستثناء تبادل للمراكز بني سائقي فيراري 
بــدايــة فــي الــلــفــة 12 عــنــدمــا تــجــاوز لوكلير 
له  التحية  يــرد األخــيــر  أن  زميله فيتل، قبل 

في اللفة 36. 
ومــــرة جـــديـــدة، ظــهــر فــريــق فـــيـــراري بــصــورة 
ــعــــد فـــيـــتـــل ولـــوكـــلـــيـــر  ــتــ ــال وابــ ــ ــــآمـ مـــخـــيـــبـــة لـ
عـــن ســـائـــّقـــي مـــرســـيـــدس عــلــى حــلــبــة بسطا 
الــتــجــارب  خـــال  عــلــيــهــا  املــطــلــقــة  هيمنتهما 
ــــدت  ــهــــريــــن، وبـ ــة الــــشــ ــ ــرابـ ــ ــة، قـــبـــل قـ ــتــــويــ الــــشــ
ــرز لوضع  املــرشــحــة األبـ الحظيرة اإليــطــالــيــة 
حد ليهمنة مرسيدس على مجريات البطولة 
مـــحـــركـــات  ــر  عـــصـ عــــــام 2014 وبـــــدايـــــة  ــنـــذ  مـ
ــفـــت إلــــى خــيــبــة فـــيـــراري  ــيـ الـــهـــايـــبـــريـــد. وُأضـ
االنطاقة الرائعة لفيرشتابن الذي منع فيتل 
من الصعود الثالث إلى منصة التتويج بعد 
سباقي الــصــني وأذربــيــجــان، كما أزاحـــه عن 

املركز الثالث في ترتيب السائقني.
)فرانس برس(

ج ببطولة مدريد للتنس هاميلتون يستعيد صدارة بطولة العالم للفورموالديوكوفيتش يتوَّ
رفع النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش رصيده من 

األلقاب إلى 74 بينها 33 
لقب ماسترز

فاز البريطاني لويس 
هاميلتون بجائزة إسبانيا، 

المرحلة الخامسة من 
بطولة العالم للفورموال1

)Getty/الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطل دورة مدريد )ديفيد أليغا

الجمهور غير راٍض عن مردود العبيه )بنجامين كريمل/فرانس برس(

)Getty/أجور العبي الدوري الجزائري للمحترفين تثير الجدل )بالل بنسالم

هاميلتون انتزع صدارة الترتيب العام من زميله بوتاس بفارق سبع نقاط )بيير فيليب/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الجزائر ـ محمد ريان

ــا أثـــــــــارت أجـــــــور العـــبـــي  ــ ــرا مـ ــيـ ــثـ كـ
الــــــدوري الـــجـــزائـــري لــلــمــحــتــرفــني، 
الجدل وســط الــرأي الــعــام، بسبب 
ــابــــل تـــــواضـــــع مـــســـتـــوى  ــقــ ارتــــفــــاعــــهــــا فـــــي مــ
املــســابــقــة، الــتــي تتمّكن بــالــكــاد مــن »إنــتــاج« 
املطلوب، ســواء  املستوى  فــي  اثنني  أو  العــب 
ــم املــنــتــخــب  ــ ــارجــــي أو دعــ ــخــ بــــاالحــــتــــراف الــ
الــوطــنــي األول. كــمــا يــثــيــر الــبــذخ فــي صــرف 
الرواتب املرتفعة لاعبني استياء عارما لدى 
عامة الشعب، الذي تكافح فئات واسعة منه 
يــومــهــا، بينما تحصل  قــوت  ألجــل تحصيل 
فئة قليلة على أجــور عالية من دون ضمان 

رواتب الدوري 
الجزائري

أجور مالية مثيرة للجدل

أوضاع  وقع  على  الجزائرية  القدم  كرة  تعيش 
وظروف صعبة تمر بها البالد، في ظل تقاضي 
الالعبين أجورًا مرتفعة نسبيًا مع أنديتهم رغم 
تلك  حول  التساؤالت  باب  فتح  ما  األزمة،  هذه 
الرواتب التي ال تعكس مستوى الدوري الوطني

تقرير

أدنى خدمة للجماهير، وهي الفرجة واإلثارة 
واملـــتـــعـــة، بـــل بــالــعــكــس، أصــبــح الـــــرأي الــعــام 
الرياضي ينام ويصحو على وقع الفضائح 
ــّدرات  ــ ــــخـ املــتــعــلــقــة بــتــعــاطــي املـــنـــشـــطـــات واملـ
املباريات، فضا  والفساد والتاعب بنتائج 
عــن مــشــاهــد الــعــنــف والــشــغــب الــصــادمــة في 

املــــاعــــب. وبــحــســب مـــا كــشــفــت عــنــه األرقـــــام 
الجزائري  الـــدوري  رابــطــة  عنها  أعلنت  التي 
ــل  ــعـــدل دخـ ــمـ لـــلـــمـــحـــتـــرفـــني، فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ
 ،2019-2018 الــكــروي  املوسم  خــال  الاعبني 
يتقاضى 30 العبا في بطولة دوري الدرجة 
األولــى الجزائري التي تضم 16 فريقا، أجرا 
شــهــريــا يــتــجــاوز 3 مــايــني ديـــنـــار جــزائــري 
املقابل،  في  أميركي(.  ألف دوالر   30 )حوالي 
لــم يــتــجــاوز عــدد الــاعــبــني الــذيــن يتقاضون 
نفس األجــر 24 العبًا خــال املــوســم املاضي، 
إذ ســجــل ذلــــك ارتـــفـــاعـــا نــســبــتــه 25 بــاملــائــة. 
ــالـــي لـــأنـــديـــة املــحــتــرفــة  وحـــســـب الــتــقــريــر املـ
العمومية  الجمعية  والــذي تم تقديمه خال 
مستوى  يــتــراوح  املحترفة،  للرابطة  العادية 
رواتب الاعبني ما بني مليون دينار )حوالي 
أميركي( وأكثر من 3 مايني  آالف دوالر   10
بــالــنــســبــة  دوالر(  ــــف  ألـ  30 )حــــوالــــي  ــنــــار  ديــ
الــدرجــة  دوري  فــي  ينشطون  الــذيــن  لاعبني 
ــى. وبــحــســب الــتــقــريــر نــفــســه، فــــإن 142  ــ األولــ
الــدرجــة  فــي دوري  باملائة  العــبــا يمثلون 36 
األولــى هذا املوسم، يتقاضون مليون دينار 
ــم املـــاضـــي  ــوســ مـــقـــابـــل 40 بـــاملـــائـــة خـــــال املــ

)2017-2018(، أي بتراجع قدره 11 باملائة.
الدرجة  أجــور العبي دوري  ترتيب  ويــتــوزع 
 112 التالي:  النحو  على  للمحترفني  األولـــى 
العــبــًا يــتــقــاضــون مــا بــني 1.5 مــلــيــون ديــنــار 
دينار  مليون  و2.5  دوالر(  ألــف   15 )حــوالــي 
)حوالي 25 ألف دوالر(، أي بنسبة 28 باملائة 
الــدوري، بينما يتقاضى  من إجمالي العبي 
مــلــيــون   2.5 بــــني  ــا  مــ بـــاملـــائـــة(   7( العـــبـــا   29
و3 مــايــني ديـــنـــار، مــقــابــل 19 العــبــا املــوســم 

املاضي، أي بارتفاع يقّدر بـ 52 باملائة.
ــا يــتــعــلــق بــــــــدوري الـــــدرجـــــة الــثــانــيــة  ــمـ ــيـ وفـ
للمحترفني الذي يضم أيضا 16 فريقا، فإن 
أعــلــى أجــر شــهــري يــتــراوح مــا بــني 2 مليون 
فــإن تقرير  املــقــابــل،  و2.5 مليون ديــنــار. فــي 
رابـــطـــة الــــــدوري كــشــف أن مــعــظــم األجـــــور ال 
تـــتـــجـــاوز مـــلـــيـــون ديــــنــــار، بــيــنــمــا يــتــقــاضــى 
العــبــان فــقــط مــا بــني مــلــيــونــني و2.5 مليون 
ديــنــار، مــقــابــل خمسة العــبــني خـــال املــوســم 
بينما  ــة،  ــائـ ــاملـ بـ  60- بـــتـــراجـــع  أي  ــي،  ــاضــ املــ
ما  يتراوح  راتبا شهريا  يتقاضى 25 العبا 
بــني 1.5 مــلــيــون و2 مــلــيــون ديـــنـــار، مسّجا 
ارتــفــاعــا يـــقـــّدر بــنــســبــة 56 بــاملــائــة، كـــون 16 
ــوا يـــتـــقـــاضـــون نـــفـــس األجــــــر فــي  ــانــ العـــبـــا كــ

املوسم املنصرم.
وفــيــمــا يــخــص الـــاعـــبـــني الـــذيـــن يــتــقــاضــون 
يــقــّدر بمليون ديــنــار، فقد بلغ  راتــبــا شهريا 

رؤساء أندية ال يتوانون 
أيضًا عن صرف مبالغ 

لـ»شراء المباريات«

العبون كثر دون المستوى برواتب باهظة )توني كارومبا/فرانس برس(

بواقع  قياسيا،  املوسم مستوى  هــذا  عددهم 
311 العبا، مقابل 189 العبا فقط في املوسم 

املاضي، أي بزيادة قدرها 64 باملائة.
وكان االتحاد الجزائري لكرة القادم قام، في 
شــهــر مــــــارس/آذار املـــاضـــي، بــإجــبــار نـــوادي 
الدوري على االلتزام بقوانني االتحاد الدولي 
)املــادة 17  الجزائري  للعبة )فيفا( واالتحاد 
من القانون األساسي(، فيما يتعلق بحقوق 
ــبـــان،  ــكـــويـــن الــــاعــــبــــني الـــشـ وتـــعـــويـــضـــات تـ
ومنحة التضامن، حفاظا على حقوق األندية 
ــذا الــــصــــدد، فــقــد  ــ ــــي هـ املـــكـــّونـــة لـــاعـــبـــني. وفـ
تقاضى نادي بارادو، اململوك لرئيس اتحاد 
الكرة الجزائري خير الدين زطشي، مبلغ 10 
مايني و800 ألــف ديــنــار )حــوالــي 110 آالف 

أخـــرى فــي »شــــراء املــبــاريــات«، مثلما صــرح 
بــه أخــيــرا رئــيــس فــريــق اتــحــاد عــنــابــة، عبد 
ــــي بـــرنـــامـــج  ــم، الـــــــذي قـــــــال، فـ ــ ــيـ ــ ــبــــاســــط زعـ الــ
ــوالــــي 700 ألـــف  تـــلـــفـــزيـــونـــي، إنـــــه صـــــرف حــ
ــل تــمــكــني فــريــقــه من   دوالر أمـــيـــركـــي مـــن أجــ
الصعود من الدرجة الثالثة إلى الثانية في 

املوسم املاضي.
وفي ظل األزمة االقتصادية التي تعاني منها 
ألقت بظالها  والتي  5 ســنــوات،  الباد منذ 
على أنــديــة الـــدوري التي تعيش أصــا على 
الحكومية  والـــشـــركـــات  املــؤســســات  إعـــانـــات 
والخاصة رغم انخراط هذه األندية في نظام 
االحتراف منذ 9 سنوات، قام رؤساء األندية 
قـــبـــل 4 ســــنــــوات بــتــقــديــم مـــقـــتـــرح لــتــســقــيــف 

لفائدة  تكوين  كتعويضات  أميركي(،  دوالر 
ثمانية العبني تم تحويلهم إلى أندية أخرى 
فــي الــــدوري الــجــزائــري، وبــلــغ املــقــابــل املالي 
ــالــــي الــــخــــاص بـــتـــعـــويـــضـــات تــكــويــن  ــمــ اإلجــ
الاعبني 11 مليونا و200 ألف دينار، بينما 
يجري العمل حاليا على تسوية وضعية 18 
أندية أخرى  إلــى  تم تحويلهم  آخرين  العبا 
في الدوري، وتم تكوينهم في وداد تلمسان، 
اتحاد حجوط، اتحاد الشاوية، نادي بارادو، 

شباب أهلي البرج وشبيبة القبائل.
ــزائــــري عـــلـــى طــرفــي  ويـــعـــيـــش الــــــــدوري الــــجــ
نقيض، فبينما يتسابق رؤســاء األندية في 
ــــاوات مــرتــفــعــة لــاعــبــني،  ــــب وعــ صـــرف رواتـ
فــإنــهــم ال يــتــوانــون أيــضــا عــن صـــرف مبالغ 

)وضع سقف( أجور الاعبني، بهدف تقليص 
األعـــبـــاء، إال أن املــفــاجــأة كــانــت صـــادمـــة، إذ 
 بــعــد قــيــام االتــحــاد ورابــطــة الــــدوري بــإعــداد 
مشروع لتسقيف األجور، كان رؤساء األندية 
أول من خرق االتفاق، بعد أن فّضلوا الدخول 
فــــي ســـبـــاق مـــفـــتـــوح لــلــتــهــافــت عـــلـــى الــظــفــر 

بأحسن الاعبني.
وبـــني كــل أنــديــة الـــــدوري الـــجـــزائـــري، يشّكل 
نادي بارادو االستثناء على كل املستويات، 
فــهــو يعتمد بــشــكــل أســاســي عــلــى الــاعــبــني 
إدارة  أن  كــمــا  أكـــاديـــمـــيـــتـــه.  مـــن  املــتــخــرجــني 
النادي ال تدفع رواتــب خرافية ألبــرز العبي 
الــفــريــق، على غـــرار هـــداف الــنــادي والـــدوري 
برصيد 19 هدفا، زكريا نعيجي، الذي ينال 

أميركي،  دوالر   500 يتعدى  ال  أجــرا شهريا 
واملنتخب  الفريق  فــي  زميله  يــنــال  ال  بينما 
ــوداوي،  الــجــزائــري، الــشــاب املــتــألــق هــشــام بــ
أكــثــر مــن 300 دوالر. وفــضــا عــن ذلـــك، يعد 
ــارادو الــفــريــق الــوحــيــد تقريبا الــذي  نـــادي بــ
يقّدم كرة جميلة وممتعة، جّسدت تألقه في 
الدوري، إذ يحتل الوصافة، من دون الحاجة 
إلـــى صـــرف أمــــوال خــيــالــيــة عــلــى غــــرار باقي 
األنـــديـــة. كــمــا بـــرز بـــــارادو أيــضــا فـــي األربـــع 
»إنـــتـــاجـــه« عــــدة العــبــني  ســـنـــوات األخـــيـــرة بــــ
متميزين قام بتسويقهم خارجيا، على غرار 
رامــــي بــن ســبــعــيــنــي، مــدافــع ريـــن الــفــرنــســي، 
أيمن  الصاعد يوسف عطال، ظهير  والنجم 

نادي نيس الفرنسي، وغيرهما.
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حسين غازي

ــــدوري اإلنــكــلــيــزي  انــتــهــت رحــلــة الــ
الجماهير  عــاشــت  بعدما  املــمــتــاز، 
ــًا بني  ــافـ ــول الـــعـــالـــم مــوســمــا حـ حــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي ولـــيـــفـــربـــول، كــــان خــتــامــه 
يدربه  الــذي  السماوي  األزرق  للفريق  ُمفرحا 

اإلسباني املحنك جوسيب غوارديوال.

قصة منافسة وتبادل مراكز
الحلم مرة أخرى ضاع على ليفربول. الفريق 
لم تنجح مــرة جديدة في  األحمر وجماهيره 
تحقيق لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز، الغائب 
قبل  أي   ،1990-1989 منذ موسم  الخزائن  عن 
انطاق مسابقة البريمييرليغ املعروفة حاليا 

منذ عام 1992.
للنقطة  بوصوله  مميزًا  رقما  حقق  ليفربول 
ــــدوري لــفــتــرة مــن الــزمــن  97، بــعــدمــا تــصــدر الـ
وكـــان مــتــقــدمــا عــلــى الــســيــتــي بــفــارق 7 نــقــاط، 
قبل أن يعود فريق غوارديوال وُيقّلص الفارق، 
فباتت املنافسة بينهما كالقط والفأر، تتبدل 
 جولة، 

ّ
الصدارة من فريق آلخر مع كل يوٍم وكل

وفـــي نــهــايــة األمـــر شـــاء الــقــدر والــعــمــل الــجــاد 
لــلــســيــتــي أن يــحــقــق األخـــيـــر الــلــقــب الـــســـادس 
والثاني تواليا بالوصول للنقطة 98. صحيح 

السيتي
بطل إنكلترا

الثانية  للمرة  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  بلقب  سيتي  مانشستر  نادي  ُتّوج 
على التوالي والسادسة في تاريخه بعدما حقق فوزًا كبيرًا في الجولة 
الثامنة والثالثين، وربح ضد برايتون بأربعة أهداٍف لواحد، فيما حّل ليفربول 

ثانيًا بعدما فاز هو اآلخر على وولفرهامبتون

3031
رياضة

تقرير

أن ليفربول لم يخسر ســوى مــرة واحــدة هذا 
املوسم في الدوري، لكنها كانت كافية لتحرمه 
اللقب، وكانت الهزيمة أمام مانشستر سيتي 
بهدفني لواحد في ملعب االتحاد، تلك املباراة 
ســتــبــقــى فـــي ذاكـــــرة جــمــيــع جــمــاهــيــر الـــريـــدز، 

خاصة أن الحلم كاد أن يغدو حقيقة.
ال ُيمكن إغفال ما قام به املدرب األملاني يورغن 
كــلــوب هــذا املــوســم مــع لــيــفــربــول: اســتــطــاع أن 
الدفاعي  الصعيد  األفضل على  الفريق  يكون 
بتلقي شباك حارسه أليسون بيكر 22 هدفا، 
البرازيلي  أقل بهدٍف واحــد عن مواطنه  وهو 
إدريسون حارس السيتي الذي تلقى 23 هدفا، 
مــع الــعــلــم أن كتيبة اإلســبــانــي كــانــت األقـــوى 

على الصعيد الهجومي برصيد 95 هدفا.

أرقاٌم قياسية
باللقب ظهرت  مانشستر سيتي  تتويج  بعد 

العديد من األرقام التي يجب التوقف عندها، 
مــنــهــا خــاصــة بــاإلســبــانــي غــــوارديــــوال، الـــذي 
بـــات أول مــــدرب يــفــوز بــلــقــب أحـــد الـــدوريـــات 
إذ سبق  التوالي،  مــرة على  الكبرى ألكثر من 
لــه أن تـــوج مــع بــرشــلــونــة وفــعــلــهــا مــع بــايــرن 
ميونخ في الدوري األملاني ومن ثم في إنكلترا 
بعدما حقق اللقب املوسم املاضي حني كسب 
أنــه وصــل للقب السادس  العلم  30 نقطة، مع 
والــعــشــريــن فــي مسيرته كــمــدرب. وبـــات بيب 
أيـــضـــا ثـــالـــث مـــــدرب فـــي الـــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 
املمتاز يحصد اللقب في موسمني متتاليني، 
بــعــد الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون، والــبــرتــغــالــي 
الــدوري  أنــه حقق لقب  جوزيه مورينيو، كما 
رقم 8 خال 10 مواسم في مختلف املسابقات. 
ُيثبت للجميع منذ  أن  واســتــطــاع غــوارديــوال 
وصوله إلنكلترا أنه قادٌر على اللعب بأسلوبه 
وطــريــقــتــه الــخــاصــة الــتــي كـــان الــبــعــض يؤكد 
أنها لن تنجح هناك في ظل أسلوب اللعب في 
البريمييرليغ، لكن اإلسباني خالف التوقعات 
العديد  على  تفوق  بعدما  لقبا جديدًا  وحقق 
من الخصوم وكان القوة األولى على الصعيد 

الهجومي بتسجيل العبيه 95 هدفا.
من جانب آخر انضم العب السيتي، البلجيكي 
فينسينت كــومــبــانــي إلـــى قــائــمــة أكــثــر الــقــادة 
تــتــويــجــا بــالــبــطــولــة، مــتــســاويــا مـــع روي كني 
قائد اليونايتد السابق بأربعة ألقاب، وخلف 
جـــــون تـــيـــري قـــائـــد تــشــلــســي املــــعــــتــــزل، الــــذي 
ــــوج بــخــمــس بــــطــــوالت. ونـــخـــتـــم مــــع الــنــجــم  تـ
الجزائري ريــاض محرز، الــذي بات أول العب 
مع  مــرتــني  البريمييرليغ  بــلــقــب  يــفــوز  عــربــي 
فريقني مختلفني، وذلك بعدما ساهم في أهم 
وصناعته  هــدفــا  بتسجيله  بــاملــوســم  مــبــاراة 
ــبـــدالء في  آلخــــر. وكــــان مــحــرز حــبــيــس دّكــــة الـ
بعدما  األخــيــرة،  الفترة  في  مانشستر سيتي 
خــرج فــي العديد مــن املــبــاريــات مــن حسابات 
املــدرب غــوارديــوال، لكن األخير فاجأ الجميع 
باالعتماد على الجزائري في مباراة اعتبرها 

كثٌر األهم.
وظــهــر مــحــرز فــي الــوقــت املــنــاســب فــي مــبــاراة 
السيتي وبــرايــتــون، وهــو الــذي سجل العديد 
من األهـــداف الحاسمة خــال هــذا املــوســم، مع 
العلم أن بعضهم يتحدث عن إمكانية رحيله 
باللعب  رغبته   

ّ
ظــل في  الحالي  املوسم  نهاية 

أساسيا. ورفـــع  محرز رصــيــده إلــى 7 أهــداف 
ــدوري املـــحـــلـــي مـــقـــابـــل 4  ــ ــالـ ــ فــــي 27 مــــبــــاراة بـ
الذي  الهدف  يعتبر  بينما  حاسمة،  تمريرات 
ســجــلــه الـــرقـــم 11 هــــذا املـــوســـم فـــي 43 بــكــافــة 
املسابقات. ُيذكر أن السيتي ومحرز أمامهما 
فرصة إلضافة لقب جديد األسبوع املقبل في 

كأس االتحاد اإلنكليزي.

أفريقيا حاضرة في إنكلترا
أغــويــرو  سيرجيو  األرجنتيني  النجم  احــتــل 
الثاني  مهاجم نــادي مانشستر سيتي املركز 
في قائمة الهدافني بعدما سجل 21 هدفا في 

G G

بيب غوارديوال حقق 
لقب الدوري الثامن في 

عشرة مواسم

كوكي: أتمنى أن يصنع غريزمان التاريخ مع أتلتيكو مدريد
»كوكي«، العب  ريسوريكسيون  أجــاب خورخي 
أتلتيكو مــدريــد، بعد ســؤالــه حــول مصير زميله 
الفرنسي أنطوان غريزمان بأنه يتمنى أن يصنع 
زمــيــلــه الــتــاريــخ فـــي األتــلــتــي. وقــــال الـــاعـــب بعد 
»غــريــزمــان   :)1-1( إشبيلية  أمـــام  فــريــقــه  مــبــاراة 
أظــهــر املــســتــوى الــــذي يــجــب أن يــكــون عــلــيــه من 
يلعب »لألتلتي«. نأمل أن يستمر بنفس حماسه 
فعل  كما  مدريد  أتلتيكو  في  التاريخ  وأن يصنع 
فرناندو توريس وقت مشاركته وأن يحظى بمثل 
ما حظي به غودين اليوم، حينما يأتي اليوم الذي 
سيرجل فيه«. وبعد انتهاء املوسم الذي حقق فيه 
»الــروخــيــبــانــكــوس« وصــافــة الــــدوري اإلســبــانــي 
»لقد كان  أكــد كوكي:  األوروبـــي،  السوبر  وبطولة 
األوروبـــي على حساب  السوبر  أن تحرز بطولة  ليس سهًا  للغاية ألنــه  موسمًا صعبًا 
ريال مدريد وأيضًا أن تنهي مسابقة »الليغا« في الوصافة خلف برشلونة ومتفوقًا على 

الفريق امللكي«.

البيروفي باولو غيريرو يُسجل هدفه رقم 100
احتفل املهاجم البيروفي املخضرم، باولو غيريرو، الذي سجل هدفا في االنتصار الذي 
في  رقــم 100  الــهــدف  إلــى  )3-1(، بوصوله  كــروزيــرو  إنترناسيونال على  فريقه  حققه 
بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، الذي يحترف في أنديته منذ عام 2012. وجاء هدف 
غيريرو في الجولة الرابعة من املسابقة وفي الدقيقة 56 من مباراة فريقه ضد كروزيرو 
الفريق  البرازيلية،  أليغري  بورتو  مدينة  في  إنترناسيونال  ريــو، معقل  بيرا  ملعب  على 
الذي يلعب في صفوفه منذ إبريل/نيسان املاضي، وذلك بعد انتهاء عقوبة موقعة عليه 
اللعب بسبب املنشطات. وكــان املهاجم املولود قبل 35 عاما احترف في  بالحرمان من 
املاعب البرازيلية في عام 2012 بعد قضائه عشر سنوات في منافسات »البوندسليغا« 
األملانية، حيُث احترف فيها بصفوف بايرن ميونخ وهامبورغ، وسجل معهما 113 هدفًا. 
وكان أول فريق يحترف معه البرازيل هو كورينثيانز، الذي ُتوج معه في 2012 بمونديال 

األندية حينما سجل هدف الفوز ضد تشيلسي اإلنكليزي في النهائي.

لينارد وماكولم يقودان تورونتو 
وبورتالند إلى نهائي المنطقتين

ــورز نــهــائــي املــنــطــقــة  ــتــ ــ بــلــغ فــريــقــا تـــورونـــتـــو راب
األمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كــــــرة  ــــي دوري  فـ الـــشـــرقـــيـــة 
لــلــمــحــتــرفــن بــفــضــل ســلــة قــاتــلــة لــنــجــمــه كــاوهــي 
فــيــادلــفــيــا سفنتي سيكسرز  فــي ســلــة  لــيــنــارد 
أكمل  بينما  الــفــريــقــن،  بــن  الفاصلة  املــبــاراة  فــي 
بــورتــانــد تـــرايـــل بـــايـــزرز عــقــد نــهــائــي املنطقة 
الغربية على حساب دينفر ناغتس بفضل سي 
جاي ماكولم. وفي مباراتي الدور نصف النهائي 
تورونتو  فريقه  لينارد  منح  املنطقتن،  مــن  لكل 
الــفــوز  لــنــهــائــي الــشــرقــيــة بتسجيله ســلــة  الــتــأهــل 
السابعة  املــبــاراة  نهاية  عند صــافــرة   )90 -  92(
الفاصلة ضد ضيفه فيادلفيا، لياقي ميلووكي 
املنطقة  الــذي كان قد حسم تأهله سابقا على حساب بوسطن سلتيكس. وفي  باكس 
الغربية، انتزع بورتاند ترايل بايزرز بطاقة النهائي، بفوزه في املباراة السابعة الفاصلة 
على ضيفه دينفر ناغتس )100 - 96(، لياقي بطل املوسمن املاضين غولدن ستايت 

ووريرز الذي كان قد تأهل على حساب هيوسنت روكتس.

بطولة مصر: الداخلية ثاني الهابطين 
واستقالة مدربه عبد العال

قبل مرحلتن من  النجوم  بعد  األولــى  الدرجة  إلــى  الهابطن  ثاني  الداخلية  أمسى فريق 
الزمالك )2 - 1( على ملعب  أمــام ضيفه  الــقــدم، بخسارته  لكرة  الـــدوري املصري  نهاية 
بيتروسبورت في املرحلة الثانية والثاثن. وسجل محمود اليزيد )61( هدف الداخلية، 
وأهدر له ركلة جزاء أيضًا )78(، فيما سجل محمود عبد املنعم »كهربا« )19( ويوسف 
إلــى 66 نقطة من 29 مباراة،  الــذي رفــع رصيده  الزمالك  »أوبــامــا« )73( هدفي  إبراهيم 
مقلصًا الفارق مع األهلي املتصدر وحامل اللقب الذي لعب مباريات أكثر، إلى أربع نقاط.

لتنطلق   ،2008/2007 مــوســم  فـــي  صــفــوفــهــا  إلـــى  الـــقـــدوم 
الذي خاض 91  للمدافع دييغو غودين،  املسيرة االحترافية 
املحلية  الــبــطــوالت  أهـــداف فــي جميع  مــبــاراة سجل فيها 4 
والـــقـــاريـــة، مـــا جــعــل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد يـــســـارع إلـــى الــتــعــاقــد 
مسيرته  غودين  دييغو  أنهى  حافلة،  مواسم   8 وبعد  معه. 
أقامته  كبير  بحفل  مــدريــد،  أتلتيكو  نـــادي  مــع  االحــتــرافــيــة 
اإلدارة ورفاقه والجماهير، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق 
في موسم 2011/2010 قادمًا من فياريال، ليخوض بعدها 
مع الروخيبانكوس 388 مباراة، حقق فيها 8 ألقاب، خال 

تسعة مواسم متتالية قضاها هناك. 
ــــدوري اإلســبــانــي فــي 2014،  ـــ33 عــامــًا، لقب ال وحــقــق ابــن الـ
اإلسباني  السوبر  وكــأس   ،2013 في  إسبانيا  ملك  وكــأس 
في 2014، باإلضافة إلــى لقب الــدوري األوروبـــي في عامي 
فــي ثاث  األوروبــــي  السوبر  نيله كــأس  مــع  2012 و2018، 

مناسبات أعوام 2010 و2012 و2018. تميز األوروغواياني 
مع أتلتيكو مدريد بالتضحية والجهد الكبير والحماس في 
املــبــاريــات، مما جعله أحــد األعــمــدة األســاســيــة فــي تشكيلة 
تناسبه  خــال  مــن  سيميوني،  دييغو  األرجنتيني  املـــدرب 
مع خطط املدير الفني، ليشارك غودين مع فريقه بتسجيل 
األهــــداف الــتــي وصــلــت إلــى 27 هــدفــًا، خــال مسيرته، كان 
فــي شباك  الــتــعــادل  هــدف  فــي 2014، عندما سجل  أهمها 
الدوري اإلسباني  الروخيبانكوس بطولة  برشلونة وأهدى 
لــكــرة الــقــدم. وســاهــم املــدافــع فــي وصـــول فريقه إلــى نهائي 
دوري أبطال أوروبا في مناسبتن خال السنوات املاضية، 
وكاد يمنح أتلتيكو مدريد اللقب لفريقه، بعدما سجل هدف 
أمــام ريــال مدريد بموسم 2014/2013،  النهائي  التقدم في 
لكن سيرجيو راموس سجل هدف التعادل، الذي مهد لفوز 

للملكي باللقب. 

قتيبة خطيب

أحب الطفل الصغير دييغو غودين كرة القدم منذ أن أصبح 
لكنه كاد يموت غريقًا، بعدما وقع في  يمشي على قدميه، 
وقوته  إصـــراره  لكن  األســمــاك،  محاولته صيد  أثــنــاء  النهر 
بــمــفــرده مــن دون مــســاعــدة أحــد نحو  إلــى السباحة  دفعته 
الــضــفــة، وســط دهــشــة عائلته الــتــي شــاهــدت مــا حـــدث. ُولــد 
غودين في مدينة روســاريــو األوروغــوانــيــة، في 16 فبراير/

شباط عام 1986، ليبدأ مسيرته االحترافية مع فريق مدينته 
في موسم 2004/2003، فخاض معه 63 مباراة سجل فيها 
6 أهداف، على الرغم من كونه قلب دفاع، ليلفت أنظار إدارة 
ناسيونال مونتيفيديو إليه، ليرحل إلى صفوفه ويلعب معه 

26 مواجهة من دون تسجيل أي هدف. 
طلبت إدارة نادي فياريال اإلسباني من املدافع األوروغواياني 

دييغو غوديـن

على هامش الحدث

ساهم غودين في 
وصول أتلتيكو 

مدريد إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا 
في مناسبتين خالل 
السنوات الماضية، 

لكنه لم يتوج 
باللقب

فرحة العبي 
السيتي باللقب 
السادس في 
تاريخهم 
والثاني على 
)Getty( التوالي

أما  ثانيًا.  ليفربول  وحّل  اإلنكليزي  الــدوري  لقب  سيتي  مانشستر  حصد 
نادي  احتل  فقد  األوروبية،  بالمقاعد  الخاصة  المنافسة  صعيد  على 
سيتي  ليستر  مع  تعادله  بعد  نقطة   72 برصيد  الثالث  المركز  تشلسي 
مستغًال تعادل توتنهام بهدفين لمثلهما أمام إيفرتون، ليحتّل فريق 
العاصمة المركز الرابع برصيد 71 نقطة. وفشل أرسنال في احتالل أحد 
 70 برصيد  الخامسة  المرتبة  في  جاء  بعدما  األولــى،  األربعة  المراكز 

نقطة على الرغم من فوزه على حساب بيرنلي.

المقاعد األوروبية

وجه رياضي

 بعد ثاثة 
ّ

أنــه فعليا حــل العلم  مــع  املسابقة، 
 مــن املصري 

ّ
العــبــني تــفــوقــوا عليه. وتـــّوج كــل

مــحــمــد صـــــاح وزمـــيـــلـــه فــــي فـــريـــق لــيــفــربــول 
الــســنــغــالــي ســـاديـــو مـــانـــي والـــغـــابـــونـــي بيير 
إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ بــجــائــزة الـــهـــداف بعدما 
 العــــب 22 هـــدفـــا، مــؤكــديــن مــعــا أن 

ّ
ســجــل كــــل

الــقــارة األفريقية بــات لها شــأن فــي عــالــم كرة 

العبني أفارقة ينافسون على الجوائز الفردية، 
في الدوري اإلنكليزي وحتى الترشح لجائزة 
النجم  العالم كما حصل مع  أفضل العــب في 
ــــي، حــني  ــــاضـ ــم املـ املــــصــــري صـــــاح فــــي املــــوســ
نافس كّا من البرتغالي كريستيانو رونالدو 

والكرواتي لوكا مودريتش.
وكــان أوباميانغ قــد عــاش تحت ضغط كبير 

القدم األوروبية، بعكس ما كان عليه الحال في 
السابق. وكــان الاعبون األفــارقــة في السابق 
حــاضــريــن فــي أوروبــــا لكن بنسبة أقـــل، فكان 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال صــامــويــل إيــتــو وديــديــيــه 
دروغـــبـــا ويـــايـــا تـــوريـــه األبـــــرز ربـــمـــا وقــبــلــهــم 
جـــورج ويـــاه وبــعــض الــاعــبــني اآلخــريــن، لكن 
ــدًا إيــجــاد  ــن الــســهــل جــ ــن، مـ ــراهــ ــوقـــت الــ فـــي الـ

ــــن بـــروســـيـــا  ــا مـ ــ ــادمـ ــ حـــــني وصــــــل ألرســـــنـــــال قـ
 ،2018-2017 موسم  منتصف  فــي  دورتــمــونــد 
لكنه أظهر في املوسم الحالي مستوى مميزًا، 
بعدما سجل 31 هدفا في 50 مباراة في كافة 
املسابقات، وساهم في وصول فريقه لنهائي 
الـــدوري األوروبــــي، بينما قــاد صــاح وماني 

ليفربول كذلك لنهائي دوري أبطال أوروبا.

احتفل املصري محمد صاح العب ليفربول مع زوجته ماغي وابنته مكة بنيله الحذاء 
الذهبي ألفضل هداف في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، وإن تشاركه هذه املرة مع العَبن 
آخرين، بعد الفوز على وولفرهامبتون 2-صفر في املرحلة األخيرة. واحتفل صاح على 
أرض امللعب بالحذاء الذهبي بعد تسجيله 22 هدفًا، بالتساوي مع زميله في ليفربول، 
السنغالي ساديو مانيه، ومهاجم أرسنال الغابوني بيار أوباميانغ. ورافقت صاح على 
أرض امللعب زوجته وابنته التي حظيت، كما العام املاضي، بتشجيع جمهور ملعب أنفيلد 

عندما جرت بالكرة بمفردها على العشب األخضر وسجلت هدفًا.

صورة في خبر

ابنة صالح تخطف األضواء

الثالثاء 14  مايو/ أيار 2019 م  9  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1716  السنة الخامسة
Tuesday 14 May 2019

الثالثاء 14  مايو/ أيار 2019 م  9  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1716  السنة الخامسة
Tuesday 14 May 2019



32

أعراس ليبيا
»فضانية« و»كرمود« و»نجمة« مهددة باالختفاء

طرابلس ـ أسامة علي

فـــي املـــاضـــي، كــانــت تــتــخــلــل أيـــام 
العرس في ليبيا طقوس تحوله 
إلـــــــى مـــــراحـــــل عـــــديـــــدة ال يــمــكــن 
تجاوزها. يبدأ ذلك من »الفضانية« مرورًا 
»املــســتــأذنــات« ثــم »يـــوم الــقــفــة والــحــنــة«  بـــ
و»يـــوم الــكــرمــود« ثــم »يــوم النجمة«. بعد 
ذلك يقام حفل منفصل يسمى »األسبوع«، 
ــة تــــجــــمــــع األســــــر  ــمـ ــظـ ــتـ ــنـ فــــــي ســـلـــســـلـــة مـ

املتصاهرة.
يـــشـــرح بــشــيــر حــــمــــودة، املــهــتــم بـــالـــتـــراث، 
ومــــؤلــــف كـــتـــاب »صــــــور الـــجـــهـــاد الــلــيــبــي 
فــــي املــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي« تـــلـــك الــســلــســلــة: 
 

ّ
»الفضانية هي االتفاق املبدئي بني أهل كل

املهر  العروس والعريس على شــروط  من 
أسرية  العرس بحفالت  ويبدأ  والــصــداق. 
مــصــغــرة بـــدايـــة أســـبـــوع الـــعـــرس مــعــروفــة 

استعراضات الرجال اقتصرت على أعراس بعض القبائل )محمود تركية/ فرانس برس(

 نــســاء مـــن األســرتــني 
ّ
بــاملــســتــأذنــات وهــــن

 
ّ

ينظمن احتفالني منفصلني في منزل كل
مــن الــطــرفــني، فــي إشــــارة إلـــى االســتــئــذان، 
واإلعــــــالن لــلــجــيــران بــبــدء أيــــام الـــعـــرس«. 
ــــودة حـــديـــثـــه إلــــــى »الـــعـــربـــي  ــمـ ــ يـــتـــابـــع حـ
الــجــديــد«: »يـــوم القفة والــحــنــة يــعــرف في 
ـــزور فيه  بــعــض املـــنـــاطـــق بــالــجــهــاز، إذ تــ
أســــرة الــعــريــس جــمــاعــيــا أســــرة الــعــروس 
عليها  املتفق  والحلّي  امللبوسات  لتقديم 
في الفضانية وتزيني العروس بالحناء«. 
أما »يوم الكرمود فهو يوم زفاف العروس 

لعريسها. 
ــو الـــــهـــــودج الـــــــذي يـــوضـــع  ــ ــــود هـ ــرمـ ــ ــكـ ــ والـ
وقد  الــعــروس  لــزفــاف  قديما  الجمل  على 
استمرت تسمية يوم الزفاف به حتى وقت 
قــريــب بــالــرغــم مـــن تــغــيــر وســـائـــل الــنــقــل« 
»يوم النجمة«   العرس ينتهي بـ

ّ
أن ويبني 

وفــيــه يــحــرص أهـــل الـــعـــروس عــلــى زيـــارة 

ابنتهم في صبيحة اليوم التالي لزفافها. 
وبالرغم من انتهاء العرس في هذا اليوم، 
 »أهــــل الــعــريــس يـــردون 

ّ
يــقــول حــمــودة إن

ــعــــروس ألســـرتـــهـــا أول  ــــارة بـــرفـــقـــة الــ ــــزيـ الـ
العرس  مرة منذ زفافها، بعد أسبوع من 
وغــالــبــا مـــا يــكــون الــعــريــس بــرفــقــتــهــم، إذ 
تكون الزيارة األولى له إلى أسرة حمويه 

وأبنائهما«.
وهــو عضو جمعية  الخازمي،  عمر  يذكر 
املحافظة على املــوروث الليبي في مدينة 
ــــراس واجــهــت  ــادات األعــ ــ  عـ

ّ
بــنــي ولـــيـــد، أن

تـــوافـــد ثــقــافــات خــارجــيــة عــلــى املــجــتــمــع، 
بــاإلضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع األســـعـــار وتــراجــع 
األوضاع االقتصادية، ما اضطر كثيرًا من 
األسر إلى تقليص أيام العرس والتغاضي 
عن كثير من التقاليد املصاحبة، بل طاول 
التخلي عن التقاليد املالبس أيضا. يتابع 
الجديد«: »في حني كان يلبس  »العربي  لـ

الـــعـــريـــس والــــعــــروس زيــــا تــقــلــيــديــا، بــات 
االتجاه الحالي إلى املالبس الحديثة التي 
التقليدية  املـــالبـــس  مــثــل  كــثــيــرًا  تــكــلــف  ال 

التي ارتفع سعرها كثيرًا اليوم«.
وقد وصل عدم االهتمام املحلي بمظاهر 
العرس إلى حد حصر الحفل داخل األسرة 

وفي نطاق محدود. 
ــة وتـــعـــنـــي  ــ ــزومــ ــ ــعــ ــ ــي: »الــ ــ ــازمــ ــ ــخــ ــ ــــول الــ ــقـ ــ يـ
العرس  لحضور  للناس  الدعوات  توجيه 
ــات الـــعـــشـــاء والـــــغـــــداء فــي  ــبــ وتـــقـــديـــم وجــ
ــام الـــعـــرس استعيض  بــيــت الــعــريــســني أيــ
فــي  ــويــــن  ــدعــ املــ بـــاســـتـــضـــافـــة  عـــنـــهـــا اآلن 
ــراح«. يــتــحــدث  ــ ــــأفــ صــــــاالت مـــســـتـــأجـــرة لــ
املجتمعية  القيم  مــن  كثير  عــن  الــخــازمــي 
 لــنــقــلــهــا عــبــر 

ً
ــان الــــعــــرس ســـبـــيـــال ــ ــتـــي كـ الـ

األجــيــال: »أغــانــي األعـــراس كانت تتحدث 
عــــن قـــيـــم الــــوفــــاء وبــــطــــوالت الــــرجــــال فــي 
الــحــروب والــحــث عــلــى الــتــكــافــل والتغني 
بـــوفـــاء وكــــرم أســــرة الــعــريــس وأصــالــتــهــا 
 اســتــعــراضــات الـــرجـــال في 

ّ
« كــمــا أن

ً
مــثــال

أيــــام الــعــرس كــانــت إحــــدى صـــور الــذاكــرة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي احــتــفــظــت بــالــكــثــيــر مــن 
أحداث التاريخ املحلي، وقد اختفت اليوم 
في  بقائها  باستثناء  االستعراضات  تلك 
بحسب  ليبيا،  جنوب  فــي  القبائل  بعض 

الخازمي.
ــمــــودة، فــهــو يــشــيــر إلــى  بـــالـــعـــودة إلــــى حــ
 بــعــض األســـــر فـــي ضــاحــيــة تـــاجـــوراء 

ّ
أن

ــــت تــحــتــفــظ ببعض  فـــي طـــرابـــلـــس، مـــا زالـ
العادات القديمة منها »يوم النوبة« وهي 
فـــرقـــة مــوســيــقــيــة تـــرافـــق الـــعـــريـــس أثــنــاء 
زفـــتـــه، بــرفــقــة جــيــرانــه وأهـــلـــه، ومـــا زالـــت، 
على األقــل، ثالث فرق للنوبة قائمة حتى 
اآلن، ويــســتــعــان بــهــا فــي إحــيــاء األعـــراس 

باملنطقة.
الــعــادات  اخــتــالف  الخازمي عــن  ويتحدث 
أخــرى  إلــى  مــن منطقة  للعرس  املصاحبة 
في ليبيا: »في الغرب الليبي يضاف يوم 
اســمــه يــــوم الــحــطــب، وهــــو الــحــطــب الـــذي 
يجمعه أهــل العريس ويــوضــع أمــام بيت 
العروس كإشارة لبدء أيام العرس. أما في 
الجنوب فهناك تقليد إضافي وهو تقليد 
الـــبـــحـــث عــــن الــــعــــروس املـــنـــاســـبـــة وتـــقـــوم 
بـــه أم الــعــريــس بــرفــقــة عــــدد مـــن الــنــســاء، 
وعــنــد تــحــديــد اخــتــيــارهــا ومــوافــقــة ابنها 
لتضع سلة عطور  تــذهــب  الــعــروس  على 

وكحل«.
ــازمــــي مـــــؤثـــــرات األوضـــــــاع  ــخــ ال يـــعـــفـــي الــ
الجارية في البالد بتضافرها مع األسباب 
ــافــــات وافـــــــدة،  ــقــ ــة ودخـــــــــول ثــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
مــمــا آلـــت إلــيــه األمــــور مــن تــراجــع الــعــادات 
تفكيك   

ّ
أن يــعــتــبــر  لــــأعــــراس.  املــصــاحــبــة 

األسر والنزوح الذي اضطر إليه كثير من 
قد  مناطقهم  بعيدًا عن  للعيش  املواطنني 
اضطرهم طوال السنوات الثماني األخيرة 
إلـــى الــتــنــازل عــن كثير مــن الــتــقــالــيــد التي 
كانت تحكم سير األعراس. يعّول الخازمي 
العريقة  واألســـر  القبلية  املجتمعات  على 
في الحفاظ على تلك العادات من االختفاء: 
الحداثة  املــوروثــات بسبب  تــذوب  »عندما 
تصّر فئات على التمسك باألصالة حفاظا 

على هويتها ووجودها«.

العرس ينتهي بـ«يوم 
النجمة« وفيه يحرص 

أهل العروس على 
زيارة ابنتهم في 

صبيحة اليوم التالي 
لزفافها.

■ ■ ■
بات االتجاه الحالي 
إلى املالبس الحديثة 
التي ال تكلف كثيرًا 
مثل األزياء التقليدية.

■ ■ ■
بعض األسر في 
ضاحية تاجوراء 
في طرابلس، ما 

زالت تحتفظ ببعض 
العادات القديمة منها 

»يوم النوبة« وهي 
فرقة موسيقية ترافق 

العريس أثناء زفته.

باختصار

مع بداية األلفية الجديدة، بدأ عدد من مظاهر األعراس الليبية في االختفاء، بدءًا من تقليص عدد أيام االحتفال من أربعة، وصوًال 
إلى يوم واحد في المدن، إضافة إلى عادات كثيرة

هوامش

نجوى بركات

عــمــُره أكــثــر مــن ثمانني عــاًمــا هــو الـــذي ُيشير تــاريــُخ 
مــيــالده إلـــى صــيــف 25 يــولــيــو 1938. أبــــواه رجـــالن، 
واحــدهــمــا روســـّي ثـــورّي مــعــروف ومــؤّســس الجيش 
ــثــانــي شــاعــر فــرنــســّي شــهــيــر ومــؤّســس  األحـــمـــر، وال
الحركة السوريالّية، نظرتاهما إلى األمور متضاربتان 
نا من إنجابه، 

ّ
ويباعد الكثيُر ما بينهما. ومع ذلك، تمك

هــو الـــذي ال يـــزال مــطــروحــا ومــعــاصــرا بــأفــكــاره التي 
أثبتت أحقّيتها وصّحتها. 

حدث األمر عند لقاء الشاعر الفرنسّي أندريه بروتون 
املكسيك،  في  تروتسكي،  ليون  الروسّي  البلشفّي  مع 
ا 

ً
بيان يــصــوغ  أن  األّول  مــن  األخــيــر  هـــذا  طــلــب  حينما 

ان التشكيلي 
ّ
يتعاون على كتابته مع مضيفه آنذاك، الفن

املكسيكي دييغو ريفيرا، رفيق الرّسامة فريدا كاهلو. 
 في كتابة ذلك النّص، 

ً
 هائلة

ً
لكّن بروتون وجد صعوبة

ال بل إنه بقي مشلول اللسان والفكر خالل أيــام، هو 
الــذي كــان معجًبا إلــى حــّد كبير بتروتسكي الــذي لم 
وسورياليته،  بروتون  أعمال  عن  الكثير  ليعرف  يكن 
أنه  وإن كان يعتبره رجال وفنانا نزيها، وخصوصا 

كان مّياال إلى قــراءة األعمال الكالسيكية الكبرى من 
نتاج القرن التاسع عشر. يروي أحُد الذين حضروا هذا 
ا وإيجابًيا، إلى أن باشر تروتسكي  ه كان حاّرً

َّ
اللقاء أن

ا بالفرنسية التي كان يتقنها حول السوريالية، 
ً

نقاش
بنّية الدفاع عن الواقعية، مثلما كان يحّبها في روايات 
بانتباه،  استمع  لكنه  بــروتــون،  »فــفــوجــئ  زوال،  إمــيــل 
زوال«.  أدب  فــي  الشعرية  الــنــواحــي  إلــى بعض  مشيرا 
 
ً
لغة الرجالن  هكذا، ورغــم كل ما يفّرق بينهما، وجــد 
، قوامها الحرية والثورة، وهو ما ساعدهما أن 

ً
مشتركة

يتوّصال، في ختام لقاءات وّدية ومشاوير في الطبيعة، 
 .»

ّ
إلى صياغة »بيان من أجل فّن ثورّي مستقل

الفكرة جاءت إذًا من تروتسكي، فكان أن  االقتراح أو 
صاغ بروتون مسّودة أولى، قام تروتسكي بتقطيعها 
ــا إلــيــهــا مــســاهــمــاتــه وتــعــلــيــقــاتــه، 

ً
وتــنــقــيــحــهــا، مــضــيــف

ــاّدة فــي بعض األحــيــان، من  مــا اســتــدعــى نــقــاشــاٍت حـ
نـــوع اعـــتـــراض الـــروســـّي عــلــى »اســتــثــنــاء ديــكــتــاتــوريــة 
ووضعه  إضافتها،  بــروتــون  أراد  الــتــي  البروليتاريا« 
النهاية،  اعتبار. في  الفّن واستقالليته فوق كل  حّرية 
ا معادًيا للفاشية والستالينية في آن،  أنجز االثنان نّصً
مع اإلشارة إلى رسالة الفّن الثورية، وضرورة استقالله 

عن الدول واألجهزة السياسية بمجملها، غير أن البيان 
لم يحمل توقيع تروتسكي، على الرغم من أن بروتون 
نسب تأليفه الحقا إليه، أكثر مما نسبه لنفسه، وإنما 
وذلك  املكسيكي،  والرّسام  الفرنسّي  الشاعر  توقيَعي 
بسبب قناعة البلشفّي الروسّي بأن الوثيقة هذه يجب 

انني فقط.
ّ
عة من فن

ّ
أن تكون موق

أصيل،  فّن حقيقّي   
ّ

لكل الثورّي  املصير  البياُن  د 
ّ
يؤك

أي ذاك الذي »ينصب قوى العالم الداخلي ضّد الواقع 
 ما يعّوق 

ّ
الحاضر الذي ال ُيحتمل«، وينّدد بشّدة بكل

حّرية الفنانني واملبدعني، وبخاصة ما تفرضه عليهم 
الدول، وبالتحديد الدول ذات األنظمة الشمولية )وليس 
»ال  يعلن:  إذ  الــشــاب،  بماركس  فــقــط(، كما يستشهد 
بد أن يكسب الكاتُب ماال كي يعيش ويكتب، ولكن ال 
يجب في أّي حال أن يحيا ويكتب لكي يكسب املال... 
أهدافا قائمة  أعماله وسيلة، بل  البتة  الكاتب ال يعتبر 
»االتحاد  حركة  لخلق  نــداًء  البيان  ويتضّمن  بذاتها«. 
«، يضّم كل الذين يجدون 

ّ
من أجل فّن ثــوري مستقل

أنفسهم فــي روح الــنــّص الــعــام. لــقــد تــأّســس االتــحــاد 
بالفعل، وضّم كتابا وفنانني كثيرين، لكنه لم يصمد 
الــتــي جــاءت  الثانية  العاملية  الــحــرب  لــأســف فــي وجــه 

مدّمرة للحجر واإلنسان.
تب في ظروف تاريخية معّينة، 

ُ
والحل أّن هذا البيان ك

باٍت 
ّ
ملتطل واألدبــّيــة  ية 

ّ
الفن األعمال  تّم خاللها إخضاع 

ســيــاســيــٍة فــرضــهــا هتلر بشكل واضـــح وعــلــنــي، في 
 ضررا، 

ّ
حني كان ستالني أكثر تكتما، وإن لم يكن أقل

انني فــي نظر كاتبْيه إلى 
ّ
ــاب والفن

ّ
الــكــت وهــو مــا حــّول 

»خـــدم الــنــظــام«. لــذا فقد كــان الــهــدف مــن وراء كتابته 
الــثــورة.  أجــل  مــن   – الفن  »استقاللية  هــو  وباختصار 

والثورة – من أجل تحرير الفّن بشكل نهائي«.

في حريّة الفّن واستقالليته

وأخيرًا

صاغ بروتون مسّودة أولى، 
قام تروتسكي بتقطيعها 

وتنقيحها، مضيفًا إليها 
مساهماته وتعليقاته

الثالثاء 14  مايو/ أيار 2019 م  9  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1716  السنة الخامسة
Tuesday 14 May 2019
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