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مؤشرات سلبية لالقتصاد اإلماراتي... هبوط البورصة وارتفاع التضخم

تونس »تحاصر« محمد بن سلمان
مسؤوًال  تواجه  تظاهرة  أكبر  يكون  قد  ما  أمس  التونسية  العاصمة  شهدت 

سعوديًا على اإلطالق، رفضًا الستقبال ولي العهد، محمد بن سلمان.  ]4ـ5[   
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سـورية

في المدينة ميناءان رئيسيان: الحديدة والصليف )كريم صهيب/فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

شــهــد االقـــتـــصـــاد اإلمــــاراتــــي مـــؤشـــرات ســلــبــيــة، 
أمس الثالثاء، إذ تراجعت بورصة دبي إلى أدنى 
مستوياتها منذ ثالث سنوات، كما هبط مؤشر 
بــورصــة أبــوظــبــي، وفـــي املــقــابــل ارتــفــع مستوى 
التضخم في البالد بنسبة 1.62% خالل أكتوبر/ 

تشرين األول املاضي، حسب بيانات رسمية.
وتــراجــع ســوق دبــي املــالــي، إلــى أدنــى مستوى له 
بنسبة  وأقــفــل منخفضا  عــام 2016،  بــدايــة  منذ 
1% عند 2700 نقطة، بعد أن كسرها في نهاية 

الــجــلــســة، وبـــتـــداوالت بــلــغــت 179 مــلــيــون درهـــم. 
القيادية سلبًا على  ــرت مجموعة من األسهم 

ّ
وأث

السوق، أبرزها إعمار العقارية الذي انخفض أكثر 
مــن 3% عند 4.59 دراهـــم، بعد اإلعـــالن عــن بيع 
للفنادق.  الوطنية  أبوظبي  لشركة  فنادق  خمسة 
وانخفض سهم »جي إف إتش« بنسبة تجاوزت 
4% عند 1.11 درهم، وبتداوالت بلغت 24 مليون 
سهم. وتراجع سهم »دي إكس بي إنترتينمنتس« 
وبـــتـــداوالت  درهـــــم،   0.300 عــنــد   %4.5 بــنــســبــة 
قاربت 19 مليون سهم. وفي السياق، أقفل سوق 
أبوظبي لألوراق املالية ، منخفضا بنسبة %0.2 

عــنــد مــســتــوى 4960 درهـــمـــا، وبـــتـــداوالت بلغت 
ــم. وواصـــل  مــلــيــون درهــ قيمتها اإلجــمــالــيــة 211 
ســهــم دانـــة غـــاز االنــخــفــاض الـــقـــوي، فــقــد تــراجــع 
بــأكــثــر مـــن 3% عــنــد 0.955 درهـــــم، وانــخــفــض 
ســهــم أبــوظــبــي األول بــأقــل مــن 1% عــنــد 14.40 
العقارية بأكثر  الــدار  انخفض سهم  درهمًا، كما 
من 1% عند 1.66 درهم. في املقابل، صعد معدل 
 % 1.62 بنسبة  اإلمـــارات  في  السنوي  التضخم 
مع  مقارنة  املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين  خالل 
الفترة املقابلة من 2017. وجــاء في بيان صادر 
أن  )حكومية(،  واإلحــصــاء  التنافسية  الهيئة  عن 

الــتــضــخــم عــلــى أســــاس شــهــري انــكــمــش بنسبة 
0.48 %، مــقــارنــة مــع ســبــتــمــبــر/ أيــلــول الــســابــق 
ــارات مطلع الــعــام الــجــاري تطبيق  ــدأت اإلمــ لــه. وبـ

ضريبة القيمة املضافة بواقع %5. 
ويأتي تطبيق ضريبة القيمة املضافة في محاولة 
لتعزيز وتنويع اإليــرادات املالية غير النفطية، في 
الرئيس  الدخل  النفط؛ مصدر  ظل تراجع أسعار 
فــي موازناتها، وال  أثــر سلبا  والـــذي  الخليج،  فــي 
سيما مع تهاوي األسعار بسبب الزيادة الكبيرة 
في إنتاج السعودية من النفط استجابة لضغوط 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.

Wednesday 28 November 2018
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اقتراب موعد االشتباك اإليراني الكردي



اعتقال محافظ القدس: ال نيّة بوقف التنسيق األمني

23
سياسة

  شرق
      غرب

السعودية تنفي 
وجود قوات لها 

في سورية
أنقرة  السعودية في  السفارة  نفت 
ــــام  ــــل إعـ ــائـ ــ ــاء تـــنـــاقـــلـــتـــهـــا وسـ ــ ــبـ ــ أنـ
بـــــشـــــأن وجــــــــــود قــــــــــوات عـــســـكـــريـــة 
في شمال شرق  للسعودية  تابعة 
ــارة، فــي  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ســــــوريــــــة. ودعـــــــــت الــ
بــيــانــهــا، »وســائــل اإلعــــام لتحري 
الدقة والنزاهة في نقل األخبار من 

مصادرها املوثوقة«.
)األناضول(

الصدر: لن أرضى بوزير 
دفاع أو داخلية غير 

مستقل
اقـــتـــرح زعــيــم »الـــتـــيـــار الـــصـــدري«، 
مقتدى الصدر، على رئيس الوزراء 
العراقي، عادل عبد املهدي، تقديم 
إلــى  الــشــاغــرة  لـــلـــوزارات  مرشحيه 
الـــــبـــــرملـــــان، بـــاســـتـــثـــنـــاء حــقــيــبــتــي 
الدفاع والداخلية، مشددًا على أنه 
لن يرضى بوزير دفــاع أو داخلية 
غــيــر مــســتــقــل. ودعــــا فــي تــغــريــدات 
ــاب  ــتــــح بـ ــــر«، إلــــــى »فــ ــتـ ــ ــــويـ ــر »تـ ــبـ عـ
الترشيح لهما )حقيبتي الداخلية 
ــقــــادة الــذيــن  ــاع( مـــن قــبــل الــ ــ ــدفـ ــ والـ
حـــــــرروا األراضــــــــي املــغــتــصــبــة مــن 
ــل أي كتلة 

ّ
داعــــش، ومـــن دون تــدخ

أو حزب«.
)األناضول(

وزير سوداني: 
لن نضيّع وقتنا 

بانتظار المتمردين
ــاع الــــســــودانــــي،  ــ ــدفـ ــ شــــــّدد وزيــــــر الـ
ــمــــد بــــن عــــوف،  ــــوض مـــحـــمـــد أحــ عــ
ــــاده لـــن تــضــيــع وقــتــهــا  عــلــى أن بـ
واملتمردين،  املمانعني  انتظار  في 
وســتــبــســط ســيــطــرتــهــا عــلــى كــامــل 
الـــتـــراب الـــســـودانـــي. وفـــي كــلــمــة له 
أمـــس الــثــاثــاء فــي الــخــرطــوم، قــال 
الـــــوزيـــــر »مـــســـتـــعـــدون لـــحـــســـم أي 
املتمردين، رغم  اعــتــداءات من قبل 
حرصنا على االلتزام بوقف إطاق 

النار«.
)األناضول(

القدس المحتلة ـ محمد محسن

وسط تساؤالت عن احتماالت وقف أجهزة 
األمــــن الــفــلــســطــيــنــيــة تــنــســيــقــهــا األمـــنـــي مع 
ــــي، يــــــرى مـــراقـــبـــون  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــال اإلسـ ــتــ ــ االحــ
فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة أن حــمــلــة االعــتــقــاالت 
الــواســعــة، الــتــي بـــدأت فــجــر األحـــد املــاضــي، 
ُيعّد  والــذي  املحافظ عدنان غيث،  باعتقال 
ل 

ّ
أعلى سلطة رسمية فلسطينية كونه يمث

الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، تــعــّد واحــــدة من 
أكبر حمات االعتقال التي تنفذها سلطات 
ــتــــال ضـــد ضـــبـــاط وكـــــــوادر وعــنــاصــر  االحــ
القدس. وتأتي  أمنية فلسطينية تقطن في 
ــلـــى خــلــفــيــة نـــشـــاطـــات  ــلـــك االعــــتــــقــــاالت عـ تـ
ألجهزة األمن الفلسطينية، سواء املخابرات 
ــــن الـــوقـــائـــي، ضـــد مــســّربــي عـــقـــارات  أو األمـ
املــقــدســيــني، مـــع تــســجــيــل ارتـــفـــاع مــلــحــوظ 
فــي األســابــيــع املــاضــيــة، فــي عـــدد الــعــقــارات 
االستيطان  لجمعيات  املــســّربــة  واألراضــــي 
من  القديمة  البلدة  فــي  الناشطة  اليهودية 

القدس.
»العربي  لـ وتقول مصادر في حركة »فتح« 
الـــجـــديـــد«، ومــنــهــا عــضــو املــجــلــس الــثــوري 
للحركة حاتم عبد القادر، إن »هذه الحملة 
الجديد  بــدأت منذ تولي املحافظ  كانت قد 
مـــهـــام مــنــصــبــه قــبــل شــهــريــن خــلــفــا لــوزيــر 
الــقــدس الــحــالــي عــدنــان الــحــســيــنــي، والـــذي 
كـــــان يــشــغــل مــنــصــب املــــحــــافــــظ، تــخــلــلــتــهــا 
جملة من اإلجــراءات القاسية ضد املحافظ 
الــشــاب الــــذي يــحــظــى بشعبية واســعــة في 
ــــاط مــواطــنــي املــديــنــة وأبـــنـــاء الــحــركــة،  أوسـ
تــراوحــت بني االعتقال ثــاث مــرات، وفرض 
عقوبات الحبس املنزلي، ومنعه من السفر 
الغربية  الضفة  للخارج، ومنعه من دخــول 
واالتصال بعدد من قيادات فتح وكوادرها 

ــل مــنــعــه حــتــى من  األمـــنـــيـــة فـــي الــســلــطــة، بـ
االتصال والتواصل مع وزير القدس عدنان 

الحسيني«.
وأضـــاف عبد الــقــادر: »االحــتــال بــدأ يفطن 
ألهمية ودور السماسرة ومسّربي العقارات 
واألراضي ملستوطنيه، وبالتالي هو يبادر 
فــي اآلونــــة األخـــيـــرة لجملة مــن اإلجـــــراءات 
ــوادر فتح  ــ ــد كــ الــقــمــعــيــة غــيــر املــســبــوقــة ضـ
والـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وبـــضـــغـــط مــن 
وأعـــضـــاء  ووزراء  االســـتـــيـــطـــان  جــمــعــيــات 
السلطة  فــي مكافحة  يــرون  الــذيــن  كنيست، 
تــهــديــدًا  الــســمــاســرة  ألنــشــطــة  الفلسطينية 
غـــيـــر مـــســـبـــوق ملــخــطــطــات تـــهـــويـــد الـــقـــدس 

القديمة وسلوان على وجه الخصوص«.
ــتـــال غــيــث بمخالفة  وتــتــهــم ســلــطــات االحـ
»اتفاق الوسط«  البند السابع مما يسمى بـ
بني منظمة التحرير ودولة االحتال، الذي 
يحظر على السلطة القيام بنشاطات أمنية 
في مناطق تخضع لسلطة االحتال بما في 
فلسطينيني  مــع  التحقيق  أو  الــقــدس،  ذلــك 
يــحــمــلــون بــطــاقــة الــهــويــة اإلســرائــيــلــيــة، في 

بمحاسبة من يمس بهذه املصالح«، مضيفا 
أن  فتح  وكــحــركــة  كفلسطينيني  حقنا  »مــن 
نتصدى ألمثال هؤالء الذين يلحقون أفدح 
الضرر بمصالح شعبنا، وأن نمنع تسريب 
املـــزيـــد مـــن الـــعـــقـــارات، ونــعــتــبــر ذلــــك مهمة 
وطــنــيــة مــن الــدرجــة األولــــى، وبــالــتــالــي فــإن 
هذه االعتقاالت لن تثني فتح عن ممارسة 
ــتـــال كــامــل  دورهـــــا الــوطــنــي، ونــحــّمــل االحـ
املـــســـؤولـــيـــة عـــن قــبــضــتــه الـــحـــديـــديـــة تــجــاه 

شعبنا في القدس«.
قــوات  أن تجتاح  الــقــادر  ولــم يستبعد عبد 
االحتال مدينة رام الله إلطاق سراح أحد 
مــســّربــي الــعــقــارات الــــذي تــزعــم أنـــه معتقل 
لــــدى جــهــاز املـــخـــابـــرات الــفــلــســطــيــنــيــة، كما 
كانت قد هددت بسحب البطاقة الشخصية 
الفلسطيني، مشيرًا  العدل  املهمة من وزيــر 
إلى أن تهديدًا كهذا كانت سلطات االحتال 
ــتـــه قـــبـــل أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن عــامــا  قــــد وّجـــهـ
هم 

ُ
ات األمــن مقدسيا  أجــهــزة  حــني احتجزت 

حينها بــاملــســؤولــيــة عــن تــســريــب عــقــارات. 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــاملـــطـــالـــبـــات الــشــعــبــيــة  ــ وفــــــي مـ

إشارة إلى اعتقال أجهزة األمن الفلسطينية 
والتهمة  العقارات.  بتسريب  املتهمني  أحــد 
ـــ32  نــفــســهــا وّجــهــتــهــا ســلــطــات االحــــتــــال لـ
كادرًا من حركة »فتح« في القدس، اعتقلتهم 
فجر اإلثنني، من أحياء مختلفة من املدينة، 
الفلسطينية  األمـــن  بــأجــهــزة  بــزعــم صلتهم 
ــقــــارات  ــة مــــســــّربــــي عــ ــقـ ودورهــــــــــم فــــي مـــاحـ
ملستوطنني في القدس املحتلة نفذت خال 

الشهرين املاضيني.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال عــبــد الـــقـــادر: »نــحــن 
أمام حملة مسعورة من قبل االحتال الذي 
الفلسطينية  السلطة  تــقــوم  أن  لــه  يـــروق  ال 
ــفـــظ مــصــالــحــه  املـــســـؤولـــة عــــن شــعــبــهــا وحـ

بوقف  الفلسطينية  للسلطة  والفصائلية 
تــنــســيــقــهــا األمـــنـــي مـــع االحــــتــــال، قــــال عبد 
الــــقــــادر: »لــــأســــف، هــــذا الــتــنــســيــق األمــنــي 
مـــقـــّدس بــالــنــســبــة لــلــســلــطــة، وبــالــتــالــي هو 
فــوق أي اعــتــراض، ما شّجع دولــة االحتال 
عــلــى الــقــيــام بــهــذه الــحــمــات الــواســعــة من 
االعــتــقــاالت الــتــي طــاولــت كــــوادر أمــنــيــة في 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وأعـــطـــى إســرائــيــل 

الضوء األخضر للقيام بكل ما تريده«.
ــقـــال الـــواســـعـــة الــتــي  ــتـ ُيـــذكـــر أن حــمــلــة االعـ
نــفــذتــهــا ســـلـــطـــات االحــــتــــال فـــجـــر اإلثـــنـــني 
واألحد املاضيني، وطاولت هذا العدد الكبير 
من الكوادر املقدسية، أثارت غضبا متزايدًا 
الفلسطينية  السلطة  وعلى  االحــتــال  على 
بـــوقـــف  ــرة  ــيــ لــــأخــ مـــــع مـــطـــالـــبـــات  فـــــي آن، 
ــتـــال. وفـــي هــذا  تنسيقها األمـــنـــي مـــع االحـ
اإلطار، تساءل املحلل اإلعامي والسياسي 
راسم عبيدات، في تغريدة له على صفحته 
على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«: 
ــل تـــقـــدم الــســلــطــة بــعــد اعـــتـــقـــال مــحــافــظ  »هــ
القدس وكــوادر حركة فتح في القدس على 
وقــف التنسيق األمــنــي؟«. عبيدات لم يجب 
عـــلـــى تــــســــاؤلــــه، لــكــنــه تـــــرك األمــــــر آلخـــريـــن 
مــمــن جــزمــوا بــاســتــحــالــة أن تــقــوم السلطة 
بالنظر  كهذه  كبيرة  بخطوة  الفلسطينية 
لتبعاتها حتى على رموز السلطة، وما إذا 
الــقــدرة واإلرادة على فعل ذلك،  كانت تملك 
من قبيل: »مسلوب اإلرادة ال يمنحها«، كما 
يعقوب  الشبابي  للناشط  تغريدة  في  ورد 

عاشور ردًا على تساؤل عبيدات.
عــبــيــدات، وفـــي تــصــّوره لحملة االعــتــقــاالت 
الــجــديــدة، قـــال: »أرى أن جــوهــر االعــتــقــاالت 
وما جرى من اقتحام لوزارة شؤون القدس 
ومحافظتها واعتقال املحافظ ومنع الوزير 
كــوادر  اعــتــقــال  نحو  والتصعيد  السفر  مــن 
ــــن يــعــتــقــد  ــذيـ ــ ــــدس، والـ ــقـ ــ ــي الـ حـــركـــة فـــتـــح فــ
االحــتــال بـــأن لــهــم ارتــبــاطــا بــأجــهــزة األمــن 
وهي  بامتياز،  أمنية  رسالة  الفلسطينية... 
أن األمــــن فــي مــديــنــة الــقــدس بــيــد االحــتــال 
لــلــســلــطــة  وأجـــهـــزتـــه املــخــتــلــفــة، وأي عـــمـــل 
وأجهزتها في املدينة تجاوز لكل الخطوط 
الــحــمــر. الــرســالــة األخـــرى سياسية، هــي أن 
املحتل يعتبر الــقــدس خــارج أي ســيــادة أو 
سيطرة فلسطينية، وهي كما قال )دونالد( 
ــة املــــفــــاوضــــات.  ــاولــ ــن طــ ــحــــت عــ ــرامــــب أزيــ تــ
والرسالة األخرى أنه رغم التنسيق األمني 
مع االحــتــال فإنه ال حصانة ألحــد، وكذلك 
رسائل إرهــاب وتخويف للمقدسيني، قوى 
وفــصــائــل ومــؤســســات ولــجــان وأفــــراد، بأن 
االحتال لن يتهاون في أي ماحقة ألعوانه 
و)زملـــــــه(، فــهــم جــــزء مـــن مــنــظــومــتــه األمــنــيــة 
حتى لــو كــانــوا يعملون فــي أجــهــزة مدنية 

وغيرها«.

االشتباك اإليرانيـ  الكردي

هجوم باتجاه حقل العزبة الواقع في محيط 
ــغـــاز في  ــو أكـــبـــر حـــقـــول الـ حــقــل كــونــيــكــو، وهــ
محافظة دير الزور، انتزعت »قسد« السيطرة 
ــن تــنــظــيــم »داعـــــــــش« فــــي ســبــتــمــبــر/ عــلــيــه مــ
أيـــلـــول املـــاضـــي بـــدعـــم مـــن طـــيـــران الــتــحــالــف 
الــدولــي الـــذي حــّولــه إلـــى قــاعــدة عسكرية لــه. 
وكــان نحو 300 رجــل يعملون لصالح شركة 
بالكرملني،  مرتبطة  خاصة  روسية  عسكرية 
املاضي،  فبراير/شباط  في  أصيبوا  أو  تلوا 

ُ
ق

ــدولـــي أثــنــاء  بــقــصــف مـــن طـــيـــران الــتــحــالــف الـ
السوري  للنظام  تابعة  قــوات  مــع  محاولتهم 
السيطرة على حقل كونيكو. وتتقاسم »قوات 
اإليرانية  واملليشيات  الديمقراطية«  ســوريــة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ريـــــف ديـــــر الــــــــزور الـــشـــرقـــي، 
حـــيـــث تــتــمــركــز »قــــســــد« شـــمـــال نـــهـــر الـــفـــرات 
)الـــجـــزيـــرة(، بــيــنــمــا تــســيــطــر املــلــيــشــيــات على 
مدينتي  تضم  التي  )الشامية(  النهر  جنوب 
يـــــزال تنظيم  املـــيـــاديـــن والـــبـــوكـــمـــال، فــيــمــا ال 
»داعــــش« يسيطر عــلــى مــنــاطــق شــمــال النهر 
وجــنــوبــه، ويــخــوض مــعــارك مــع »قــســد« منذ 
التي تسيطر  أكثر من شهرين. وتعد املنطقة 
ــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« غنية  ــ عــلــيــهــا »قـ
بالبترول، وتضم كبريات آبار النفط السوري، 
لــذا ال يــزال النظام  منها حقل العمر الشهير، 
انــتــزاع السيطرة عليها عن  الــســوري يــحــاول 
طريق مليشيات مدعومة من الحرس الثوري 

اإليراني من بينها مليشيات عراقية.
ــوات  وفــتــحــت املــــخــــاوف مـــن مـــواجـــهـــة بـــني »قــ
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« وبــــــني املــلــيــشــيــات  ــ ــــوريـ سـ
اإليرانية الباب أمام تساؤالت تتمحور حول 

أمين العاصي

يــتــجــه املــــوقــــف الـــعـــســـكـــري شــرقــي 
ســوريــة إلــى مــزيــد مــن الــتــأزيــم، مع 
ر مـــواجـــهـــة بـــني »قــــوات 

ُ
ــــــذ
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ظـــهـــور ن

التحالف  من  املدعومة  الديمقراطية«  سورية 
الـــدولـــي، وبـــني مــلــيــشــيــات مــرتــبــطــة بــالــحــرس 
الــثــوري اإليـــرانـــي، يــبــدو أنــهــا تستعد للقيام 
منطقة  أوراق  مــن شأنه خلط  بعمل عسكري 
غنية بالبترول توليها كل األطراف املتصارعة 
فيه معطيات  وقــت تشير  في  أهمية قصوى، 
وتـــقـــديـــرات إلــــى أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة ربــمــا 
تستخدم أكراد سورية في مواجهة علنية مع 

إيران على الجغرافيا السورية.
)قسد(  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  وذكــرت 
ــــي، أن املـــلـــيـــشـــيـــات اإليـــرانـــيـــة  ــــاضـ ــنــــني املـ اإلثــ
املـــوالـــيـــة لــلــنــظــام الـــســـوري تــســتــعــد لــلــهــجــوم 
ــار الــنــفــط ضــمــن املــنــاطــق الــخــاضــعــة  ــ عــلــى آبـ
ــقــــوات فـــي ريــــف ديــــر الــــزور  لــســيــطــرة هــــذه الــ
الـــشـــرقـــي، شـــمـــال نــهــر الــــفــــرات. وقـــــال مــصــدر 
عسكري من »قسد« في تصريحات صحافية، 
ــة تــجــهــز قـــواتـــهـــا في  ــيـ ــرانـ إن املــلــيــشــيــات اإليـ
دير  مدينة  شمال  والصالحية  خشام  قريتي 
قرب  العزبة  قرية  على  الهجوم  بهدف  الـــزور 
حقل كونيكو، مشيرًا إلى أن التحالف الدولي 
لن يسمح لها بالتقّدم. وأفــادت وكالة »فــرات 
بـــوســـت« املــحــلــيــة بـــوصـــول تـــعـــزيـــزات كــبــيــرة 
الثوري  والحرس  إليــران  املوالية  للمليشيات 
اإليـــــرانـــــي إلـــــى بـــلـــدتـــي خـــشـــام والــصــالــحــيــة 
اإلثــنــني، مشيرة إلــى نّية هــذه املليشيات شن 

نّية التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة 
الوحدات  التي تشّكل  الــقــوات،  هــذه  استخدام 
الـــكـــرديـــة نـــواتـــهـــا الــصــلــبــة، ملـــحـــاربـــة الــنــفــوذ 

العسكري اإليراني في سورية.
لــكــن عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي فـــي »مــجــلــس 
ــذراع  ــ ــذي يـــعـــد الــ ــ ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، الــ

»قـــســـد«، بــســام اســـحـــق، أكــــد أن  الــســيــاســيــة لــــ
ــد« مــســألــة  ــ ــسـ ــ ــرح عـــلـــى »قـ ــطــ ــم تــ ــ ــنــــطــــن لـ واشــ
اإليرانية  املليشيات  مــع  العسكرية  املــواجــهــة 
فـــي شـــرقـــي ســـوريـــة، مــضــيــفــا فـــي حـــديـــث مع 
ــه ســتــكــون  ــديـــد«: »ال أعــتــقــد أنــ »الـــعـــربـــي الـــجـ
ــبـــاشـــرة بــني  هـــنـــاك أي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة مـ

أميركا أو حلفائها من جهة، وإيــران من جهة 
أخــــرى عــلــى األراضــــــي الـــســـوريـــة. وبــتــقــديــري 
ســتــســعــى واشــنــطــن إلــــى حـــل إشــكــاالتــهــا مع 
ــان عـــبـــر الــضــغــوط  ــنـ ــبـ ــة ولـ إيـــــــران فــــي ســــوريــ
على  شــدد  ولكنه  واالقــتــصــاديــة«.  السياسية 
أن »قسد ستتصدى ألي هجوم على أي بقعة 

مــن مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، ســـواء مــن مليشيات 
موالية إليــران أو أي جهة أخــرى، وهــذا أمر ال 
إلى طلب من واشنطن«، مضيفا »أي  يحتاج 
تحاول  اإليــرانــيــة،  املليشيات  فيها  بما  جهة 
ــجــابــه 

ُ
مــهــاجــمــة املــنــاطــق الــتــابــعــة لــقــســد، ســت

ــقـــوات ومـــن الــتــحــالــف  بـــرد حــاســم مـــن هـــذه الـ

الـــدولـــي«. ولــكــن مــصــدرًا ســيــاســيــا مــقــربــا من 
»قــوات سورية الديمقراطية«، أملح في حديث 
مع »العربي الجديد« من داخل سورية، إلى أن 
مواجهة حتمية ال بد أن تقع بني هذه القوات 
في شرقي سورية.  اإليرانية  املليشيات  وبني 
وقــــال املـــصـــدر: »أعــتــقــد أن ضــمــان االســتــقــرار 

فـــي مــنــطــقــة شــــرق الــــفــــرات، وتـــطـــور مــشــروع 
اإلدارة الذاتية، يفضيان منطقيا إلى إضعاف 
الـــوجـــود اإليـــرانـــي فــي ســـوريـــة، عــبــر تضييق 
ــبـــري مـــن خــــال الــــعــــراق«.  حـــريـــة الـــتـــواصـــل الـ
وأضــــــاف: »لـــهـــذا فــــإن دعــــم الــتــحــالــف الــدولــي 
الدول  الديمقراطية، خصوصا  لقوات سورية 
العربية الفاعلة في هذا التحالف، ياقي هذه 
األهداف، لذا رأينا أخيرًا زيارة وفد عربي من 
الذاتية«. وزار  اإلدارة  إلى مناطق  الــدول  هذه 
منذ أيام وفد عربي ُيعتقد أنه ضم شخصيات 
مــن الــســعــوديــة واإلمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة، 
ــنـــة عــــني الــــعــــرب فــــي الـــقـــطـــاع الــشــمــالــي  مـــديـ
الشرقي من ريف حلب، والتي تسيطر عليها 
الــوحــدات الــكــرديــة، والتقى الــوفــد قــيــادات من 
»قوات سورية الديمقراطية« في املنطقة. ومن 
الــواضــح أن هــنــاك تــوجــهــا مــن دول خليجية 
شرقي  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  لتقوية 
الــفــرات ملــواجــهــة الــخــطــر اإليـــرانـــي فــي شرقي 
سورية، في سياق حرب باردة بني هذه الدول 
إيــــران التي  الــســعــوديــة، وبـــني  وفـــي مقدمتها 
تــلــقــي بــثــقــل عــســكــري فـــي شــرقــي ســـوريـــة، إذ 
يبدو أنها لم تتخل عن فكرة إنشاء ممر بري 
يبدأ في طهران وينتهي في ضاحية بيروت 
العراق  عبر  املتوسط  ساحل  على  الجنوبية 

وسورية.
ــراد  مـــن جــهــتــه، رأى نــائــب رئــيــس رابـــطـــة األكــ
الـــســـوريـــني املــســتــقــلــني، رديــــف مــصــطــفــى، في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن واشــنــطــن 
ستحاول استخدام الوحدات الكردية ملحاربة 
املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة فـــي ســـوريـــة »ولــكــنــهــا 
الــوحــدات  نظرًا الرتــبــاط  أعتقد،  كما  ستفشل 
وتابع  الكردستاني«.  العمال  بحزب  الكردية 
الــعــمــال الكردستاني  بــالــقــول: »ال يـــزال حــزب 
وعبر ذراعه حزب االتحاد الديمقراطي، يراهن 
على جميع الخيول فــي الــســبــاق، وهــذا األمــر 
نجح لفترة ولكنه لن يدوم نتيجة التناقضات، 
بتقسيم  املتحدة  الواليات  تقوم  قد  وبالتالي 
الوحدات الكردية، وطرد جماعات جبل قنديل 
)مــقــر قــيــادة حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي على 
الـــحـــدود الــتــركــيــة الــعــراقــيــة اإليـــرانـــيـــة(، وهــذا 
ــــدات تـــحـــاول  ــــوحـ ــإن الـ ــ أيـــضـــا صـــعـــب، لـــذلـــك فـ
تأجيل ملف القضاء على الجيوب املتبقية من 
تنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي، لكي 

ب الطلب األميركي في مواجهة إيران«.
ّ
تتجن

ــام 2014  ــ ــتـــحـــدة مـــنـــذ عـ ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــم الـ وتــــدعــ

ــذراع الــعــســكــريــة  ــ الـــوحـــدات الـــكـــرديـــة، وهـــي الــ
لـــــحـــــزب »االتــــــــحــــــــاد الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي«، حــتــى 
بـــاتـــت تــســيــطــر تــحــت غـــطـــاء »قــــــوات ســوريــة 
الديمقراطية« على نحو ربع مساحة سورية. 
ــوم عـــلـــى مــعــظــم  ــيــ ــــوات الــ ــقـ ــ وتـــســـيـــطـــر هـــــذه الـ
ــرات الـــتـــي تـــعـــّد »ســـوريـــة  ــ ــفـ ــ مــنــطــقــة شـــــرق الـ
املفيدة« بثرواتها املائية والزراعية والنفطية، 
كــمــا انــتــزعــت الــســيــطــرة مــن تنظيم »داعــــش« 
عـــلـــى مــعــظــم أنــــحــــاء مــحــافــظــة الــــرقــــة، وجــــزء 
كبير من ريــف ديــر الـــزور، شمال نهر الفرات، 
إلـــــى جـــانـــب ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــعــظــم أنـــحـــاء 
ــمــــال شــرقــي  ــة، أقــــصــــى شــ ــكـ مـــحـــافـــظـــة الـــحـــسـ
سورية، باستثناء مربعني أمنيني للنظام في 
مدينتي القامشلي والحسكة، وأجزاء من ريف 
املــحــافــظــة. كــذلــك تسيطر عــلــى أجــــزاء واســعــة 
الــشــرقــي، شــرق نهر  مــن ريــف حلب الشمالي 
الفرات، وسلسلة قرى جنوب نهر الفرات تمتد 
الرقة  مدينة  وحــتــى  غــربــا  الطبقة  مدينة  مــن 

شرقا، على مسافة أكثر من 60 كيلومترًا.
ُيــذكــر أن »قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« التي 
ــعــــرف اخـــتـــصـــارًا بـــاســـم »قــــســــد«، تــأســســت  ــ

ُ
ت

فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي أقــصــى شــمــال شــرقــي 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 2015،  ســوريــة فــي 10 
وضمت مجموعة من املليشيات السورية غير 
ومسيحيني(،  )مسلمني  عــرب  مــن  املتجانسة 
وتـــركـــمـــان وأكـــــــراد، ولــكــن الــــوحــــدات الــكــرديــة 
وتتولى  الــقــوات  لهذه  الرئيسي  الثقل  تشّكل 
تنظيم  القوات  هــذه  وحاربت  فيها.  السيطرة 
»داعـــش« طيلة سنوات حتى سيطرت بشكل 
شــبــه كــامــل عــلــى منطقة شــرقــي الــفــرات التي 

باتت مجال نفوذ أميركي با منازع.

غيث يُعّد أعلى سلطة رسمية فلسطينية في القدس )مناحيم كهانا/فرانس برس(

تؤكد »قسد« أنها ستتصدى ألي هجوم )دليل سليمان/ فرانس برس(

تتزايد المؤشرات على اقتراب مواجهة شرقي سورية، قد تعيد خلط األوراق في تلك المنطقة 
الغنية بالنفط، مع أحاديث عن استعداد مليشيات إيرانية للهجوم على مواقع »قسد« في 
سيطرتها.  مناطق  على  هجوم  ألي  ستتصّدى  أنها  األخيرة  وتأكيد  الشرقي،  الزور  دير  ريف 

ومن شأن هذه المواجهة أن تؤدي منطقيًا إلى سقوط فريق على حساب آخر، ففي وقٍت 
تجد فيه »قسد« أن وجودها في هذه المنطقة يعني نهاية الدور اإليراني في سورية، فإن 

اإليرانيين يعتبرون، بعد ابتعادهم عن الجنوب السوري، أن الشرق هو مالذهم األخير
الحدث

»قسد« وطهران إلى الصدام 
المسلّح شرقي الفرات

»قسد«: االستقرار 
في شرق الفرات يضعف 

الوجود اإليراني

المليشيات اإليرانية 
تجهز قواتها شمال 

مدينة دير الزور

االحتالل بات يدرك »أهمية« 
السماسرة ومسّربي 

العقارات في القدس

وّجه االحتالل اإلسرائيلي 
تهديدًا واضحًا للسلطات 
الفلسطينية بأن مواجهة 

مسرّبي العقارات 
في القدس المحتلة 

ممنوعة، عبر حملة 
اعتقاالت نفذها ضد 

ضباط وكوادر وعناصر 
أمنية فلسطينية في 

األيام األخيرة

قضية
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أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس )الصورة(، مساء 
آالف   4 وُقتل  سورية،  في  بتشوهات  أصيبوا  طفل   3500« أن  اإلثنين، 
نوفمبر/تشرين   16 منذ  آخــريــن 
يونيو/ نهاية  وحتى   ،2013 الثاني 
أنه  أيضًا  وأوضــح   .»2018 حزيران 
حوالي  ارتكاب  من  التحقق  »تم 
13 ألف انتهاك جسيم ضد األطفال 
أن  وأضاف   .2013 عام  أواخر  منذ 
»ذلك حصل بسبب القنابل البرميلية 
أو القذائف العنقودية، وقد قتل 
ناجم  أطفال آخرون بشكل مروع 

عن الرمي بالحجارة أو الصلب«.

3500 طفل مشّوه



األردن: صمت رسمي إزاء الزيارة

البرلمان الليبي يمهد طريق االستفتاء

ولي العهد والسيسي ال يمالن من حلم الحصار
الدوحة وأنقرة تشددان التحالف االستراتيجي

45
سياسة

ال الناقة 
وال الجمل

وائل قنديل

أن يأتي ولي العهد السعودي إلى 
القاهرة، في هذه اللحظة تحديًدا، فهذا 

ا عن ذاته 
ً
هو املنطق حاضًرا ومعلن

بكل صراحة ووضوح. غير املنطقي 
هو أال يحضر محمد بن سلمان، في 

رحلة البحث عن مكان يصلح لدفن 
النفايات الحضارية، وغسل األيدي 

امللوثة بدم الشهيد جمال خاشقجي..
هنا الوجهة الصحيحة، في التوقيت 

السليم.. هنا قاهرة عبد الفتاح 
السيسي، املقصد األرخص لسياحة، 

وسياسة، ما بعد إراقة الدماء. هنا، 
ستجد الراقصني والراقصات، 

يستحضرهم النائب ذاته الذي أتى 
 ببيع 

ً
بهم يرقصون ويغنون احتفاال

تيران وصنافير للسعودية، ومن قلب 
ميدان التحرير، ميدان الثورة التي 
ذبحها العرش السعودي، يهتفون: 
كله طوع بنان ملك السعودية، ولو 

أراد األهرامات و»أبو الهول وأم الهول« 
كما صاحت امرأة أمام الكاميرات، 
سنعطيها له. هنا، بيع كل شيء، 

من التراب الوطني، والقرار الوطني، 
والكرامة الوطنية، هنا ال شيء 

أرخص من الدماء، تسفك من أجل 
الزائر، أو تقام على شرف استقبال 

سافكها حفالت الرقص ومهرجانات 
الهتاف الخليع، على أطراف امليدان 

والبرملان، فتنقل مباشرة عبر 
الفضائيات والصحف األجيرة، 

تحت عنوان ثابت »مظاهرة حب في 
استقبال بن سلمان بالقاهرة«. هنا 

 أصغر، هنا 
ً

قاتل كبير، يستقبل قاتال
ينصب كباريه السياسة فوق أشالء 

الشهداء، وترتفع الفتات الترحيب 
فوق أعمدة صنعت من عظام 

الضحايا، من شهداء رابعة العربية 
والنهضة وسيناء وحلب وتعز 

وصنعاء، هنا يمر القتلة فتبارك 
مجازرهم كنيسة وأزهر وبرملان 

وإعالم وتجار وثائق تاريخية، تصنع 
وتباع كما تباع قطع اآلثار ومنتجات 

خان الخليلي وفقرات اللهو الرخيص. 
هنا قاهرة مصطفى بكري وهدى 
عبد الناصر، التي يمكنها أن تهز 

أرشيف والدها فتستخرج منه قطًعا 
تزين ثوب الزائر، كما فعلت من قبل 

في قضية بيع تيران وصنافير، حني 
خرجت على املأل بقصة، تنتمي إلى 

»فاتنازيا األرشفة« تخلص فيها 
إلى أن والدها كاذب، وتدحض ما 

جاء على لسانه في مقطع »فيديو« 
تداوله املاليني، يجزم فيه بأن »تيران 

وصنافير« مصريتان، وتخترع رواية 
درامية بائسة، عن عثورها، مصادفة، 

في بيت الوالد، على حجة ملكية 
السعودية للجزيرتني... ثم تهتف في 
»األهرام« بصوت مبحوح: »أعتقد أن 

الشعب املصري في حاجة إلى إيماءة 
معنوية من جانب امللك سلمان؛ لقاء 

الدماء التي بذلت من جانب املصريني 
في سبيل املحافظة على هذه األرض 

العربية، وإال لكان اإلسرائيليون 
احتلوها وصمموا على االحتفاظ 

بها، كما يحدث اآلن بالنسبة للجوالن 
السورية«. هنا يحضر املنطق، 

فيخرج عبد الفتاح السيسي إلى 
املطار، يستقبل ولي العهد الصغير، 

كما خرج من قبل وقفز درجات 
سلم طائرة امللك الراحل، عبد الله، 

حني مر بسماء مصر، عقب نجاح 
العملية التي أزهقت روح الثورة 
املصرية، وفرضت واقًعا جديًدا 

يفتح الطريق أمام السعودية باتجاه 
الكيان الصهيوني، لتكون أرض 

تيران وصنافير عربون الصداقة 
مع إسرائيل. هنا، أشفق كثيًرا على 

الذين رفعوا الفتة »زيارة املنشار 
ا أال يأتي بن 

ً
عار« فلم يكن ممكن

سلمان إلى هذه النسخة الرخيصة 
من مصر، خروًجا من حصار الدم 

الذي يالحقه في أرجاء املعمورة. 
غير املنطقي أال تكون القاهرة هي 
األرض التي يحاول أن يدفن فيها 
دم الشهيد، فهنا منشار يستقبل 

منشاًرا، يقودهما ويحركهما نجار 
واحد، يسكن البيت األبيض، فيقطع 

الخرائط ويمزق البالد ويسيل دم 
العدالة واألخالق، في جملة واحدة: 

جاء بن سلمان إلى حيث ال اعتبار 
لإلنسانية، ومن ثم ليس أفضل من 

هنا لدفن الجرائم ضد اإلنسانية. 
يمكنك أن تتحسر على غياب املنطق، 

فقط، لو حط بن سلمان الرحال في 
تونس... وقتها يصح أن تقول »زيارة 

املنشار عار«.

بن سلمان 
في القاهرة: 

حضور المنطق

مرور
الكرام

عّمان ــ أنور الزيادات

لم تعلن الحكومة األردنية بشكل رسمي 
عن الزيارة املتوقعة لولي العهد السعودي 
محمد بــن سلمان إلــى عــّمــان، فــي الوقت 
الــذي أشــار فيه موقع »عمون« اإلخباري 
إلى أن بن سلمان سيصل إلى األردن يوم 
املسّربة،  األخبار  املقبل. وبحسب  االثنني 
امللك عبد  العهد السعودي  سيلتقي ولي 
الــلــه الــثــانــي، إلجــــراء »مــبــاحــثــات ثنائية 
تتعلق بالعالقات بني البلدين، واألوضاع 

في املنطقة«.
ــــودي إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــعـ ــ ووصـــــــل وفــــــد سـ
األردنـــيـــة، أخــيــرًا، إيــذانــا بــبــدء التحضير 
ــة  ــولـ لـــــلـــــزيـــــارة، الــــتــــي تــــأتــــي ضــــمــــن الـــجـ
ــر الـــــســـــعـــــودي. ومــــن  ــيــ الــــخــــارجــــيــــة لــــأمــ
أن الحكومة األردنــيــة ال تتعجل  الواضح 
باإلعالن رسميا عن زيارة بن سلمان إلى 
واملظاهر  األصــــوات  تتالفى  عــمــان، حتى 
االحتجاجية؛ فالحكومة التي أعلنت قبل 
أيـــام عــن إطـــالق منصة »حــقــك تــعــرف«، ال 

تزال تفضل العمل تحت جنح الظالم. 
مــن جــهــتــه، رأى املــحــلــل الــســيــاســي أنيس 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــٍث لــ ــ ــديــ ــ ــــي حــ ــة، فــ ــ ــاونـ ــ ــــصـ ــخـ ــ الـ
 
ً
 هـــذه الـــزيـــارة »تــمــثــل خــدمــة

ّ
الــجــديــد«، أن

كــبــيــرة لــلــســعــوديــة، الـــتـــي تـــواجـــه الــيــوم 
عــزلــة واضـــحـــة بــســبــب مــقــتــل الــصــحــافــي 

طرابلس ـ أسامة علي

ــــواب الـــلـــيـــبـــي خــطــوة  ــنـ ــ اتـــخـــذ مــجــلــس الـ
إضافية في اتجاه طرح مشروع الدستور 
الـــجـــديـــد لـــلـــبـــالد، عــلــى االســـتـــفـــتـــاء، عبر 
ــرًا عـــلـــى اإلعــــــالن  ــ ــاشـ ــ  عـ

ً
ــعــــديــــال إقــــــــــراره تــ

البالد  يحكم  مؤقت  )دستور  الدستوري 
مــنــذ 2011(، وهـــي خــطــوة القـــت ترحيبا 
مــن الــبــعــثــة األمــمــيــة فــي لــيــبــيــا، مــن دون 
الداخلية.  الخالفات  دائـــرة  مــن  تخرج  أن 
ــنـــني  ــاء اإلثـ ــا مــــســ ــدهـ ــقـ وخـــــــالل جـــلـــســـة عـ
 على 

ً
النواب تعديال أقّر مجلس  املاضي، 

اإلعـــــالن الـــدســـتـــوري، يــتــضــمــن تحصني 
ــانـــون االســتــفــتــاء  ــادة الـــســـادســـة مـــن قـ ــ املــ
على الدستور الدائم، بحيث تقسم ليبيا 
إلـــــى ثـــــالث دوائــــــــر انـــتـــخـــابـــيـــة. وأوضـــــح 
النواب،  مجلس  باسم  الرسمي  املتحدث 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  عــبــدالــلــه بــلــيــحــق، لــــ
الــجــلــســة  نــائــبــا صـــّوتـــوا خــــالل  أن »122 
املــادة  لتحصني  التعديل  على  بــاملــوافــقــة 
الـــســـادســـة املــتــعــلــقــة بــقــانــون االســتــفــتــاء 
على الــدســتــور الــدائــم لــلــبــالد«، الفتا إلى 
أن املادة السادسة تقسم البالد إلى ثالث 
دوائر انتخابية للتصويت على مشروع 
الدستور الذي يتطلب 50 زائدًا واحدًا عن 

كل إقليم إلقراره بشكل نهائي.
كما أقر البرملان في جلسته اإلثنني، إعادة 
تشكيل السلطة التنفيذية في البالد، وهو 
ما أثار جداًل كبيرًا. وفي هذا السياق، أكد 
قـــرار مــن املــجــلــس وال عالقة  أنـــه  بليحق 
لـــه بــالــتــعــديــل الـــدســـتـــوري، مــوضــحــا أن 
الــبــرملــان ال يـــزال يطالب بــضــرورة إعــادة 
تشكيل املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
بواقع رئيس ونائبني فقط وإلغاء شكله 

الحالي.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى الـــــقـــــراريـــــن، قــــــال عــضــو 
»العربي  مجلس النواب، مصباح دومة، لـ
الــجــديــد«، إن »املجلس تمكن مــن إصــدار 
قرارين مهمني، أولهما قطع الطريق أمام 
ــتـــور ومـــســـار الــتــصــويــت  مــعــرقــلــي الـــدسـ
ــادة  عــلــيــه مـــن قــبــل الــشــعــب، فــتــحــصــني املـ
فيه  الطعن  يمكن  ال  أنــه  يعني  السادسة 
وخلخلة هذا األساس قضائيا«، مضيفا 
ــم وهـــو قـــرار  أن »الـــقـــرار الــثــانــي هـــو األهــ

ــنـــاك  ــقـــجـــي، وهـ ــمــــال خـــاشـ ــعــــودي جــ ــســ الــ
اتجاهات سلبية حولها وحول قياداتها 
الــعــالــم، وهــنــاك موقف  فــي مختلف دول 
دولي واضح وقوي بسبب هذه القضية، 

لم ترتق إليه مواقف الدول العربية«.
وأوضح الخصاونة أن »املوقف الدولي من 
ولي العهد السعودي، مرتبط باالتهامات 
املــبــاشــرة الــتــي طــاولــتــه فــي قــضــيــة مقتل 
خــاشــقــجــي، وهــــي اتـــهـــامـــات تــعــتــمــد على 
ــــى دوره فــي  إلـ تــســجــيــالت وأدلـــــــة تــشــيــر 
ــه »رغـــــــم تـــراجـــع  ــ ــمــــة«، مــضــيــفــا أنــ ــريــ الــــجــ
حول  موقفها  في   

ً
قليال األميركية  اإلدارة 

الدولي واضح  هذ القضية، إال أن املوقف 
الــرســمــي  »األردن  أن  إلـــــى  ولـــفـــت  جـــــــدًا«. 
ال يــســتــطــيــع إال أن يــســتــقــبــل ولــــي الــعــهــد 
عّمان بصفته  إلــى  يأتي  الــذي  السعودي، 
قوية  ومصالح  عالقات  وهناك  الرسمية، 
تــربــط األردن بــالــســعــوديــة«. لكنه أكــد في 
املــقــابــل أن بــن ســلــمــان »لـــن يلقى ترحابا 
كبيرًا من قبل األردنــيــني، تحديدًا من قبل 

تعديل املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
بــاالتــفــاق مـــع مــجــلــس الـــدولـــة، مـــا يعني 
تــوحــيــد الــســلــطــة فـــي الــــبــــالد، وبــالــتــالــي 
توحيد مؤسسات الدولة«، مشيرًا إلى أن 
الطريق األصعب في هذه املرحلة يتعلق 

بتنفيذ القرارين.
ــالـــح  ــو مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، صـ ــن عــــضــ ــكــ لــ
هاشم، اعترض على قرار تحصني املادة 
الــســادســة، بــالــقــول إن الــنــصــاب املطلوب 
لم  للمجلس  الــداخــلــيــة  الــالئــحــة  بحسب 
ــدًا،  يــتــوفــر، فــاملــطــلــوب الــثــلــثــان زائــــدًا واحـ
ــم كـــامـــل أعــضــاء  ــل 200 عــضــو هـ مـــن أصــ
قــرار تحصني  الــنــواب، وبالتالي  مجلس 
املادة غير قانوني باملطلق. وأضاف »أما 
عن قرار إعادة تشكيل املجلس الرئاسي، 
ــــورق، فاتفاق  فــأعــتــقــد أنـــه لــن يــتــجــاوز الـ
ــة والــــنــــواب عــلــى تــحــديــد  مــجــلــســي الـــدولـ
أسماء شاغلي املناصب الثالثة الجديدة 

في املجلس الرئاسي أمر بعيد املنال«.
ــــي، كـــانـــت  ــلـ ــ ــداخـ ــ ــدل الـ ــ ــجـ ــ وفــــــي مـــقـــابـــل الـ
بــعــثــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا، 
ــر عــلــى  ــعـــاشـ تـــرحـــب بــــإقــــرار الـــتـــعـــديـــل الـ
الــدســتــوري. وقــالــت البعثة عبر  اإلعــــالن 
إنها  »تــويــتــر«،  على  الرسمية  صفحتها 
الــنــواب إلصـــدار  »تــرحــب بسعي مجلس 
الــتــشــريــعــات الـــضـــروريـــة لــالنــتــقــال إلــى 

بدوره،  والحقوقية«.  اإلنسانية  املنظمات 
األردنــيــة  الــســابــق للجمعية  الــرئــيــس  رأى 
لــلــعــلــوم الــســيــاســيــة، خــالــد شــنــيــكــات، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــزيــارة  حــديــث لـــ
ــم تـــــطـــــورات وارتـــــــــــدادات  ــأتــــي فــــي خـــضـ تــ
حيث  خــاشــقــجــي،  مــقــتــل  بقضية  متعلقة 
تواجه السعودية ضغوطا دولية متزايدة 
في هذا املوضوع، فيما تراوح حرب اليمن 

مكانها«. 
وأضاف شنيكات أن ولي العهد السعودي 
 هذه الظروف إلى التواصل 

ّ
»يسعى في ظل

ــــدول الــتــي تــقــف ضمنيا  والــحــديــث مـــع الـ
فــي إطــار املــحــور الــســعــودي، أو مــا يسمى 
مــحــور االعــتــدال الــعــربــي، كمصر واألردن 
والبحرين«، معتبرًا أن »هدف األردن الذي 
يمر بأزمة اقتصادية، هو تعزيز العالقات 
االقــتــصــاديــة مـــع الــســعــوديــة، أمــــا قضية 
خـــاشـــقـــجـــي، فــالــحــكــومــة أصـــــــدرت بــيــانــا 
رحبت فيه باإلجراءات السعودية ملالحقة 
لفت  لكنه  مقتل خاشقجي«.  في  املتهمني 
إلى أنه »حتى هذه اللحظة، ال توجد ردود 
شعبية احتجاجية واضحة على الزيارة«.

وتــثــيــر زيــــــارة بـــن ســلــمــان لـــــدول عــربــيــة 
جداًل واسعا ورفضا شعبيا وإعالميا، ال 
سيما في تونس ومصر. ومن املتوقع، في 
الــزيــارة مطالبات  حــال تأكيدها، أن تثير 

شعبية أردنية برفضها.

مــرحــلــة املـــؤســـســـات الـــثـــابـــتـــة، مـــن خــالل 
االستفتاء على مشروع الدستور، وإجراء 

انتخابات عامة«.
أســتــاذ  رأى  الــتــطــور،  هـــذا  عــلــى  وتعليقا 
العلوم السياسية الليبي، خليفة الحداد، 
أن مجلس الـــنـــواب عــبــر هــذيــن الــقــراريــن 
الــقــول إنــه مــا زال مــوجــودًا، إلنقاذ  »أراد 
الــقــريــبــة«،  نهايته  بــعــدمــا شــارفــت  نفسه 
»الــعــربــي الــجــديــد«  مــعــتــبــرًا فــي حــديــث لـــ
ــنـــواب يسعيان  الـــدولـــة والـ أن »مــجــلــســي 
حــالــيــا لــعــرقــلــة جـــهـــود الــبــعــثــة األمــمــيــة 
الــعــام  مطلع  جــامــع  وطــنــي  ملتقى  لعقد 
املقبل مــن شــأنــه إنــهــاء وجـــود املجلسني 
جــديــدة«.  مقبلة  مرحلة  فــي  وتجاوزهما 
اليوم حتى  الجديد  الحداد »ما  وتساءل 
أمر  والــنــواب على  الــدولــة  يتفق مجلسا 
محور  وكـــان  سنتني  طيلة  عليه  اختلفا 
»قــرار  أن  إلــى  بينهما؟«، مشيرًا  الــخــالف 
تـــحـــصـــني قــــانــــون االســـتـــفـــتـــاء تــحــصــيــل 
حاصل، وتقسيم البالد إلــى ثــالث دوائــر 
تــوجــد  ــام 2012 وال  ــ عـ مـــنـــذ  بــــه  مـــعـــمـــول 
وبــالــتــالــي فتحصينه ال  بــديــلــة،  صــيــغــة 
قــرار  يزيد وال ينقص«، متابعا »أمــا عــن 
تــعــديــل املــجــلــس الــرئــاســي فــال أعــتــقــد أن 
ــنـــور، وكـــل مـــا فــيــه هو  تــنــفــيــذه ســيــرى الـ

اتفاق مصالح أعضاء في املجلسني«.

ال ردود فعل شعبية 
احتجاجية واضحة على 

الزيارة حتى اآلن

أردوغان: تركيا وقطر 
أثبتتا صداقتهما في 

األوقات الحرجة

نواب مصريون عند ولي العهد 
طمعًا بساعات »تيسو«

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر برملانية مطلعة في مصر، أن وفدًا مكّونا من قرابة 
الكائن في  بـــالزا(،  )نايل  فندق فورسيزونز  إلــى  توّجه  نائبا   30
ضاحية غاردن سيتي، وسط القاهرة، في وقت مبكر من صباح 
الساعة  ملــدة تجاوزت  الفندق  الثالثاء، وانتظروا في بهو  أمــس، 
طلبا للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث يقيم في 

الجناح امللكي للفندق، خالل يومي زيارته إلى القاهرة.
ترأسه  البرملاني  الــوفــد  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املــصــادر  وقــالــت 
وكيل مجلس النواب، سليمان وهــدان، وضم نوابا بارزين، مثل 
رئيس لجنة الدفاع واألمن القومي في البرملان اللواء كمال عامر، 
ورئيس لجنة الشؤون العربية النائب أحمد رسالن، ووكيل لجنة 
 عــن رئــيــس ائــتــالف األغلبية »دعــم 

ً
الصناعة عــالء نــاجــي، فــضــال

مــصــر« عــبــد الـــهـــادي الــقــصــبــي، ورئــيــس حـــزب »مستقبل وطــن« 
أشرف رشاد، والنائب مصطفى بكري. وحسب املصادر، فإن وفد 
النواب تلقى هدايا من السفير السعودي في القاهرة، أسامة بن 
الفندق،  بهو  في  انتظاره  بعد  الوفد  استقبل  الــذي  نقلي،  أحمد 
لت في منح كل نائب ساعة يد ماركة »تيسو« الفاخرة، وهي 

ّ
تمث

زيــارة  خــالل  البرملان  أعــضــاء  معظم  تلقاها  التي  نفسها  الهدية 
املــلــك الــســعــودي ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز إلـــى مــصــر، فــي إبــريــل/ 
عن  التنازل  اتفاقية  املصري  البرملان  تمرير  قبيل   ،2017 نيسان 

جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وأفـــادت املــصــادر بــأن زيــارة الوفد البرملاني إلــى مقر إقامة ولي 
العهد الــســعــودي جـــاءت بــنــاًء على طلب رئــيــس مجلس الــنــواب 
علي عبد العال، للترحيب به، وتوصيل رسالة مفادها أن الدولة 
السعودي  أزمــة مقتل الصحافي  فــي  الــريــاض  مــع  املصرية تقف 
جمال خاشقجي، وفي مواجهة أي محاوالت خارجية للنيل من 

أمن واستقرار اململكة، عالوة على تأكيد العالقات االستراتيجية 
بني البلدين.

إلى ذلك، شهدت مناطق وسط القاهرة حالة من الشلل املروري، 
نتيجة منع مرور السيارات لنحو ساعتني من ميادين عبد املنعم 
إلــى تكدسها  أدى  ريــاض والتحرير وسيمون بوليفار، وهــو ما 
فــي طــوابــيــر طــويــلــة، خصوصا فــي شـــارع كــورنــيــش الــنــيــل، على 
وقع تأمني تحركات ولي العهد السعودي، والذي ذهب مع الوفد 
املــرافــق لــه فــي جــولــة إلـــى حــي الــســيــدة زيــنــب فــي ضــاحــيــة مصر 
القديمة. وحمل بعض املواطنني أعالم السعودية في شارع قصر 
العيني بالقرب من مقر إقامة بن سلمان، تزامنا مع مرور موكبه، 
مــردديــن بعض الهتافات املــؤيــدة لــولــي الــعــهــد، فــي الــوقــت الــذي 
فت فيه وسائل اإلعالم املحلية من وجودها بهدف تصويرهم، 

ّ
كث

وهــــو مــشــهــد ذّكـــــر املـــصـــريـــني بــمــا ُيـــعـــرف بـــظـــاهـــرة »املـــواطـــنـــني 
الشرفاء«، الذين تستأجرهم أجهزة األمن ألداء مهام محددة.

ق على الزيارة، في سلسلة 
ّ
وكان النائب مصطفى بكري قد عل

 »إن استقبال الرئيس 
ً
من التغريدات على موقع »تويتر«، قائال

عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي في املطار هو أبلغ 
تعبير عن موقف مصر من اململكة، وقيادتها، ويحمل أكثر من 
داللة، أولها الرد على حملة االدعاءات واألكاذيب التي طاولت 
األمير بن سلمان من قبل بعض الجهات السياسية واإلعالمية 
التي تناصب اململكة العداء«. وأضــاف بكري أن »موقف مصر 
الــثــابــت واملــبــدئــي هــو الـــذي أعــلــنــه السيسي بــشــأن االتــهــامــات 
املتعلقة بقضية مقتل خاشقجي، ومحاوالت تسييس القضية 
الــتــي ال تــــزال جـــاريـــة«، مــشــددًا عــلــى دعـــم بــــالده لــلــريــاض »فــي 
مواجهة التحركات املشبوهة التي تسعى إلى تدويل القضية، 
الــســعــوديــة، وحقها في  الــدولــة  اعــتــداًء على ســيــادة  بما يمثل 

محاكمة مواطنيها«.

للحديث تتمة...

»ال أهًال وال سهًال 
في تونس« 

تحاصر بن سلمان

أحرج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفسه عندما قرر زيارة تونس، أمس، 
بينما  سعودي،  مسؤول  أي  ضد  مسبوقة  غير  وحمالت  تظاهرات  نظمت  حيث 
ستكون األنظار اليوم على اإلحاطتين اللتين يقدمهما مايك بومبيو وجيمس ماتيس 

حول المسؤول عن جريمة قتل جمال خاشقجي، وحرب اليمن

تونس، واشنطن، إسطنبول 
العربي الجديد

ــا حــــــاولــــــت وســــــائــــــل اإلعــــــــالم  ــثــ ــبــ عــ
الــســعــوديــة فــي الــســاعــات املــاضــيــة، 
ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ مـــــحـــــاولـــــة تـ
الرافضة لزيارة ولي العهد محمد بن سلمان 
إلى تونس، والتي بدا أن منظميها تقصدوا 
تأجيلها إلى الليل لتجري بهدوء بعيدًا عن 
التظاهرات املنددة باستقبال من صار ُيسمى 
فــــي أوســـــــاط شــعــبــيــة »أبــــــو مـــنـــشـــار«. حــتــى 
صحيفة »واشنطن بوست« األميركية نشرت 
مــقــااًل مــطــواًل يـــوم أمـــس عــن كــيــف أن تونس 
هي الدولة العربية الوحيدة التي احتضنت 
تــظــاهــرات رافــضــة الستقبال بــن ســلــمــان، أو 
التي ُسمح فيها بفضل حالة الحرية النسبية 
ــثـــورة الــتــونــســيــة،  املـــوجـــودة فــيــهــا بــفــضــل الـ
باالعتراض على زيارة املشتبه بوقوفه خلف 
في  اإلعــالمــي جمال خاشقجي،  قتل  جريمة 
حني كانت دول عربية أخرى تابعة للمحور 
السعودي، تمنع أي تحرك وصدور أي موقف 
لفظي رافض للزيارة، مثلما حصل في مصر 
ــاول الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي  حــيــث حـ
اإليحاء بحفاوة مبالغ فيها ربما طمعا منه 
بـــأن يــقــدم حــاكــم الــســعــوديــة الــفــعــلــي بعض 
مـــا يــســمــيــه الــســيــســي واملـــحـــيـــطـــون بـــه منذ 
»الرز السعودي«، أي الدعم املالي.  االنقالب، بـ
لــكــن ربــمــا يــكــون األهــــم هـــو رصــــد مــضــامــني 
اإلحــاطــتــني الــلــتــني يقدمهما كــل مــن وزيـــري 
الخارجّية والدفاع األميركّيني مايك بومبيو 
ــام مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ــ وجـــيـــمـــس مـــاتـــيـــس أمـ
األمــيــركــي الــيــوم األربــعــاء بــشــأن السعودية. 
وقــــال رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــّيــة في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــســـيـــنـــاتـــور الــجــمــهــوري 
ــع 

ّ
ــــه مـــن املــتــوق

ّ
بــــوب كـــوركـــر لــلــصــحــافــّيــني إن

الــــوزيــــران خــــالل جــلــســة مغلقة  يـــتـــحـــّدث  أن 
للمجلس، معربا عن أمله في حضور مديرة 
وكالة املخابرات املركزّية األميركّية »سي آي 
إيه« جينا هاسبل أيضا، على خلفية تشكيك 
ــد تـــرامـــب فـــي اســتــنــتــاجــات  ــالــ الـــرئـــيـــس دونــ
ولي   

ّ
أن مفادها  والــتــي  االستخبارات  وكــالــة 

الــعــهــد الــســعــودي األمــيــر محمد بــن سلمان 
بقتل خاشقجي. واعتبر كوركر  أمــر  هو من 
ه من املهّم »االستماع إلى 

ّ
في هذا السياق أن

خذه األمـــور«. 
ّ
الـــذي تت ــجــاه 

ّ
اإلدارة حــول االت

هم البيت األبيض األسبوع 
ّ
وكان كوركر قد ات

املــاضــي بــأنــه أصــبــح »شــركــة عــالقــات عامة 
لـــولـــي عـــهـــد املــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة«. 
 مـــن بــومــبــيــو ومــاتــيــس، 

ّ
وتـــأتـــي مــداخــلــة كـــل

ســانــدرز  بيرني  السناتور  يستعّد  وقــت  فــي 
إلعادة تقديم مشروع قرار لوقف املساعدات 
تقوده  الــذي  للتحالف  األميركّية  العسكرّية 
السعودّية في اليمن. وكانت مبادرة أولى قد 
 
ّ
 كوركر يعتقد أن

ّ
فشلت في آذار/مــارس، لكن

قــد تكون  الــشــيــوخ  تــصــويــت مجلس  نتيجة 
مختلفة هذه املّرة. 

على صعيد آخــر، واصــل بــن سلمان جولته 
التي يأمل من خاللها فك الحصار املفروض 
الثاني من  الرياض منذ جريمة  عليه وعلى 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املـــاضـــي. ومــنــذ يــوم 
والبحرين  اإلمـــــارات  زار  املــاضــي،  الخميس 
ــار حــمــلــة »عــــالقــــات عـــامـــة«  ــ ومــــصــــر، فــــي إطــ
هــدفــهــا مــحــاولــة تلميع صــورتــه الــتــي باتت 
تورطه  شبهات  خلفية  على  عامليا  مــنــبــوذة 
بإعدام خاشقجي. وتنتظر دول أخرى زيارة 
غير محدد تاريخها لنب سلمان، مثل الجزائر 
تــحــصــل  أن  يـــرجـــح  ــا،  ــيـ ــانـ ــتـ ومـــوريـ واألردن 
الــســعــودي األرجنتني  يــزور املــســؤول  بعدما 
ــــدول الــعــشــريــن يــومــي  لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة الـ
ــنـــاك، فـــي األرجــنــتــني،  الــجــمــعــة والــســبــت. وهـ
ــاول مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة الـــضـــغـــط عــلــى  ــحــ تــ
الحكومة في بيونس آيريس لتحريك دعاوى 
قــضــائــيــة تــعــتــقــل بــمــوجــبــهــا بـــن ســلــمــان في 
وقــدمــت منظمة  بالفعل.  البلد  هــذا  زار  حــال 
»هيومن رايتس ووتش« شكوى إلى القضاء 
األرجــنــتــيــنــي ضـــد ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، 
وذلك في ملفي قتل خاشقجي وحرب اليمن. 
وقـــالـــت املــنــظــمــة غــيــر الــحــكــومــيــة فـــي بــيــان 
»بـــــدأت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة األرجــنــتــيــنــيــة 
النظر في شكوى حول الدور املفترض لولي 
بن سلمان بشأن جرائم حرب  العهد محمد 

محتملة ارتكبها التحالف بقيادة السعودية 
ــلــــى أيـــــدي  ــيــــمــــن وحــــــــــاالت تــــعــــذيــــب عــ فـــــي الــ
مسؤولني سعوديني«. وطلبت املنظمة أيضا 
من القضاء األرجنتيني إجراء تحقيق حول 
»احتمال تواطؤ« ولي العهد في جريمة قتل 
األرجنتينية  الصحافة  وأفـــادت  خاشقجي. 

أنه ُيفترض باملدعي العام راميرو غونزاليز 
اتــخــاذ قـــرار بــشــأن فــتــح تحقيق. وأوضــحــت 
»هــيــومــن رايــتــس ووتــــش« فــي بــيــانــهــا أنها 
أخــــــــذت فـــــي االعــــتــــبــــار واقــــــــع أن الـــدســـتـــور 
»االختصاص العاملي«  األرجنتيني يعترف بـ
في ما يتعلق بجرائم ضد اإلنسانية. غير أن 

وسائل إعالم محلية أخرى استبعدت اتخاذ 
الــحــكــومــة إجـــــراءات حقيقية ملــالحــقــة الــزائــر 

السعودي.
املئات منذ مساء االثنني  وفي تونس، تجمع 
وعــلــى امــتــداد يــوم أمــس فــي وســط العاصمة 
مساء االثنني احتجاجا على الوصول املتوقع 

لـــأمـــيـــر الــــســــعــــودي واجــــتــــمــــاعــــه بـــالـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، املــعــروف 
بــعــدم ابــتــعــاده عــن املــحــور الــســعــودي عمليا. 
بقتل  تــنــدد  تــونــس  أن  السبسي  وذكـــر مكتب 
خاشقجي وتريد إجراء تحقيق شامل، لكنها 
استقرار  لزعزعة  الجريمة  استخدام  تريد  ال 
اململكة. ولدى سؤالها عن زيارة األمير، قالت 
مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي الرقيق 
إنــه »مــرحــب بــه« فــي تونس وشـــددت على ما 
بني  واألخوية«  التاريخية  »العالقات  سمتها 
البلدين. في املقابل، علقت الفتة تظهر صورة 
مقر  على  عظام  منشار  يحمل  لأمير  معدلة 
الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــيــني الــتــونــســيــني 
«. وشاركت 

ً
 وال ســهــال

ً
أهــال مذيلة بشعار »ال 

أكــــثــــر مــــن 20 نـــقـــابـــة وجـــمـــعـــيـــة وحــــــــزب، فــي 
أبــرزهــا  أمــس  التونسية  العاصمة  تــظــاهــرات 
نــقــابــتــي املــحــامــني والــصــحــافــيــني. وأصــــدرت 
املشاركة  الحكومية  غير  التونسية  املنظمات 
في الحملة، بيانا مشتركا قالت فيه إن الزيارة 
تــهــدف إلــى تلميع صـــورة األمــيــر محمد بعد 
فاضحة  »انتهاكات  ودانـــت  خاشقجي،  وفــاة 
لحقوق اإلنسان وممارسات قمعية ضد حرية 
الــتــعــبــيــر« فـــي الــســعــوديــة. كــمــا تــقــدم اتــحــاد 
قضائية ضد  بشكوى  التونسي  الصحافيني 
»جرائم ضد اإلنسانية« في  األمير السعودي لـ

اليمن.
وفي إطار جديد املواقف والتحقيقات التركية 
بــجــريــمــة الــقــنــصــلــيــة، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
التركي مولود جاووش أوغلو في مقابلة مع 
األملانية  تسايتونغ«  »ســودويــتــشــه  صحيفة 
نــشــرت أمــــس، إن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي هو 
ــــب طــيــب  مــــن طـــلـــب االجـــتـــمـــاع بـــالـــرئـــيـــس رجـ
ــان، مــضــيــفــا أنـــه »ال يــوجــد فـــي الــوقــت  ــ ــ أردوغـ
عــدم مقابلته«. ونقلت  إلــى  يــدعــو  مــا  الحالي 
الــصــحــيــفــة عـــن الــــوزيــــر الـــتـــركـــي قـــولـــه »نــعــم، 
لقد ســأل )بــن سلمان( أردوغـــان عبر الهاتف 
عن إمكانية لقائهما في األرجنتني. وكــان رد 
أردوغــــان ســنــرى«. وردًا على ســؤال بشأن ما 
إن كان يعلم على نحو قاطع من في الرياض 
أمر بقتل خاشقجي، أجاب جاووش أوغلو أن 
القتل السعودي »لم يكن ليتصرف من  فريق 
تلقاء نفسه« لكنه اعتذر عن ذكر املزيد »بدون 
دليل«. وقال الوزير إن الرياض عرضت إرسال 
رسوم تقريبية ملالمح أفــراد محليني شاركوا 
في طمس الجريمة، لكنه تساءل: »ملاذا رسوم 

تقريبية؟ السعوديون يعرفون األسماء«.

التركي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  كشف 
ــاووش أوغــلــو في  مــولــود جـ
األلمانية،  الصحيفة  مع  حــواره 
أنه استمع بالفعل إلى التسجيالت 
الصوتية التي توثق جريمة قتل 
سبع  خـــالل  خاشقجي  جــمــال 
جريمة  »إنها  وتــابــع:  دقــائــق. 
ولم  والترصد«  اإلصرار  سبق  مع 
تكن حًال أخيرًا بعد فشل إقناعه 
مثلما  السعودية  إلى  بالعودة 
تدعي الرواية السعودية. ولفت 
إلى أن »التسجيالت  الخارجية  وزير 
الطب  خبير  ــان  ك كيف  تظهر 
الطبيقي( يوّجه  الشرعي )صالح 
اآلخرين بأنهم ينبغي أن يستمعوا 
إلى الموسيقى بينما كان يقطع 
هو الجثة. وعلق أحدهم على 

مدى استمتاعه بذلك«.

جاووش أوغلو: 
هذا ما سمعته 

من التسجيل

SCOOP

القاهرة، إسطنبول 
العربي الجديد

فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي كـــــــانـــــــت مـــصـــر 
ــكـــرران مــوقــفــهــمــا من  والـــســـعـــوديـــة، تـ
التمسك بمحاولة حصار دولة قطر، 
ــة تـــعـــزز عــالقــاتــهــا مع  كـــانـــت الــــدوحــ
أنـــقـــرة، خـــالل زيــــارة أمــيــر قــطــر تميم 
إلــى إسطنبول في  آل ثاني  بــن حمد 
املـــاضـــيـــني، والـــتـــي تخللها  الــيــومــني 
تــشــديــد عــلــى الـــتـــقـــارب بـــني الــبــلــديــن 
ــم  ــلـــى قــــاعــــدة الــــدعــــم املــــتــــبــــادل. ولـ عـ
الفتاح  عبد  املــصــري،  الرئيس  يفّوت 
الــســيــســي وولـــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، الــــذي كـــان يـــزور 
الـــقـــاهـــرة أمــــس، ضــمــن جــولــة عــربــيــة 
بــــــدأت الــخــمــيــس املــــاضــــي، الــفــرصــة 
لتكرار الكالم حول التمسك بمقاطعة 
ــــة الخليجية  قــطــر عــلــى خــلــفــيــة األزمـ
الـــتـــي انـــدلـــعـــت فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
»من  البلدان تمسكهما  2017. وجــدد 
الــتــي سبق  بـــالـــشـــروط  تـــنـــازل«  دون 
اإلعــــالن عنها إلنــهــاء تــلــك املــقــاطــعــة، 
وفـــق مـــا نــقــلــتــه فــضــائــيــة »الــعــربــيــة« 
ــفــــت مــــصــــدر الـــقـــنـــاة  ــة. ولــ ــعــــوديــ الــــســ
الـــســـعـــوديـــة شــبــه الـــرســـمـــيـــة، إلــــى أن 

الــبــلــديــن أكـــــدا، أيـــضـــا، عــلــى ضــــرورة 
مــــواجــــهــــة »الــــتــــدخــــالت اإليــــرانــــيــــة«. 
تتخذ  التي  السعودية  القناة  وقالت 
مــن اإلمـــــارات مــقــرًا لــهــا، إن السيسي 
»بعث برسالة إلى العاهل السعودي، 
الــعــزيــز، تجدد  املــلــك سلمان بــن عبد 
الــتــزام مصر بأمن الخليج«.  أمــا في 
إسطنبول، فكان أمير قطر والرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، يشددان 
االستراتيجي  التحالف  أهمية  على 
بـــني بــلــديــهــمــا، والــــوقــــوف جــنــبــا إلــى 
ــات الــحــرجــة، على  ــ جــنــب أثـــنـــاء األوقــ
قـــاعـــدة أن »الــصــديــق وقـــت الــضــيــق« 
ــال  ــ ــد تـــعـــبـــيـــر أردوغـــــــــــــان. وقـ ــ عـــلـــى حـ
الــشــعــب التركي  الــتــركــي إن  الــرئــيــس 
»بــذل جــهــودًا حثيثة مــن أجــل إفشال 
تستهدف  التي  والعقوبات  الحصار 
ــم الـــــقـــــطـــــريـــــني«، وذلــــــــــك فــي  ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ إخـ

االجتماع الرابع للجنة االستراتيجية 
الــعــلــيــا الــتــركــيــة- الــقــطــريــة فـــي قصر 
وحيد الدين في مدينة إسطنبول أول 
مــن أمــس اإلثــنــني. ورأى أردوغــــان أن 
تركيا وقطر أثبتتا مرارًا »صداقتهما 
في األوقات الحرجة«، في إشارته إلى 
الدوحة  من  واملــالــي  السياسي  الدعم 
انـــقـــالب 2016 وبــعــد  غـــــداة مـــحـــاولـــة 
التركية في  الليرة  انهيار سعر  أزمــة 
الــصــيــف املـــاضـــي.  مـــن جــهــتــه، أشـــار 
أمير قطر إلــى أن وقــوف الدوحة إلى 
جانب تركيا »من واجــب قطر«، التي 
»ال تنسى وقــوف أردوغـــان شخصيا 
ــــوف تــركــيــا إلـــى جــانــب قــطــر في  ووقـ
األزمـــة قبل سنة وسبعة أشــهــر«، أي 
ــاولـــة حـــصـــار قـــطـــر مــــن قــبــل  فــــي مـــحـ
الرباعي السعودي اإلماراتي املصري 
البحريني. وأوضح أمير قطر في هذا 
السياق أن »قطر أثبتت اليوم للعالم 
أنــهــا كــانــت على حــق وأن االتــهــامــات 
ــن قــبــل دول  الـــتـــي ســيــقــت ضـــدهـــا )مــ
الحصار( كانت زائفة«. ووقع الوزراء 
املــعــنــيــون مــن الــبــلــديــن بــروتــوكــوالت 
تـــعـــاون اســتــراتــيــجــيــة فــــي  مــجــاالت 
ــدة مـــثـــل املـــــواصـــــالت والـــثـــقـــافـــة  ــديــ عــ

والتجارة واالقتصاد.

إحاطتان حاسمتان لبومبيو 
وماتيس في الكونغرس اليوم حول 

حرب اليمن وقتل خاشقجي

من تظاهرات العاصمة التونسية أمس )العربي الجديد(

)Getty/أقر البرلمان إعادة تشكيل السلطة التنفيذية )توليو بوغليا

عثمان لحياني

بالتأكيد لن تستطيع الجزائر أن تكرر 
ما فعلته في يونيو/حزيران 1966 مع 
الكونغولي مويس تشومبي الذي تآمر 

على صديق الجزائر الحر باتريس 
طف 

ُ
لومومبا وتسبب في اغتياله. اخت

 
ً
تشومبي إلى الجزائر وظل معتقال

حتى مات سنة 1969 عقابًا له على 
فعلته. بالنسبة للجزائر، إن الكاتب 

السعودي جمال خاشقجي ليس 
لومومبا وإن كانا يتشاركان مسعى 
الحرية، وولي العهد السعودي محمد 

بن سلمان ليس مويس تشومبي، وإن 
كانا يتشاركان في تدبير املشكالت 

للناس، أفرادًا وشعوبًا، العالم غير 
العالم والسياق غير السياق والجزائر 

 ُيطرح 
ً
غير الجزائر، لكن ثمة سؤاال

بكثير من الهدوء في هكذا وضع 
محتقن: ملاذا أصبحت الجزائر 

تستقبل الرؤساء والشخصيات 
املثقلة برصيٍد من الدم؟

في السياسة تغلب املصالح األخالق 
دائمًا، وتقفز املكاسب على املبادئ، 

فقد استقبلت الجزائر الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي في 
أول زيارة له خارج مصر، عندما 

كان يبحث عن أرض يرفع فيها عينه 
من الحرج بعد مجزرة رابعة 2013، 

وتستقبل ولي العهد السعودي 
الباحث عن سجاد أحمر وصورة، 

بعد اغتيال لم يشهد له التاريخ 
 .

ً
السياسي من قبل ومن بعد مثيال

ليس من اللباقة إغالق الباب في وجه 
شقيق يزور، لكن في هكذا زيارات 

عابرة، تخسر الجزائر املصالح 
واملبادئ معًا، ومثلما لم تكسب مع 

السيسي مصلحة في حل أزمة ليبيا 
التي ترهق الجزائر، ال تربح مع ولي 
العهد مصالحها في سوق النفط، إذ 

تدفع الرياض األسعار إلى االنخفاض 
بما يهدد التوازنات املالية للجزائر.

تغّير دور الجزائر كثيرًا. الجزائر التي 
ساعدت الجنوب أفريقي نيلسون 

مانديال، ومنحت للفلسطيني ياسر 
عرفات منصة إلعالن قيام الدولة 
الفلسطينية، صارت على هامش 

املنتديات الدولية. ليس أدل على ذلك 
أن قائد الحداثة السعودية الذي صال 

وجالس كبار العالم قبل جريمة الثاني 
من أكتوبر/تشرين األول املاضي، 

لم يكتشف الجزائر، كما تونس 
وموريتانيا واملغرب، في الخريطة 

إال بعد أن أغلقت في وجهه عواصم 
املركز الغربي وأوصدت الباب. لم تكن 

الجزائر دولة »رز« ولن تكون، واملرة 
الوحيدة التي طلبت فيها الجزائر 

مساعدة من الرياض، كانت منتصف 
التسعينيات في عز األزمة األمنية. 

ذهب الرئيس ليامني زروال إلى اململكة 
وفي يده كتاب من ثالثة طلبات: 

قرض مالي وسالح ملحاربة اإلرهاب 
وفتوى من العلماء إلبطال »جهاد« 

املجموعات املسلحة، لكنه عاد بخفي 
حنني، ولم يعد ال بناقة وال جمل.
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يختصر ميناءا 
الحديدة، في 

المدينة اليمنية 
الواقعة على 

البحر األحمر، كل 
عقد الحرب بين 

التحالف السعودي 
اإلماراتي 

والحوثيين. 
ميناءان صارت 

حياة 14 مليون 
يمني معلقة 

بهما، لذلك 
فإن حل عقدة 

إدارتهما من 
عدمها سيكون 

حاسمًا في 
وقف الحرب 

بجهود دولية، أو 
استمرارها

67
سياسة

إلــى 314 مليون متر  املـــاء والــيــابــســة فتصل 
الصليف، فمخصص، وفقًا  أما ميناء  مربع. 
لــلــمــعــلــومــات، الســتــقــبــال الــســفــن الــعــمــاقــة، 
بــســبــب عــمــقــه الــبــالــغ 15 مــتــرًا بــمــســاحــة 33 
مــلــيــون مــتــر مــربــع، وتــحــمــيــه جــزيــرة كــمــران 
بــمــا يجعله منطقة رســـو آمنة  ــــواج،  مــن األمـ
صــالــحــة أيــضــًا الســتــقــبــال ســفــن الــتــرانــزايــت. 

معظم  في  التجارية  والحركة  للنمو  مرتكزًا 
محافظات الباد.

إلـــى جــانــب ذلــــك، تــضــم الــحــديــدة، ثــالــث أهــم 
والصليف.  الحديدة  ميناءي  اليمنية،  املــدن 
أرصفة  ثمانية  على  الحديدة  ميناء  يــتــوزع 
بطول 1461 مترًا ورصيفني في حوض امليناء 
بطول 250 مترًا، أما املساحة اإلجمالية بني 

على أن ميناء الحديدة أيضًا يعتبر محميًا 
ــارات املـــائـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ طــبــيــعــيــًا مــــن األمـــــــــواج والـ
والرياح املوسمية، ويتميز كذلك بالقرب من 

الخطوط املاحية العاملية.
كمعظم مدن شمال الباد، سيطر الحوثيون 
أواخر عام 2014، على ميناء الحديدة، عقب 
اجتياحهم للعاصمة صنعاء بالتحالف مع 

علي عبدالله صالح في سبتمبر/ أيلول من 
الــعــام نــفــســه، غــيــر أن الــحــديــدة لــم تــكــن كــأي 
ــدن، بـــل تــكــاد أهــمــيــتــهــا تــأتــي فـــي املــرتــبــة  ــ املـ
الــثــانــيــة بــعــد صــنــعــاء بــالــنــســبــة ملـــدن شمال 
الـــبـــاد، بــســبــب املــيــنــاء والــشــريــط الساحلي 
الــطــويــل املــطــل عــلــى الــبــحــر األحــمــر، وصـــواًل 
إلـــى عـــدد غــيــر قليل مــن املــصــانــع واملــنــشــآت 

ذلك  في  بما  الحكومية،  واملصالح  التجارية 
مــطــار الــحــديــدة الـــدولـــي، والــقــاعــدة الــجــويــة، 

والعديد من املعسكرات.
ــع تـــدشـــني الــتــحــالــف الـــســـعـــودي عــمــلــيــاتــه  مـ
أعلن   ،2015 آذار  مـــارس/   26 فــي  العسكرية 
السيطرة  عــن  للحرب  األولـــى  الــســاعــات  منذ 
والبرية  والبحرية  الجوية  املنافذ  كافة  على 
في الباد، وتوقفت الحركة التجارية بصورة 
شبه كلية نتيجة الحرب والضربات الجوية. 
ومــع تفجر أزمــة اإلمــــدادات بالوقود واملــواد 
الــغــذائــيــة، حــرصــت األمـــم املــتــحــدة عــلــى منع 
والحقًا  الحديدة،  ميناء  وتعطيل  استهداف 
بدلت اآللية التي يتبعها التحالف بآلية 

ُ
است

التجارية  والشحنات  السفن  خضع 
ُ
ت أممية، 

الــقــادمــة إلـــى املــيــنــاء للتفتيش لــضــمــان عــدم 
وجــود أسلحة، بناًء على قــرار مجلس األمن 
الدولي 2216، والذي يحظر توريد األسلحة 

إلى الحوثيني وحلفائهم.
وعـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، ولــجــمــلــة 
الــحــديــدة،  ميناء  بأهمية  املرتبطة  الــعــوامــل 
باإلضافة إلى حالة عدم االستقرار في املنافذ 
األخــــــرى، واألزمــــــة اإلنـــســـانـــيـــة، الـــتـــي جعلت 
ــبــــاد يـــعـــيـــشـــون أوضـــاعـــًا  أغـــلـــبـــيـــة ســـكـــان الــ
مــــأســــاويــــة، مـــنـــذ األشــــهــــر األولــــــــى لـــلـــحـــرب، 
تــحــول ميناء الــحــديــدة إلــى املنفذ األســاســي 
املنظمات  من  املقدمة  اإلنسانية  للمساعدات 
الـــدولـــيـــة ولـــــإمـــــدادات األســـاســـيـــة بــالــوقــود 
التحالف بواجهته  الغذائية. وواجــه  واملــواد 
قوية  دولــيــًا  اإلمــاراتــيــة، ضغوطًا  السعودية 
مــنــعــت اســتــهــداف املــيــنــاء أكــثــر مــن مــــرة، في 
مقابل تركيز التحالف باتهاماته للحوثيني 
ولــحــلــيــفــهــم اإلقـــلـــيـــمـــي إيـــــــــران، بـــاســـتـــخـــدام 
مكونات  فيها  بما  األسلحة،  لتهريب  امليناء 
استخدمتها  الــتــي  الباليستية  الــصــواريــخ 
ــداف داخـــل الــســعــوديــة،  الــجــمــاعــة لقصف أهــ

ومنها العاصمة الرياض.
اليمنية  الـــقـــوات  دشـــنـــت   ،2017 ــام  عــ مــطــلــع 
املدعومة من التحالف وبإشراف مباشر من 
ــارات عــلــى نــحــٍو خــــاص، مــرحــلــة انــتــزاع  ــ اإلمــ
اليمنية ذات األهمية  املناطق  السيطرة على 
املطلة  تعز  سواحل  من  بــدءًا  االستراتيجية، 
على مضيق باب املندب، مرورًا بميناء املخا، 
الــواقــع فــي املدينة التي تحمل االســم نفسه، 
وتـــقـــع عـــلـــى األطــــــــراف الــجــنــوبــيــة ملــحــافــظــة 

الحديدة.
عــقــب الــســيــطــرة عــلــى املــخــا، أعــلــن التحالف، 
منذ منتصف العام املاضي، أن الحديدة هي 
رفضًا  واجـــه  لكنه  لعملياته،  الــتــالــي  الــهــدف 
دوليًا، بدأت معه أول مبادرة خاصة بامليناء، 
إسماعيل  السابق،  األممي  املبعوث  وضعها 
الحوثيني  الشيخ أحمد، واقترحت على  ولد 
تسليم امليناء لطرف ثالث، في إطار ترتيبات 
ــنـــة ذات الــكــثــافــة  مــــن شـــأنـــهـــا تــجــنــيــب املـــديـ
السكانية، معركة عسكرية مجهولة العواقب، 
ال تــهــدد ســكــان املــحــافــظــة فــحــســب بــل تمتد 
املــحــافــظــات،  إلـــى مختلف  بشأنها  املــخــاوف 
ــا شــــــريــــــان وصــــــــــول املـــــســـــاعـــــدات  ــهــ ــفــ بــــوصــ

والواردات األساسي إلى الباد.
بعد أحداث ديسمبر/ كانون األول 2017، وما 
نتج عنها من تخلص الحوثيني من شريكهم 
غير املأمون بالنسبة للجماعة )تيار صالح 
فــي صــنــعــاء(، بـــدأت أبــوظــبــي، الــتــي تتصدر 
ــتــهــم بأن 

ُ
مــعــارك املــنــاطــق االســتــراتــيــجــيــة، وت
 بالسيطرة على 

ً
لها أطماعًا خاصة

املؤجلة  الحديدة  ملعركة  العدة  تعد  املــوانــئ، 
ــزاع الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــتــ ــ الــــهــــادفــــة إلتـــــمـــــام انــ
مــــدن الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي مـــن الـــحـــوثـــيـــني. في 
ــرافـــض  املـــقـــابـــل، اســـتـــمـــر املــــوقــــف الــــدولــــي الـ
لهذا االجــتــيــاح، والـــذي عبرت عنه واشنطن 
مــن خـــال خــطــوة عملية الفــتــة، شملت دعــم 
الوكالة  مولتها  بمساعدات  الحديدة  ميناء 
األمــيــركــيــة، ووصــلــت إلــى املــيــنــاء فــي يناير/ 

كانون الثاني املاضي.

ميناء الحديدة: شريان الحياة والموت

شّكل إعالن المبعوث األممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أحدث حلقة 
في ما خلصت إليه الضغوط الدولية لوقف المعركة على الميناء، من 
خالل إعالنه عن أن »األمم المتحدة ستتولّى دورًا رئيسيًا في إدارة ميناء 
ذلك،  مع  الحوثيين.  مبادرة  مضامين  من  يقترب  ما  وهو  الحديدة«، 
تفيد بعض التسريبات بأن الخطة األممية بشأن الميناء تطالب الحوثيين 
بتسليم الميناء إلى الموظفين والقوى األمنية التي كانت مسؤولة عن 

الميناء، قبل اجتياحهم المدينة.

من يدير المرفأ؟

الغالف

عدن ـ العربي الجديد

ــلــــومــــاســــي  ــدبــ وســــــــط الـــــــحـــــــراك الــ
الـــــــــهـــــــــادف إلحــــــــيــــــــاء مــــــــشــــــــاورات 
الــــســــام بـــرعـــايـــة األمـــــــم املـــتـــحـــدة 
الجوية،  املــدافــع والــضــربــات  ودوي أصـــوات 
مــنــذ أشــهــر، تــحــول مــيــنــاء الــحــديــدة اليمني 
إلـــى مــحــور األحــــداث الـــدائـــرة فــي الــيــمــن منذ 
ــوات، بـــمـــا فــيــهــا مــــن تــــدخــــات إقــلــيــمــيــة  ــنــ ســ
اإلماراتية،  السعودية  العسكرية  بالعمليات 
الــتــي  الـــكـــبـــرى،  الـــــــدول  مــــع  إرادات  وصـــــــراع 
حالت دون حسم املصير العسكري للشريان 
اليمني األهم، في ظل األهمية االستراتيجية 
وثيقًا  ارتــبــاطــًا  واملرتبطة  بــهــا،  يتمتع  الــتــي 
ــــة اإلنـــســـانـــيـــة  ــــاألزمـ ــتـــدخـــات الــــدولــــيــــة بـ ــالـ بـ

األسوأ عامليًا.
ــذا اإلطــــــــــار، كـــشـــف بــــرنــــامــــج األغــــذيــــة  ــ فــــي هــ
التابع لألمم املتحدة، أمس الثاثاء،  العاملي 
أن »عــمــلــيــات الــشــحــن فـــي مــيــنــاء الــحــديــدة 
الــيــمــنــي تــراجــعــت إلـــى قــرابــة الــنــصــف خــال 
أســبــوعــني، لــعــزوف شــركــات الــشــحــن بسبب 
تفاقم انعدام األمن في املدينة الواقعة تحت 
ســيــطــرة الـــحـــوثـــيـــني«. وأضــــــاف أن »تـــراجـــع 
ــــرى سيؤثر  تـــوريـــد الــقــمــح واإلمــــــــدادات األخـ
على مــخــزون الــغــذاء فــي الــبــاد الــتــي يواجه 
14 مليون شخص فيها خطر املجاعة، وذلك 
فــي ضــوء وصــول 70 فــي املــائــة مــن الـــواردات 
إلـــى الــيــمــن عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة الــحــيــوي«. 
وقال املتحدث باسم برنامج األغذية العاملي 
حجم 

ُ
إيرفيه فيروسيل، إن »شركات الشحن ت

على ما يبدو عن التوجه إلى ميناء الحديدة 
بسبب ارتـــفـــاع مــســتــويــات انـــعـــدام األمـــن في 

املدينة«.
وعلى الرغم من األهمية والشهرة التاريخية 
عدن  كميناء  يمنية  بموانئ  ارتبطتا  اللتني 
أو املــخــا، مــنــح املــوقــع االســتــراتــيــجــي ملدينة 
الــــحــــديــــدة مـــيـــنـــاءهـــا أفــضــلــيــة بــــني املـــوانـــئ 
لليمن  الغربي  الساحل  يتوسط  إذ  اليمنية، 
واملحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية، 
بما فيها العاصمة صنعاء، األمر الذي جعله 

الخرطوم، القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة ســودانــيــة 
املكتوم  ومصرية عن حالة من االحتقان 
تــســود الــعــاقــات الــســعــوديــة الــســودانــيــة 
ــــف حـــول  ــواقــ ــ ــرًا، بـــســـبـــب تـــبـــايـــن املــ ــ ــيــ ــ أخــ
تقوده  الــذي  التحالف  عمليات  استمرار 
ــمــــن. وقــــــــال مـــصـــدر  ــيــ ــي الــ ــ الــــســــعــــوديــــة فـ
»الــعــربــي  دبــلــومــاســي ســـودانـــي بـــــارز، لـــ
الرياض  طالبت  »الخرطوم  إن  الجديد«، 
بـــضـــرورة االســتــجــابــة للضغوط  أخـــيـــرًا 
الــدولــيــة بــوقــف الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، بعد 
ــادات بــــشــــأن األوضـــــــاع  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــصـــاعـــد االنـ
ــنـــاك، ومــســاعــي الــخــرطــوم  اإلنــســانــيــة هـ
ــع الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــ لـــكـــســـر حــــالــــة الـــعـــزلـــة ورفـ
املــصــدر أن »املسؤولني  عنها«.  وأضـــاف 
ــوا نـــــظـــــراءهـــــم فــي  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـــــســـــودانـــــيـــــني أبـ
الـــســـعـــوديـــة أن هـــنـــاك ضــغــوطــًا داخــلــيــة 
ــة بــســبــب  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــيــــرة مـــــن جــــانــــب املـ ــبــ كــ
في  بقواتها  الــســودان  اســتــمــرار مشاركة 
إلى  اليمن«، الفتًا  العسكرية في  العملية 
إعــان  أنها بصدد  أعلنت  »الــخــرطــوم  أن 
سحب  فــي  ستشرع  بعدها  زمنية  مهلة 
الـــقـــوات الــبــريــة املــشــاركــة ضــمــن املــعــركــة 

الدائرة هناك«.
وأشـــــــارت املــــصــــادر إلــــى أن »املـــســـؤولـــني 
الــســودانــيــني املعنيني بــذلــك املــلــف، دعــوا 
التوصل لصيغة حل  لــضــرورة  الــريــاض 
ســيــاســي تنهي األزمــــة فــي أقـــرب فــرصــة، 
ــاء الــعــمــلــيــات  ــهـ ــتـ ــاريــــخ النـ أو تـــحـــديـــد تــ
العسكرية هناك«، مؤكدين أن »الخرطوم 
في  االستمرار  استطاعتها  في  يكون  لن 
عملية عسكرية مفتوحة خارج أراضيها 
وغــيــر مــحــددة املـــــدة«. وكــشــفــت املــصــادر 
أن »الـــجـــانـــب الـــســـعـــودي تــلــقــى املــطــالــب 
ظل  فــي  باستياء، خصوصًا  الــســودانــيــة 
الــظــرف الــســعــودي الـــراهـــن الــــذي تعاني 
ــيــــة عـــدة  ــغـــوط دولــ فـــيـــه الــــريــــاض مــــن ضـ
وفي  اإلقليمية،  امللفات  من  الكثير  لغلق 
مقدمتها ملف حرب اليمن، وإنهاء حصار 

ــار تــخــفــيــف الــضــغــوط على  قــطــر، فـــي إطــ
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 
بسبب قضية مقتل الصحافي السعودي 
بــاده في  فــي قنصلية  جمال خاشقجي 
إسطنبول التركية«. ولفتت املصادر إلى 
أن »الـــريـــاض طــالــبــت الــخــرطــوم بــإرجــاء 
الــحــديــث فــي مــلــف حـــرب الــيــمــن وســْحــب 
الـــقـــوات الــســودانــيــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
ما  اإلقليمي، وهــو  الوضع  ن  لحني تحسُّ

لها له«. أبدت الخرطوم عدم تقبُّ
واســـتـــطـــردت املـــصـــادر »لـــهـــذا الــحــد كــان 
األمــــــر طــبــيــعــيــًا وفـــــي إطــــــار املـــنـــاقـــشـــات 
ــاور بــــني حـــلـــفـــاء، إال أنـــــه وبــعــد  ــشــ ــتــ والــ
اكتشفت  املــنــاقــشــات  تلك  مــن  قليلة  أيـــام 
ــراء  ــ ــيــــة إجــ دوائــــــــر املــــخــــابــــرات الــــســــودانــ
دوائــر سعودية اتصاالت مع معارضني 
ــيـــني، ملـــمـــارســـة ضـــغـــوط مــضــادة  ســـودانـ
ــان مــديــر  ــ عــلــى الـــنـــظـــام الــــســــودانــــي«. وكـ
املـــخـــابـــرات الـــســـعـــوديـــة األســـبـــق األمــيــر 
تــركــي الــفــيــصــل، قــد أكـــد فــي تصريحات 
إعامية أخيرًا أن »الشركاء في التحالف 
ــك اإلمــــــــارات، يـــحـــاولـــون بــدء  بــمــا فـــي ذلــ
مـــحـــادثـــات الـــســـام فـــي الــيــمــن مــنــذ عــام 
الـــتـــحـــالـــف  »تـــــقـــــدم  أن  مـــــؤكـــــدًا   ،»2014
ــديـــدة وصــعــدة  الـــعـــربـــي فـــي مــيــنــاء الـــحـ
ــــع الـــســـعـــوديـــة  ــــن الـــــحـــــدود مـ ــقــــرب مـ ــالــ بــ
دفـــع الــحــوثــيــني فــي الــفــتــرة األخــيــرة إلــى 
السعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية«. 
التزام  السعودية  »كــان على  أنــه  واعتبر 
أخـــاقـــي بــمــســاعــدة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
الدولي  »املجتمع  أن  مــؤكــدًا  اليمن«،  فــي 
بحاجة إلى أن يتذكر أن السعودية كانت 
أكـــبـــر مــســاهــم بـــاملـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
السبعينيات«. وقــال: »لسوء  لليمن منذ 
ــارة عن  الــحــظ، عــنــدمــا نــشــرنــا أخــبــارًا سـ
الــســعــوديــة، لــم يــتــم ذكــرهــا فــي األخــبــار 
ألنـــهـــا لــيــســت مــثــيــرة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة 
أمــــام هــيــئــات تــحــريــر املــنــافــذ اإلخــبــاريــة 
ــم اخــــــتــــــاروا تــصــويــر  ــهــ الـــرئـــيـــســـيـــة، ألنــ

الجوانب السلبية لحرب اليمن«.

رغبة السودان بإنهاء حرب 
اليمن تغضب السعودية

عمليات الشحن في 
الميناء تراجعت إلى قرابة 

النصف خالل أسبوعين

ميناء الصليف مخصص 
فقط الستقبال السفن 

العمالقة

تقرير معاناة تتجّدد مع وقف المعارك وعمليات الشحن 
معرقلة بسبب المعارك
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  شرق
      غرب

لجنة تحقيق إسرائيلية
في إخفاق خان يونس

ذكــــرت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم« 
ــــس الــــثــــاثــــاء، أن  ــلــــيــــة، أمــ ــيــ اإلســــرائــ
ــــال،  ــتـ ــ ــــس أركـــــــــان جـــيـــش االحـ ــيـ ــ »رئـ
الجنرال غادي أيزنكوت عنّي الجنرال 
نيتسان ألون على رأس لجنة تحقيق 
لفحص مابسات فشل عملية توغل 
عناصر وحدة كوماندو مختارة إلى 
خان يونس، تم اكتشاف عناصرها 
ــوات تـــابـــعـــة لــكــتــائــب عــز  ــ مــــن قـــبـــل قــ
اكـــتـــشـــاف  وأدى  ــام«.  ــ ــــسـ ــقـ ــ الـ ــن  ــ ــديـ ــ الـ
العملية التي وقعت في 11 نوفمبر/
إلــى تبادل  الــحــالــي،  الــثــانــي  تشرين 
إطـــاق نـــار بــني عــنــاصــر قـــوة جيش 
أسفرت  وعناصر حماس،  االحــتــال 
اإلسرائيلية  الوحدة  قائد  مقتل  عن 
ــة مـــــن عـــنـــاصـــر  ــعـ ــبـ واســــتــــشــــهــــاد سـ

حماس.
)العربي الجديد(

نتنياهو إلى تشاد 
ــة اإلســرائــيــلــيــة، أمــس  ــ ذكــــرت اإلذاعــ
الــثــاثــاء، أن »رئــيــس حــكــومــة دولــة 
ــامــــني نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــيــ ــنــ االحــــــــتــــــــال، بــ
ــــال  )الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، ســـــيـــــتـــــوجـــــه خــ
األسابيع املقبلة إلى تشاد في زيارة 
رسمية، ردًا على زيارة رئيس تشاد 
إدريس ديبي إلسرائيل في اليومني 

ــتــــي انـــتـــهـــت أمـــــس«.  األخــــيــــريــــن والــ
ــه »ســيــتــم  ــى أنــ ـــة إلــ ـــ وأشـــــــارت اإلذاعـ
الــزيــارة املرتقبة اإلعـــان عن  خــال 
الدبلوماسية  الــعــاقــات  استئناف 
بـــني إســرائــيــل وتـــشـــاد، الــتــي كــانــت 

قطعت عام 1972«.
)العربي الجديد(

مقتل 3 أميركيين
في أفغانستان

أعــــلــــن الــــجــــيــــش األمـــــيـــــركـــــي، أمــــس 
ــنـــوده في  ــاء، مــقــتــل 3 مـــن جـ ــثـــاثـ الـ
جانب  على  مــزروعــة  قنبلة  انفجار 
طــــــريــــــق، بــــــواليــــــة غــــــزنــــــي، شـــرقـــي 
ــر الـــجـــيـــش، فــي  ــ ــ ــان. وذكـ ــتـ ــانـــسـ ــغـ أفـ
بيان، أن »3 جنود آخرين ومتعاقدا 
ــروح فــي  ــ ــجــ ــ ــــوا بــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــا أصـ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
الــتــفــجــيــر«. وأعــلــنــت حــركــة طالبان 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــهــجــوم، وقــالــت 
إنها دّمرت دبابة أميركية بالكامل. 
)األناضول(

أردوغان: سلوك
اليونان وقبرص »متهور«

الـــتـــركـــي رجــــب طيب  الـــرئـــيـــس  رأى 
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الثاثاء، 
أن »السلوك املتهور لليونان وإدارة 
قبرص اليونانية في شرق املتوسط، 
بــــات يــشــكــل مـــصـــدر خــطــر وتــهــديــد 
عليهما بالدرجة األولــى«. جاء ذلك 
البرملانية  الكتلة  ــام  أمـ لــه  كلمة  فــي 

)الــحــاكــم(،  والتنمية  الــعــدالــة  لحزب 
في العاصمة التركية أنقرة.

)األناضول(

اعتقال فرنسي بشبهة
التجسس لكوريا الشمالية

اعـــتـــقـــلـــت أجـــــهـــــزة االســــتــــخــــبــــارات 
الـــفـــرنـــســـيـــة، مـــســـاء األحــــــــد، رئــيــس 
ــة الــــفــــرنــــســــيــــة- ــ ــداقــ ــ ــــصــ »رابـــــــطـــــــة الــ
ــــاب حــــول  ــتـ ــ الـــــكـــــوريـــــة« ومـــــؤلـــــف كـ
كينوديه،  بــونــوا  الشمالية،  كــوريــا 
كوريا  لحساب  »التجسس  بشبهة 
ــاد مــصــدر  ــ ــا أفـ الــشــمــالــيــة«، وفـــقـــًا ملـ
قضائي فــي بــاريــس مــســاء اإلثــنــني. 
بالتحقيق  بــاريــس  مــدعــي  وبــاشــر 
فــي مــســألــة قــيــام كــيــنــوديــه »بجمع 
خارجية  لجهة  معلومات  وتسليم 
ــالــــح األســـاســـيـــة  ــد تــــقــــوض املــــصــ ــ قـ
للدولة«. وذكر برنامج »كوتيديان« 
التلفزيوني، أن مكتب كينوديه في 
قد تمت مداهمته.  الشيوخ  مجلس 
وكـــانـــت الــتــحــقــيــقــات قـــد بـــــدأت في 
مــــــــــــــــارس/آذار املــــــاضــــــي. وبـــحـــســـب 
الشيوخ  ملجلس  اإللكتروني  املوقع 
ــإن »كــيــنــوديــه مـــســـؤول كــبــيــر في  فــ
املجلس في قسم الهندسة املعمارية 
والــتــراث والــحــدائــق، وكــتــب مقاالت 
عــدة حــول كــوريــا الشمالية وسافر 

مرارًا في أنحاء شبه الجزيرة«.
)فرانس برس(

مع استمرار انسداد 
أفق تشكيل 

الحكومة اللبنانية، 
على خلفية 

قرار من حزب 
اهلل، تتصاعد 

المخاوف من 
انهيار ما بقي من 
النظام، والوضع 
االقتصادي، لتبرز 
دعوات تطالب 
الحريري بالقبول 

باالستسالم

لبنان: هل يتم كسر الحريري بفزاعة انـهيار النظام واالقتصاد؟ إضاءة

جنبالط دعا الحريري إلى تجّرع كأس التسوية الُمّرة خوفًا من االنهيار )حسين بيضون(

إلــى الــوضــع االقــتــصــادي، وال حتى بحرب 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة ضــد إيـــران والحلفاء 
ــى الــخــطــر  ــل تــمــتــد أيـــضـــًا إلــ فـــي املــنــطــقــة، بـ
التهديدات  الجنوبي، خصوصًا بعد تكرار 
»حـــزب الــلــه« ولــلــبــنــان على  اإلســرائــيــلــيــة لــــ
ــــك، ال يـــبـــدو أن  الــــســــواء. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
تأليف  أزمـــة  على صعيد  يتحرك  قــد  شيئًا 
الحكومة، التي بدأ البعض يتحدث عن أنها 
بتوقيت  مرتبط  آخــر  إشــعــار  مؤجلة حتى 
»حزب الله«، وهو ما سمح للبعض بالبحث 
عـــن مـــخـــارج لــتــســيــيــر شـــــؤون الـــبـــلـــد، وفــق 
بقت على مجلس 

ُ
التي ط الــضــرورة،  قاعدة 

ــتـــم درســــهــــا الــــيــــوم لــتــطــبــيــقــهــا  ــــواب، ويـ ــنـ ــ الـ
ــــون إن  ــول عــ ــ ــًا بـــعـــد قــ ــًا، خـــصـــوصـ ــيـ ــكـــومـ حـ

»األزمة الحكومية باتت كبيرة«.
وإن كـــان األفــــق الــحــكــومــي مـــســـدودًا، إال أن 
وزيــــر الــخــارجــيــة، رئــيــس »الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر«، جــبــران بــاســيــل، ال يـــزال يعمل على 
ــلــــه« وتـــيـــار  خــــط الــــوســــاطــــة بــــني »حــــــزب الــ
أكثر من  الرغم من قناعة  »املستقبل«، على 
طــرف لبناني بــأن األزمــة ليست أزمــة نواب 
ة بل أكبر بكثير، في إشارة إلى الوضع 

ّ
ُسن

اإلقليمي والدولي املعقد، والذي أشار إليه 
الحريري أيضًا في خطابه الذي رد فيه على 

نصرالله. 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعــ وفـــــي مـــعـــلـــومـــات »الــ
ــاوالت بـــاســـيـــل تــنــطــلــق مــــن أكــــثــــر مــن  ــ ــحـ ــ مـ
معيار أســاســي، أولــهــا عــدم تــنــازل »التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر« عـــن حــصــتــه املــتــمــثــلــة بــــ11 
الرئيس  مقعدًا وزاريــًا )مــع احتساب وزراء 
ميشال عــون(، وكذلك عدم سحب أي مقعد 
مـــن مــقــاعــد »املــســتــقــبــل« الــســتــة، وبــالــتــالــي 
باتت الخيارات تراوح حول إمكانية تسمية 
ــراد، الـــذي يمكن أن  الــنــائــب عــبــد الــرحــيــم مــ
يــشــّكــل نــقــطــة تــقــاطــع بـــني أكـــثـــر مـــن طــرف 

بيروت ـ محمد شبارو

حــتــى وســـائـــل اإلعـــــام الــلــبــنــانــيــة، أو عــدد 
 من تكرار التقارير التي تدور في 

ّ
منها، مل

مكانها حول انسداد أفق تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة، مــنــذ وضـــع »حــــزب الــلــه« شرطه 
املحسوبني  الــســتــة  ــة 

ّ
الــُســن الــنــواب  بتمثيل 

على فريق »8 آذار«، وإال »ال حكومة«، مثلما 
ــام حــســن نــصــرالــلــه بلغة  ــعـ يـــكـــرر أمــيــنــه الـ
تهديد ال تتوقف. رد رئيس الحكومة املكلف 
ســعــد الــحــريــري رافـــضـــًا، ومــنــذ ذلـــك الــوقــت 
الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، وســــط مــخــاوف 
جدية على النظام اللبناني، وعلى ما يخفيه 
»حزب الله« على  هذا التعطيل من إطباق لـ
الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، تــتــزامــن مع 
تساؤالت علنية عن قــدرة هــذا النظام على 
يقود ما يحصل حكوميًا  االستمرار، وهــل 
اليوم، وما حصل قبله نيابيًا ورئاسيًا، إلى 
تراكم يؤكد أن هذا النظام غير قابل للحياة 
البلد، وبالتالي ضــرورة  أو تسيير شــؤون 
الــبــحــث عــن خـــيـــارات أخــــرى، مــن بينها ما 
يردده الحزب دومًا على صعيد عقد مؤتمر 

تأسيسي؟
ــتــــرة املـــاضـــيـــة  ــفــ نـــجـــح الــــحــــريــــري خــــــال الــ
فـــي فـــرض مــوقــفــه، وربـــمـــا هـــي مـــن املــعــارك 
تيار  فيها  ينتصر  التي  السياسية  القليلة 
الــلــه« على صعيد  »حــزب  »املستقبل« على 
تسجيل الــنــقــاط ال أكــثــر، بــغــض الــنــظــر عن 
مجددًا  الحريري  تحمل  قد  التي  الخواتيم 
على التنازل، أو تدوير الزوايا للخروج من 

املأزق.
فـــي الـــســـاعـــات املـــاضـــيـــة، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
املـــوقـــف الـــداعـــم لــلــحــريــري مـــن قــبــل أغلبية 
الطبقة السياسية، إال أن ثمة رأيًا بدأ يظهر 
إلى العلن، داخل تيار »املستقبل« وخارجه، 

يًا 
ّ
محلي وإقليمي العتبارات عدة، وزيرًا سن

محسوبًا على عون.
»العربي الجديد«،  وقالت مصادر سياسية لـ
ــــرح ألنــــه أواًل الــوحــيــد من 

ُ
إن اســــم مــــراد ط

بـــني األســــمــــاء الــســتــة املــمــكــن أن يـــكـــون من 
حــصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــمــا أنـــه خــاض 
مع  متحالفًا  األخــيــرة  النيابية  االنتخابات 
»التيار الوطني الحر«، على عكس النائبني 
فيصل كرامي وجهاد الصمد اللذين انضما 
إلى كتلة تيار »املردة« النيابية، وكذلك هو 
ية التي ال يمكن ألحد 

ّ
اسم له حيثيته السن

أن يشكك فيها، إضافة إلى عاقته الجيدة 
»حزب الله« والنظام السوري. بـ

ولفتت املصادر إلى أن األهم هو أن العاقة 
بني مراد وتيار »املستقبل« قبل االنتخابات 
النيابية األخيرة كانت جيدة، وكذلك الحال 
ــفــهــا مــــراد موقفًا 

ّ
مـــع الــســعــوديــة، الــتــي ســل

بر 
ُ
مــؤيــدًا مــع بــدايــة الــحــرب فــي الــيــمــن، اعت

وقتها متقّدمًا جدًا، ويصلح لترميم العاقة 
بينه وبني اململكة.

األيــــام املقبلة،  قــد تحمله  مــا  انــتــظــار  وفـــي 
على الرغم من التشاؤم الذي يسيطر، بدأت 
أوســـاط مقربة مــن »الــتــيــار الــوطــنــي الحر« 
تــتــحــدث عـــن طـــاولـــة حــــوار لـــرؤســـاء الــكــتــل 
الــنــيــابــيــة فــي قــصــر بــعــبــدا، عــلــى الــرغــم من 
ما سُيطرح على  املعلومات بشأن  تضارب 
هـــذه الــطــاولــة، الــتــي فــي األصــــل ُعــقــدت من 
أجـــل بــحــث الــقــضــايــا الــخــافــيــة األســاســيــة، 
يطرح  فيما  الدفاعية،  االستراتيجية  مثل 
ــبـــحـــث مـــســـائـــل  الــــبــــعــــض الـــــيـــــوم عــــقــــدهــــا لـ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وهـــو مــا سيكون 
من  الــرغــم  على  إضافية،  دستورية  هرطقة 
أن دعــاة هذا الطرح يستندون إلى خطورة 
ــي لـــبـــنـــان، والــــخــــوف مـــن انــهــيــار  ــع فـ الـــوضـ

الدولة.

عّبر عنه بوضوح رئيس الحزب »التقدمي 
االشتراكي« وليد جنباط، الداعي إلى تجّرع 
ّرة خوفًا من االنهيار. دعاة 

ُ
كأس التسوية امل

هذا املوقف يتسلحون عمليًا باالنطاق أواًل 
من ضــرورة خفض سقف التحدي في هذه 
الــلــه« يعتبر  املــرحــلــة، خصوصًا أن »حـــزب 
نفسه منتصرًا في سورية، ومنتصرًا خال 
بات  وعليه  األخــيــرة،  النيابية  االنتخابات 
السياسية في  الفعلي باللعبة  املتحّكم  هو 
الداخل اللبناني، وما على األفرقاء اآلخرين 
سوى تمرير هذه املرحلة بأقل ضرر ممكن، 
إيــران  ضد  األميركية  املعركة  أن  خصوصًا 
تحت، وهو ما يعني 

ُ
وأدواتها في املنطقة ف

ــّر الـــبـــاد صــوب  ــــدم جــ ضـــــرورة الـــهـــدوء وعـ
حمد عقباها.

ُ
معارك ال ت

األهــم من قــراءة واقــع قــوة »حــزب الله«، هو 
ما يتردد عن ضرورة عدم إعطائه مزيدًا من 
الوقت، ألن ذلك يعني تأكيدًا لنظرية اهتراء 
البحث  وبالتالي ضــرورة  والنظام،  الــدولــة 
ــرى، خــصــوصــًا أن األمـــني  ــ عـــن خـــيـــارات أخــ
تحدث  الله« حسن نصرالله  »حزب  لـ العام 
األحجام  األخــيــرة عن  املرحلة  في  بوضوح 
حركة  في  وحلفائه  أحقيته  وعــن  النيابية، 
ما  بثلث حكومي، وهــو  واملستقلني  »أمـــل« 
يذّكر بطبيعة الحال بالدعوات السابقة إلى 
مؤتمر تأسيسي وإلى مثالثة في الحكم بني 
ة والشيعة واملسيحيني، بدل املناصفة 

ّ
السن

بني املسيحيني واملسلمني.
لبنان  أن  أواًل من  الجدية تنطلق  املــخــاوف 
فشل منذ عام 2005، تاريخ انسحاب قوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، فـــي إنـــتـــاج اســتــمــراريــة 
واضــحــة لــلــحــكــم، وتـــــداول ســلــس للسلطة، 
فعانى خالها من فــراغ دائــم على مستوى 
التنفيذية،  والــســلــطــة  الــجــمــهــوريــة،  رئــاســة 
إضافة إلى الصراعات املتكررة على قوانني 

ــدم الـــقـــدرة عــلــى االلـــتـــزام  ــ االنـــتـــخـــابـــات، وعـ
بمواعيد إجــراء االنتخابات، وهو ما أشار 
الــيــه الــحــريــري فــي خــطــابــه األخــيــر، عندما 
تـــحـــدث عـــن الــتــعــطــيــل خــــال هــــذه الــفــتــرة، 

وكلفته.
األخطر عمليًا من أزمة النظام حاليًا، التي 
باتت تشهد ظهورًا دوريــًا لبدع دستورية، 
املؤسسات  االهــتــراء على صعيد  هي حالة 
الـــعـــامـــة، والـــتـــي يــنــذر بــعــضــهــا بــاالنــهــيــار، 
إضـــافـــة إلـــى الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي الــــذي لم 
يسبق أن كان منهارًا بهذا الشكل منذ انتهاء 
الحرب األهلية )عام 1990(، مثلما هو حاله 
ــيــــوم، فــيــمــا يـــحـــاول رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  الــ
مــيــشــال عـــون والــحــريــري إنــعــاشــه بمؤتمر 
»ســـيـــدر« )إلقــــــراض لــبــنــان مـــن املــؤســســات 
 
ً
الـــدولـــيـــة والــــــدول الـــكـــبـــرى( املــرتــبــط أصـــا

بضرورة تأليف الحكومة العتيدة.
ح 

ّ
بناء على ذلــك، ووفــق هــذا املشهد، يتسل

البعض بموقفهم الداعي إلى تمرير املرحلة 
بأقل األضرار املمكنة، خصوصًا أن املخاطر 
ال تقتصر على الداخل اللبناني، من النظام 

يبرز اسم النائب عبد الرحيم 
مراد للتوزير، كنقطة 

تقاطع محلية وإقليمية

رأي داخل »المستقبل« 
يدعو إلى تجّرع الكأس 
وتوزير أحد »سنة 8 آذار«

عمليات الشحن في الحديدة انخفضت إلى النصف )فرانس برس(

الخرطوم بصدد تحديد مهلة زمنية قبل سحب قواتها )األناضول(



بوتين يحّذر كييف من »التهّور«

حالة طوارئ 
في أوكرانيا

تقرير مولر »سيدّمر« ترامب؟

»بريكست«: مقترحات بديلة لخطة ماي

قانون الطوارئ 
سُيطبّق في المناطق 

المتاخمة لروسيا

روســيا  بــن  التوتــر  اســتمّر 
حــادث  خلفيــة  علــى  وأوكرانيــا، 
 

ّ
مضيق كيرتش يوم األحد، في ظل
مواصلة موســكو احتجازها 3 ســفن أوكرانية 
و24 بّحارًا. وجديد التوتر كان تحذير روســي 
ألوكرانيــا، أمــس الثالثــاء، مــن »القيــام بأعمــال 
قانــون  فــرض  كييــف  قــرار  بعــد  متهــّورة« 
الطــوارئ، وطلــب الرئيــس الروســي فالديميــر 
بوتــن مــن املستشــارة األملانيــة أنجيــال ميركل 
قلــق  »عــن  وعّبــر  أوكرانيــا،  علــى  الضغــط 
صــارخ  »انتهــاك  بـ منــددًا  البالــغ«،  موســكو 
الســفن  جانــب  مــن  الدولــي«  القانــون  ألحــكام 
العسكرية األوكرانية. وكان البرملان األوكراني 
اإلثنــن  مســاء  ــر 

ّ
متأخ وقــت  فــي  صــّوت  قــد 

املناطــق  فــي  الطــوارئ  قانــون  فــرض  لصالــح 
متلفــز  خطــاب  وفــي  الحدوديــة.  األوكرانيــة 
موّجــه إلــى األّمة، بّرر الرئيــس األوكراني بترو 
لــه  لــم يســبق  الــذي  اإلجــراء  هــذا  بوروشــنكو 
مثيــل منــذ اســتقالل الجمهوريــة الســوفييتية 
السابقة في عام 1991، بوجود »تهديد مرتفع 

للغاية« بإمكان حصول هجوم بّري روسي. 
ويدخــل قانــون الطــوارئ حّيــز التنفيــذ صبــاح 
حوالــى  فــي  أوكرانيــا،  فــي  األربعــاء  اليــوم 
عشــر مناطــق حدوديــة، خصوصــا مــع روســيا 
وبيالروسيا ومن جانب بحر آزوف. وسُيتيح 

مــاس »كل شــيء يعتمــد علــى ســلوك الطرفــن. 
لكن ســتحتاج )املســألة( إلى مراجعة«. وأشــار 
ماس من جهته إلى أن احتجاز روسيا للسفن 
القــرم  )روســيا(  »ضــّم  أن  يثبــت  األوكرانيــة 
كان مشــكلة ألمــن الجميــع فــي أوروبــا«. ودعــا 
مــن جديــد إلــى تحريــر البحــارة األوكرانيــن، 
مطالبــا كييف وكذلك موســكو »بالتوصل إلى 

تخفيض للتصعيد«. ونددت سفيرة الواليات 
املتحــدة فــي األمم املتحدة نيكي هايلي، مســاء 
االثنــن، خــالل اجتمــاع ملجلــس األمــن الدولــي 
القانــون  عــن  »الخارجــة  روســيا  بتحــركات 
التــي تجعــل »العالقــة الطبيعيــة بن واشــنطن 

وموسكو مستحيلة«. 
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  دعــا  بــدوره، 
حــل  إلــى  وأوكرانيــا  روســيا  أردوغــان 
 إن تركيــا 

ً
نزاعهمــا مــن خــالل الحــوار، قائــال

تريد أن يصبح البحر األسود »بحر سالم«. 
أعضــاء  أمــام  ألقاهــا  كلمــة  خــالل  وأضــاف 
حزبــه الحاكــم، إن »تركيــا تتمتــع بعالقــات 
وثيقة مع روســيا وأوكرانيا وتريد الحفاظ 
على التعاون مع الدولتن«، معتبرًا أنه »في 
تهديــدات  العالــم  فيــه  يواجــه  الــذي  الوقــت 

خطيرة، يســعدنا أن نرى روســيا وأوكرانيا 
تقفــان معــا وليــس ضــد بعضهمــا البعض«. 
فــي  والتعــاون  األمــن  منظمــة  حثــت  كمــا 
اإلحجــام  علــى  وأوكرانيــا  روســيا  أوروبــا 
واالنخــراط  أخــرى«  اســتفزازات  »أي  عــن 
للمنظمــة،  العــام  األمــن  وقــال  الحــوار.  فــي 
تومــاس غريمينغــر، إن »خفــض التصعيــد 
أعلــن  جهتــه،  مــن  وأساســي«.  عاجــل  أمــر 
املتحدث باســم حرس الحدود البيالروســي 
شــخصا   52« إن  بيتشكوفســكي،  أنطــون 
ســافروا علــى مــن شــركة الخطــوط الجويــة 
دخــول  مــن  ُمنعــوا  الوطنيــة،  البيالروســية 
يــوم االثنــن  لــدى وصولهــم منــذ  أوكرانيــا 

واضطروا إلى العودة بالطائرة«.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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سياسة

ال يبدو أن روسيا في 
وارد إطالق سراح البّحارة 

األوكرانيين، مع إعالنها 
سجن أحدهم لشهرين 

احتياطيًا، في أحدث 
تطورات حادثة مضيق 

كيرتش

أدخل بابادوبولوس إلى السجن اإلثنين )مانديل نغان/فرانس برس(

)Getty/تواجه ماي معارضة لصفقتها )بول ايلليس

)Getty /متظاهرون أوكرانيون ينددون بـ»االعتداء« الروسي )أومار ماركيز

واشنطن ـ العربي الجديد

فــي  الروســي  التدخــل  قضيــة  تعــود 
االنتخابــات الرئاســية األميركيــة عام 2016، 
لتؤرق الرئيس األميركي دونالد ترامب، مع 
توقعــات بــأن يكــون تقريــر املحقــق الخــاص 
»مدمــرًا  مولــر،  روبــرت  القضيــة  هــذه  فــي 
، اإلثنــن، 

ّ
سياســيا« علــى ترامــب، الــذي شــن

واملحقــق  التقريــر  ضــد  اســتباقيا  هجومــا 
املستشــار  بــدء  مــع  ذلــك  ترافــق  الخــاص. 
االنتخابّيــة،  ترامــب  حملــة  فــي  الســابق 
جــورج بابادوبولــوس، اإلثنــن، تنفيذ حكم 
إفــادة  فــي  لكذبــه  أســبوعن،  ملــدة  بالســجن 
ودخــل  الفيدرالــي.  التحقيــق  مكتــب  أمــام 
فــة 

ّ
املخف الحمايــة  وحــدة  بابادوبولــوس 

ويسكونســن  ســجن  فــي  أوكســفورد  فــي 
الفيدرالــي اإلثنــن، بعــد مــرور أكثــر مــن عــام 
علــى إقــراره بذنبــه بالكذب فــي التحقيق في 
مولــر.  أثارهــا  التــي  القضايــا  أولــى  إحــدى 
وكانــت اتصاالت بابادوبولوس مع روســيا 
حملــة  بــن  التواطــؤ  فــي  التحقيــق  محــور 
الثانيــة  الشــخصية  ترامــب وروســيا، وهــو 
في تحقيق مولر الذي ُيحَكم عليه بالســجن 
بعــد املحامــي اللندنــي أليكــس فــان در زوان، 
الــذي ســجن 30 يومــا إلفادتــه الكاذبة بشــأن 
حملــة  رئيــس  مانافــورت،  بــول  مــع  عملــه 
مانافــورت  ويواجــه   .2016 عــام  ترامــب 
احتمــال قضــاء أكثــر مــن عشــر ســنوات وراء 
فــي  الحكــم بحقــه  القضبــان عندمــا يصــدر 
فبراير/ شــباط املقبل بتهم متعددة متعلقة 
بغســل أمــوال والقيــام بحمــالت ضغــط غيــر 

الســياق، كشــفت وثيقــة  شــرعية. وفــي هــذا 
دمت اإلثنن، أن مانافورت انتهك 

ُ
قضائيــة ق

أيلــول  ســبتمبر/  فــي  عقــده  الــذي  االتفــاق 
مــع املحققــن فــي قضيــة التدخــل الروســي، 
ألنــه كــذب علــى الشــرطة الفيدراليــة. وشــرح 

املدعــون، بمــن فيهــم مولــر، فــي الوثيقة التي 
ُســلمت إلــى محكمــة في واشــنطن، أنــه »بعد 
التوقيــع علــى اتفــاق اإلقــرار بالذنــب، ارتكــب 
مانافورت جرائم فيدرالية عن طريق الكذب 
املدعــي  ومكتــب  الفيدراليــة  الشــرطة  علــى 
مجموعــة  بشــأن  مولــر(  )روبــرت  الخــاص 
يمثــل  الــذي  األمــر  املواضيــع،  مــن  متنوعــة 

انتهاكا لالتفاق«.
اإلثنــن،  ترامــب،  دفعــت  التطــورات  هــذه 
ترامــب،  وكتــب  ملولــر.  انتقــادات  لتوجيــه 
»عندمــا   

ً
قائــال »تويتــر«،  علــى  تغريــدة  فــي 

يقــّدم مولــر تقريــره النهائــي، هــل ســيغطي 
»هــل  مضيفــا  املصالــح؟«،  تضــارب  كل 
ســيقدم مولــر بيانــات مــن مئات األشــخاص 
يلتقــوا  لــم  الذيــن  حملتــي  فــي  املشــتركن 
ولــم يــروا وال تحدثــوا مــع روس خــالل هــذه 
مــن  العديــد  »يســألني  وأضــاف:  الفتــرة؟«. 
لــم  ملــاذا  االنتخابيــة،  الحملــة  فــي  العاملــن 
يتــم االتصــال بهــم؟«، متابعــا »لــم يكن هناك 

أي تواطؤ )مع الروس( ومولر يعلم ذلك«.
لصحيفــة  تقريــر  لفــت  ذلــك،  مــع  بالتــوازي 
إلــى  أشــار  األميركيــة،  بوســت«  »واشــنطن 
تعليقات لألستاذ الفخري في كلية الحقوق 
بجامعــة »هارفــارد«، آالن ديرشــويتز، الــذي 
املاضــي،  العــام  وقتــه  مــن  الكثيــر  أمضــى 
النشــاط  عــن  مولــر  بحــث  بــأن  مجــاداًل 
»اإلجرامــي« فــي حملة ترامب عام 2016، هو 
بحث »شــديد العدائية« لدرجة أنه »يعّرض 

الديمقراطية للخطر«.
وفــي حديــث لقناة »إيه بي ســي« األميركية، 
األحــد، كــرر ديرشــويتز وجهة نظــره القائلة 
 ترامــب »محّصــن« مــن الجرائــم املحتملــة 

ّ
إن

تقريــر  إن  وقــال  مولــر،  عليهــا  يرّكــز  التــي 
املحقــق الخــاص، الــذي ســيصدر قريبــا، »لن 
لترامــب.  كبيــرًا«  قانونيــا  تهديــدًا  يشــّكل 
 تداعيــات تقريــر مولــر مــن الناحيــة 

ّ
غيــر أن

بحســب  أخــرى«،  »مســألة  هــي  السياســية، 
التقريــر   

ّ
أن »أعتقــد  قــال  الــذي  ديرشــويتز، 

 فريقه 
ّ
ســيكون مدّمــرًا للرئيس، وأنــا أعلم أن

التقريــر«.  علــى  الــرد  علــى  بالفعــل  يعمــل 
ه ســوف 

ّ
وتابــع »عندمــا أقول مدمرًا، أعني أن

سياســيا  مدمــرة  ســتكون  صــورة  يرســم 
 املســألة فــي 

ّ
للغايــة«، مضيفــا »ال أعتقــد أن

التحقيــق ســتنتهي بكونها قضيــة جنائية، 
 التواطؤ ليس جرما جنائيا«.

ّ
ألن

اتصلــت  هــا 
ّ
أن بوســت«  »واشــنطن  وذكــرت 

بديرشــويتز الــذي ُيعــد أحــد أبــرز األصــوات 
القانونيــة املدافعــة عن ترامــب، عبر الهاتف، 
 »مولــر ســيضع كل 

ّ
اإلثنــن، وأوضــح لهــا أن

ــق باالتصــاالت بــن أي شــخص فــي 
ّ
مــا يتعل

حملــة ترامــب والــروس، و الشــيء نفســه فــي 
العدالــة«،  )ترامــب(  عرقلــة  بشــأن  تحقيقــه 
مضيفــا »ال شــيء مــن هــذه األشــياء لوحــده 
مقنــع، ولكــن عندمــا تضعهــا مــع بعضهــا، 
أعتقــد  فــي وثيقــة واحــدة،  وتــرى كل شــيء 

ها ستكون خطيرة جدًا للرئيس«.
ّ
أن

لندن ـ إياد حميد

إعــادة  فكــرة  البريطانيــة  الحكومــة  رفضــت 
التفــاوض علــى اتفــاق »بريكســت« أو تأجيــل 
موعــده، لعــدم وجــود صفقــة أخــرى مطروحــة 
الــوزراء  رئيســة  لنائــب  وفقــا  الطاولــة،  علــى 
علــى  ردًا  ليدنغتــون،  ديفيــد  مــاي،  تيريــزا 
فــي  ودوليــة،  محليــة  سياســية  تصريحــات 
وقــت تقــدم فيــه عدد مــن الــوزراء البريطانين، 
يــوم اإلثنــن املاضي، بخطة بديلة مبنية على 

النموذج النرويجي.
وتنشــط فــي املرحلــة الحاليــة الجهــود إليجاد 
»بريكســت«  اتفــاق  ملســودة  بديلــة  خطــة 
يــوم  األوروبيــة  الــدول  عليــه  وقعــت  الــذي 
البرملــان  أن يرفضــه  املاضــي، ويتوقــع  األحــد 
بريطانيــا  خــروج  يعــد  وبينمــا  البريطانــي. 
مــن االتحــاد األوروبــي من دون اتفــاق، الخيار 
البديــل التفــاق »بريكســت«، بــرزت احتمــاالت 
أخرى، أبرزها التوجه إلى الشارع البريطاني 
فــي اســتفتاء جديــد. فــي هــذه األثنــاء، تنظــر 
املحكمة األوروبية في قدرة بريطانيا قانونيا 
علــى تمديــد املــادة 50، التــي خرجت بريطانيا 
بموجبها من االتحاد األوروبي، والتي تحدد 

أيضا موعد »بريكست«.
وفــي ســياق البحــث عــن بدائــل فــي حــال فشــل 
تقــدم  البريطانــي،  البرملــان  فــي  مــاي  خطــة 
عــدد مــن الــوزراء البريطانيــن اإلثنــن بخطــة 
النرويجــي،  النمــوذج  علــى  مبنيــة  بديلــة 
فتبقــى بريطانيــا عضوًا في الســوق املشــتركة 

واالتحاد الجمركي األوروبين.
ويســعى عــدد مــن الــوزراء املؤيديــن للبقاء في 
االتحــاد األوروبــي، مثــل ليدنغتــون وفيليــب 
الــوزراء  رئيســة  رود، إلقنــاع  وآمبــر  هامونــد 
ــي هــذه الخطــة كخطــة بديلــة، عوضــا عن 

ّ
بتبن

ســيناريو عــدم االتفــاق املطروح حاليــا كبديٍل 
البرملــان  مــن  رفضهــا  حــال  فــي  مــاي،  لخطــة 

البريطانــي. وتتقاطــع هــذه الخطــة املقترحــة 
مــع مطالــب حزب العمال البريطاني، وخاصة 
مــع  دائــم  جمركــي  اتحــاد  فــي  البقــاء  لجهــة 
االتحــاد األوروبــي، وهــو مــا قــد يمكنهــا مــن 

الحصول على دعم مجلس العموم.
لتبنــي  تدعــو  سياســية  حملــة  وكانــت 
نالــت  قــد  النرويجــي  النمــوذج  بريطانيــا 
املزيــد مــن الدعــم خالل األيــام املاضيــة، عندما 
والحــزب  اإلســكتلندي  القومــي  الحــزب  ملــح 
االتحــادي الديمقراطــي إلــى احتمــال دعمهمــا 
إســكتلندا  مــن   

ً
كال أن  وُيذكــر  الخيــار.  لهــذا 

وإيرلنــدا الشــمالية قــد صوتتا لصالــح البقاء 
 .2016 اســتفتاء  فــي  األوروبــي  االتحــاد  فــي 
اإلذاعــة  لهيئــة  حديــث  فــي  ليدنغتــون،  وقــال 
البريطانية، إن منتقدي خطة »بريكســت« في 
املعارضــة،  فــي  أو  املحافظــن  حــزب  صفــوف 
مخطئــون، معتبــرًا أنــه »ال مغــزى مــن إرســال 
املفاوضــن مجــددًا، عندما يقول الطرف اآلخر 
بوضــوح إن هــذه هــي الصفقــة املطروحة، وإن 
هــذا هــو الخيــار املتــاح«. وأكــد أنــه ال يــرى أن 
إلــى أّي نتيجــة.  تمديــد املــادة 50 »ســيقودنا 
لقــد كان االتحــاد األوروبــي واضحــا جــدًا فــي 

موقفه«.
وجاءت تصريحات ليدنغتون أيضا، في وقت 
الدفــاع البريطانــي الســابق  انتقــد فيــه وزيــر 
مايــكل فالــون، وهــو مــن املوالــن ملــاي، اتفــاق 
»بريكست«، مطالبا بتأجيل خروج بريطانيا 
إلــى  التوصــل  حتــى  األوروبــي  االتحــاد  مــن 
مــع  السلســة  التجــارة  »يحمــي  أفضــل  اتفــاق 
االتحــاد األوروبي، ويســمح لبريطانيا بإبرام 

اتفاقيات تجارية مع أطراف ثالثة«.
كمــا قــال فالــون إن طلــب الخــروج مــن االتحــاد 
األوروبي قبل أن تحسم الحكومة البريطانية 
تريــد،  الــذي  »بريكســت«  شــكل  حيــال  أمرهــا 
الصفقــة  »هــذه  أن  مضيفــا  خاطئــا«،  »كان 

ليست جيدة، ونحتاج لصفقة أفضل«.

للرئاسة  الــســابــق  الــمــرشــح  قـــال 
في  ســانــدرز،  بيرني  األمــيــركــيــة، 
ــيـــويـــورك  ــة »نـ ــمــجــل ــث ل ــديـ حـ
ماغازين«، إنّه يعتزم الترشح للرئاسة 
في عام 2020، في حال شعر بأنه 
على  للتغلب  األفضل«  »المرشح 
»إذا  أنه  وأوضــح  ترامب.  دونالد 
يقوم  أن  قادر  ثاٍن  شخص  ظهر 
فسأفعل  مني،  أفضل  بعمل 
لكي  بوسعي  مــا  كــل  وقــتــذاك 
يتم انتخابه«. وأضاف ساندرز »في 
األفضل  المرشح  أنني  اتضح  حال 
للفوز على ترامب، فإنني سأكون 

على األرجح مرشحًا«.

ساندرز 
مرشح مبكر

على مدى شــهر للســلطات األوكرانية أن تقوم 
اإلعــالم  وســائل  وتنظيــم  مواطنيهــا  بتعبئــة 
والحــّد من التجّمعات العامة. وأشــار املتحدث 
أنــه  إلــى  بيســكوف  ديمتــري  الكرملــن  باســم 
»مــن املحتمــل أن يشــكل ذلــك خطــرًا بما أن مثل 
هذه األفعال قد تؤدي إلى تصعيد التوترات«، 
الشــرق  فــي  دونبــاس  حــوض  فــي  خصوصــا 

االنفصالي في أوكرانيا.
أما البحارة األوكران املحتجزون لدى روسيا، 
فــي  أمــام محكمــة  الثالثــاء،  أمــس  مثلــوا  فقــد 
ســيمفيروبول فــي القــرم، التــي أمــرت بوضــع 
أحدهــم قيــد الحبــس االحتياطــي حتى يناير/ 
كانــون الثانــي املقبــل. ومســاء االثنــن، نشــرت 
مــن شــريط  إعــالم روســية مقتطفــات  وســائل 
مــن  لعــدد  اســتجواب  عمليــات  ُيظهــر  فيديــو 
ــدم 

ُ
البحــارة. وبــرز فــي هــذه املقتطفــات رجــل ق

علــى أنــه قبطــان وأكــد خصوصــا أن »تنقــالت 
روايــة  مكــررًا  اســتفزازًا«،  كانــت  ســفينته 
قائــد  لألحــداث. ووصــف  الروســية  الســلطات 
فورونتشــينكو  إيغــور  األوكرانيــة  البحريــة 
علنت تحت 

ُ
هذه التصريحات بأنها »أكاذيب أ

الضغط«. 
أمــا جهــاز األمــن األوكراني )املخابــرات( فأعلن 
أن »ضباطه كانوا على من هذه السفن«. وقال 
»أحــد  إن  هريتســاك،  فاســيل  الجهــاز  رئيــس 
ضباط املخابرات أصيب بجروح بالغة عندما 
أطلقت طائرات روسية صواريخ على السفن«. 
كمــا ذكــر الجهــاز فــي بيــان أن »الضبــاط كانوا 
يقومــون بعمليــات مكافحة التجســس لصالح 
البحرية األوكرانية، ردًا على الضغط النفســي 

واملادي من قبل أجهزة التجسس الروسية«.
بدورها، أعلنت وزيرة خارجية النمسا كارين 
ى بالدها الرئاسة الدورية 

ّ
كنايسل، التي تتول

لالتحاد األوروبي، أن »االتحاد سينظر الشهر 
املقبــل فــي مســألة فــرض مزيــد مــن العقوبــات 
لصحافيــن  الوزيــرة  وقالــت  روســيا«.  علــى 
هايكــو  األملانــي  نظيرهــا  مــع  بعــد محادثــات 

متابعةمتابعة

األربعاء 28  نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 م  20  ربيع األول 1440 هـ  ¶  العدد 1549  السنة الخامسة
Wednesday 28 November 2018

9

قمع السعودية يرهب المستثمرين
واشنطن ـ العربي الجديد

أججت سياسة القمع داخل السعودية وسياستها 
الخارجية العدوانية مخاوف املستثمرين املحللن 
واألجانب على حد سواء، فيما يبدو أن العجز عن 
التنبــؤ بالتدابيــر السياســية القادمــة يرهــب أصحــاب األموال 
املترقبــن ملــا ســتقوم بــه الريــاض فــي املرحلــة القادمــة، علــى 
ضــوء توّســع نطــاق التحقيــق فــي جريمــة اغتيــال الصحافــي 
جمال خاشــقجي، بما ُيصّعب حصول اململكة على اســتقطاب 

االستثمارات الخارجية.
في السياق، نقلت وكالة »بلومبيرغ« األميركية، أمس الثالثاء، 
مــارك موبيــوس  الناميــة  الــدول  فــي  عــن املســتثمر املخضــرم 
Mark Mobius، قولــه إن الســعودية ســتجد صعوبــة فــي جــذب 
خاشــقجي  الكاتــب  قتــل  جريمــة  تثيــر  فيمــا  أجنبيــة،  أمــوال 
أخــرى، ســواء  الحوكمــة ومخاطــر سياســية  بشــأن  املخــاوف 

داخل السعودية أو في عالقتها مع الخارج.
شــركة  أّســس  قــد  كان  عامــا،   82 العمــر  مــن  البالــغ  الرجــل 
»موبيــوس كابيتــال بارتنــرز« هــذا العام، بعد 3 عقود قضاها 

فــي شــركة االســتثمار »فرانكلن تمبلتــون إنفزتمنتتس«، قال 
إنــه يشــعر بالقلــق حيــال نظــام الُحكــم فــي الســعودية ومــدى 

قدرتها على التزام اإلصالحات االقتصادية التي وعدت بها.
تأتــي هــذه التصريحــات بعدمــا تخلــى املســتثمرون األجانــب 
عــن رقــم قياســي مــن األســهم فــي شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول 
بــن  محمــد  العهــد  ولــي  اململكــة  بعــزل  املطالبــة  مــع  املاضــي، 
ســلمان مــن التحقيقــات فــي مقتل خاشــقجي داخــل القنصلية 
الســعودية فــي إســطنبول. وفــي تقريــر نشــرته »بلومبيــرغ«، 
أمس أيضا، أشارت الوكالة األميركية إلى أن أصحاب األموال 
فقــدوا إيمانهــم بولــي العهــد محمــد بــن ســلمان قبــل جريمــة 
قتــل خاشــقجي بكثيــر، وال ســيما بعــد حملــة االعتقــاالت التي 
طاولــت عشــرات األمــراء ووضــع اليــد علــى ثــروات العديــد مــن 
كبــار رجــال األعمــال والشــركات واملجموعــات داخــل اململكــة، 

وسجن مستثمرين داخل فندق الريتز كارلتون.
ُحكــم  قــال موبيــوس: »إذا كانــت طريقــة  وفــي مقابلــة بدبــي، 
القيــادة الســعودية مشــكوكا فيهــا، فمــا بــال الشــركات؟ هنــاك 

أشياء أخرى تحدث وتنطوي على أخطار كبيرة للغاية«.
وصــّرح موبيــوس بأنــه يفضــل االســتثمار باألســهم املصريــة، 

ألنهــا بعكــس معظــم دول الخليــج، ال ترتبــط الدولــة الشــمال 
الحــظ  »لســوء  مضيفــا:  وثيــق،  بشــكل  بالســعودية  أفريقيــة 
بســبب هــذا الحــادث )جريمــة قتــل خاشــقجي(، فــإن الكثير من 
النــاس يخافــون مــن الســعودية، ويســألون: من يمكــن أن يكون 

التالي؟«.
أســهم  إدراج   MSCI »إم.إس.ســي.آي«  شــركة  قــرار  أن  حتــى 
الســعودية فــي ســوقها الناشــئة العــام املقبــل لــن يكــون كافيــا 
لجذب األموال التي لم يتم قياسها مقابل املؤشر، فيما يمتلك 
األجانــب حاليــا أقــل مــن 5% مــن أكبــر ســوق لــألوراق املاليــة 
فــي العالــم العربــي. »بلومبيــرغ« تشــير فــي تقريرهــا إلــى أن 
محمــد بــن ســلمان يريــد أن يفطــم اململكــة عــن إيــرادات النفــط 
أمــوال  يجــذب  وأن  رؤيــة 2030،  جــاء ضمــن  مــا  الخــام، وهــو 
فــي بيــع  املزيــد مــن املســتثمرين األجانــب، كعنصــر أساســي 
حصــة مــن شــركة »أرامكــو« الوطنيــة النفطيــة العمالقــة، لكــن 
جهوده تقوضت بســبب القمع الداخلي والسياســة الخارجية 
العدوانية. موبيوس يختم بالقول: »في البداية، أشدنا بفكرة 
دخــول ولــي العهــد على خط إجراء هــذه التغييرات الليبرالية، 

لكننا بتنا ندرك اآلن بأنها ليست القصة الكاملة«.

الدوحة ـ العربي الجديد

ارتفع فائض امليزان التجاري القطري بنسبة %129.1 
على أساس سنوي، إلى 19 مليار ريال )5.21 مليارات 
دوالر(، خــالل أكتوبــر/ تشــرين األول 2018. جــاء ذلــك 
وفق تقرير شهري صدر عن وزارة التخطيط التنموي 
واإلحصــاء القطريــة، أمس، قالت فيه إن فائض امليزان 
الصــادرات  إجمالــي  بــن  )الفــرق  الســلعي  التجــاري 
والواردات(، صعد 22.9% على أساس شهري، مقارنة 

مع سبتمبر/ أيلول السابق له.
وصعــدت الصــادرات القطريــة الشــهر املاضــي %37.1 

 7.90( ريــال  مليــار   28.8 إلــى  ســنوي،  أســاس  علــى 
الــواردات  قيمــة  تراجعــت  بينمــا  دوالر(،  مليــارات 
الســلعية 22.9% على أســاس ســنوي، الشــهر املاضي، 

إلى 9.8 مليارات ريال )2.7 مليار دوالر(.
الرئيســة  املقصــد  دول  الجنوبيــة  كوريــا  وتصــدرت 
بنســبة  املاضــي،  الشــهر  خــالل  القطريــة،  للصــادرات 

17%، تليها اليابان بنسبة 16.2%، ثم الهند %13. 
وتعتبــر قطــر أكبــر منتــج ومصــدر فــي العالــم للغــاز 
الطبيعي املســال، وتواجه منافســة حادة على الحصة 
زيــادة صــادرات مورديــن  مــع  العالــم  الســوقية حــول 
جــدد مــن أســتراليا والواليــات املتحــدة. ونجحت قطر 

فــي تحقيــق اســتقرار باقتصادهــا رغــم الحصــار الذي 
فرضتــه عليهــا 4 دول عربيــة )الســعودية واإلمــارات 
والبحرين ومصر( في 5 يونيو/ حزيران 2017، حيث 
أغلقت منافذها البرية والبحرية والجوية مع الدوحة 
بدعوى »دعمها لإلرهاب«، وهو ما تنفيه قطر بشدة.
شــركاء  عــن  البحــث  إلــى  القطريــة  الحكومــة  وســعت 
تجارين جدد ووســعت من عالقاتها االقتصادية من 
أجــل تجــاوز الحصــار. ورّجــح صنــدوق النقــد الدولي، 
زيــادة  الجــاري،  الشــهر  منتصــف  صــدر  تقريــر  فــي 
نمــو الناتــج املحلــي القطــري بنحــو 3.1% فــي 2019، 
مقابــل توقعاتــه بنمــوه بنحــو 2.4% فــي 2018. وأفــاد 

إلــى أن احتياطيــات  بــأن تقديراتــه تشــير  الصنــدوق 
النقد األجنبي سترتفع إلى 36 مليار دوالر.

ومــن جانــب ثــان، أعلنــت غرفــة قطــر، أمــس، توقيعهــا 
شــراكة اســتراتيجية مــع مؤسســة »ذي أويــل أنــد غــاز 
 TOGYiN إلطــالق املنصــة اإللكترونية )TOGY( »ييــر
حــول بيئــة األعمــال الجذابــة فــي قطر في ضــوء خطط 
قطــاع الطاقــة وخطــط التوســع فــي الصناعــة املحليــة. 
مــن جانبهــا، قالــت مؤسســة »ذي أويــل أنــد غــاز ييــر«، 
إن دولــة قطــر اســتطاعت أن تحــول الحصــار املفروض 
عليها من قبل بعض الدول املجاورة إلى مجموعة من 

الفرص الواعدة.

129% ارتفاعًا في فائض ميزان تجارة قطر

مأزق تحالف 
ميتسوبيشي 
ونيسان ورينو

تنفيــذي  مســؤول  قــال 
كبيــر فــي ميتسوبيشــي 
إن  أمــس،  موتــورز، 
نيســان  مــع  تحالفهــا 
يمكنــه  ورينــو  موتــور 
مواجهــة  فــي  الصمــود 
اإلداريــة،  التغييــرات 
مــن  يــوم  بعــد  وذلــك 
غصــن  كارلــوس  عــزل 
منصــب  مــن  )الصــورة(، 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
بســبب مخالفــات ماليــة 

مزعومة.
وبات مســتقبل التحالف 
عامــا،   19 منــذ  القائــم 
أكبــر  مــن  يعــد  والــذي 
فــي  الســيارات  مصنعــي 
شــكوك  محــل  العالــم، 
بعــد القبــض علــى غصن 
فــي 19 نوفمبر/ تشــرين 
مــن  إقالتــه  ثــم  الثانــي 
إدارة  مجلســي  رئاســة 

نيسان وميتسوبيشي.
وغصــن )64 عامــا(، هــو 
مهنــدس التحالــف، ومــا 
منصبــي  يشــغل  زال 
التنفيــذي  الرئيــس 
مجلــس  ورئيــس 
وقــال  رينــو.  فــي  اإلدارة 
ميتسوهيكو ياماشيتا، 
الرئيــس  نائــب 
لشــركة  التنفيــذي 
إنــه  ميتسوبيشــي،  
عــن شــكل  النظــر  بغــض 
فســتواصل  التحالــف، 
الشــركات الثــالث توريــد 
املكونــات  مــن  املزيــد 
مــن  واالســتفادة  معــا 
لتطويــر  عالقاتهــا 

تقنيات جديدة.

سوناطراك تمنح بتروفاك عقد غاز
الجزائرية  الوطنية  الطاقة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قال 
)سوناطراك( عبد المنعم ولد قدور، إن الشركة منحت 
أمس  دوالر(  ماليين   506( دينار  مليار   60 قيمته  عقدا 
الغاز  إنتاج  تعزيز  أجل  من  البريطانية  لبتروفاك  الثالثاء، 
في حقل تينهرت بمقدار 4.7 ماليين متر مكعب يوميا. 
بادئ  أُعلن  القيمة حوالي 100 مليون دوالر عما  تقل 
األمر. وعزا الرئيس التنفيذي فرق القيمة إلى ترسية جزء 
الشركة  على  دينار،  مليارات  عشرة  قيمته  العمل،  من 
وأبلغ  والبناء.  المدنية  للهندسة  الجزائرية  الوطنية 
المشروع  تشغيل  بدء  المتوقع  من  أن  الصحافيين 

الذي يقع في منطقة إليزي خالل 36 شهرا.

العراق يحدد حصص صادراته النفطية
حددت  إنها  أمس،  العراقية،  النفط  وزارة  قالت 
حصص األسواق العالمية من صادرات البالد النفطية، 
وأوضحت  المقبل.  للعام  التسويقية  خطتها  ضمن 
المملوكة  »سومو«،  العراقية  النفط  تسويق  شركة 
الصادرات  من  اآلسيوية  السوق  نسبة  أن  النفط،  لوزارة 
ستكون 67%، و20% للسوق األوروبية، و13% للسوق 
األميركية. وذكرت الوزارة أنه تم تحديد النسب بموجب 
في  الشركات  مع  الشراء  لعقود  النفط  وزارة  تجديد 
األسواق العالمية، بما يشمل كل الصادرات التي تتضمن 
خام البصرة، ونفط خام كركوك الذي يجري ضخه إلى 

ميناء جيهان التركي ومنه إلى األسواق العالمية.

األسهم اليابانية تصعد اقتداء بالسوق األميركية
بموجة  مدعومة  أمس،  اليابانية  األسهم  ارتفعت 
الذي  الين  وتراجع  األميركية  السوق  في  صعود 
بشأن  جديدة  قلق  بواعث  لكن  المصدرين،  يدعم 
حدت  المتحدة  والواليات  الصين  بين  التجارية  التوترات 
مرتفعا  القياسي  نيكي  المؤشر  وأغلق  المكاسب.  من 
توبكس  المؤشر  وزاد  نقطة.   21952.40 إلى   %  0.64
جاءت  نقطة.   1644.16 إلى   %  0.73 نطاقا  األوسع 
مع  مقارنة  نسبيا  متواضعة  اليابانية  األسهم  مكاسب 
موجة صعود السوق األميركية مساء أول من أمس، 
عندما ارتفع المؤشر داو 1.46% والمؤشر ناسداك %2. 

وتفوق أداء سهم الين إذ صعد %12.9.

مختصرات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

قدمت السعودية دعمًا المحدودًا 
للمواطن األميركي واقتصاده خالل 

األسابيع املاضية، وزاد هذا الدعم 
منذ أن طلب ترامب من السعودية 

دعمه اقتصاديا في انتخابات 
التجديد النصفي للكونغرس، ثم 

سد الفجوة الناجمة عن فرض 
حظر أميركي على صادرات 

النفط اإليراني، وزادت وتيرة الدعم 
بشكل أسرع عقب الكشف عن 

تورط ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان في جريمة اغتيال 

جمال خاشقجي. هذا الدعم جاء 
في شكل رشاوى نفطية ضخمة 

حيث رفعت السعودية إنتاجها 
النفطي ليتجاوز 11 مليون برميل 

يوميا في شهر نوفمبر الجاري، 
وامللفت أن ضخ السعودية املتزايد 

من النفط يأتي في الوقت الذي 
تشهد األسواق زيادة في املعروض، 

وهو ما أدى إلى حدوث انهيار في 
األسعار، وفقدان البرميل نحو 

30% من قيمته خالل فترة تقل 
عن الشهرين.

وانعكس االنهيار في أسواق النفط 
إيجابًا على املواطن األميركي 
مباشرة، فقد تراجعت أسعار 

البنزين في أميركا بنسبة %10 
خالل شهر واحد، وهناك توقعات 
بزيادة نسبة التراجع إذا واصلت 
السعودية خطتها الرامية إلغراق 

األسواق العاملية بالنفط، أو في حال 
عدم اتخاذ منظمة أوبك قرارًا يرغم 
السعودية على تعديل سياساتها 
الضارة بالدول النفطية، أو خفض 

الدول املنتجة اإلنتاج مليون برميل 
في اجتماعها املقرر في األسبوع 

األول من الشهر املقبل.
وامللفت في األمر أيضا أنه في 

الوقت الذي يحصد فيه املواطن 
واالقتصاد األميركي مليارات 

الدوالرات بسبب تهاوي أسعار 
النفط وتراجع أسعار الوقود 

خاصة البنزين والسوالر، نجد أن 
السعودية هي أكبر املتضررين من 

سياسة إغراق األسواق ومجاملة 
ترامب على حساب اقتصادها 

الوطني، وحسب األرقام فإن اململكة 
تخسر نحو 210 ماليني دوالر مع 
كل طلعة شمس، فصادرات اململكة 
تبلغ حوالي 7.5 ماليني برميل من 

بني إنتاج يفوق 11.4 مليون برميل، 
ومع تراجع سعر البرميل من 88 
دوالرا إلى نحو 60 دوالرا حاليا 

يكون البرميل قد خسر 28 دوالرا.
الخسائر الناجمة عن الرشاوى 
النفطية السعودية املقدمة إلدارة 

ترامب ال تقتصر فقط على فقدان 
إيرادات اململكة نحو 6.3 مليارات 
دوالر خالل شهر واحد، بل تمتد 

للدول العربية الكبرى املنتجة للنفط، 
وعلى رأسها دول الخليج التي 

ستعاني معظم موازناتها من عجز 
خالل العام املقبل، وكذا دول مثل 
العراق وليبيا والجزائر، فخسائر 

موازنة العراق تقدر بنحو ملياري 
دوالر شهريا بسبب تهاوي أسعار 
النفط، وربما تزيد خسائر الجزائر 

عن هذا الرقم، وهذه الخسائر 
ستدفع حكومات هذه الدول نحو 

وضع يدها في جيب املواطن 
لتعويض نقص اإليرادات النفطية، 
وذلك عبر زيادة األسعار أو فرض 

الضرائب والرسوم.

»رشوة« 
السعودية 

النفطية
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اقتصاد

بغداد ـ أكثم سيف الدين

وجــــهــــت األوســـــــــــاط االقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة فــي الــعــراق اتــهــامــات 
أضـــرار  فـــي  بتسببها  لــلــســعــوديــة 
ــبــــاد، مــتــهــمــن الـــريـــاض  كــبــيــرة القـــتـــصـــاد الــ
أميركا،  لصالح  النفط  أســعــار  فــي  بالتاعب 
ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي أكــد فيه مسؤول 
»الــعــربــي الــجــديــد«  بـــارز فــي حــكــومــة بــغــداد لـــ
إلــى تأجيل مناقشات حول  العراق اضطر  أن 
النفط  تـــهـــاوي أســـعـــار  بــســبــب  مـــوازنـــة 2019 
الخام عامليًا. ورّجــح عاملون في قطاع النفط 
الــعــراقــي خــســارة بــغــداد لنحو ملياري دوالر 
شــهــريــا بــســبــب الــخــطــوة الــســعــوديــة بــزيــادة 
النفطي في حال استمرار انخفاض  إنتاجها 

أسعار النفط.
والقيادي  السابق  العراقي  النقل  وزيــر  وأكــد 
ــر جــبــر  ــاقـ فــــي املـــجـــلـــس اإلســــامــــي األعــــلــــى، بـ
 الخطوة 

ّ
الزبيدي، في بيان صحافي، أمس، أن

ــــرب جـــديـــدة بــديــلــة عـــن حــرب  الــســعــوديــة »حـ
 
ّ
الفتاوى والقصف والتفخيخ«، مشيرا إلى أن
العراق بدأ يتكبد خسائر كبيرة بسبب تاعب 

السعودية بأسعار النفط.
الضريبة  تقدم  »السعودية   

ّ
إن الزبيدي  وقــال 

ــــى عــلــى قــضــيــة مــقــتــل الــصــحــافــي جــمــال  األولـ
خــاشــقــجــي، تلبية لــطــلــب الــرئــيــس األمــيــركــي 
النفطية«،  بــزيــادة صادراتها  تــرامــب،  دونــالــد 
 »هذه الزيادة في الصادرات تسببت 

ّ
مبينا أن

 
ّ
بــالــتــأثــيــر عــلــى أســـعـــار الــنــفــط«. وأضـــــاف، أن
»السعر تراجع إلى أدنى من 60 دوالرا، بسبب 
ضـــخ الـــريـــاض كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــنــفــط في 
 ترامب، ألقى خطابا غاضبا 

ّ
السوق، فقط ألن

قبل أيام عن ارتفاع أسعار النفط«.
الــســابــق، البرملان  الــعــراقــي  ودعـــا وزيـــر النقل 
والــحــكــومــة إلــــى »تــخــفــيــض ســعــر الــنــفــط في 
الــى 50 دوالرا على األقـــل، بدال  مــوازنــة 2019 

»عقد  الحكومة  على  مــشــددا  دوالرا«،   56 مــن 
شكوى  وتقديم  أوبـــك  ملنظمة  طـــارئ  اجتماع 
أكثر من  العرض  أن أصبح  اململكة، بعد  ضد 
الــطــلــب، مـــا تــســبــب بــخــســارة الـــــدول املنتجة 

للنفط، ملليارات الدوالرات«.
ومــن جانبه، كشف مــســؤول عــراقــي بـــارز، في 
تأجيل  عــن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريحات 
 2019 املقبل  للعام  املالية  املــوازنــة  مناقشات 
األسبوع  التي شكلت  املشتركة  اللجنة  داخــل 
ــوزراء وذلــك  ــ املــاضــي بــن الــبــرملــان ورئــاســة الـ
على أثر االنخفاض الكبير في أسعار النفط، 
العراق  تضرر  مسؤولية  السعودية  محملن 
ماليا. وقال املسؤول في وزارة املالية العراقية 
وهو أحد أعضاء لجنة مراجعة بنود موازنة 
العام املقبل 2019 في اتصال هاتفي، إنه »تقرر 
تــأجــيــل املــنــاقــشــات هـــذا األســبــوع لــنــرى كيف 
الــنــفــط«، مبينا  أســعــار  مــع  األمــــور  ستنتهي 
أن الــحــكــومــة »تــخــشــى احــتــســاب ســعــر نفط 
داخل املوازنة ويكون الواقع أقل منه بكثير«. 
ــر اســمــه:  ــــذي رفــــض ذكــ ــاف املــــســــؤول، الـ ــ وأضــ
»عــلــى األغـــلـــب ســيــتــم تــقــلــيــل املـــوازنـــة بسبب 
انــخــفــاض الــنــفــط واملــتــضــرر األول هـــي املـــدن 
والصحة  التعليم  وقــطــاع  املـــحـــررة  الــعــراقــيــة 
كونها ترتبط بمشاريع تنمية وتطوير سيتم 
إلغاؤها في حال استمرت أسعار النفط بهذا 

اإلضــرار  الــريــاض مسؤولية  الشكل«، محما 
بالعراق بشكل مباشر، وكونها تعي أنه خرج 
لتوه من حرب طاحنة ويحتاج لكل دوالر وأن 
النفط«، وفقا  املالية تأتي من  إيراداته  معظم 

لقوله. 
وأكــــد أن رضــــوخ الــســعــوديــة لــطــلــب الــرئــيــس 
األمــيــركــي، مــؤشــر خطير أضــر بـــدول منظمة 

الدول املصدرة للنفط )أوبك(.
ــتـــشـــار الــفــنــي  ــال املـــسـ ــ ــاق، قــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــــي هــ وفــ
فـــي مــعــهــد الــنــفــط الـــعـــراقـــي مــحــمــد الــربــيــعــي 
»العربي الجديد«، إن خسائر العراق ستصل  لـ
بــســبــب  ــار دوالر  ــيـ ــلـ مـ  2 ــو  نـــحـ إلــــــى  ــا  ــريـ ــهـ شـ
الخطوة السعودية التي يمكن اعتبارها غدرا 
اتفاق  فــي املنطقة كــون هــنــاك  لــلــدول املنتجة 
الربيعي: »عمليا فإن  مسبق بينهم. وأضــاف 
بالسعودية  الثقة  فقدت  املنتجة  الــدول  أغلب 
النفط وهناك تشاور بن  ناحية سياسة  من 
الـــعـــراق ودول أخــــرى لــلــســيــطــرة عــلــى انــهــيــار 
ــا يــــؤدي  ــر، مــ ــثــ األســــعــــار ومـــنـــع تـــراجـــعـــهـــا أكــ

ألضرار كبيرة بموازنات هذه الدول«. 
ووفقًا ملشروع املوازنة العراقية الجديدة للعام 
املــقــبــل فـــإن حــجــم الــنــفــقــات املــالــيــة بــلــغ 128.4 
تــريــلــيــون ديــنــار عــراقــي )نــحــو 108 مــلــيــارات 
دوالر(، بعجز مالي يبلغ 22.8 تريليون دينار 

)نحو 19 مليار دوالر(.
وتــــم احــتــســاب مــعــدل تــصــديــر الــنــفــط يــومــيــًا 
بــواقــع 3 مــايــن و880 ألـــف بــرمــيــل، تتضمن 
250 ألف برميل يوميًا عن كميات النفط الخام 
بسعر  كردستان،  إقليم  في محافظات  املنتج 

56 دوالرًا للبرميل الواحد.
وقـــال الخبير االقــتــصــادي عــمــاد الــســودانــي، 
 »الــســعــوديــة تتخذ 

ّ
إن الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ

وتحاول  مسؤولياتها،  من  للتهرب  إجـــراءات 
تقديم رشاوى للدول العظمى من خال إغراق 
مقتل  على جريمة  للتغطية  النفطية،  السوق 
خاشقجي«. وأكد أنه »ال يمكن أن يقبل العراق 
بـــدفـــع ضــريــبــة جـــرائـــم األســــــرة الــحــاكــمــة في 
اململكة، ويتحتم أن يتخذ قرار حاسم بتحديد 
ــريــــاض، والـــتـــي يــجــب أال  نــــوع الــعــاقــة مـــع الــ
الباد«، محما الحكومة  تؤثر على مصلحة 
»مسؤولية اتخاذ الخطوات الازمة إزاء ذلك«.
من جانبه قال عضو اللجنة املالية في البرملان 
لصحيفة  تصريح  في  كوجر،  جمال  العراقي 
عراقية محلية، أمس، إن »النفط العراقي يباع 
ــعــــار املـــعـــروضـــة فـــي األســـــواق  بـــأقـــل مـــن األســ
تتعلق  ألسباب  تقريبا  دوالرات   7 بـ  العاملية 
أن »سعر بيع  بجودته وبنوعيته«، موضحا 
إلــى نحو  العراقي يصل  الــخــام  النفط  برميل 

52 دوالرا«.

القاهرة ـ عبد اهلل عبده

ثارت مخاوف باألسواق املصرية من زيادات جديدة في أسعار 
تقليص  املعروض بعد  قلة  نتيجة  املقبلة،  الفترة  األرز خال 
»العربي الجديد«  املساحة املنزرعة بقرار وزاري. وأكد تّجار لـ
األبيض  األرز  طــن  ليتخطى سعر  ازدادت،  الجملة  أســعــار  أن 
)الـــدوالر = 17.9 جنيهًا(،  الحبة« عشرة آالف جنيه  »عريض 
متوقعن وصول األسعار إلى 15 ألف جنيه للطن خال الفترة 

املقبلة، في حال استمرار نقص املعروض.
وأرجـــــع مـــســـؤول بــالــشــركــة الــقــابــضــة لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، 
محمد سامة، زيادة أسعار األرز، إلى قلة اإلنتاج الزراعي هذا 
املوسم، بعد تقليص األراضي املنزرعة باألرز، نافيًا أن يكون 
السبب وراء األزمة تخزين األرز من قبل الفاحن، من منطلق 
أن غالبيتهم في حاجة لبيع املحصول لتدبير أمور معيشتهم.

التابعة لقطاع  إن املضارب  الجديد«،  »العربي  لـ وقــال سامة 
ــا لــقــرار وزاري ســعــر اســتــام طــن األرز 

ً
األعـــمـــال حــــددت طــبــق

مــن الــفــاحــن مــا بــن 4500 و4700 جنيه لــلــطــن، فــي حــن أن 
لــلــطــن، ما  بــــ6 آالف جنيه  الــخــاص تشتريه  الــقــطــاع  مــضــارب 
البيع ملضارب الحكومة، األمر  املــزارعــن عن  إلــى عــزوف  أدى 
الذي تسبب في توقف معظمها عن العمل، حيث كان متوسط 
التوريد هــذا العام ال يتعدى 3 آالف طن لكل شركة، في حن 
وصــل التوريد لبعض املضارب خــال عــام 2013 إلــى 70 ألف 
طن لكل شركة. وأشار املسؤول إلى أن هيئة السلع التموينية 
عندما خاطبت مضارب الحكومة بالتوريد، لم تجد ما يغطي 
عبد  األســبــق،  الفاحن  نقيب  يــرى  جانبه،  مــن  احتياجاتها. 
الرحمن شكري، أن األزمة وراءها منظومة فساد تعمل لصالح 

مافيا االستيراد.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــنــاك الــعــديــد من  ويــضــيــف شــكــري لـــ
األبحاث في املركز القومي للبحوث الزراعية وغيره من املراكز 
العلمية، استنبطت سالة أرز موفرة للمياه، وأثبتت نجاحها، 
لكن مازال بعضها حبيس األدراج، مشيرًا إلى أن مشكلة األرز 

ليست أزمة مياه كما يزعمون، ولكنها مافيا االستيراد، حيث 
أن املساحة التي تم تقليصها من 1.1 مليون فــدان إلــى نحو 
724 ألف فدان، كانت تكفيها كمية املياه، التي يتم استهاكها 

في مشاريع العاصمة اإلدارية الجديدة.
من جانبه حذر رئيس شعبة األرز باتحاد الصناعات املصرية، 
أن تأخير عملية االستيراد وعــدم توفيره  رجــب شحاتة، من 
على بطاقات التموين، ستؤدي إلى ارتفاع سعره، ضارًبا املثل 
بأزمة البطاطس، ومشيًرا إلى أن مصر بحاجة إلى ما يتراوح 
بن 200 و300 ألف طن أرز لسد احتياجات االستهاك املحلي 

بعد تقلص مساحات زراعة األرز.
وأعلنت وزارة التموين في أكتوبر/ تشرين األول املاضي عن 
للسلع  العامة  الهيئة  لحساب  األرز  لتوريد  عاملية  مناقصة 
الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فــي 12  الــبــاب  التموينية، وأغــلــقــت 
ــأت الــبــت فـــي الــعــروض  ــ الـــجـــاري عــلــى 14 شـــركـــة، لــكــنــهــا أرجـ
املالية لحن وصول نتائج اختبار العينات للتأكد من توافق 
مواصفات األرز املستورد مع األرز املصري، وذلك لتفادي أزمة 
األرز الهندي، والذي رفضه املصريون نتيجة اختاف املذاق، 
أزمة  وتسببت  التموينية.  السلع  هيئة  مخازن  وظــل حبيس 
ســد النهضة األثــيــوبــي فــي رفــع أســعــار األرز فــي مــصــر، عقب 
إلــى 724  قـــرارًا بتقليص املــســاحــة املــنــزرعــة  إصـــدار الحكومة 
ألــف فــدان مــن األرز هــذا الــعــام، وهــي مساحة تشير تقديرات 
متخصصن بالقطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 
ــدان.  كـــان الــرئــيــس املــصــري عــبــد الفتاح  الــبــالــغ 1.8 مــلــيــون فــ
الــســيــســي قــد وافــــق عــلــى الــســمــاح بــاســتــيــراد األرز، فــي شهر 
يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي لــســد الــعــجــز، فــي الــوقــت الـــذي وصــف 
فيه نقيب عام الفاحن حسن عبد الرحمن أبو صدام، إقرار 
الحكومة املصرية استيراد األرز، بالنكسة، موضًحا أن حيتان 
االستيراد يحركون مركب الحكومة نحو الغرق. وأشار إلى أن 
هناك بدائل أخرى عن االستيراد منها ما يعرف باألرز الجاف، 
ُيــســقــى كــل خمسة  وهـــو صــنــف مستحدث مــن أصــنــاف األرز 

عشر يوًما وينضج مبكًرا في غضون مائة وعشرين يوًما.

تالعب السعودية بالنفط يكبّد 
العراق ملياري دوالر شهريًا

تقليص مساحات زراعة األرز أدى إلى نقص في المعروض )Getty(العراق يتعرض ألضرار كبيرة بسبب تهاوي أسعار النفط )حيدر محمد/ فرانس برس(

موجة غالء جديدة لألرز في مصر

أكد عاملون في قطاع 
النفط العراقي أن بغداد 

ستخسر شهريًا نحو ملياري 
دوالر، بسبب إغراق 
السعودية األسواق 

العالمية بنفطها، ما أدى 
إلى تهاوي األسعار

صعود التضخم 
في السعودية

ارتفع معدل أسعار املستهلك )التضخم( 
السنوي، في السعودية خالل أكتوبر/تشرين 

األول املاضي، بنسبة 2.4 %. وأظهرت 
بيانات الهيئة العامة لإلحصاء السعودي 

)حكومي(، أمس، انكماش التضخم بنسبة 
0.3 % على أساس شهري. وبلغ الرقم 
القياسي العام لتكاليف املعيشة الشهر 

املاضي، 106.8 نقاط، مقارنة بـ 104.3 نقاط 
في الشهر ذاته من 2017، و107.1 نقاط في 

سبتمبر/ أيلول املاضي. وسجل التضخم 
في السعودية انكماشًا حتى نهاية أكتوبر/

تشرين األول 2017، بمتوسط 0.3 % على 
أساس سنوي، فيما بدأ االرتفاع منذ ذلك 
الحني حتى أكتوبر/ تشرين األول 2018.

وتوقعت الحكومة السعودية، ارتفاع 
التضخم بنسبة 5.7 % في 2018، مع 

تحسن النشاط االقتصادي، وتطبيق بعض 
تدابير اإليرادات وتصحيح أسعار الطاقة. 

وبدأت اململكة، في يوليو/ تموز 2017، فرض 
ضريبة انتقائية على التبغ واملشروبات 

الغازية ومشروبات الطاقة بنسب بني 50 
و100 %. فيما بدأت مطلع العام الجاري، 

تطبيق ضريبة القيمة املضافة بنسبة 5 %، 
كما رفعت أسعار الطاقة والكهرباء.

األردن يؤجل طرح 
حصة من البورصة

قال الرئيس التنفيذي للبورصة األردنية 
نادر عازر، أمس، إن الوقت غير مناسب 
حاليا لتنفيذ خطة سابقة لطرح حصة 

من بورصة عمان للقطاع الخاص، مؤكدا 
تأجيل األمر لحني تحسن الظروف وعودة 

السيولة من جديد. وقال عازر في مقابلة مع 
رويترز: »حاليا الوضع غير مناسب على 

اإلطالق. والسبب حجم التداول )الضعيف( 
وانخفاض األسعار وانخفاض القيمة 

السوقية خالل العشر سنوات املاضية منذ 
األزمة املالية العاملية. نحن اآلن في مرحلة 

ننتظر حتى تصير األمور أفضل مما 
هي عليه«. ويخطط األردن منذ سنوات 

لخصخصة سوق األسهم جزئيا، بحيث 
يتم طرح 49 % من بورصة األوراق املالية 

للقطاع الخاص بينما تحتفظ الحكومة بنحو 
51 % من أسهمها، أسوة بكثير من دول 

املنطقة التي مضت قدما في خطط مشابهة.
وتحدث عازر على هامش املنتدى 

االقتصادي األول الذي بدأ فعالياته بالكويت 
أمس، تحت عنوان »تمكني أسواق األوراق 

املالية«.

إثيوبيا تبني 6 مناطق 
صناعية 

أعلنت الحكومة اإلثيوبية، أمس، اكتمال 
إنشاء 6 مناطق صناعية في البالد، تبدأ 

عملها رسميا بعد ثالثة شهور، من أصل 
11 منطقة صناعية بدأت الحكومة بناءها 

قبل 4 سنوات بتكلفة 1.90 مليار دوالر.
جاء ذلك حسب ما أوردته إذاعة فانا 

اإلثيوبية )مقربة من الحكومة(، التي ذكرت 
على لسان، املدير العام ملؤسسة تنمية 

املناطق الصناعية )حكومية(، ليلياس نيمي، 
قوله إن 5 مناطق صناعية أخرى بدأت 

عملها فعليا منذ 2014. واملناطق الصناعية 
الست املرتقب تشغيلها، هي: دريدوا شرق 
البالد، وجيما وإرارتي بإقليم اروميا، بولي 

ليمي بالعاصة أديس أبابا، ومنطقتا دبر 
برهان وبحر دار بإقليم أمهرا. من جهته، 

قال مفوض مفوضية االستثمار اإلثيوبي، 
فيتسوم أرغا، إن بالده تتطلع لتصبح مركز 
التصنيع في أفريقيا بحلول 2025. وتعفي 
الحكومة أصحاب املصانع في هذه املناطق، 
من ضريبة الدخل ملدة خمس سنوات، كما 

تعفيهم من جمارك ورسوم استيراد السلع 
الرأسمالية ولوازم اإلنشاءات.

تنقيب عن النفط في تركيا
قال وزير الطاقة واملوارد الطبيعية التركي، 

فاتح دونماز، إن بالده ستبدأ حفر آبار 
في مياه البحر املتوسط الضحلة للتنقيب 

عن النفط والغاز، بعد أن بدأت بأعمال 
حفر أول بئر في املياه العميقة، جنوب 
البالد. جاء ذلك، في مراسم بدء أعمال 

التنقيب في املياه الضحلة، قبالة سواحل 
والية مرسني جنوبي تركيا، أول من أمس. 
 بحفر بئرين 

ً
وأضاف دونماز »سنقوم أوال

في مياه البحر الضحلة في مناطقنا شرق 
البحر األبيض املتوسط«. وأكد أن بالده 
»ستواصل أعمال التنقيب، مهما كانت 
النتائج عقب البدء بحفر اآلبار التي تم 

تخطيطها وتصميمها بشكل كامل من 
قبل مهندسني أتراك«. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

19
المالية  النفقات  يبلغ حجم 
ــة  ــوازن ــم فـــي مـــشـــروع ال
المقبل  للعام  الــعــراقــيــة 
عراقي  دينار  تريليون   128.4
دوالر(،  مليارات   108 )نحو 
 22.8 يــبــلــغ  ــي  ــال م بــعــجــز 
)نحو 19 مليار  تريليون دينار 

دوالر(.

تقارير عربية

أسواقمال وسياسة

قال برنامج األغذية العاملي التابع 
ــــس الـــثـــالثـــاء،  ــم املـــتـــحـــدة أمـ لـــأمـ
الحديدة  ميناء  فــي  العمليات  إن 
ــت إلــــــى قـــرابـــة  ــعــ ــراجــ ــنـــي تــ ــمـ ــيـ الـ
النصف خالل أسبوعني لعزوف 
تفاقم  بسبب  الــشــحــن  شــركــات 
الواقعة  املدينة  فــي  األمــن  انــعــدام 

تحت سيطرة الحوثيني.
القمح  تراجع توريد  أن  وأضــاف 
واإلمــدادات األخرى سيؤثر على 
مــخــزون الـــغـــذاء فــي الــبــالد التي 
فيها  مليون شخص  يــواجــه 14 
خــطــر املــجــاعــة، وذلـــك فــي ضــوء 
الـــــــــواردات  مــــن   % 70 وصـــــــول 
إلـــى الــيــمــن عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة 

الحيوي.
ــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم بــرنــامــج  ــ وأكــ
األغذية العاملي إيرفيه فيروسيل 
حجم على 

ُ
أن »شركات الشحن ت

مــا يــبــدو عــن الــتــوجــه إلـــى ميناء 
الحديدة بسبب ارتفاع مستويات 

انعدام األمن في املدينة«.

شركات 
الشحن 

تعزف عن 
الحديدة الرباط ـ مصطفى قماس

تخوض الحكومة املغربية جولة جديدة من 
الوقود، خال  توزيع  مع شركات  املباحثات 
ــع تــســقــيــف  ــ ــهـــدف وضـ األســــبــــوع الـــحـــالـــي، بـ
ــا، بــمــا يــســاعــد عــلــى حــصــر أســعــار  أربـــاحـــهـ
بها،  تنأى  مستويات  في  والبنزين  السوالر 

نسبيا، عن تقلبات السوق العاملية.
يعني التسقيف، حسب وزارة الشؤون العامة 
والحكامة، تحديد حد أقصى ألرباح شركات 
الــوقــود، بعد األخــذ باالعتبار السعر  توزيع 
الـــــذي اشـــتـــرت بـــه تــلــك الــســلــعــة مـــن الــســوق 
أنــه يجب أن تكون  الـــوزارة  الدولية. وتعتقد 
أرباح شركات توزيع الوقود قد تراجعت في 

الفترة األخيرة إلى املستوى الذي كانت فيه 
الــحــكــومــة تــتــدخــل مــن أجـــل تــحــديــد األســعــار 

قبل تحريرها في 2015.
وتــــؤكــــد أن بـــنـــيـــة األســـــعـــــار مــــعــــقــــدة، حــيــث 
والنقل  والتخزين  االســتــيــراد  كلفة  تتضمن 
وأرباح شركات التوزيع وأرباح محطات بيع 

الوقود، غير أن العاملون بالقطاع يشيرون، 
ــــى الـــــــدور الـــحـــاســـم لـــلـــضـــرائـــب فــي  كــــذلــــك، إلـ

تحديد سعر الوقود.
ــة عــــن إثــــــــارة مـــوضـــوع  ــكـــومـ ــكـــف الـــحـ ولــــــم تـ
التسقيف منذ مايو/ أيار املاضي، بعد تقرير 
بــرملــانــي حــــول املــنــافــســة فـــي ســــوق الـــوقـــود، 
حيث لوحت باللجوء إليه في حال عدم أخذ 

املوزعن األسعار الدولية باالعتبار.
ـــر الــــشــــؤون الـــعـــامـــة والــحــكــامــة،  ويــعــقــد وزيــ
ــدا الخميس،  لــحــســن الــــــداودي، اجــتــمــاعــا، غـ
مــع شــركــات تــوزيــع الــوقــود، بــهــدف مناقشة 
مــســألــة تــحــديــد أربــاحــهــا، بــمــا يــســاعــد على 
التحكم فــي األســـعـــار. وكـــان املــتــحــدث باسم 
عقب  أشــار  قــد  الخلفي،  مصطفى  الحكومة، 

مباحثات  أن  إلــى  األخــيــر،  الحكومة  مجلس 
املــوزعــن ستتسارع فــي األيــام  الحكومة مــع 
املقبلة مــن أجــل الــوصــول إلــى إطـــار قانوني 

ألسعار الوقود باملغرب.
ويعتبر الداودي في مقاربته لهذا املوضوع، 
أنــه إذا تجلى لــه، خــال االجــتــمــاع، أن أربــاح 
األمــر على ما هو  الشركات عادية، فسيبقى 
عليه، أما إذا حدث غير ذلك وأرادوا زيادتها، 
فـــمـــن املـــمـــكـــن أن يــتــخــذ قــــــرار تــســقــيــف تــلــك 
ــداودي بـــأن دخــــول تسع  ــ ــاح. وصــــرح الــ ــ األربــ
شــركــات جــديــدة قــطــاع الـــوقـــود بــاملــغــرب في 
الفترة األخيرة، سيفتح املجال أمام منافسة 
كــبــيــرة بـــن الـــشـــركـــات، مـــا ســيــنــعــكــس على 

توسيع شبكة محطات الوقود.
وكان العاملون بالقطاع قد طالبوا في جولة 
مفاوضات سابقة مع الحكومة بهامش ربح 
أدنى 1.10 درهم في اللتر الواحد، موزعة بن 

املوزعن وأصحاب املحطات.
ــع فــي  ــ ــوزيــ ــ ــتــ ــ الــ غــــيــــر أن مـــمـــثـــلـــي شــــــركــــــات 
ــتـــرحـــوا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلــك  ــفـــاوضـــات اقـ املـ
ــح، هـــامـــشـــا إضـــافـــيـــا لـــفـــائـــدة املـــوزعـــن  ــربــ الــ

يتغير تبعا لألسعار في السوق الدولية.
وأوصـــــــــوا بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــغــيــيــر الــضــريــبــة 
الداخلية على استهاك الوقود، تبعا للسعر 
التخفيف  املكرر، من أجل  للغازوال  املرجعي 
من اآلثار املترتبة على ارتفاع سعر النفط في 

السوق الدولية كما حدث في وقت سابق.
وتظهر بيانات حديثة ملكتب الصرف املغربي 
)حـــكـــومـــي( أن قــيــمــة مــشــتــريــات املـــغـــرب من 
منتجات الطاقة ارتفعت بنسبة 19.4% خال 
األشــهــر الــتــســعــة األولــــى مــن الــعــام الــجــاري، 

لتصل إلى نحو 6.37 مليارات دوالر.
ــربـــي عــمــر  ــغـ مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــقــد الـــخـــبـــيـــر املـ
»العربي الجديد«، أن  الفطواكي، في حديثه لـ
ذات  املشاكل  يستحضر  أن  يجب  التسقيف 
الصلة باالستثمارات من أجل تأمن املخزون 
يعود  هاجس  وهــو  للمملكة،  االستراتيجي 
بعد  املستوردة،  التوزيع  لشركات  تجسيده 

إقفال املصفاة الوحيدة للمملكة.
قـــرار التسقيف يجب أال يــؤثــر على  وأكـــد أن 
اســتــثــمــارات شــركــات الــتــوزيــع فــي التخزين، 

معتبرا أن بلورة التصور حول ذلك التوجه 
يجب أن يتوالها خبراء مستقلون.

وكـــــــان الـــــوزيـــــر املـــكـــلـــف بــــالــــشــــؤون الـــعـــامـــة 
والـــحـــكـــامـــة قــــد أكـــــد أن ذلـــــك الــتــســقــيــف لــن 
يحتاج سوى إلى قرار موقع من قبله، وليس 
مرسوما من رئيس الحكومة. غير أن حكومة 
سعد الدين العثماني تريثت، بعد ذلك، حيث 
برر ذلك بانتظار ما ستسفر عنه العقوبات 
األمــيــركــيــة املــفــروضــة فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 

األول على إيران.
وأوردت الحكومة مبررا آخر يتمثل في ربط 
القرار بتعين رئيس مجلس املنافسة، الذي 
يفترض أن يفتي في مسألة مدى وجاهة قرار 
التسقيف. وكان مجلس املنافسة قد رّكز في 
الــعــام املــاضــي، على دراســـة ملف املحروقات 
بعد طلب رأي من قبل جمعية محلية حول 
األسعار غير املجلس الذي لم يتمكن من نشر 

رأيه بسبب عدم تعين رئيس جديد له.
إلى  رفعتها  الــتــي  الــشــكــوى  الجمعية  وبــنــت 
املــجــلــس عــلــى شـــكـــوك حــــول لـــجـــوء شــركــات 
التوزيع إلى االتفاق حول األسعار في السوق 
بــمــا يــخــالــف الـــقـــانـــون. غــيــر أنـــه بــعــد تعين 
الــرئــيــس الــجــديــد، مــن قــبــل الــعــاهــل املــغــربــي 
مــحــمــد الــــســــادس، قــبــل أيــــــام، عــــاد املــتــحــدث 
بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة مــصــطــفــى الـــخـــلـــفـــي، يـــوم 
الخميس املاضي، ليؤكد أنه ال تدبير جديدا 
في املدى القصير.  مصدر مطلع، رفض ذكر 
الجديد«،  »العربي  لـ فــي حديثه  قــال  اســمــه،  
إن هناك حاجزا نفسيا يحول دون الحكومة 
واتخاذ قرار التسقيف، حيث إن هذا التدبير 
سيجعلها مسؤولة عن أي ارتفاع في األسعار 
املحطات  مــن  العديد  وعــمــدت  املستقبل.  فــي 
التابعة لشركات التوزيع، إلى خفض أسعار 
الفترة األخــيــرة، بعد  فــي  البنزين والــســوالر 

تراجع سعر البرميل في السوق.
وينتظر أن تواصل الشركات خفض األسعار 
املقبل، حيث  األول  أول ديسمبر/ كانون  في 
يـــرتـــقـــب أن يـــصـــل الــتــخــفــيــض إلـــــى حـــوالـــي 
نصف درهم للتر السوالر والبنزين، بالنظر 
ملــســتــوى ســعــر الــبــرمــيــل الــحــالــي فــي الــســوق 

العاملي خال الفترة األخيرة.

»منحة السفر« تتحّول إلى سرابالمغرب يفاوض حول أرباح شركات الوقود

)Getty( 9 شركات جديدة تدخل لالستثمار في قطاع الوقود

الجزائر ـ حمزة كحال

يـــعـــود مـــع عـــطـــات نــهــايــة الــســنــة في 
السفر«  »منحة  عن  الحديث  الجزائر، 
التي يندفع الجزائريون إلى اقتنائها 
من البنوك خــال هــذه الفترة، لقضاء 
إذ يشتكي  الـــبـــاد،  عــطــاتــهــم خــــارج 
كفايتها  وعـــدم  قلتها  مــن  املــواطــنــون 

ملتطلباتهم أثناء السفر.
استقبال  في  البنوك  شبابيك  وبــدأت 
ــراء »مــنــحــة  ــ الـــعـــشـــرات مـــن طــلــبــات شـ
الــســفــر« الـــتـــي ال تــتــعــدى قــيــمــتــهــا ما 
يـــعـــادل 15 ألــــف ديـــنـــار مـــن الــعــمــات 
األجنبية أي حوالي 140 دوالرا و120 
يورو، فيما ترفض العديد من البنوك 
بـــيـــع الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة لــلــمــســافــريــن 

خارج الباد بحجة عدم توفرها.
ــقــــرات الـــبـــنـــك الـــخـــارجـــي  ــد مــ ــ ــــي أحـ وفـ
الـــجـــزائـــري )عـــمـــومـــي( فـــي الــعــاصــمــة 
بعد  يتشكل  الطابور  بــدأ  الجزائرية، 
مــرور دقــائــق قليلة عــن فتح شبابيك 
الـــبـــنـــك، والــــكــــل يـــحـــمـــل جـــــــواز ســفــره 

وينظر بترقب نحو مقدمة الطابور.

ذرائع البنوك 
ومحنة العمالء

يــــقــــول الــــشــــاب أمـــــن شــيــخــيــب الــــذي 
يــســتــعــد لــلــســفــر إلــــى فــرنــســا لــقــضــاء 
الجديد«  »العربي  لـ الصيفية  العطلة 
محنة  إلــى  تحولت  السفر  »منحة  إن 
بــالــفــعــل، طـــابـــور طــويــل القــتــنــاء 140 
دوالرا ال تــكــفــي حــتــى لــقــضــاء 3 أيــام 
في بعض الدول، كان األجدر أن تحرر 
املنحة ويسمح لنا باقتناء ما يضمن 

لنا كرامتنا«.
من جانبه عبر املواطن كمال البانجي 
عـــن امــتــعــاضــه مـــن الـــوقـــوف كـــل سنة 
إذ  السفر،  منحة  القتناء  طوابير  فــي 
قــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »البنوك 
الـــذرائـــع من  أصــبــحــت تتعمد إيــجــاد 
ــة الــصــعــبــة  ــلـ ــمـ ــعـ أجــــــل رفــــــض بـــيـــع الـ

حماية  وذلـــك  العطل  فــي  للجزائرين 
لسيولتها املالية«. ولفت البانجي إلى 
ليلة  لن تكفيه لقضاء  يــورو  أن »120 
واحدة في مدريد أو باريس من حيث 

تغطية ثمن الفندق واألكل والتنقل«.
أما دليلة شعبان فتقول إنها معتادة 
عــلــى الــســفــر فــي كــل ســنــة مــرتــن على 
ــل لــلــســيــاحــة فـــي الـــخـــارج، وعـــادة  األقــ
مــا تــكــون وجــهــتــهــا الــــدول األوروبـــيـــة 
األقـــل تكلفة مــن حيث اإلقــامــة واألكــل 
ــرار إســبــانــيــا واملــجــر   والــنــقــل، عــلــى غــ
وتـــــــركـــــــيـــــــا. وتـــــضـــــيـــــف أنــــــهــــــا »رغــــــــم 
ــاريــــف  ــة ملــــصــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــدقـ ــ حــــســــابــــاتــــهــــا الـ
ــا، ال يــمــكــنــهــا بــــأي حــــال من  رحـــاتـــهـ
األحوال الوصول إلى معادلة تجعلها 
من  املــمــنــوحــة  الــســفــر  بمنحة  تكتفي 
أن ميزانية  إلى  البنوك«، مشيرة  قبل 
عطلة 6 أيام لشخص واحد ال تقل عن 

500 يورو.
ــري لــلــنــقــد  ــزائــ ــجــ ويـــنـــص الــــقــــانــــون الــ
ــــن  ــــواطـ مـ »كـــــــــل  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ والــــــــصــــــــرف 
جــزائــري مقيم يــرغــب فــي الــســفــر إلــى 
الــخــارج يحق لــه االســتــفــادة مــن »حق 
الــــصــــرف«، ويـــتـــم تــحــديــد الــقــيــمــة من 
القانون  وُيعرف  املركزي«،  البنك  قبل 
القيمة املالية التي يتقاضاها املواطن 
أو»املنحة  السفر«  عــاوة  أو  »منحة  بـ

السياحية«.
وتــقــدم املــنــحــة بــتــقــديــم تــذكــرة السفر 
والــتــأكــيــد عــلــى الـــخـــروج مـــن الـــبـــاد، 
عليها  يــعــاقــب  مــخــالــفــة  أي  فــــإن  وإال 
لبنك  وتــتــرك  الحــقــا،  منها  بالحرمان 
الـــجـــزائـــر الــســلــطــة لــتــقــديــر مــســتــوى 
املنحة، والتي حددها سنة 1997 بـ15 
ألف دينار جزائري، وما يعادلها من 
الــعــمــات األجــنــبــيــة لــكــل ســنــة، وتــقــدر 
الــقــيــمــة بــالــنــصــف فـــي حــالــة األطــفــال 
الــبــالــغــن أقـــل مــن 15 ســنــة، وال يمكن 

ترحيل املنحة من سنة إلى أخرى.
وبالرغم من التعهدات املستمرة التي 
أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة ملــراجــعــة »مــنــحــة 

السفر« استجابة لنداء الجزائرين إال 
الــوعــود لم تتحقق حتى اآلن.  أن تلك 
كما يستبعد الخبراء أن يراجع البنك 
السفر« في ظل  املــركــزي قيمة »منحة 
الـــظـــروف االقــتــصــاديــة الــحــالــيــة التي 
الــبــاد خــاصــة وأنــهــا تكلف  تعيشها 
الـــبـــاد مـــا يـــقـــارب 231 مــلــيــون دوالر 
ســنــويــا، حــســب األرقــــام الـــصـــادرة عن 

البنك املركزي الجزائري.

السياحية أهم
ــالــــي جـــمـــال نـــور  وحـــســـب الــخــبــيــر املــ
»العربي الجديد«، فإن »منحة  الدين لـ
القانوني  اإلطـــار  حــال  تترجم  السفر 
املــنــظــم لــلــبــنــوك فـــي الـــجـــزائـــر، والـــذي 
ال يــتــمــاشــى مـــع األوضـــــــاع الــحــالــيــة، 
الــجــزائــر ســنــة 1997 ليست  فـــظـــروف 

نفسها اليوم، فكل شيء تغير«.
وأضــــــاف نــفــس املـــتـــحـــدث أن »مــنــحــة 
السفر الجزائرية تبقى األدنى إقليميا 
يستفيد  التونسي  فاملواطن  وعربيا، 
مـــن مــقــابــل 6000 ديـــنـــار تــونــســي أي 
كمنحة سياحية سنوية  دوالر   2700
علما أن الناتج املحلي الخام التونسي 
املنحة  أمــا  بــــ45.6 مليار دوالر،  يــقــدر 
السياحية التي يستفيد منها املواطن 
املغربي فإنها أهم، حيث تصل إلى 40 
ألـــف درهـــم أو مــا يــعــادل 3700 دوالر 
درهــم  آالف   10 إليها  يضاف  سنويا، 
الناتج  للشراء عبر اإلنترنت علما أن 
ـــ96.73 مليار  ــ املــحــلــي املــغــربــي يــقــدر بـ

دوالر«.
مـــن جــانــبــه قـــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«  فــــارس مـــســـدور لـــ
إن كــل هــذه الــظــروف تــدفــع املواطنن 
إلـــى الــتــوجــه نــاحــيــة الــســوق الــســوداء 
للعملة، التي يلجأ إليها كل من يرغب 
فــــي الـــســـفـــر أو تـــحـــويـــل الــعــمــلــة بــمــن 
ــك اإلطـــــــارات واملـــســـؤولـــون في  فـــي ذلــ
الدولة، فالوضع القائم يجعل من هذه 

»السوق الرابح األكبر«.

الجزائرطاقة

اجتماع مع شركات 
توزيع الوقود لبحث 

تطورات األسواق
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موسى مهدي

ضــغــوط الــرئــيــس دونــالــد ترامب 
ــعــــوديــــة  ــة عــــلــــى الــــســ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ املـ
لــخــفــض األســـعـــار لــيــســت مــضــرة 
فقط بالدول النفطية داخــل وخــارج منظمة 
تعتمد  التي  العربية  الـــدول  »أوبـــك، خاصة 
فــي مـــواردهـــا املــالــيــة عــلــى مــبــيــعــات الــنــفــط، 
ولكنها قد تنعكس سلبًا على صناعة النفط 
ــيـــركـــي نــفــســهــا إذا واصــلــت  الـــصـــخـــري األمـ

أسعار النفط هبوطها.
ــل بــريــس«، أمس  وحــســب تقرير نــشــرة »أويـ
ــإن الــتــدهــور الــكــبــيــر فـــي أســعــار  الـــثـــاثـــاء، فـ
ــاري حــالــيــًا يـــهـــّدد الـــعـــديـــد من  ــجــ الــنــفــط الــ
باإلفاس، خاصة  الصخري  النفط  شركات 
تــلــك الــتــي لــيــســت لــديــهــا احــتــيــاطــات مالية 
كافية وتعتمد على االقتراض من املصارف 

في تسيير أعمالها. 
ويرى العديد من مديري الشركات أن سعر 
االنقاب في دورة انتعاش النفط الصخري 
األســعــار  انخفضت  إذا  لكن  دوالرًا،   50 هــي 
تحت 60 دوالرًا، فإن إنتاج النفط الصخري 
التي  املستويات  عــن  سينخفض  األمــيــركــي 
الــطــاقــة  مـــعـــلـــومـــات  إدارة  مــــن  كــــل  قـــدرتـــهـــا 

األميركية ووكالة الطاقة الدولية. 
ــة الــــدولــــيــــة أن إنـــتـــاج  ــاقـ ــطـ ــة الـ ــالــ وتــــــرى وكــ
الخامات الصخرية في أميركا ستتضاعف 
مـــن مــســتــويــاتــهــا الــحــالــيــة إلـــى 9.2 مــايــن 
وستمثل   .2025 عــام  بحلول  يوميًا  برميل 
ــادة إنـــتـــاج الــنــفــط األمــيــركــي »الــتــقــلــيــدي  ــ زيـ
زيــادة  والصخري« نسبة 75% من إجمالي 
تقديرات  النفط، حسب  من  العاملي  اإلنــتــاج 

الوكالة الدولية. 
ومن املتوقع أن يرتفع إنتاج النفط األميركي 
بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا خال العام 
املقبل 2019. ولكن هذه التقديرات بنيت على 
أساس تواصل ارتفاع النفط فوق 70 دوالرًا. 
ولــكــن يــاحــظ أن أســعــار النفط سجلت في 
اآلونة األخيرة انخفاضًا كبيرًا، فاجأ العديد 
من تجار ووسطاء النفط في أسواق الطاقة. 
ــريـــس«، فــإنــه وفــي  وحــســب تــقــريــر »أويـــــل بـ
حـــال انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط إلـــى أقـــل من 
الــصــخــري  الــنــفــط  شـــركـــات  فــــإن  دوالرًا،   50
ســـتـــواجـــه خـــســـائـــر ضـــخـــمـــة، ربــــمــــا تــخــرج 

العديد منها من السوق النفطي. 
ــم الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي أدخــلــتــهــا  ــ ورغـ
ــفــــط الــــصــــخــــري فـــــي اإلنــــتــــاج  ــنــ ــنــــاعــــة الــ صــ
وتفتيت  الــهــايــدرولــكــي  التكسير  وعمليات 
الصخور وإخــراج النفط املحبوس داخلها، 
ال تــــــــزال كـــلـــفـــة اســــتــــخــــراج بـــرمـــيـــل الــنــفــط 
دوالرًا   50 ــفــــوق  تــ أمــــيــــركــــا  فــــي  الــــصــــخــــري 
ــفـــط قــلــيــلــة  ــتــــوســــط. وتــــوجــــد آبـــــــار نـ فــــي املــ
ــا الــشــمــالــيــة،  فـــي واليـــتـــي تــكــســاس وداكــــوتــ
اإلنــتــاج  كلفة  تنخفض  بــالــنــفــط،  الغنيتن 
فيهما إلى 40 دوالرًا.  ومن بن هذه الحقول 
الغنية بالنفط الصخري حقول برميان في 
التي  تكساس ونيومكسيكو، وهي الحقول 
تشرين  أكتوبر/  فــي  قياسيًا  إنتاجًا  بلغت 
األول املاضي بلغ 1.3 مليون برميل يوميًا. 
وهــذا املعدل يقترب من إنتاج كل من ليبيا 

وسلطنة ُعمان. 
ــيـــارديـــر  ــلـ ــذه الـــحـــقـــول املـ ــ ــلـــك مـــعـــظـــم هــ ويـــمـ
أميركا  فــي  الـــذي يطلق عليه  هـــام  هـــارولـــد 
بكثافة  استثمر  إذ  الصخري«،  النفط  »أبــو 
فـــي صــنــاعــة الــنــفــط الـــصـــخـــري وخـــســـر في 
دورة كــســاد أســـعـــار الــنــفــط الــســابــقــة قــرابــة 
10 مــلــيــارات دوالر، قــبــل أن تــعــود األســعــار 

لارتفاع ويعود لتعويض خسائره. 
جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة  ونسبت 
قوله »نستطيع تحقيق  امللياردير هام  إلى 
أربـــاح حتى إذا انخفضت األســعــار إلــى 40 
يمكن  »ال   

ً
ــائـــا قـ اســــتــــدرك  ولــكــنــه  دوالرًا«. 

ــاح  ــ أن نــبــيــع ثـــروتـــنـــا الــنــفــطــيــة مـــقـــابـــل أربـ
هامشية«. وامللياردير هام من املحظوظن، 
ــواًل نــفــطــيــة فــــي مــنــاطــق  ــقــ إذ إنـــــه يــمــلــك حــ
للعديد  بالنسبة  أمــا  بــاالحــتــيــاطــات،  غنية 
مــن الــشــركــات فـــإن الــســعــر الـــذي يفصل بن 
زيادة إنتاج النفط الصخري وعودة اإلنتاج 
»وول  دوالرًا.  وحــســب   50 هــي  لانخفاض 

لندن ـ العربي الجديد

وســــط مـــخـــاوف مـــن عــــدم تــمــريــر الــبــرملــان 
الــبــريــطــانــي التــفــاق بــريــكــســت الـــذي أجـــازه 
ــاد األوروبــــــــــي فــــي عـــطـــلـــة األســــبــــوع  ــ ــحـ ــ االتـ
املــاضــي، دخــل الــرئــيــس تــرامــب على الخط 
مــحــذرًا مــن االتـــفـــاق، ولــيــمــنــح بــذلــك التيار 

املعارض لاتفاق مزيدًا من الدعم. 
وحــســب صــحــيــفــة » فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز«، 
فــإن الرئيس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب قال 
إن االتفاق يصب في صالح أوروبــا ويأتي 

ستريت جــورنــال«، فــإن عــدة شــركــات كبرى 
فــي إنــتــاج النفط الــصــخــري تــرى ذلـــك. ومن 
بــن هــذه الشركات »أي أو جــي« و»وييتنغ 
بــتــرولــيــوم« الــلــتــان تــقــوالن إنــه مــن الصعب 
ــاح تــحــت هـــذا الــســعــر. فـــي هــذا  ــ تــحــقــيــق أربـ
الـــصـــدد يــشــيــر الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
ــتــــرولــــيــــوم«، مـــايـــكـــل ســتــيــفــنــز،  »ويـــيـــتـــنـــغ بــ
الــكــلــفــة  ســعــر  هـــو  50 دوالرًا  ســعــر  أن  إلــــى 
بالنسبة إلينا.  وياحظ أن سعر خام غرب 
املــعــدل، إذ  تكساس يقترب بسرعة مــن هــذا 
ــد إلـــى 51 دوالرًا  إنـــه يــتــجــاوزه بــــدوالر واحـ
للبرميل. وذلك حسب سعر التداول الذي تم 
في بورصة لندن أمس الثاثاء.  وفي دورة 
السعودية  سببتها  الــتــي  السابقة  الــكــســاد 
بـــإغـــراق الـــســـوق بــالــنــفــط، تــكــبــدت شــركــات 

النفط في أميركا خسائر ضخمة  وتعرض 
تكساس  في  الصخري  النفط  حقول  معظم 
»العربي  نشرتها  تقارير  وحسب  لخسائر. 
 
ً
الــجــديــد« وقــتــهــا، فــإنــه تـــم إغــــاق 61 حــقــا

فــي أمــيــركــا، كــذلــك خــفــضــت شــركــات النفط 
الصخري العديد من الوظائف.

أسعار  فقدت  األول  تشرين  أكــتــوبــر/  ومنذ 
الــنــفــط األمــيــركــي الخفيف مــن نــوعــيــة غــرب 
هبطت  إذ  قيمتها،  مــن   %30 نحو  تكساس 
إلــى حوالى 51 دوالرًا، وهــو مستوى قريب 
ـــ50 دوالرًا الــــذي يــهــدد  ــ جـــدًا مـــن مــســتــوى الـ

دورة انتعاش النفط الصخري. 
ويرى »جي بي مورغان«، حسب التوقعات 
التي نشرها فــي مــذكــرة األسبوع  الــجــديــدة 
ــام غـــرب تكساس  ــإن مــتــوســط خـ املـــاضـــي، فـ

ر ترامب مساء 
ّ
على حساب بريطانيا.  وحذ

فاق الطاق الذي تّم توقيعه 
ّ
 ات

ّ
اإلثنن من أن

حاد األوروبــي قد 
ّ
حدة واالت

ّ
بن اململكة املت

يضّر بالتجارة بن واشنطن ولندن.
وحــســب وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس، قـــال تــرامــب 
ــه 

ّ
أن البيت األبــيــض »يــبــدو  لصحافين فــي 

حاد األوروبــــي«، غير 
ّ
ــفــاق جّيد جــًدا لات

ّ
ات

أنــه أضــاف »علينا أن نــرى بشكل جــّدي ما 
بالقيام  حدة 

ّ
املت للمملكة  كان سيسمح  إذا 

بالتجارة أم ال«. 
وأضاف ترامب »إذا نظرتم إلى االتفاق، قد 

ال يــكــونــون قــادريــن عــلــى الــقــيــام بالتجارة 
معنا، وهذا لن يكون أمًرا جّيًدا«. 

ذلك  يريدون  هم 
ّ
أن أعتقد  »ال  قائا:  وأردف 

 من شأن هذا أن »يشّكل 
ّ
على اإلطــاق« ألن

اتــفــاق«  إلــى  بالنسبة  كبيرة  سلبية  نقطة 
بريكست.

وعلى الرغم أن أكاديمين بريطانين قالوا 
إن االتفاق ينص على أن بريطانيا ال يحق 
ــرام اتــفــاقــات تــجــاريــة خـــال الــفــتــرة  ــ لــهــا إبـ
االنتقالية التي حددت حتى العام 2020، إال 
أن رئيسة الــوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
بعقد  لبريطانيا  يسمح  االتــفــاق  إن  قــالــت 

اتفاق ملنطقة تجارة حرة مع أميركا.
وطوى االتحاد األوروبــي واململكة املتحدة 
صفحة تاريخية من عاقاتهما يوم األحد، 
 عـــبـــر إبــــــــرام اتــــفــــاق انـــفـــصـــال ُيـــفـــتـــرض أن 
أكثر من  ينهي عاقات مضطربة استمرت 

أربعن عامًا. 
العاقة  كيفية  يتناول  لم  االتــفــاق  أن  يذكر 
التجارية بن بريطانيا واالتحاد األوروبي 
ــــم أنـــه  بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــفـــتـــرة االنـــتـــقـــالـــيـــة، رغـ
 من أشكال املتاجرة املرنة بن 

ً
اقترح شكا

الطرفن. وتمكنت رئيسة الــوزراء عبر هذا 
 االتــفــاق فــي حــال إجــازتــه مــن قــبــل الــبــرملــان

 مـــن تـــفـــادي خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن أوروبــــا 
الــنــقــطــة  ــذه  ــ ــ ــاريــــة، وهـ تــــجــ تـــرتـــيـــبـــات  دون 
تـــحـــســـب لـــصـــالـــحـــهـــا مـــــن قــــبــــل الــــشــــركــــات 

واألعمال التجارية.
وأكــــــدت رئــيــســة الــــــــوزراء مــــاي األحـــــد بعد 
 الـــقـــمـــة أن اتـــفـــاق خـــــروج املــمــلــكــة املــتــحــدة 
من االتحاد األوروبي »هو الوحيد املمكن«، 
فـــي تــصــريــحــات تــتــقــاطــع مـــع مـــا ســبــق أن 
أعــلــنــه رئـــيـــس املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة جــان 

كلود يونكر.

الرئيس  النفط في سبيل إرضــاء  املزيد من 
األميركي دونالد ترامب.

لندن، حسب رويترز، تراجعت أسعار  وفي 
الــنــفــط أمــــس الـــثـــاثـــاء تــحــت ضــغــط إنــتــاج 
السعودية القياسي رغم مساعي أكبر منتج 
ــك لــخــفــض اإلمـــــــدادات قــبــل اجــتــمــاع  فـــي أوبــ
املقبل.  ونزل  األســبــوع  النمسا  املنظمة في 

ــيـــاس الـــعـــاملـــي بـــرنـــت فــــي الــعــقــود  ــقـ ــام الـ ــ خـ
اآلجلة لفترة وجيزة عن 60 دوالرًا للبرميل 
ثم عاود االرتفاع إلى 60.16 دوالرًا، ليصبح 
0.5% عن  يــعــادل  بــمــا  منخفضًا 32 ســنــتــًا، 
اإلغاق السابق. وتراجع خام غرب تكساس 
الــوســيــط األمــيــركــي فــي الــعــقــود اآلجــلــة 45 

سنتًا أو 0.9% إلى 51.18 دوالرًا للبرميل.
ــد قـــال  ــ ــي قــــطــــاع الـــنـــفـــط قـ ــ وكــــــــان مــــصــــدر فـ
يـــوم االثــنــن لــرويــتــرز، إن الــســعــوديــة زادت 
إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط إلـــى أعــلــى مستوياته 
الثاني،  تشرين  نوفمبر/  فــي  اإلطـــاق  على 
ت ما بن 11.1 مليونًا و11.3 مليون 

ّ
إذ ضخ

برميل يوميًا منذ بداية الشهر. 
وفقدت أسعار النفط نحو ثلث قيمتها منذ 
أوائل أكتوبر/تشرين األول، متأثرة بتخمة 

بدأت تظهر في املعروض وضعف األسواق 
نتيجة  املتعاملون  ويترقب  عمومًا.  املالية 
اجــتــمــاع مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي بــويــنــس 
آيــــــــرس، وكــــذلــــك نــتــيــجــة اجـــتـــمـــاع مــنــظــمــة 

البلدان املصدرة للبترول )أوبك(.
ــراء  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــر الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــن ســـــــيـــــــد، كـ ــســ ــ وقـــــــــــــال حــ
ــــدى »اف.اكــــــــس.تــــــــي.ام »  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــن لـ
إنــه »سيكون  اآلجــلــة،  العقود  فــي  للوساطة 
مــن الــصــعــب مــعــرفــة االتــجــاه الـــذي ستسير 
ــى أن  فــيــه األســــعــــار فـــي املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة، إلــ
أوبــك  واجتماع  العشرين  قمة  نتيجة  نعلم 
)كانون  ديسمبر  من  الــســادس  في  السنوي 
األول(«. ولكن حتى اآلن تتكاتف عوامل عدة 
لــخــفــض أســـعـــار الــنــفــط، مـــن بــيــنــهــا الــحــرب 
الــتــجــاريــة املــشــتــعــلــة بـــن بــكــن وواشــنــطــن 

ومـــحـــاوالت بـــن ســلــمــان املــســتــمــرة إلرضـــاء 
 في اإلفات 

ً
الرئيس ترامب وبأي ثمن، أما

مــن جريمة خــاشــقــجــي.  وفــي الــصــدد ذاتــه، 
جـــورنـــال«،  ســتــريــت  »وول  صحيفة  كشفت 
ــي، عــــن تــغــيــر  ــ ــاضـ ــ ــوع املـ ــ ــبـ ــ ــقـــريـــر األسـ فــــي تـ
فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــســعــوديــة بــعــد الــطــلــب 
األميركي، فقد بدأت اململكة بزيادة إنتاجها 
النفطي بعد أن حرصت أكثر من عام ونصف 

العام على خفضه لدعم األسعار. 
 عن 

ً
ــرت الــصــحــيــفــة فـــي الــتــقــريــر، نـــقـــا ــ وذكــ

زادت  ــة  ــوديــ ــعــ ــســ الــ أن  ســــــعــــــودي،  مــــصــــدر 
إنتاجها النفطي خال مايو/ أيار بأكثر من 
100 ألف برميل من النفط في اليوم، وبذلك 
المس إنتاج النفط السعودي مستوى الـ10 

ماين برميل في اليوم.

النفط الصخري

ترامب يحذر: اتفاق بريكست يضر ببريطانيا

)Getty( شركات قلقة من هبوط األسعار أكثر

)Getty( العالم أدمن الدوالر)Getty( ماي تجاوزت عقبة أوروبا ولكن أمامها صخرة البرلمان

)Getty( ميركل تواجه ضغوطًا بسبب الهجرة

50 دوالرًا هو الحد الفاصل 
بين الربح والخسارة 

لشركات النفط الصخري

األميركي سيبلغ في املتوسط 62.20 دوالرًا 
للبرميل، بانخفاض قدره ثاثة دوالرات عن 
ــص توقعاته 

ّ
الــتــقــديــرات الــســابــقــة. كــذلــك قــل

لسعر »برنت« في 2019 بدوالر واحد إلى 63 
دوالرًا للبرميل مقارنة بالتقديرات السابقة، 
»نــايــمــكــس« إلــى  بــيــنــمــا خــفــض تــوقــعــاتــه لـــ

58.25 دوالرًا للبرميل.
ــان«،  ــ ــورغــ ــ وقــــــــال املـــحـــلـــل فـــــي »جــــيــــه بـــــي مــ
ــانـــدي، فـــي املــــذكــــرة، إنــه  ــابـ ــشـ أبــهــيــشــيــك ديـ
رغـــم الـــتـــوتـــرات الــجــيــوســيــاســيــة واملــخــاطــر 
املستمرة بشأن نقص املعروض الذي ال يزال 
يمثل مخاطر خال النصف الثاني من العام 
الجاري، فإن األسعار ستنخفض مع نهاية 
الــعــام وســتــواصــل هبوطها فــي عـــام 2019. 
ــــى ضــخ  ــتـــى اآلن تــســعــى الـــســـعـــوديـــة إلـ وحـ

الشركات تتخوف من اإلفالس 
مع تراجع األسعار

ــن قـــبـــل الـــجـــمـــاعـــات  رغـــــم االحــــتــــجــــاج مــ
ــا عــلــى  ــيـ ــانـ ــي أملـ الــيــمــيــنــيــة املـــتـــطـــرفـــة فــ
ــة إلــــى  ــاجــ الـــــهـــــجـــــرة، فـــــــإن أملــــانــــيــــا بــــحــ
ــرات الـــنـــمـــو  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــريــــن حــــســــب تـ ــهــــاجــ مــ
أول  يفتح  أن  املعتقد  ومــن  االقتصادي. 
قانون للهجرة في أملانيا الوظائف، في 
األجنبية  العمالة  أمـــام  املــهــن،  مختلف 
النقص في حوالي مليون  املاهرة لسد 
ــرة. وذلــــــــك حـــســـب قـــنـــاة  ــ ــاغــ ــ وظـــيـــفـــة شــ
»دويتشه فيله«. غير أن التحدي األكبر 
ال يــكــمــن فـــي نـــص الـــقـــانـــون، وإنـــمـــا في 
وضــــع اإلجــــــــراءات الــســهــلــة والــبــســيــطــة 
لــتــنــفــيــذه. واتــفــق الــتــحــالــف الــحــاكــم في 
للهجرة  قــانــون  أول  برلن على إصـــدار 
فـــي أملــانــيــا. وُيــتــنــظــر مـــن هـــذا الــقــانــون 
الذي تم االتفاق عليه بن أحزاب حكومة 
املستشارة ميركل جذب عشرات اآلالف 
مـــن الـــكـــفـــاءات األجــنــبــيــة الـــتـــي يــحــتــاج 

إليها االقتصاد األملاني من خارج دول 
االتحاد األوروبي بشكل ملح.

ــعــــدد الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــيـــه هـــذا  ــدر الــ ــقــ ــ ُي
االقــتــصــاد فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــحــدود 
ــيــــون شــــخــــص فـــــي مـــخـــتـــلـــف املـــهـــن  ــلــ مــ
الــبــســيــطــة واملــتــوســطــة والــتــخــصــصــات 
الكومبيوتر  بـــدءًا مــن »خــبــيــر  الــعــالــيــة، 
ــــودع«، عــــلــــى حــد  ــتــ ــ ــســ ــ وحــــتــــى أمـــــــن املــ
تعبير إنغو كرامر رئيس رابطة أرباب 
إلى  الحاجة  أملانيا. وتعكس  العمل في 
ــذا الــعــدد ازدهـــــار االقــتــصــاد األملــانــي  هـ
فــي ظــل نقص الــــوالدات وارتــفــاع نسبة 
الــشــيــخــوخــة فــــي أملـــانـــيـــا. كـــمـــا تــعــكــس 
استحالة سد النقص الحاصل من دول 
االتــحــاد األوروبـــي وعــدم قــدرة موجات 
الــهــجــرة األخـــيـــرة عــلــى الــتــخــفــيــف منه 

بشكل واضح.
)العربي الجديد(

ارتفع الدوالر أمس الثاثاء بعدما قال 
إنه  تــرامــب  دونــالــد  األميركي  الرئيس 
سيمضي قدمًا فــي فــرض رســوم على 
الــســلــع الــصــيــنــيــة، مــمــا أجـــج املــخــاوف 
ــات  ــن الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة بـــن الـــواليـ مـ
املــتــحــدة والـــصـــن وعــــزز الــطــلــب على 
الــعــمــلــة األمـــيـــركـــيـــة. وتـــراجـــع الــجــنــيــه 
قال  أن  بعد  عامة  بصفة  االسترليني 
ترامب مساء االثنن، إن اتفاق خروج 
ــاد األوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ ــن االتــ ــ ــا مـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ بـ
ــزيـــد مــــن صـــعـــوبـــة الـــتـــجـــارة بــن  قــــد يـ

واشنطن ولندن.
وبشكل منفصل، أبلغ ترامب صحيفة 
أنـــه يتوقع  ــال«،  »وول ســتــريــت جـــورنـ
املـــــضـــــي قـــــدمـــــًا فــــــي زيـــــــــــادة الـــــرســـــوم 
الجمركية على واردات صينية بقيمة 
إلــى 25% مــن عشرة  200 مليار دوالر 
باملئة حاليًا. وزاد مؤشر الدوالر، الذي 

يقيس أداء العملة األميركية أمام سلة 
من ست عمات رئيسية أخرى، بنسبة 
أعلى مستوى  97.28 وهــو  إلــى   %0.2
له في نحو أسبوعن. وصعد الدوالر 
ــدى الـــجـــلـــســـتـــن الـــســـابـــقـــتـــن  ــ ــ عــــلــــى مـ
ــال املــســتــثــمــريــن عــلــى الــعــمــلــة  ــبـ ــع إقـ مـ
باعتبارها  الــعــالــم،  فــي  األكــثــر سيولة 
مــــاذًا آمــنــًا وســـط مــخــاوف مــن فــقــدان 
زخــــم الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي. 
ومـــع تــســلــط األضـــــواء عــلــى الــتــوتــرات 
ــل الــــدوالر  الــتــجــاريــة مـــن جـــديـــد، واصــ
ــام الــعــمــات الــرئــيــســيــة في  ــ تــقــدمــه أمـ
وقت تحرص فيه املصارف والشركات 
العاملية على شراء السندات األميركية 
والحفاظ على رصيد من الدوالرات في 
حال حدوث مزيد من التوتر بن بكن 

وواشنطن. 
)العربي الجديد، رويترز(

ألمانيا بحاجة إلى ملء 
مليون وظيفة شاغرة

الدوالر في أعلى مستوياته 
بعد التصعيد بالحرب التجارية

تحقيق

لخفض  السعودية  على  المتواصلة  ترامب  دونالد  الرئيس  ضغوط 
منظمة  وخارج  داخل  النفطية  بالدول  فقط  مضرة  ليست  األسعار 
المالية  مواردها  في  تعتمد  التي  العربية  الدول  خاصة   »أوبك«، 
النفط  صناعة  على  سلبًا  تنعكس  قد  ولكنها  النفط،  مبيعات  على 

الصخري األميركي

استبعد رئيس رابطة البترول اليابانية  تاكاشي تسوكيوكا، أمس، أن يقوم 
دون  نيسان  أبريل/  أول  بعد  اإليراني  النفط  بتحميل  اليابانيون  المشترون 
للبالد.  الممنوح  اإلعــفــاء  تمديد 
وأبلغ الصحافيين أن تحميالت اليابان 
من إيران ستكون كثيفة على األرجح 
آذار،  ومارس/  الثاني  كانون  يناير/  بين 
تتم  قد  الشحنات  بعض  كانت  وإن 
األول.  كانون  ديسمبر/  نهاية  قرب 
منحت  المتحدة  الــواليــات  وكانت 
إعفاءات  أخرى  دول  وسبع  اليابان 
ــات عــلــى إيــــران في  ــعــقــوب مــن ال

الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

اليابان تكثف تحميالتها من إيران
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رؤية

شريف عثمان

يعرف املواطن األميركي عن ظهر قلب تأثير ارتفاع سعر النفط 
يتابع  فهو  ولذلك  ورفاهيته،  تكلفة معيشته  يمس  ما  كل  على 
بصورة يومية سعر الوقود في محطات تموين السيارات، كونها 
تتغير مع كل تغير يحدث في سعر البرميل عامليًا، األمر الذي قد 
يدفعه إللغاء شراء منتج معني، أو تأجيل رحلة كان ينوي القيام 
العكس  الوقود، ويحدث  أقــرب عطلة، عند ارتفاع سعر  بها في 

حال انخفاضه.
ويحفظ كل مواطن أميركي الدرس الذي علمته إياه الحكومات 
املتعاقبة هناك، فاململكة العربية السعودية، وإلى حٍد ما منظمة 
الدول املصدرة للنفط )أوبك(، هي التي تتحكم في سعر النفط، 
الدخل الحقيقي للمواطن األميركي،  وبالتالي فإنها تتحكم في 

ومن ثم في مستوى معيشته ورفاهيته، هو وأوالده. 
ونتيجة لذلك، سعى رؤساء الواليات املتحدة، بداية من ريتشارد 
نيكسون، إلى تطوير وتنفيذ سياسة شاملة للطاقة، لكن كان 
واردات  الــبــاد بشكل كبير على  واعــتــمــدت  جـــدوى.  ذلــك دون 
الحظر  درس  وكـــان  السبعينيات،  أوائــــل  مــنــذ  األجــنــبــيــة  الــنــفــط 
النفطي العربي وقت حرب أكتوبر 1973 من أقسى الدروس على 
الواليات املتحدة، حتى أن هنري كيسنجر وصفه في مذكراته 

بأنه »أسوأ أزمة في العالم الحر منذ الحرب العاملية الثانية«.
االحــتــيــاجــات األميركية  األخــيــر، شكلت  الــقــرن  وخـــال نصف 
الخارجية  املتحدة  الــواليــات  سياسة  النفط،  سيما  وال  للطاقة، 
العالم. وتسببت  البلدان األخرى في جميع أنحاء  وعاقتها مع 
سيطرة الدول الخليجية، قليلة الشعبية في الواليات املتحدة، على 
مقدرات النفط في العالم في اضطرار األخيرة إلى الحفاظ على 
تواجد عسكري في املنطقة لحماية ما يصفونه بـ »مصالحهم 
فــي املـــوارد النفطية«، وهــو مــا أدى إلــى وقــوع الــعــشــرات، وربما 

املئات، من الضحايا األميركيني على مدار تلك السنوات. 
العام  في  التقديرات  أشــارت بعض  الضحايا،  وبخاف سقوط 
2012 إلى أن استيراد النفط كلف الواليات املتحدة ما يقرب من 
له تأثيرات سلبية بالغة على  مليار دوالر يوميًا، وهــو ما كــان 
االقتصاد  نمو  معدالت  تباطؤ  حيث  من  األميركي،  االقتصاد 

وتدمير ميزان املدفوعات. 
وال تتوقف مراكز األبحاث عن إصدار التقارير والدراسات التي 
تتحدث عما كان يمكن إضافته من استثمارات في مشروعات 
تــدر عوائد ضخمة لو لم يتم توجيه كل تلك األمــوال ملصدري 
أن  األميركيني  واالدارة  الشعب  مــن  كبيرة  فئة  وتعتبر  النفط. 

أغلب تلك الدول يحمل الكثير من العداء للواليات املتحدة. 
ــيــة الــعــاملــيــة فـــي 2008، اســتــغــلــت الــشــركــات  وبــعــد األزمـــــة املــال
األميركية انخفاض تكلفة االقتراض، وضاعفت من استثماراتها 
التي  القروض  املتحدة. وقــدرت  الواليات  النفطي في  القطاع  في 
القطاع بما  العاملة في هذا  حصلت عليها الشركات األميركية 
يقرب من 550 مليارًا من الدوالرات، وأمكن بالفعل إنتاج كميات 

كبيرة من النفط الصخري. 
لكن ارتفاع تكلفة إنتاج ذلك النوع من النفط، مع انخفاض أسعار 
باستمرار  لــم يسمحا  األخــيــرة،  الخمس  الــســنــوات  بيعه خــال 
العشرات من تلك  انهيار  إلــى  إنتاجه، وهــو ما أدى  الــزيــادة في 
الشركات وخروجها من السوق، لكن جهود الشركات األميركية 
االقتصادية  بلومبيرغ  وكالة  نشرت  أسبوع،  وقبل  تتوقف.  لم 
النفط  من  األميركي  اإلنتاج  أن  فيه  أوضحت  تقريرًا  األميركية 
شــهــد مـــؤخـــرًا الــعــديــد مـــن الـــطـــفـــرات، حــتــى أصــبــحــت الـــواليـــات 
املتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، متخطية بذلك كا من 
روسيا والسعودية، بعد أن نما اإلنتاج األميركي بأسرع معدل 

له فيما يقرب من قرٍن من الزمان.  
وأشار التقرير، الذي جاء تحت عنوان »تكساس على وشك أن 
تصبح أسوأ كابوس ألوبك«، إلى أن الشركات األميركية العاملة 
في إنتاج النفط في الواليات املتحدة حفرت في والية تكساس 
114 ألف بئر خال السنوات العشر األخيرة، وأنها استطاعت 
األنابيب  للتغلب على مشكات خــطــوط  إيــجــاد وســائــل  أخــيــرًا 
النفط والتربح حتى عند  فيها، األمر الذي سيمكنها من إنتاج 

سعر 30 دوالرا للبرميل. 
لوارداتها من  املتحدة  الواليات  تخفيض  املحللني  بعض  وتوقع 
النفط بصورة كبيرة، أو االستغناء عن استيراده تمامًا، بحلول 

العام 2020. 
وعلى الجانب اآلخــر، تسببت زيــادة اإلنتاج األميركي في الحد 
من قدرة السعودية على التأثير في األسعار عن طريق تخفيض 
االنتاج  بتخفيض  قــرارات  اتخاذ  االنتاج، كما ذهبت تسريبات 
القادمة خال األسبوع األول من ديسمبر  في اجتماعات أوبك 
/ كانون الثاني املقبل أدراج الرياح، األمر الذي تسبب في فقدان 
املعدن الخام ما يقرب من ثلث سعره خال الشهرين األخيرين. 
الحقائق السابقة تؤكد أن خريطة صناعة النفط تتغير، وبعد أن 
كانت تشمل أوبك وغير أوبك، أصبح املوضوع مرتبطًا باألساس 

بـ »الثاثة الكبار«. 
إنتاجها  لتخفيض  الــســعــوديــة  فــيــه  الـــذي تضطر  الــوقــت  وفـــي 
وقــادرة  املتحدة عازمة  الــواليــات  تبدو  األســعــار،  انهيار  لتجنب 
على تعويض ليس فقط انخفاض اإلنتاج السعودي، وإنما أيضًا 

غياب النفط اإليراني وربما الفنزويلي. 
وفي حني تستطيع الشركات األميركية زيادة اإلنتاج وتحقيق 
لبلومبيرغ(،  )وفــقــًا  للبرميل  دوالرًا   30 مستوى  عند  األربـــاح 
أجل  للبرميل من  - 87 دوالرًا  إلــى سعر 85  السعودية  تحتاج 

ضبط موازنتها هذا العام )وفقًا لصندوق النقد الدولي(. 
من الواضح إذًا أن الكابوس ليس بعيدًا عن السعودية، خاصة مع 
انخفاض قدرتها على املناورة والضغط ملنع استمرار انخفاض 

سعر النفط. 
ومع تطورات جريمة قتل خاشقجي، واستمرار تضييق الخناق 
على ولي العهد، محمد بن سلمان، باعتباره ضالعًا في إعطاء 
في  مــواقــف متشددة  اململكة  اتــخــاذ  تمامًا  ُيستبعد  القتل،  أمــر 
هذه الحرب النفطية، األمر الذي ينذر بتزايد العجز في موازنتها 
أو السحب  إلى اقتراض املزيد من األمــوال  العامة، واضطرارها 
االستثمارات  من  الكثير  عــزوف  مع  خاصة  احتياطياتها،  من 
البشعة  الجريمة  الرياض على خلفية  إلى  التوجه  األجنبية عن 

وتورط النظام السعودي فيها. 
الخرائط االقتصادية تتغير في املنطقة، ومن الطبيعي أن تتبعها 
ينذر  ما  وهو  والتحالفات،  النفوذ  ومناطق  السياسية  الخرائط 

بصعوبات يواجهها ملك السعودية القادم، أيًا كان اسمه.

النفط يغير خريطة العالم



سالم لبيض

ال تــقــتــصــر هـــــذه املـــقـــالـــة عـــلـــى اســـتـــرجـــاع 
في  املهمة  النقابي  العمل  تــاريــخ  محطات 
تونس، وإرثه العميق، ونضاالته الراسخة 
الــقــرن، مــع تأسيس جامعة  منذ مــا يناهز 
عــمــوم الــعــمــلــة الــتــونــســيــن بــقــيــادة الزعيم 
النقابي الوطني، محمد علي الحامي، سنة 
قمعه وسجنه، صحبة  إلــى  أدى  مــا   ،1924
ــارج تــونــس ووفــاتــه في  رفــاقــه، ثــم نفيه خـ
حــــادث ســيــر بـــن مــكــة وجـــــّدة فـــي الــحــجــاز 
العربي تحوم حوله الشبهات، ومع ظهور 
نقابة بلقاسم القناوي، أو ما يعرف بنقابة 
الكرارطية، سنة 1937 قبل أن يهيمن عليها 
وتنتهي  الجديد،  الدستوري  الحر  الحزب 
إلى الوأد واالندثار، ثم نشأة االتحاد العام 
التونسي للشغل سنة 1946، بقيادة الزعيم 
فــرحــات حــشــاد، والشيخ  الشهيد  الــوطــنــي 
الــزيــتــونــي الــفــاضــل بــن عــاشــور، وهــو أحد 
أبـــــرز الــتــشــكــيــات الــنــقــابــيــة وأقــــواهــــا في 
الزمن  في  والعالم  العربي  والوطن  تونس 

الحاضر.
ترمي املقالة إلى التذكير بأن تلك السمات 
كان  التونسي  النقابي  الــتــاريــخ  فــي  الــدالــة 
يندمج فيها النقابي بالوطني بالنضالي، 
بالسياسي الــذي يصل إلــى حــّد االنصهار 
فــي الــدولــة الوطنية الــحــديــثــة، وهــي ميزة 
ميزت الديناميكية النقابية عشرات السنن، 
فلم تكن ذات صبغة مطلبية صرفة، وإنما 
ظاهرة  السياسية  وآفاقها  أبعادها  كانت 
الدولين،  واملتابعن  والــدارســن  للساسة 
النقابي،  العمل  فــي  املنخرطن  عــن  ناهيك 
واملــؤتــمــنــن عــلــى اســتــمــراريــتــه، عــلــى مــدى 
حقبات مختلفة من تاريخ تونس املعاصر، 

علي أنوزال

يــقــوم ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، مــحــمــد بن 
سلمان، بجولة عربية املفروض أن تقوده 
إلــى عــدة دول، غرضها األســاســي تلميع 
بــات يعيشها  التي  العزلة  صــورتــه، وفــك 
اغتيال  جريمة  فــي  ضلوعه  خلفية  على 
خاشقجي.  جــمــال  الــســعــودي  الصحافي 
ولكن لسوء حظ األمير السعودي الشاب، 
فـــإن الــجــولــة الــتــي كـــان يطمح أن تمنحه 
شــرعــيــة عــربــيــة، قــبــيــل تــوجــهــه إلــــى قمة 
ــتـــن، تــحــولــت إلــى  ــنـ الــعــشــريــن فـــي األرجـ
أكبر استفتاء شعبي عربي، عكس حجم 
غضب الشارع العربي ضد تصرفات هذا 
البشعة  الجريمة  املتهّور، وجاءت  األمير 
ملقتل مواطنه داخــل قنصلية بــاده لتدل 
ــن هـــذه  ــددا عـــلـــى الـــجـــانـــب املـــظـــلـــم مــ ــجــ مــ

الشخصية الدموية. 
بــن عواصم  مــن تجواله  بــن سلمان  أراد 
ــار الــجــريــمــة  عــربــيــة مــنــتــقــاة أن يــمــحــو آثــ
ــا، لــكــن  ــهـ ــيـ ــم بــــالــــتــــوّرط فـ ــهـ ــتـ الـــبـــشـــعـــة املـ
ــــل ســـلـــبـــيـــة مــنــذ  ــائـ ــ ــــت رسـ ــلـ ــ الــــجــــولــــة أرسـ
اإلعــــان عــنــهــا، وأبـــانـــت مـــدى عـــدم إدراك 
التي يعتبر  بن سلمان خطورة الجريمة 
ــبــــات تــــورطــــه فــيــهــا  ــتـــى قـــبـــل إثــ اآلن، وحـ
سياسيا  عنها  األول  املـــســـؤول  نــفــيــه،  أو 
وأخـــاقـــيـــا، بــصــفــتــه الــحــاكــم الــفــعــلــي في 
بــاده، بعد أن أقر القضاء السعودي بأن 
املتورطن في عملية االغتيال مسؤولون 
ارتكبت على  سعوديون كبار، والجريمة 
حرّيا  وكــان  سعودية.  دبلوماسية  أرض 
بـــن ســلــمــان تــحــمــل مــســؤولــيــتــه كــامــلــة، 
ــتـــي تــفــرضــهــا  واســـتـــخـــاص الــــــــدروس الـ
هذه املسؤولية، حتى لو صدقنا فعا أنه 
لــم يكن على علم بما وقــع، وإن كــان هذا 
دولـــٍة يحكمها بقبضة من  فــي  مستبعدا 

حديد منذ توليه منصب ولي العهد.  
تمّسك بن سلمان بزيارته، على الرغم من 

علي العبداهلل

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــمــــا شــــهــــدتــــه الــــعــــاقــــات 
األمــيــركــيــة – الــتــركــيــة مـــن انـــفـــراجـــة، على 
ــراج تركيا عــن الــقــس األمــيــركــي،  خلفية إفـ
أنــــدرو بــرونــســون، بــرفــع الــعــقــوبــات التي 
ــــري  ــانـــت واشـــنـــطـــن فــرضــتــهــا عـــلـــى وزيـ كـ
الداخلية والعدل التركين؛ وتحريك خطة 
بقيت  أنها  إال  منبج،  في  الطريق  خريطة 
، فالخاف بــن الطرفن 

ً
 ظــاهــريــة

ً
انــفــراجــة

مـــا زال عــمــيــقــا، ويـــهـــدد بــــأزمــــات جــديــدة 
فــي ضـــوء تــعــارض املـــواقـــف والــتــصــورات 
تــعــتــبــره تركيا  الــــذي  ــكـــردي؛  الـ املــلــف  إزاء 
الـــجـــذر الــعــمــيــق لــلــخــاف؛ وتــســعــى، عبر 
إقليمية  ــات  ــوازنـ وتـ عــاقــات  شبكة  إدارة 
ودولـــيـــة؛ نــاهــيــك عـــن تـــحـــّركـــاٍت مــيــدانــيــة، 
إلــــى دفــــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة إلــــى تغيير 
ــي 

ّ
مــوقــفــهــا مــنــه، ومــمــارســتــهــا فــيــه، وتــبــن

التصور التركي الذي يعتبر حزب االتحاد 
العمال  لحزب  فرعا  الــكــردي  الديمقراطي 
الكردستاني، ينطبق عليه ما ينطبق على 
األصل؛ وتصنيفه، بالتالي، حزبا إرهابيا، 
ووقف التحالف معه، وتزويده باألسلحة 
أثــٍر على  والذخائر واألمـــوال، ملا لذلك من 

األمن القومي التركي.
لم تقبل تركيا التبرير األميركي للتحالف 
مــع حـــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي، 
ــه الـــعـــســـكـــري )وحــــــــــدات حــمــايــة  ــنــــاحــ وجــ
الـــشـــعـــب ووحــــــــــدات حـــمـــايـــة املــــــــــــرأة(، وال 
مـــع الــتــشــكــيــلــة الــبــديــلــة »مــجــلــس ســوريــة 
العسكري  وجناحه  )مسد(  الديمقراطية« 
»قـــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قـــســـد(، 
ــل ذهـــبـــت  ــ  مـــكـــشـــوفـــة، بـ

ً
ــة ــ ــدعـ ــ اعـــتـــبـــرتـــه خـ

السياسي  بــن  ــة  ــزاوجـ واملـ التصعيد  إلـــى 
ــي، فــــي تـــحـــّركـــهـــا لــلــضــغــط عــلــى  ــدانــ ــيــ واملــ
الواليات املتحدة، إلجبارها على التراجع 
عن موقفها من امللف، أو تحقيق أهدافها، 
رغما عن املوقف األميركي باالنخراط في 
عمل سياسي وميداني مع روسيا، عدوة 
الــواليــات املتحدة وفــق مــا جــاء فــي وثيقة 
األمـــن الــقــومــي األمــيــركــي أخــيــرا، وتوثيق 
عاقتها مع إيران، على الرغم من إدراكها 
طــبــيــعــة االشـــتـــبـــاك األمـــيـــركـــي اإليــــرانــــي، 
وتقاطع مصالحها مع املصالح األميركية 
ضد الوجود اإليراني في سورية، باإلعان 
ــــض الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة الــتــي  عــــن رفــ
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  فرضها 
باجتياح  الــتــهــديــد  مــن  واالنــتــقــال  عليها، 
منطقة شرق الفرات إلى حشد قواتها، في 
بداية شهر أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
فـــي مــواجــهــة مـــدن وبـــلـــدات عــلــى الــحــدود 
الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة؛ وقــصــفــهــا بــــن حــن 
موالية  ســوريــة  فصائل  وتحضير  وآخـــر، 
بإخضاع  االجتياح،  في عملية  للمشاركة 
إلى  ونقلها  خاصة،  لتدريبات  عناصرها 
مواقع على الحدود مع سورية، تحضيرا 
دبلوماسية  حملة  مــع  املــوعــود،  للهجوم 
مــســؤولــن سياسين  مــع  لــقــاءات  مكثفة، 
هاتفية  اتــصــاالت  أمــيــركــيــن؛  وعسكرين 
الــخــارجــيــة؛  ــيـــض ووزارة  األبـ الــبــيــت  ــع  مـ
حول  مركزة  وإعاميٍة  رسميٍة  وانتقادات 
عـــدم صــدقــيــة الـــواليـــات املــتــحــدة، وتــقــديــم 

اتفاق منبج دليا على ذلك. 
اٍت ميدانيٍة،  رّدت الواليات املتحدة بإجراء
هـــاجـــســـهـــا اإلبـــــقـــــاء عـــلـــى زخــــــم الــعــمــلــيــة 
»قــوات سورية  التي تخوضها  العسكرية 
هجن/  ناحية  فــي  )قــســد(  الديمقراطية« 

عبد اللطيف السعدون

أعـــرف عــراقــيــا »هـــاوي ســيــاســة«، تقلب في 
قناعاته على مدى ثلثي عمره، متنقا بن 
انتظم،  ويــســارا.  يمينا  »األيــديــولــوجــيــات« 
وهــو طــالــب، فــي »املــقــاومــة الشعبية« التي 
أنـــشـــأهـــا الـــشـــيـــوعـــيـــون زمـــــن عـــبـــد الــكــريــم 
ــدار نــحــو »الـــحـــرس الــقــومــي«  ــتـ قـــاســـم، واسـ
في جمهورية البعث األولى. وبعد انحسار 
ظل البعثين، أصبح ناصريا ربما أكثر من 
جمهورية  وفــي  نفسه.  الناصر  عبد  جمال 
الــبــعــث الــثــانــيــة تــســنــم مــوقــعــا قــيــاديــا في 
ــال  ــبـــي«. ومـــــا لـــبـــث أن أحــ ــيـــش الـــشـــعـ »الـــجـ
نفسه على التقاعد سياسيا بعد االحتال 
ــزوى فـــي بــيــتــه، وهـــجـــر كل  ــ ــ ــيـــركـــي، وانـ األمـ
قــنــاعــاتــه الــســالــفــة، مــبــشــرا فــي خــلــوتــه بما 
يــســمــيــهــا »نـــظـــريـــة الــــذئــــب األمــــعــــط« الــتــي 
التي  الوحيدة  العملية  النظرية  إنها  يقول 
ويستند  والعراقين.  الــعــراق  لحكم  تصلح 
الكثيرة  الى الصفات  صاحبنا في نظريته 
الــتــي يــســبــغــهــا املــخــيــال الــشــعــبــي الــعــراقــي 
على الذئب »األمعط«، والتي تصل إلى حد 
الــتــنــاقــض واالخـــتـــاف بـــن صــفــة وأخــــرى، 
لــكــنــهــا كــلــهــا تــمــنــحــه الــجــاذبــيــة، وتـــوفـــر له 
الهيبة بن بني قومه، فهو الشجاع املقدام 
واملــراوغ  ك، 

ّ
واملحن واليقظ  الشرس  الــحــذر، 

واملــتــنــمــر الــــذي يــعــرف كــيــف تــؤكــل الــكــتــف، 
الـــذي يتصّيد ضــحــايــاه بعناية، كما  وهــو 
ــو الـــــذي ال يـــخـــرج عــلــى عــــــادات ســالــتــه،  هـ
ــثـــار، وال يسمح  ويــمــحــض أهــلــه الـــود واإليـ

لغريٍب أن يمد رجله في أرضهم.
وكثيرا ما كان صاحبنا يرّوج نظريته تلك، 
موضحا أن العراقين، منذ أكثر من دزينة 
سنن، وهم يبحثون عن حل، فا »مجلس 
حـــكـــم« بــــول بـــريـــمـــر، وال الـــحـــكـــومـــات الــتــي 
فــي إخراجها  األمــيــركــيــون، وشـــارك  أقامها 
مــعــهــم اإليـــرانـــيـــون، تــقــّدمــت خــطــوة واحـــدة 
الذين حكموا كانوا  الحل، فكل  على طريق 
الخاصة،  مصالحهم  تطمن  عــن  يبحثون 
وكـــانـــت حــصــيــلــة تــلــك الـــســـنـــوات الــعــجــاف 
سقوط أكثر من نصف مليون قتيل، وأكثر 
مــن سبعمئة ألــف جريح فــي أعــمــال العنف 
والعمليات اإلرهابية أو العسكرية، في أكبر 
كارثة بشرية شهدها القرن الجديد. ودعك 
العراق  من حصيلتها على مستوى خــراب 
أقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا وثــقــافــيــا، وظــواهــر 
ــاد والـــســـقـــوط األخــــاقــــي،  ــ ــــسـ الـــفـــســـاد واإلفـ
ــيــــوع قـــيـــم الـــعـــنـــف والــــثــــأر والـــكـــراهـــيـــة   وشــ
والــــحــــقــــد األعــــــمــــــى، وتـــــحـــــول الـــــبـــــاد إلــــى 

دويـــات طــوائــف وبـــروز الــهــويــات الفرعية 
عــلــى حـــســـاب الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الــجــامــعــة.  
العراقين يبحثون عن ذئٍب  جعل هــذا كله 
»أمــــعــــط«، يــحــكــمــهــم بــالــعــدل والــقــســطــاس، 
ــر لهم األمــن واألمـــان والعيش الرغيد 

ّ
ويــوف

مــن عاديات  لــه، ويحميهم  الــذي يطمحون 
الدهر وغوائل الزمان التي أحاطت بهم في 
ويقارع  بــادهــم،  هيبة  إليهم  ويعيد  غفلة، 
تقرير مصائرهم،  على  ويعينهم  أعداءهم، 
والـــحـــصـــول عــلــى حــقــوقــهــم املـــنـــهـــوبـــة، وال 
يــريــدون حاكما عــاجــزا عــن أن يــقــول كلمة، 
أو يثبت على موقف، وقــد جــّربــوا الوصفة 
األميركيون،  بها  جاء  التي  »الديمقراطية« 
كـــمـــا اخـــتـــبـــروا مــــواقــــف وتـــوجـــهـــات رجــــال 
الباد،  حكموا  الذين  السياسية  »النخبة« 
فما وجدوا من ينقذهم من بلواهم، أو يشّد 
من أزرهم، أو في أقل تقدير، من ينسحب من 
امليدان، تاركا املجال لغيره، بعدما أدرك أنه 
فشل في مهمته، أو أن جيبه قد امتأل باملال، 
فــمــا عـــاد يــحــتــاج لــديــنــار واحـــد إلـــى نهاية 
القرن! سألته مرة: من يضمن أن ال يتحول 
ــعـــط« وســـط هـــذا الـــخـــراب إلــى  »الـــذئـــب األمـ
ديكتاتور مستبد؟ أجاب: ليكن كذلك، شرط 
ــربـــن،  أن يــكــون عــــادال بـــن األبـــعـــديـــن واألقـ
والــعــاجــز وحــــده هــو الــــذي ال يــســتــبــد، وإن 
بــلــدا مــثــل الــــعــــراق، بــتــكــويــنــاتــه ومــكــونــاتــه 
التاريخية والجغرافية، وتركيبته السكانية 
الفسيفسائية، ال يمكن أن يسوسه في حاله 

الحاضر سوى ذئب أمعط.
نـــظـــامـــا  ــــون  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ ــتـــحـــق  يـــسـ ــــت: أال  ــلـ ــ قـ
عملية سياسية  يقيم  تنويريا،  ديمقراطيا 
الــعــقــل، ويحترم  وطــنــيــة، ويــؤســس لسلطة 
الــــــــرأي اآلخــــــــر، ويـــحـــتـــكـــم إلـــــى الـــصـــنـــاديـــق 
ــــي تـــقـــريـــر مـــصـــائـــر الـــــنـــــاس؟ قـــــــال: نـــعـــم،  فـ
ولكن  ذلــك.  مــن  أكثر  يستحقون  العراقيون 
لــيــس كــل مــا يتمنونه يــدركــونــه. أمـــا أنــتــم، 
إغــــراق عقولنا  فــتــحــاولــون  الــكــتــاب،  معشر 
بالنظريات واألحام. لقد جّربنا، منذ زوال 
بالديمقراطية  تــغــنــوا  املــلــوك، حــكــامــا  عــهــد 
وحـــقـــوق اإلنــــســــان وحـــريـــتـــه املـــزعـــومـــة في 
وباستثناء  والتغيير.  والــتــدبــيــر  التنظير 
نلمس شيئا  لــم  »ربيعية« قصيرة،  فــتــرات 
روا له، دعونا، إذن، نبحث 

ّ
مما قالوا به ونظ

عن ذئٍب أمعط، يقيم بيننا سنة أو سنتن، 
إلــى  فيها  يعيد  انــتــقــالــيــة«  »فــتــرة  لنسّمها 
العراقي مــا سلب منه مــن حقوق،  االنــســان 
وثــــروات، واألهـــم يعيد لــه إيــمــانــه بالحياة 

الكريمة التي افتقدها منذ عقود.
)كاتب عراقي(

االتحاد معركة  الذين عايشوا خوض  فهم 
أحمد  العام،  أمينه  ولعب  الجزائر،  تحرير 
التليلي، دورا مركزيا في إيصال التبّرعات 
املالية واألسلحة إلى املقاتلن الجزائرين، 
ــايـــة خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن املـــاضـــي  فــــي نـــهـ
ــم الـــذيـــن جــعــلــوا  ومــطــلــع الــســتــيــنــيــات، وهــ
القضية  على  رئيسيا  مدافعا  االتــحــاد  مــن 
واستخدموا   ،1948 منذ سنة  الفلسطينية 
ملصلحتها  املتاحة  النضالية  األشــكــال  كــل 
في معاركها الكبرى وفي الحروب العربية 
الصهيونية، وهم من استماتوا في الدفاع 
ــدم  ــن الـ ــن الــــعــــراق، ووفـــــــروا الـــتـــبـــرعـــات مـ عـ
واملـــال، زمــن الــعــدوان عليه وحــصــاره سنة 

1991 واحتاله سنة 2003. 
ــة الــتــاريــخــيــة  ــ ــدونـ ــ ــــودة إلـــــى املـ ــعـ ــ تــــؤكــــد الـ
التونسية  الــوطــنــيــة  للحركة  والــســيــاســيــة 
واملــشــروع اإلصــاحــي الوطني أن االتحاد 
ــتــــونــــســــي لـــلـــشـــغـــل كـــــــان مـــكـــونـــا  الـــــعـــــام الــ
رئــيــســيــا فــــي تـــلـــك الــــحــــركــــة، ونــضــاالتــهــا 
مــن أجـــل الــتــحــّرر واســتــقــال تــونــس، وهــو 
عند  بورقيبة  لفائدة  الــصــراع  الــذي حسم 
انــدالع االحتراب بينه وبن الزعيم صالح 
فرانكفورت  فــي  اغتالته  الـــذي  يــوســف  بــن 
فــي أغــســطــس/ آب 1961 جــمــاعــة الــديــوان 
الــســيــاســي الــبــورقــيــبــيــة، كــمــا كـــان االتــحــاد 
ممثا في املجلس القومي التأسيسي الذي 
انتخب سنة 1956 بـ 19 نائبا، وله وزراء في 
حكومات بورقيبة املتعاقبة، وممثلون في 
املجالس التشريعية بن سنة 1959 و2009 
في الفترتن، البورقيبية والبنعلية، وكان 
أمــيــنــه الــعــام عــضــوا بــالــديــوان السياسي 
للحزب الدستوري الحاكم )مؤسسة اتخاذ 
الــــقــــرار فـــي الــــدولــــة فـــي زمــــن حــكــم الــحــزب 
الواحد( إلى سنة 1978، تاريخ فك االرتباط 

صفاقس يوم 12 يناير/ كانون األول 2011 
عّجلت جميعها بسقوط نظامه بعد يومن، 
وثاثة إضرابات عامة عاشتها تونس بعد 
اغتيال  بمناسبة  اثنان  التونسية،  الــثــورة 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي، واإلضراب 
العام الثالث هو إضراب الوظيفة العمومية 
الحالي.  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   22 يــوم 
والذي تميز بسلميته وعلو درجة تنظيمه 
وجماهيريته، إذ انخرط فيه جل املوظفن 
الــعــمــومــيــن الــذيــن يــفــوق عــددهــم ستمائة 
ألف موظف تونسي، ولم تتخلله اعتقاالت، 
ــة مـــمـــاثـــلـــة فــي  ــامــ ــات عــ ــ ــرابــ ــ ــيـــر إضــ ــلـــى غـ عـ
في  مهمة  بصمة  ليشكل  السابقة،  العهود 
التي ساهمت  االجتماعية  الحركات  سجل 
في ترسيخ املطالبة بالحقوق االجتماعية، 
والدفع نحو العدالة االجتماعية في مجتمٍع 
والــوتــيــرة،  الــخــطــى  يشهد سلعنة ســريــعــة 
شملت حتى قيم املجتمع ووسائل مناعته، 
الدينية  التعليم والصحة ومنظومته  مثل 
)االتجار في الحج والعمرة(، وذلك ملصلحة 
مــوجــة ليبرالية ورأســمــالــيــة عــاتــيــة، تــزداد 
ــنــم ومــراكــمــة 

ُ
نــهــمــا ورغــبــة فــي الــربــح والــغ

يـــوم، بصفة شرعية  املـــال يــومــا بــعــد  رأس 
وقـــانـــونـــيـــة، وبـــوســـائـــل الــنــهــب والــتــحــايــل 
ــفـــرط والــهــيــمــنــة  ــتـــغـــال املـ والـــســـرقـــة واالسـ
على املــال العام ومــوارد الــدولــة، ما جعلها 

تستحق لقب الرأسمالية املتوحشة.
ــر مــــاذ طــبــقــة وســطــى  اإلضــــــراب الـــعـــام آخــ
االرتفاع  جــراء  يوميًا من  تتداعى  تونسية 
الــجــنــونــي فــي األســـعـــار، وال سيما أســعــار 
مــرأى ومسمع  والكهرباء على  املــحــروقــات 
من أجهزة الدولة التي ال تخجل من إعان 
عجزها على كبح هذا الجنون، بل سكوتها 
والتحرير  الــســوق  اقــتــصــاد  املــبــّيــت بسبب 
ــيـــاســـات  االقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي تــــرّســــخــــه سـ
الــــحــــكــــومــــة االقــــتــــصــــاديــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
واملالية، رافضة، في اآلن نفسه، الترفيع في 
أجور املوظفن، إلحداث توازن بات حيويا 
الكريمة،  الــحــيــاة  الــحــّد األدنـــى مــن  لتوفير 
الــدولــي، مقرض  النقد  أن صــنــدوق  بحّجة 

تونس الرئيسي، يرفض ذلك.
للشغل في  التونسي  الــعــام  االتــحــاد  تمّكن 
إضـــرابـــه أخـــيـــرا مـــن أن يــحــدث تـــوازنـــا ظل 
مــفــقــودا، وأن يــفــك الــحــصــار عــلــى الــحــركــة 
ــتـــي ال  الــنــقــابــيــة والــشــغــلــيــة الــتــونــســيــة الـ
تواجه فقط  حكومة يوسف الشاهد، التي 
ــنــــاورة فـــي الـــتـــفـــاوض، عبر  اســتــخــدمــت املــ
ــزيـــادة فـــي أجــــور املــشــتــغــلــن في  قــبــولــهــا الـ
املصادقة  قبل  والــخــاص،  الــعــام  القطاعن 
الــــبــــرملــــانــــيــــة عــــلــــى الــــتــــحــــويــــر )الــــتــــعــــديــــل( 
الحكومي يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 
أجـــور املوظفن  الــحــالــي، ورفــضــهــا تعديل 
الــعــمــومــيــن، بــعــد تــأمــن أغــلــبــيــة بــرملــانــيــة 
لــــذلــــك الـــتـــحـــويـــر، وإنــــمــــا تــــواجــــه تــحــالــفــا 
لـــيـــبـــرالـــيـــا إســـامـــيـــا - الئـــكـــيـــا، يــســتــخــدم 
ــادة فــيــســبــوكــيــة  ــة تــشــويــه ودعــــايــــة مـــضـ آلــ

جهنمية،  تشكل في السابق من أحزاب نداء 
تــونــس والوطني  وآفـــاق  تــونــس والنهضة 
»النهضة« حزبا  من  اليوم  ويتشكل  الحر، 
 من »نداء تونس« 

ٍّ
رئيسيا متحالفا مع شق

ــزب مــــشــــروع تــونــس  ــ )كـــتـــلـــة الـــشـــاهـــد( وحــ
 عن حزب نداء تونس. 

ّ
املنشق

وقد شّكل هذا التحالف ست حكومات منذ 
سنة 2014 ، لكنه أغرق الباد في املديونية، 
ــر الــعــمــلــة الــوطــنــيــة ملــصــلــحــة الـــيـــورو  ــ ــ ودّم
والدوالر، متوخيا سياسة تحرير الدينار، 
وأحــــدث اخــتــاال غــيــر مــســبــوق فــي املــيــزان 
ــده احــتــيــاطــي  ــهـ ــتــــجــــاري، وانــــهــــار فــــي عـ الــ
العملة الصعبة، ليصل إلى أدناه، فلم يعد 
ما  املطلوبة،  الــدولــيــة  للمعايير  يستجيب 
ســاعــد على فــقــدان مـــواد أســاســيــة وأدويـــة، 
تعرف  ولــم  والجريمة.  الفقر  توسع  وعلى 
ــرة، بـــرنـــامـــجـــا  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ الــــــبــــــاد، طــــــــوال هـــــــذه الـ
إصـــاحـــيـــا حـــقـــيـــقـــيـــا، يـــمـــكـــن أن يـــحـــد مــن 
االجتماعية   - واالقــتــصــاديــة  املالية  األزمـــة 
ــرة غــيــر  ــجــ ــهــ ــن ظـــــاهـــــرة الــ ــ ــ املــــتــــفــــاقــــمــــة، ومـ
السنوات  في  أوجها  بلغت  التي  النظامية 
تداعيات  العام  األخيرة. ستكون لإلضراب 
مــهــمــة عــلــى املــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي، 
ــالـــف  ــتـــحـ وعــــلــــى الـــخـــريـــطـــة الـــحـــزبـــيـــة والـ
الــذي وضع  الحكومي اإلسامي - الائكي 
نفسه بــن الــنــار والــرمــضــاء، فــإمــا أن يقبل 
صاغرا املطالب النقابية املشروعة، ويحّيد 
االتحاد العام التونسي الشغل، ولو جزئيا، 
في مرحلة انتخابية بامتياز، أو أن يواجه 
، يشارك 

ً
أكثر خطورة إضرابا عاما جديدا 

فــيــه الــقــطــاع الـــعـــام والــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، 
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يناير/ كانون الثاني املقبل.
)وزير تونسي سابق(

عاصفة الغضب التي أثارته في أكثر من 
الـــرأي العام  دولــة عربية، يؤكد احــتــقــاره 
ــــوق ذلــــك اســتــهــتــاره الــكــامــل  الـــعـــربـــي، وفـ
ــان، واســتــخــفــافــه  بــمــبــادئ حـــقـــوق اإلنــــســ
تهم 

ّ
الــذيــن هز الــعــاديــن  الــنــاس  بمشاعر 

بــشــاعــة الــجــريــمــة املــتــهــم بــالــضــلــوع فيها 
إلى أن يثبت العكس.

وحـــــتـــــى لــــــو لــــــم تـــــوجـــــد جــــريــــمــــة مــقــتــل 
خــاشــقــجــي، أو افــتــرضــنــا عـــدم تــــوّرط بن 
أكثر من سبب، يدفع  سلمان فيها، فثّمة 
الناس إلى االحتجاج ضده وإدانة أفعاله، 
الشاب طويل  فمسلسل تهور هذا األمير 
وحـــافـــل بـــالـــجـــرائـــم املــرتــكــبــة فـــي الــيــمــن، 
وباالعتداءات ضد حقوق اإلنسان، وضد 
ــة الــتــعــبــيــر، وبــالــقــمــع  الـــصـــحـــافـــة وحــــريــ
لــه معارضون  يــتــعــّرض  الـــذي  والتعذيب 
رأي حر  ونــشــطــاء وأصــحــاب  سياسيون 
أو مخالف أو فقط مستقل، فهذه الزيارة 
ــــذي وضــع  ال تـــســـيء فــقــط لـــن ســلــمــان الـ
نــفــســه فـــي عـــن عــاصــفــة غـــضـــٍب الـــشـــارع 
العربي، وإنما تهدف أيضا إلى اإلســاءة 
إلى الدول التي ستشملها، وإلى حكامها 
وشـــعـــوبـــهـــا، ألن بـــن ســلــمــان يــســعــى من 
ــع الـــنـــاس مع  جــولــتــه هـــاتـــه إلــــى أن ُيــطــبٍّ
وأكثر  املــرتــكــب،  اإلجــرامــي  الفعل  بشاعة 
من ذلك تشجيع ثقافة اإلفات من العقاب 

التي يرعاها نظامه. 
الغرض من جولة بن سلمان في املنطقة 
الــعــربــيــة اســتــعــراض ســيــاســة الــغــطــرســة 
ــا زال يـــتـــمـــادى فــيــهــا،  والـــتـــكـــبـــر الـــتـــي مــ
ــن اإلدانـــــــــــة واالســـتـــنـــكـــار  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
املتهم  البشعة  الجريمة  أثارتهما  اللذين 
خاشقجي،  مقتل  فبعد  فيها،  بالضلوع 
وما أثــاره االغتيال البشع من ردود فعل 
مــســتــنــكــرة عــبــر الـــعـــالـــم، زاد بـــن ســلــمــان 
هجمات قــواتــه على الــيــمــن، مــا رفــع عدد 
الـــضـــحـــايـــا، وأغـــلـــبـــهـــم مـــدنـــيـــون أبــــريــــاء، 
وضاعف من معاناة أطفال اليمن ونسائه 

ــر الــــزور ضــد الــجــيــب األخــيــر  مــحــافــظــة ديـ
ــراق  ــعـ لــتــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة فــــي الـ
والــشــام )داعـــــش(، وفــرمــلــة انــدفــاع تركيا، 
بإقامة أبراج مراقبة على الجانب السوري 
أبـــراج 3  الــحــدود التركية السورية )5  مــن 
في تل أبيض و2 في عن العرب/ كوباني، 
ــي رأس  ــ ــلـــة فـ ــاثـ ــمـ ــوات مـ ــ ــطـ ــ ســتــعــقــبــهــا خـ
الــعــن وعـــامـــودا والــدربــاســيــة(، جـــاء قــرار 
»قــوات  بالتفاهم بن  املراقبة  أبــراج  إقامة 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« وأمــيــركــا وفرنسا 
وبــريــطــانــيــا، خـــال االجــتــمــاع الــــذي جمع 
بلدة عن عيسى شمال مدينة  بينهم في 
الرقة، خطوة ووجهت بانتقاد تركي حاد، 
بعد أن كانت سيرت دوريــات مشتركة مع 
»قــســد« فــي الــبــلــدات الــســوريــة الــحــدوديــة 
ــا أثــــــار حــفــيــظــة تــركــيــا،  شـــــرق الـــــفـــــرات، مــ
وتسيير دوريــات أميركية تركية مشتركة 
في منبج. الخطوة الثانية في اتفاق منبج 
بــن الــطــرفــن، كــانــت الــواليــات املتحدة قد 
ماطلت في تنفيذها، كي ال تخسر حليفها 
املحلي، وكي تبقي االتفاق ورقة مساومٍة 
ا من مطلع نوفمبر/ تشرين  مع تركيا، بدء
ــاري، لــطــمــأنــة »قــــســــد« عــلــى  ــ ــجـ ــ ــثـــانـــي الـ الـ
تــأمــن ظــهــرهــا، مــن جــهــة، وســحــب حجج 
تــركــيــة ومــخــاوفــهــا حـــول أمــنــهــا، مــن جهة 
ــــدوالرات  ثــانــيــة، وعـــرضـــت دفـــع مــايــن الــ
قادة  كبار  من  ثاثة  عن  معلومات  مقابل 
حزب العمال الكردستاني، في إشارة إلى 
الديمقراطي  االتحاد  حــزب  فصل  رغبتها 
ــانـــي، قــوبــل  ــتـ ــكـــردسـ ــزب الـــعـــمـــال الـ ــ عــــن حـ
العرض ببرود تركي، ال يستجيب لطلبها: 
وضــع نهاية للتحالف مــع حــزب االتــحــاد 
العسكري، وحدات  الديمقراطي، وجناحه 

حماية الشعب ووحدات حماية املرأة.
الــتــجــاذب األمــيــركــي التركي الجديد  أتـــاح 
لاستثمار  إيــرانــي  روســي  لتحّرك  املجال 
فــي لــحــظــة الــتــوتــر عــبــر الــتــقــدم بــخــطــوات 
ــــرى ضــاغــطــة عليها،  داعـــمـــة لــتــركــيــا، وأخـ
حيث بــادرت روسيا إلى تعزيز تنسيقها 
مع تركيا، باالتفاق على »مواصلة العمل 
ــلــــى ضــــمــــان االســـــتـــــقـــــرار فـــــي مــديــنــتــي  عــ
إدلـــب وتـــل رفــعــت«، وانــتــقــاد مــوقــف حــزب 
االتــحــاد الــديــمــقــراطــي الــكــردي، بالحديث 
ــن تــــوجــــهــــاٍت انـــفـــصـــالـــيـــة، وشـــــن حــمــلــة  عــ
ــات  دبـــلـــومـــاســـيـــة وإعــــامــــيــــة عـــلـــى الــــواليــ
املــتــحــدة، بــدعــوى وجـــود أجــنــدة أميركية 
خفية في سورية، وخصوصا شرق الفرات، 
ودعوة تركيا، في الوقت نفسه، إلى حسم 
ملف الجماعات املتطرفة في إدلب، تنفيذا 
لــبــنــود اتـــفـــاق ســوتــشــي بــشــأن املــحــافــظــة، 
وتــنــفــيــذهــا قــصــفــا جــويــا عــلــى ريـــف غــرب 
حلب، هو األول منذ عقد االتفاق، بذريعة 
قصف فصائل مــعــارضــة أحــيــاء فــي حلب 
إيــران فدفعت بتعزيزات  أمــا  الكلور.  بغاز 
عسكرية إلى محيط إدلب، وشنت هجوما 
العزة في ريف  مباغتا على مواقع جيش 
حماة الشمالي؛ وأعلنت، على لسان قائد 
الــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي، الـــلـــواء محمد 
عــلــي جــعــفــري، بـــقـــاء قــواتــهــا فـــي ســوريــة 
ونيتها إرسال قوات حفظ سام إلى إدلب 
ومنطقة شمال غرب حلب، بناء على طلب 
وجودهم  وتعزيز  السورية،  الحكومة  من 
ــاذيــــن  ــيــ ــر الــــــفــــــرات فـــــي مـــــــدن املــ ــهــ غـــــــرب نــ
والـــبـــوكـــمـــال وديــــــر الـــــــــزور؛ فــــي مــواجــهــة 
للواليات  الحليفة  القوات  انتشار  خطوط 
املتحدة؛ وتجنيد الحرس الثوري اإليراني 
تنظيمات  لتأسيس  وتــدريــبــهــم  ســوريــن 

النقابي. وشارك  وإعان استقالية العمل 
في هيئة تحقيق أهداف الثورة واإلصاح 
الــســيــاســي واالنـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي الــتــي 
التشريعي لحكومة  كانت بمثابة املجلس 
وأّمــن   ،2011 السبسي سنة  قــائــد  الــبــاجــي 
الــحــوار الــوطــنــي، صحبة عــمــادة املحامن 
والـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 
التوافق  إلــى  أدى  مــا  اإلنــســان سنة 2013، 
حول دستور سنة 2014، وتشكيل حكومة 
التكنوقراط، ما مّكنه من نيل جائزة نوبل 

للسام. 
ــم يــكــن اإلضـــــراب الـــعـــام، عــلــى الــرغــم من  ولـ
ــيـــاة الــعــامــة  ــه الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــحـ خـــطـــورتـ
واالقــتــصــاد الــوطــنــي والــســلــم االجــتــمــاعــي، 
وعلى جهاز الدولة نفسه، غائبا أو مجرد 
ســــــاٍح يــســتــخــدم فــــي الـــتـــهـــديـــد والـــوعـــيـــد 
لــتــحــقــيــق املــــطــــالــــب الـــنـــقـــابـــيـــة واألهـــــــــداف 
الــــســــيــــاســــيــــة، فــــقــــد عـــــرفـــــت تـــــونـــــس ســتــة 
ــنــــان مــنــهــا فــــي أثـــنـــاء  ــات عــــامــــة، اثــ ــ ــرابـ ــ إضـ
 ،1947 إضــراب  وهما  االستعمارية،  الفترة 
الفرنسي،  االستعماري  للوجود  املناهض 
وســقــط فــيــه 29 شــهــيــدا و150 جــريــحــا في 
ــام بــمــنــاســبــة  ــ ــعـ ــ ــفــــاقــــس، واإلضـــــــــــراب الـ صــ
ــام الــتــونــســي  ــعــ ــيـــال زعـــيـــم االتــــحــــاد الــ ــتـ اغـ
للشغل، فرحات حشاد، في 1952، وإضراب 
ــوم 26  ــد شـــهـــده الــعــهــد الــبــورقــيــبــي يــ ــ واحـ
جــانــفــي )يـــنـــايـــر( 1978، ُعــــرف فـــي املــعــجــم 
بالخميس  التونسي  والنقابي  السياسي 
األســــود ســقــط فــيــه أكــثــر مــن مــائــة  شهيد، 
ــرح مــئــات، وعـــرف محاكمات الــقــيــادات  وُجـ
جت في السجون. وسلسلة 

ُ
النقابية التي ز

شهدها  التي  الجهوية  العامة  اإلضــرابــات 
األسبق  الرئيس  عهد  من  األخير  األسبوع 
زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عـــلـــي، أهــمــهــا إضــــراب 

الذين يفتك بهم الجوع، وتنهشهم األوبئة 
التي كان يعتقد أن البشرية قضت عليها. 
جـــولـــة بــــن ســـلـــمـــان الـــعـــربـــيـــة إعــــــان فــج 
النــتــصــار ثــقــافــة االســتــكــبــار والــغــطــرســة 
ــاب. واســــتــــقــــالــــبــــه  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ واإلفــــــــــــــات مــــــن الــ
ــو تـــزكـــيـــة لــلــســيــاســة  ــ ــه هـ ــ ــيــــب بـ ــتــــرحــ والــ
املــعــاديــة لــحــقــوق اإلنــســان الــتــي يقودها 
ــلـــى مــزيــد  داخـــــــل بــــلــــده، وتـــشـــجـــيـــع لــــه عـ
مـــن االعـــتـــقـــاالت الــتــعــســفــيــة لــلــمــدافــعــات 
واملدافعن عن حقوق اإلنسان، خصوصا 
الرأي  في أوســاط الصحافين وأصحاب 

والنشطاء ومشايخ الدين.  
لــقــد ظــلــت الــســعــوديــة، اعــتــبــارا ملكانتها 
الــرمــزيــة الــديــنــيــة عــنــد املــســلــمــن، ونــظــرا 
لقدرتها املالية على إخراس كل األصوات 
املنتقدة، فوق كل نقد، عقودا طويلة، وحان 
الوقت لكسر هذا »الطابو«، وتوجيه النقد 
السعودية، وفي مقدمتهم  لحكام  واللوم 
اليوم محمد بن سلمان، ألنهم ال يقمعون 
فقط شعبهم، وإنما يسعون إلى تصدير 
العربية  األنظمة  الــذي يشّجع  نموذجهم 
األخرى على  التعنت واالنغاق ومعاداة 
حقوق اإلنسان ومحاربة حرية الصحافة 
والتعبير، وتخريب كل تجربة ديمقراطية 

في مهدها.
)كاتب وإعالمي مغربي(

مسلحة موالية من أبناء املحافظة، لزجها 
في املواجهة املرتقبة مع القوات األميركية 
في  املتحدة،  الــواليــات  تنطلق  وحلفائها. 
الـــكـــردي، من  تعاطيها مــع تــركــيــا واملــلــف 
أنها دولة عظمى لها إستراتيجية كونية، 
ــفــــات والـــقـــضـــايـــا  ــلــ ــل واملــ ــ ــداخـ ــ مـــتـــعـــددة املـ
 
ً
والحلفاء والخصوم؛ وكلها تشكل وحدة
واحدة مترابطة؛ ما يقودها إلى الربط بن 
املواقف وامللفات والفرص واملخاطر في كل 
ملف، وأخذ تأثيراتها املتبادلة باالعتبار، 
وهـــــذا قـــادهـــا إلــــى وضــــع الــســيــطــرة على 
منطقة شرق الفرات، ضمن إستراتيجيتها 
الــتــي تتضمن مواجهة  ــــط،  األوسـ لــلــشــرق 
ــــداد بــن طــهــران -  ــران لقطع طــريــق اإلمـ إيــ
بــغــداد - دمــشــق – بــيــروت، مــا دفعها إلى 
االتحاد  حــزب  املحلي،  بالحليف  التمّسك 
الــديــمــقــراطــي، مـــع الــعــمــل عــلــى االحــتــفــاظ 
بــعــاقــتــهــا مـــع تــركــيــا الـــتـــي تــربــطــهــا بها 
 قــديــمــة، 

ٌ
 وإســتــراتــيــجــيــة

ٌ
 ســيــاســيــة

ٌ
عـــاقـــة

فاشتباكها مع روسيا والصن من جهة، 
ــرانـــي  ــى احــــتــــواء الـــتـــمـــدد اإليـ وســعــيــهــا إلــ
فــي اإلقــلــيــم أعــطــى لــلــوجــود األمــيــركــي في 
جيواستراتيجية  أهمية  والــعــراق  سورية 
وجيوسياسية حاسمة، في ضوء حقائق 
فيه.  القائمة  الــقــوى  وتـــوازنـــات  السياسة 
وهذا جعلها تتحسب لتوجهات تركيا، إن 
التمايز عنها وعــن حلف  إلــى  في سعيها 
إلى  نزوعها  أو  )الــنــاتــو(  األطلسي  شمال 
ــارج النسق  لــعــب دور إقــلــيــمــي ودولــــي خــ
ــــى تـــوثـــيـــق عــاقــاتــهــا  الـــغـــربـــي، دفـــعـــهـــا إلـ
ــكـــردي، واالعــتــمــاد عــلــيــه في  مــع املــكــون الـ
تــنــفــيــذ جــــــزٍء مــــن بـــرنـــامـــجـــهـــا الــســيــاســي 
والعسكري، خدمة لتوجهاتها السياسية 

واإلستراتيجية في اإلقليم والعالم. 
لقد رفعت تركيا بعاقتها بروسيا وإيران 
مـــســـتـــوى هـــــواجـــــس الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 
ومــخــاوفــهــا، وعــّمــقــت قــنــاعــتــهــا بــضــرورة 
تعزيز  وبأهمية  الــكــردي،  املحلي  الحليف 
ــه عـــســـكـــريـــا، عـــبـــر تــنــفــيــذ بــرنــامــج  ــ ــــدراتـ قـ
تدريبي، مدته سنة كاملة لتدريب ثاثن 
ألفا من املقاتلن وعناصر األمن، واعتماد 
املوازنة الازمة لذلك، والعمل على تعديل 
ــة الــديــمــقــراطــيــة«،  تــركــيــبــة »قــــــوات ســـوريـ
ــداد الـــعـــرب ودورهــــــم، وإشــــراك  ــ بـــزيـــادة أعـ
السعودية واإلمارات في الرعاية والتمويل، 
لــطــمــأنــة عــــرب املــنــطــقــة، وتــخــلــيــصــهــا من 
املــتــطــّرفــة  والــقــومــيــة  املــاركــســيــة  خلفيتها 
الــذاتــيــة،  اإلدارة  وهيكلة  صياغة  ــادة  وإعــ
على أمل تحقيق تفاهم وتعاون بن تركيا 
وقيادة اإلدارة؛ وإدارة ملف منبج، لتلين 

املواقف، وفتح باب التفاهم والتعاون.
)كاتب سوري(

تونس... هذا التحالف في مواجهة اإلضـراب

لماذا يجب نبذ بن سلمان؟

تركيا والعقدة الكردية

العراق... البحث 
عن ذئب »أمعط«

اإلضراب العام آخر 
مالذ طبقة وسطى 

تونسية تتداعى يوميًا

الثبات على المبدأ 
انفع من الجري وراء 

مصلحة متغير

تستدعي اللحظة 
السياسية من تركيا 

تعديل سياستها إزاء 
ملفات عدة، أولها 

الملف الكردي

آراء

معن البياري

واحدة من حزمة معاٍن غير قليلة تشتمل عليها زيارة رئيس تشاد، إدريس ديبي، 
إسرائيل، األحد املاضي، أن غياب عالقات دبلوماسية بني الدول ال يعني بالضرورة 
أن العالقات في وجوه أخرى، سيئة، بل يمكن أن تكون ممتازة. يوضح هذه املسألة 
ديبي نفسه، في قوله في املؤتمر الصحافي املشترك، مع مضيفه نتنياهو، إن قطع 
العالقات الدبلوماسية منذ السبعينيات )46 عاما( »لم يمنع العالقات الجيدة بيننا 
العبرية يقيم في  الدولة  أن ولعا خاصا تجاه  الوقت«. والظاهر  التي استمرت طــوال 
وكــان بصحبة  العبرية،  ويتقن  إسرائيل،  في  نجله  درس  فقد  نفسه،  ديبي  جوانح 
والده في الزيارة التي اغتبط بها نتنياهو، ووصفها تاريخية، ويترّدد أن من املتوقع 
الدبلوماسية قريبا.  أن يكون سفير بالده في تل أبيب بعْيد إعالن عودة العالقات 
والرئيس ديبي، الحاكم منذ 18 عاما، مدين إلسرائيل، إلى حد ما، إذ زودت نظامه 
بأسلحة ومعدات في العام الحالي كان لها نفعها في مواجهة تمرد في البالد، غير 
أن هذه العالقات األمنية والعسكرية، غير الخافية كما أحب أن يوضح ديبي في قوله 
عن اإلرهاب عدوا مشتركا بني تشاد وإسرائيل، ليست الوجه الوحيد بينهما، فثمة 
تطلعاٌت مشتركة إلى اإلفادة من الخبرة اإلسرائيلية في الزراعة مثال، والتي انتفعت 
منها دول غير قليلة في إفريقيا، نشطت العالقات التي أعادتها مع تل أبيب، وزارها 
نتنياهو ووزراء في حكوماته، وأسالف له ولهم.  ما يحسن أن نعرفه، نحن العرب 
لــم تمل مــن مــحــاوالت اختراق  )إذا رغبنا( أن إســرائــيــل، فــي عهود كــل حكوماتها، 
القارة السمراء، وجرها إلى تطبيع العالقات الثنائية، ونجحت في غير بلد، أوال مع 
اهتراء الجسد العربي الذي ما انفك يتداعى، وباضطراد متسارع، سيما بعد رحلة 
أنور السادات إياها، إلى القدس في 1977، ثم كانت القفزة النوعية بعد إشهار اتفاق 
أوسلو في 1993. وسيما أيضا مع اشتداد حاجة بلدان القارة السمراء إلى عالقاٍت 
أوثق مع الواليات املتحدة، وإلى مساعدات وهبات وقروض وبرامج إنمائية من الغرب 
األهلية،  في حروبهم  العرب  انشغال  بعد  الدولي،  النقد  ومن صندوق  ومؤسساته، 
تتكّرم  الــذي  اإلحــســان  أفريقيا على منظور  إلــى  منهم  دولـــٍة  التفات غير  واقتصار 
به جمعيات خيرية )وهــذا محموٌد على أي حــال(، وإْن في البال أن مشاريع قطرية 
منظور عربي موحد،  غياب  أن  غير  أهميته،  ولبعضها  قامت،  وإماراتية  وسعودية 
الشراكة  بمنطق  األفريقية،  القارة  مع  التعامل  في  مكينة،  استراتيجية  إلــى  يستند 
مثال، كان من أبرز أسباب االزورار الذي تتابع من غير دولة أفريقية )أكثر من نصف 
القارة،  في  اإلسرائيلي  العبور  نفسه،  الوقت  في  وتــوالــى،  باملناسبة(،  أفارقة  العرب 
سيما في الدول الكبرى فيها، من دون إغفال الصغرى، من بوابات السالح واألمن 
وصناعاتهما وابتداع مصالح اقتصادية، وإرسال خبرات في الزراعة والتكنولوجيات 
عليه جمهورية جنوب  أقــدمــت  مــا  أول  مــن  أن  مفاجئا  يكن  ولــم  وغــيــرهــا.  الرقمية 

السودان، ما أن قامت في عام 2011، توثيق عالقات معلنة مع إسرائيل.
ومن كثير تفيد به زيارة رئيس تشاد إسرائيل أنه ما زالت هناك حاجة لورقة التوت 
نتنياهو  استقبال  فــي  الناشطة  الـــدول  ــد 

ّ
تــؤك إذ  الفلسطينية،  القضية  اسمها  التي 

الــســابــق، دوري  الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــيــة  وأفــيــغــدور ليبرمان وغيرهما )مــديــر عــام 
الفلسطينيني  بني  السالم  إقامة  إلــى  الرتيبة  دعواتها   ،)2016 في  تشاد  زار  غولد، 
لدولة االحتالل، ما قد يعود  القدس عاصمة  واإلسرائيليني، وعدم حماسها لقصة 
إلــى إرٍث ثــقــافــيٍّ فــي إفــريــقــيــا، يــرفــض إســرائــيــل فــي أرض فلسطني، كما أن هناك 
االلــتــزام  املــســألــة، فضال عــن أن شيئا مــن  حساسيات األفــارقــة املسلمني فــي هــذه 
الروتيني بقرارات االجتماعات الدورية لتكتل االتحاد اإلفريقي. وهذا إدريس ديبي 
ى تحقيق 

ّ
وجد نفسه مضطرا إلى القول، في أثناء ضيافة نتنياهو له، إن تشاد تتمن

السالم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. ويعرف نتنياهو، كما عرف سابقوه، بيريز 
وشارون ورابني مثال، إن هذا كالم ليس عليه جمرك، لكنه يعمل، في الوقت نفسه، 
للفلسطينيني في  األفــريــقــي«  التلقائي  »التأييد  على كسر مــا كــان قــد ســّمــاه، مــرة، 
املؤسسات األممية..  قال إدريس ديبي إن املصالح بني تشاد وإسرائيل كثيرة جدا. 
ويمكن أن يقول رؤساء أفارقة آخرون القول نفسه بشأن بالدهم وإسرائيل.. واألهم 
أن املصالح بني بالدهم وبالدنا العربية تتناقص. وهذا مما ال يجوز أن تباغتنا به 

بهجة ديبي، بصحبة نجله، في ضيافة نتنياهو.

أنطوان شلحت

أقّر سري نسيبة، أحد أكثر املثقفني الفلسطينيني تأييًدا التفاقات أوسلو، بأن هذه 
االتفاقات ُمنيت بالفشل، لكنه في الوقت عينه رفض االعتراف بأنها كانت خطأ. 

وورد إقراره هذا في مقابلة مطّولة أدلى بها أخيرًا إلى املوقع اإللكتروني اإلسرائيلي، 
السالم«  »مسيرة  بـ تتعلق  سيحا مكوميت )محادثة محلية(، رفقة هواجس أخرى 

اإلسرائيلية - الفلسطينية، والتي كان أحد فرسانها قبل »أوسلو« وبعده. 
ل الهاجس األساسّي في التساؤل عما إذا كانت الصهيونية بمثابة كائن غير 

ّ
وتمث

قادر على صنع السالم، وراغب في التوسع الدائم، وليس في وسعه إبداء أي تسامح 
إزاء اآلخرين، ولذا يستحيل إبرام سالم معه، بل ومن السذاجة االعتقاد أن باإلمكان 
التوصل إلى سالم معه. وهو ليس تساؤل العارف، ملجّرد أن نسيبة أردفــه بالقول: 
»في هذه اللحظة، ليست لدّي أي إجابة. ال أعرف بماذا أومن. من جهة أولى، أرغب بأن 
أومن أن في وسعنا التأثير وصنع السالم. ومن جهة أخرى، ونظًرا إلى أننا جرّبنا 
، وربما الصهيونية هي كذلك. أنا 

ً
وفشلنا، أعتقد أنه ربما هذا األمر مستحيل فعال

الصهيونية  الهاجس أصــول  الــحــال، يتجاهل صاحب هــذا  أعـــرف«. بطبيعة  ا ال 
ًّ
حق

، على عدة مراحل 
ً
الفكرية، بحجة الفوارق في صيرورتها، بعد أن أصبحت تقود دولة

 
ّ

 إلى مرحلة أوسلو ابتداء من 1993. ولعل
ً

منذ 1948 مروًرا بـ1967 أساًسا، وصوال
أهــم تلك األصــول، على ما أكــد أكثر من باحث، بمن في ذلــك باحثون إسرائيليون، 
التغييب للسكان األصليني العرب الفلسطينيني  مثل آفي شاليم، فكرة التجاهل أو 
في التفكير الصهيوني، وذلك منذ هجس هيرتزل بمشروع »الدولة اليهودية«. وأكد 
شاليم، في بحثه املهم »الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربّي«، ما سبق أن أشار 
إليه غيره، وهو أن مؤسسي الصهيونية لم يروا السكان األصليني بصورة عامدة، 
إلــى إدراٍك استشرافي ملا سيترتب على تنفيذ  وعــن وعــي كامل. وربما يرجع هــذا 
 هؤالء السكان، أشّدها جريمة 

ّ
مشروع إنشاء دولة االحتالل من جرائم مريعة بحق

التطهير العرقي. وما يثبت أن عدم الرؤية السالفة كانت عن طريق العمد، من بني أمور 
أخرى، أنه بعد املؤتمر الصهيوني األول، في عام 1897 في بازل، قّرر حاخام فيينا 
اليهودية«، فأرسل مندوبني  »الدولة  املبثوثة في كتابه  أفكار هيرتزل  أن يستقصي 
عنه إلى فلسطني، في مهمٍة وصفت بأنها لتقّصي الحقائق. ووّجه هذان املندوبان 
برقية من فلسطني يقوالن فيها: »العروس )أي فلسطني( جميلة، لكنها متزوجة من 
رجل آخر«. وعن هذه البرقية قال شاليم إنها تضمنت املشكلة التي ستتعارك معها 
الحركة الصهيونية منذ البدء وحتى إشعار آخر. وهذه املشكلة هي بطبيعة الحال 
دولتهم«.  إلنشاء  اليهود  أرادهـــا  التي  األرض  على  يعيشون  الذين  العرب  »السكان 
ويضيف إن الرأي الناتج عن ذلك كان أن الحركة الصهيونية، باستثناء مجموعات 
ت أن تتجاهل العرب املوجودين في فلسطني الذين شكلوا ما 

ّ
صغيرة هامشية، فضل

ا: املسألة العربية! السكان العرب في فلسطني كانوا »السؤال الغائب«، 
ً
يت الحق ُسمِّ

نولي  »إننا  يقول:  عــام 1907  إبشتاين عندما كتب  يتسحاق  املربي  رؤيــة  بموجب 
االهتمام لكل شؤون البلد )فلسطني(، ونبحث كل شيء، ونتناقش على كل األمور، 
ا واحــًدا، هو أنه يوجد في البلد شعٌب 

ً
ونمجد كل شيء ونفتديه، لكننا نسينا شيئ

كامل يتمّسك به منذ مئات األعوام، ولم يفكر بتركه أبًدا«.
وقبل هذا النّص الذي يعتبره بعض املستأنفني على أراجيف الصهيونية رائــًدا في 
رؤية »املشكلة العربية«، أشار آحاد هعام في مقالته »الحقيقة من أرض إسرائيل« 
تكون  تكاد  إسرائيل  أرض  أن  االعتقاد  الخارج على  في  »تعّودنا  أنــه  إلــى   ،)1891(
مــقــفــرة، صــحــراء جــــرداء، وأن كــل مــن يــرغــب بــشــراء أرض فيها بــمــقــدوره أن يأتي 
ق رغبته. لكن الحقيقة أن األمر ليس على هذا النحو. في كل البلد، من 

ّ
ويشتري ويحق

الصعوبة بمكان العثور على حقول زراعية لم تتم حراثتها وزراعتها«.
أما زلنا بعد هذا كله نتساءل حول جوهر الصهيونية؟

مروان قبالن

الكثير عن  األوروبـــي  السياسي  الخطاب  فــي  تجد  املتحدة، ال  الــواليــات  على عكس 
موضوع دعم الديمقراطية، خصوصا في املنطقة العربية. ما قد يعود إلى التجربة 
استعماري  مـــاٍض  املــتــحــدة  لــلــواليــات  ليس  إذ  عــنــدنــا.  للطرفني  املختلفة  التاريخية 
وحتى  الديمقراطية،  قضايا  عن  الحديث  في  أجــرأ  تجدها  لذلك  العربي،  العالم  في 
انطالقا  عــام 2003،  الــعــراق  فــي  للتدخل عسكريا، كما حصل   

ً
ذريــعــة استخدامها 

 ُيـــراد بــه بــاطــل، وهـــو، بحسب وزيـــرة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة السابقة، 
ٍّ

مــن كــالم حــق
كوندوليزا رايس، في خطاب القاهرة الشهير عام 2005، أن االستبداد مسؤول عن 
إنتاج التطّرف واإلرهاب، هذا الذي ضرب الواليات املتحدة في سبتمبر/ أيلول 2001. 
أقــل إسبانيا،  الكبرى، خصوصا بريطانيا وفرنسا وإلــى حد  الــدول األوروبــيــة  أمــا 
أكثر تحفظا في  العربية، ولذلك تجدها  املنطقة  أدوارا استعمارية في  فقد مارست 
الحديث عن الديمقراطية الفتقادها األرضية األخالقية التي تسمح لها بذلك. وربما 
يعود السبب أيضا إلى أن أكثر الدول األوروبية نفسها لم تكن ديمقراطياٍت راسخة 
بعد سقوط  إال  الديمقراطية  تجربتها  تترّسخ  لــم  مثال،  فرنسا،  قــرن.  قبل  مــا  إلــى 
إمبراطوريتها الثانية أمام أملانيا عام 1870. وأملانيا نفسها لم تبدأ حياة ديمقراطية 
حقيقية إال بعد الحرب العاملية الثانية، في حني تأخرت دول جنوب أوروبا )اليونان، 

وإسبانيا، والبرتغال( حتى سبعينات القرن العشرين. 
سبب آخر ممكن لغياب الحماسة للديمقراطية في الخطاب السياسي األوروبي تجاه 
املنطقة العربية هو أن النخب األوروبية الحاكمة ترى أن وضع املمارسة الديمقراطية 
أن  بمعنى  االنتخابية،  حظوظها  على  سلبا  ينعكس  اآلخــريــن  مــع  للتعامل  شرطا 
حياتهم الديمقراطية تعتمد إلى حد ما على ال ديمقراطية اآلخرين. ولذلك ال يميلون 
للمخاطرة بمصالحهم االقتصادية والتجارية عبر الخوض في قضايا الديمقراطية 
واحـــتـــرام حــقــوق اإلنـــســـان عــربــيــا، مــثــال، بــدلــيــل الــحــذر الــفــرنــســي والــبــريــطــانــي في 
التعامل مع قضية اغتيال جمال خاشقجي، وعندما علقت أملانيا مبيعات األسلحة 
للسعودية بسبب الجريمة إنما إلى شهر يناير/ كانون الثاني املقبل. أما العامل الذي 
 بالنظرة 

ٌ
ال يظهر على السطح، لكنه يبقى في خلفية التفكير األوروبي، فهو مرتبط

اإلســالم  بني  جوهريٍّ  تناقٍض  بوجود  تعتقد  التي  التقليدية  الغربية  االستشراقية 
)وليس  االنتخابية  بالعملية  قبلت  لو  حتى  اإلسالمية،  التيارات  وأن  والديمقراطية، 
بالديمقراطية الليبرالية( فإنها تقبل بها طريقا للوصول إلى السلطة ولكي تبقي فيها 
الديموقراطية إذا كانت تؤدي إلى  )one man, one vote, once(. ملاذا إذا تشجيع 

وصول تيارات دينية إلى السلطة في العالم العربي؟
طبعا من غير املمكن منهجيا الحديث عن كائن سياسي اسمه أوروبــا، ليس فقط 
أ لوجود تنافس أوروبي شديد 

ً
لعدم وجود سياسة خارجية أوروبية موحدة، بل أيض

في بعض الساحات، كالذي بني فرنسا وإيطاليا في ليبيا اليوم، حيث يدعم البلدان 
أطرافا مختلفة في الصراع، لغايات عديدة ليس بينها إقامة دولة ديمقراطية. وهناك 
اليوم فهم مختلف ملاهية الديمقراطية نفسها حتى في أوروبا، خصوصا مع صعود 
ما تسمى الديمقراطية غير الليبرالية، حيث توجد عملية انتخابية وتنافس وتعّددية، 
إنما تغيب عنها القيم الليبرالية، مثل حقوق اإلنسان والحريات العامة. ثم إن هناك 
مفارقة الحديث عن ضرورة قيام دعم أوروبي للديمقراطية في املنطقة العربية في 
في  ديمقراطية  غير  ممارسات  عامليا، وتصعد  الديمقراطي  املــد  فيه  ينحسر  وقــت 
أوروبا، مع تنامي قوة اليميننْي، القومي والشعبوي، وتزايد اإلعجاب بنظرية الرجل 
القوي من فالديمير بوتني في روسيا إلى دونالد ترامب في أميركا، وبينهما فكتور 

أوربان في قلب أوروبا.

إسرائيل وتشاد... وغيرها أما زلنا نتساءل 
عن جوهر الصهيونية؟

عن أوروبا وسؤال الديمقراطية

1415
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املجتمعــات  فــي  والتقاليــد  العــادات  تحتــل 
فــي  أساســيا  مركــزا  األوســطية  الشــرق 
عالقــة املــرأة مع نفســها أوال، ومــع األخرين 
ثانيــا، فاملــرأة فــي مجتمعنــا العربــي، وهنــا 
أخــص بالذكــر ســورية، تخضــع العتبــارات 
كثيــرة قبــل التعبيــر عــن رأيهــا، بــل عن أهم 
قــرارات حياتهــا التــي تخصهــا هــي وليــس 

غيرها.
ولكــن ملــاذا نظلــم الرجل الذي يتحكم باملرأة 
التــي  األخــت  هــي  فاملــرأة  والدتهــا؟  منــذ 
فالســؤال  مثــال،  أخيهــا  لســيطرة  تخضــع 
الــذي يتبــادر للذهــن: مــن خــّول هــذا الشــاب 
أن يســيطر علــى أختــه؟ ولــو تأملنــا قليــال، 
لوجدنــا أن األم هــي ذاتهــا املــرأة التي تطالب 
بحقوقهــا وباســتقالليتها، هــي التي تعطي 
الحــق لهــذا الشــاب ليديــر حيــاة أختــه علــى 

سبيل املثال ال الحصر.
فاملرأة في مجتمعنا عدوة نفسها بالدرجة 
األولــى، قبــل أن نضــع الرجــل حجــر عثــرة 

أمــام حريــة املــرأة وحقوقها، وال ننســى أبدا 
الطابــع األبــوي لألســرة العربية الذي يتســم 
بالســلطة  األســري  محيطــه  مــع  بعالقتــه 
والخضــوع، وتســلط الرجــال علــى النســاء. 
تلــك األســباب وغيرهــا ســاعدت فــي إفــراز 
ثقافــة شــعبية حــول املــرأة ورســمتها علــى 
مــدى الســنوات الطويلــة علــى أنهــا مخلــوق 
والحفــاظ  الوصايــا  إلــى  يحتــاج  ضعيــف 
عليهــا، وتقريــر مصيرهــا بعيــدا عمــا هــي 

تشعر أو ما تريد.
والتطــور  التقــدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
التكنولوجــي، ووصــول املــرأة إلــى درجــات 
عاليــة علــى كل األصعــدة العلميــة واملهنيــة 
زالــت  مــا  تجاههــا  نظرتنــا  أن  إال  تقريبــا، 
ننظــر  فنحــن  املــدى،  وقصيــرة  محــدودة 
للمــرأة كونهــا شــرف رجولتنــا الــذي يجــب 
أن ال يســتباح إال بإذن مســبق من الوصي، 
فكيــف يمكــن للتطور أن يســاهم في تغيير 
العديــد مــن اآلراء املناقضــة للدين من جهة، 

وللعصــر الــذي نحيــا بــه مــن جهــة أخــرى، 
وكيــف ال يعمــل التطــور علــى تغييــر أمــور 
ذات أهميــة مثــل نظــرة املــرأة للمــرأة ذاتهــا 

ونظرة الرجل للمرأة من جهة أخرى.
عــدم  أشــكال  مــن  تعانــي  زالــت  مــا  املــرأة 
بــن مــا تســتطيع فعلــه والحقــوق  التوافــق 
املعتــرف بهــا قانونيــا واجتماعيــا، فاملــرأة 
التــي ناضلــت علــى مــدار عشــرات الســنن، 
لنيــل حقوقهــا قانونيا واجتماعيــا، نجدها 
هي ذاتها التي ترضخ لتقاليد املجتمع التي 
تنتقصهــا كأنثــى، فمثال عند تعّرض املرأة 
للضرب من أخيها أو زوجها، أو أيا كان من 
أقاربها الذكور، نجدها ترضخ لألمر الواقع 
مــن دون املحاولــة في أخذ حقها قانونيا أو 
شرعيا، وكل ذلك خوفا من »القيل والقال«، 
فالعــادات  بالفجــور،  اتهامهــا  مــن  وخوفــا 
والتقاليــد هــي التــي تســيطر علــى املــرأة في 

مجتمعاتنا الشرق األوسطية.
أحمد سلوم )سورية(

فــي الســاعة الثامنــة والنصف من 
مســاء يــوم الجمعــة، كنت جالســا 
املتواضــع،  منزلنــا  ديــوان  فــي 
نســكنه  الــذي  املنــزل  أقصــد 
باإليجــار. وهذه املالحظة لتفادي 
املهــم  فقــط.  املؤجــر  مشــكالت 
منهمكــن  جميعــا  ــا 

ّ
كن وبينمــا 

الــذي  أخــي  الخاصــة،  بمشــاغلنا 
شــكال،  وأكبــره  عمــرا،  يكبرنــي 
يجلــس فــي زاوية الديــوان واضعا 
ســماعتن ضخمتــن علــى أذنيــه، 
يحــدث  مــا  كل  عنــه  تحجبــان 
ويســتمع  حولــه،  ضوضــاء  مــن 
للمحاضــرات الجامعيــة املســجلة 

في هاتفه املحمول.
الــذي  التربــوي  بدورهــا  أمــي 
كنــا  منــذ  تفــان،  بــكل  تمارســه 
صغــارا ال نجيد القــراءة والكتابة، 
مــن  األخــرى  الجهــة  فــي  تجلــس 

الصغيــرة  أختــي  لتلقــن  الديــوان، 
واإلمــالء،  والقــراءة  فــي  دروســا 
عــن  ــت 

ّ
تخل كثيــرة  فمــدارس 

مهمتهــا بســبب صعوبــة الوضــع 
لــم  بينمــا  للمدرســن،  املــادي 
 أمــي عــن مهمتهــا الجليلــة، 

ّ
تتخــل

خصوصــا أن أختــي تــدرس فــي 
الصف الثالث االبتدائي، وال تجيد 
القراءة والكتابة بالشكل املطلوب، 
هــذه  التعليــم  بكارثيــة  ينبــئ  مــا 

األيام.
كنــت جالســا فــي الجهــة األخــرى 
مــن الديــوان حيــث يبــدو الشــارع 
خلــف  وتفاصيلــه  أحداثــه  بــكل 
املحمــول  والكمبيوتــر  ظهــري، 
األميركــي  الفيلــم  أشــاهد  أمامــي 
 )A futile and stupid gesture(
بــكل انســجام وهــدوء، أضــع فــي 
إال  صغيرتــن  ســماعتن  أذنــي 

أنهمــا يصــدران صوتــا قويــا، ال 
مــن  آخــر  صــوت  أي  يســتطيع 
أحــداث  تتابــع  اختراقهــا.  حولــي 
ويســتمر  التجربــة  تبــدأ  الفيلــم، 
الصــراع، تنتهي بالفشــل، وكوني 
أحد خريجي كلية اإلعالم، عشت 
ذلك كثيرا، حتى بمجرد تجربتي 
فــي مشــاهدة الفيلــم واالســتمتاع 
به أفشــل أكثر من مرة، فالتركيز 
علــى الفكــرة وتصاعــد األحــداث، 
الدرامــي  املســار  بنــاء  وكيفيــة 
فــي  والصــراع  التحــول  ونقــاط 
األدوات  عــن  وتســاؤلي  الفيلــم، 
فــي  املســتخدمة  والتقنيــات 
تصوير الفيلم..  يجعلني ذلك كله 
ال أســتمتع كثيــرا فــي مشــاهدتي 
 آخــر ُيضــم 

ٌ
لألفــالم، وهــذا فشــل

إلى قائمتي.
مطهر الخضمي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

أحمد طه

اإلســرائيلية  العســكرية  الحملــة  أثنــاء  فــي 
ة، األســبوع املاضي، 

ّ
العدوانيــة علــى قطــاع غــز

والتي شابها قدر كبير من التخّبط والرعونة، 
وانتهت بفشل سياسي وعسكري ذريع، وصل 
إلى درجة »الفضيحة«، حسب الوصف السائد 
لها في الفضاء اإلعالمي اإلســرائيلي، ارتفعت 
أصــوات نخبويــني مصريــني )محســوبني بــكل 
حســبما  ســتنيرين«، 

ُ
امل ثقفــني 

ُ
»امل علــى  أســف 

يحلــو لهــم وصــف أنفســهم، املطالبــني بالدولة 
التعاطــف  عــدم  بإعالنهــم  املدنيــة(  العصريــة 
 
ً
هم شــماتة

ُ
ة، بــل وأبدى بعض

ّ
بــأي حــال مــع غز

وتأييــدًا  الفلســطينية،  املقاومــة  فــي   
ً
ظاهــرة

تلــك  أن  مــن  الرغــم  علــى  إلســرائيل.  مكتومــا 
 
ً
 عريضــة

ً
ــل شــريحة

ّ
األصــوات الناشــزة ال تمث

 ارتفاعهــا 
ّ
فــي الوســط الثقافــي املصــري، إال أن

 
ً
وقفــة يســتدعي  أمــر  الزاعقــة  الصــورة  بتلــك 
مــن  تكــرّر  قــد  خروجهــا  أن  ســّيما  ال  طويلــة، 
ة 

ّ
قبل، إّبان الحرب اإلسرائيلية األولى على غز

 ،2014 فــي صيــف  والثانيــة   ،2009 شــتاء  فــي 
فــي مشــهد مؤســف للغايــة، حمــل مزيجــا مــن 
الجهل التاريخي، والغباء السياســي، والعمى 

االستراتيجي، واالنحطاط األخالقي. 
القومــي  األمــن  إن  البدايــة  فــي  القــول  يتعــنّي 
الخاضعــة  غيــر  الثوابــت،  بنــد  تحــت  ينــدرج 
للتغيير بني آٍن وآخر، فال مجال فيه لالبتكار. 
دولــة  ألّيــة  القومــي  األمــن  نظريــة  وتقــوم 
والتراكــم  الجغرافيــا،  محــدّدات:  لثالثــة  وفقــا 
التاريخــي لهــذه الجغرافيــا، والــرؤى املختلفــة 
للحــّكام الذيــن تولــوا زمام الســلطة لهــذا األمن 

الشافعي أبتدون

لم تعد اإلشــكاالت السياسية والديموغرافية 
الصومــال  أرض  جمهوريــة  تقــدم  تعيــق 
مشــكالت  العلــن  إلــى  بــرزت  فقــد  سياســيا، 
ستنســف  ربمــا  تعقيــداٌت  وهــي  عديــدة، 
الصومــال  أرض  فــي  السياســيني  جهــود 
قديمــا وحديثــا، لنيــل االعتــراف أو الحصــول 
إقليمــي  بتأييــد  يتمتــع  ذاتــي،  حكــم  علــى 
األزمــات  تلــك  وأول  الدوليــة،  األســرة  قبــل 
أرض  كيــان  بــني  املفاوضــات  قطــار  توقــف 
أجــل  مــن  الفيدراليــة،  والحكومــة  الصومــال 
تمهيــد أفضــل لطــالق سياســي آمــن ال رجعــة 
بــني  املفاوضــات  وصلــت  عامــني،  فمنــذ  لــه، 
الرغــم  علــى  مســدود،  طريــٍق  إلــى  الطرفــني 
الجانبــان،  يطلقهــا  التــي  التصريحــات  مــن 
عبــر وســائل اإلعــالم، لبــدء جولــة جديــدة مــن 
تبقــى  التصريحــات  تلــك  أن  إال  املفاوضــات، 
مجــرد دعايــة رخيصة لتضليــل رأي املجتمع 
املحلــي. كانــت سياســة الحكومــة الفيدراليــة 
الســابقة برئاســة الرئيــس الصومالي، حســن 
شــيخ محمــود، تتســم باملرونــة والهــدوء فــي 
أجــل  مــن  الصومــال«،  »أرض  مــع  التعاطــي 
 
ً
كامــال الذهــاب  لعــدم  ساســتها،  ود  كســب 
إلــى طــالق بائــن، أو عقــدة سياســية تدفعهــم 
ــي سياســات جديــدة، تقــّوض جهــود 

ّ
إلــى تبن

تركيــا،  رعتهــا  التــى  السياســية  املفاوضــات 
واســتضافتها إســطنبول مــرات، فقــد حــرص 
الرئيــس الســابق، حســن شــيخ محمــود، علــى 
سياسة مهادنة األشقاء، وأعطى لهم قدرًا من 
االســتقاللية، والتوصــل مــع الخــارج، من دون 
أن تضيق ســلطته الخناق على شــعب »أرض 
الصومــال« وساســتها، وقــد مّكنــت سياســة 
االنفتــاح واللــني التــي اتســمت تلــك الفترة من 
اســتمرار املفاوضــات بــني »أرض الصومــال« 

عبــر التاريــخ، وتهــدف حمايــة األمــن القومــي 
إلــى تعظيم املصالــح، وتقليل املخاطر النابعة 
من مصادر التهديد بالتعامل الحاسم معها.

تشــّكل  الــذي  املصــري  القومــي  لألمــن  ووفقــا 
عبــر التاريــخ، يبــدأ الدفــاع عــن مصــر شــمااًل 
مــن جبــال طــوروس جنــوب األناضــول، مــرورًا 
شــّكل 

ُ
 دفاعهــا األّول، ثــّم ت

ّ
بســورية وهــو خــط

تأتــي  ثــّم  الثانــي،  دفاعهــا   
ّ
خــط فلســطني 

 الدفــاع األخيــر عــن مصــر، 
ّ
ــل خــط

ّ
ســيناء لتمث

فمــن ُيســيطر عليهــا ُيهــّدد الــوادي، أو الُعمــق 
مصــر  أبنــاء  كتابــات  تحّدثــت  وقــد  املصــري. 
األبــرار، مــن أمثــال جمــال حمــدان وحامد ربيع 
النقطــة،  هــذه  فــي   

ً
تفصيــال البشــري،  وطــارق 

وأّكدوا جميعا على أن التاريخ يقول إن نجاح 
أّيــة قــوى معاديــة في الوصول إلى ســيناء كان 
النذيــر بنجاحهــا فــي االســتيالء علــى مصــر، 
وشــّددوا على أن مصر تكون في موقع دفاعي 
أفضــل، إذا مــا واجهت عّدوها خارج حدودها، 
قبل وصوله إلى سيناء. لقد ترّسخت األهمية 
بالنســبة  الشــام  ألرض  اســتراتيجية  الجيــو 
تعاقبــني عبر 

ُ
ملصــر، فــي وعــي أبــرز حّكامهــا امل

تاريخهــا الطويــل، بــدءًا مــن تحتمــس الثالــث، 
ومــرورًا بصــالح الديــن األيوبــي ومحمــد علي، 
قامــت  فقــد  الناصــر،  عبــد  بجمــال  وانتهــاًء 
رؤيتهــم جميعــا  علــى أن قــّوة مصر تقوم على 
تماســك جناحهــا الشــرقي، وأن الدفــاع عنهــا 
التغاضــي  وعــدم  الشــام،  فــي  وينتهــي  يبــدأ 
عــن وجــود قــوة معاديــة أو مترّبصــة بمصــر 
اســتعرضنا  وإذا  الشــرقية.  بّوابتهــا  علــى 
تاريــخ املنطقــة، والقــوى الدوليــة ذات املطامــع 
االســتيالء  إلــى  ســعت  والتــي  التوّســعية، 

وحكومــة مقديشــو، حتــى انتهــت مــع انتهــاء 
 -  2012( محمــود  شــيخ  رئاســة حســن  فتــرة 

 .)2017
ومــع وصــول الســلطة املنتخبــة الجديــدة إلــى 
سدة الحكم في فبراير/ شباط عام 2017، بات 
خيــار عــودة املفاوضات مــع »أرض الصومال« 
صادقــة  نيــات  تعقبهــا  ال  شــعاراٍت  مجــرد 
وجــادة لــدى األطــراف السياســية الصوماليــة 
الجديــد  الرئيــس  وصــول  فمــع  الطرفــني،  مــن 
فــي  الســابق  العســكري  الصومــال«  »أرض  ل 
الصومالــي، موســى بيحــي، تعقــدت  الجيــش 
كأن  الصوماليــة،  األطــراف  بــني  األمــور 
قبــل  مــا  تُجــب  حاليــا  الجديــدة  السياســات 
املفاوضــات ومــا بعدهــا، فاســتكمال مــا اتفــق 
عليــه ســابقا بــني الجانبــني فــي إســطنبول لــم 
يعــد لــه مــكان حاليــا، مــا يعنــي أن املفاوضــات 
الجديــدة، حتــى وإن انطلــق مســارها، ســتبدأ 
من نقطة الصفر، مع وصول كيانات سياسية 
الســلطة  إلــى  أخــرى،  وشــخصيات  جديــدة، 
الوضــع  املفاوضــات.  وممــا ســيعقد  وطاولــة 
دخــل  الصومــال«  »أرض  نظــام  أن  السياســي 
فــي شــراكة اقتصاديــة مــع اإلمــارات، عبــر منــح 
امتيــازات لشــركة موانــئ دبــي اإلماراتيــة فــي 
إدارة مينــاء بربــرة وتشــغيله، علــى الرغــم مــن 
معارضــة حكومــة مقديشــو هــذا التوجــه، لكــن 
»أرض الصومــال« اعتبــرت مقاطعــة مقديشــو 
توجههــا السياســي االقتصــادي أمــرًا ال يغّيــر 
شــيئا فــي الواقــع، بحكــم أن املينــاء يقــع تحــت 
إدارتهــا، وليــس بيــد الســلطات الفيدراليــة فــي 
اإلمــارات  مــع  االتفاقيــات  تلــك  لكــن  الجنــوب، 
»أرض الصومــال« قطيعــة سياســية  لـــ جلبــت 
محليــة وإقليميــة، فقــد قــّررت حليفتهــا طــوال 
تجــاه  سياســاتها  تغييــر  )إثيوبيــا(  عقديــن 
مــن  ممثلهــا  فســحبت  الصومــال«،  »أرض 
هرجيســا، وأغلقــت مكتبهــا هناك، ما يعني أن 

عنها األجهزة األمنية املصرية بني حني وآخر. 
ويكفي هنا تذّكر تصريحات الرئيس األســبق 
لجهــاز االســتخبارات العســكرية اإلســرائيلية 
)أمــان(، الجنــرال عاموس يادلــني، في أكتوبر/ 
تشــرين األول 2010، علنــا وصراحــة، عــن عــدم 
تّوقف املحاوالت اإلسرائيلية، منذ العام 1979 
وُمتوِتــَرة  ُمتصاِرعــة،  بيئــة  توليــد  أجــل  مــن 

دوما، داخل املجتمع املصري.
ممــن  بعضهــم  علينــا  خــرج  كلــه،  هــذا  وبعــد 
عــدم  ليعلنــوا  أيديولوجيتهــم،  بهــم  قعــدت 
ال  ة، 

ّ
غــز مــع  التعاطــف(  )مجــّرد  تعاطفهــم 

واملكايــدة  السياســية،  النكايــة  ســوى  لشــيء 
األيدولوجيــة، تحــت تأثيــر الخصومة الفكرية 
ســتعَرة لجماعات اإلسالم الحركي، باعتبار 

ُ
امل

ســيطر على قطاع 
ُ
أن حركــة حمــاس هــي التي ت

ة. ومهمــا كانت هّوة الخالف مع »حماس«، 
ّ
غــز

إســرائيل،  مــع   
ّ

التناقــض األساســي يظــل  
ّ
فــإن

عّدونا التاريخي دون سواها.
تكمــن املفارقــة الطريفــة فــي التناقــض الكبيــر، 
هون أعمــال املقاومــة 

ّ
بــني الذيــن مــا فتئــوا ُيســف

والعســكرية بني اإلقليمني، ويعلن الشــماليون 
طالقــا مــن طــرف واحــد، لــم ينــل بعــد شــهودًا 

إقليميني ودوليني. 
ــل كيــان أرض الصومــال وجهــا آخــر مغايــرًا 

ّ
مث

عــن الصومــال املحتــرق فــي الجنــوب، وتنامــى 
اقتصــاده والقطاعــات الحيويــة األخــرى، مثــل 
التعليــم، فلــم يكــن ينقصــه شــيء ســوى وقفــة 
إقليميــة أو دوليــة ملنحــه صك االعتــراف، ولكن 
هــذا لــم يكــن خيــارًا لدى األســرة الدوليــة، فبدل 
ذلــك، كان املجتمــع الدولي يدفــع اإلقليمني إلى 
دخول مفاوضات سياسية، من أجل االنفصال 
أو العــودة إلــى الوحــدة مجــّددًا، وانطلقــت تلــك 
املفاوضــات فــي أجواء مفعمة بالهدوء، قبل أن 

تتوقف وتصبح نسيا منسيا.
علــى الرغــم من أن جمهورية أرض الصومال 
لم تجد من يناصرها في قضيتها، حســبما 
إال  لقادتهــا،  السياســي  الخطــاب  يروجهــا 
أن مكاتــب األمــم املتحــدة والهيئــات األمميــة 
علــى  تتدفــق  كانــت  اإلنســانية  واملنظمــات 
الهــدوء  فنتيجــة  عقــود،  منــذ  املنطقــة  هــذه 
النسبي فيها، كانت بعض الهيئات الخيرية 
مــن  بــداًل  فيهــا  تشــتغل  أن  تفضــل  العربيــة 
الجمعيــات  تلــك  فنفــذت  املحتــرق،  الجنــوب 
العربيــة مشــاريع خيريــة تنمويــة في »أرض 

الفلســطينية، ويحّملونهــا دومــا مســؤولية ما 
راج  الــذي  املــرارة  وبــني خطــاب  ة، 

ّ
لغــز يجــري 

أخيــرًا فــي الفضــاء اإلعالمــي اإلســرائيلي، بــل 
وصــل إلــى حــّد االعتــراف الصريــح بالهزيمــة، 
لــت في نجاح »حماس« في تحقيق 

ّ
والتــي تمث

قة السياســية، 
ِّ
عل

ُ
حالٍة ردعية، منه ما ذكرته امل

شــمئريت مئيــري، عــن تحقيــق الحركــة نصــرا 
واضحا في جولة خانم يونس الشهر الحالي، 
والتــي انتهــت بنتيجــة واحــد/ صفــر لصالــح 
لــت 

ّ
تمث وقــد  تعبيرهــا،  حــّد  علــى  »حمــاس«، 

إنجازاتها في تجاوز تأثير »القّبة الحديدية«، 
اإلســرائيلي،  العمــق  فــي  أهــداف  وضــرب 
وتمّكنهــا مــن تحديــد موعد وقف إطالق النار، 
 عن رباطة جأش 

ً
بمــا يخــدم مصالحهــا، فضال

لــه كنذيــر ســوء إلســرائيل 
ّ
مقاتليهــا، ومــا يمث

القضيــة  إن  القــول  صفــوة  املســتقبل.  فــي 
صميــم  فــي  يقــع  أمــر  )وغــزة(  الفلســطينية 
 اختزالهــا 

ّ
مفهــوم األمــن القومــي املصــري، وإن

الضيــق،  بالغــة  أســر حســابات سياســية  فــي 
الحســابات  تصفيــة  لنزعــات  واالستســالم 
واألزمــات  األيديولوجيــة،  الحــزازات  وتغليــب 
تجاهــل  حســاب  علــى  الداخليــة،  السياســية 
األخطار الخارجية والثوابت الوطنية، أمر من 
الحماقــة االســتراتيجية الكبــرى بمــكان، وهــو 
البديهيــات،  علــى  التأكيــد  إعــادة  مــا يســتلزم 
من أجل التحّرر من أغالل االرتكاسة النفسية، 
أصابــت  التــي  الحضاريــة  والشــيخوخة 
بعــض بنــي جلدتنــا، وجعلــت عقولهــم أســيرة 
تصــّورات مشــّوهة، ال تّمــت بــأي صلة ملاضينا 

أو حاضرنا أو مستقبلنا.
)كاتب مصري(

الصومــال«، وهــي مشــاريع لــم تنفذهــا تلــك 
الهيئــات فــي مقديشــو، حتــى أن بعضــا مــن 
تلــك املؤسســات العربيــة الخيريــة ال يوجــد 
الوضــع  بســبب  الجنــوب،  فــي  مكاتــب  لهــا 
األيــدي  فهــّم  املتــردي واالقتصــادي،  األمنــي 
الشــعب  مســاعدة  كان  العربيــة  الخيريــة 
الصومالي مهما كان وأين سيكون، فلم تكن 
الجغرافيــا السياســية بــني الشــعبني تحــّدد 

مسار دعمها الصوماليني.
بــني  األمثــل  الطريــق  هــي  واملفاوضــات 
لكــن  الجنــوب(،  أو  )الشــمال  الصوماليــني 
املفاوضــات ال يعنــى بالضــرورة  تلــك  توقــف 
بــني  والرحــم  الــدم  صلــة  انتهــاء  بمــكان 
الجانبــني، فينبغــي للساســة فــي الجنــوب أن 
يجنحــوا إلــى لــني الجانــب في الخصــم، وأن ال 
يشــددوا الشــعرة مــن طرفهــم، حتــى ال ينهــار 
جــدار العالقــات بــني الجانبــني، فمــا ال يتحقق 
فــي  يتحقــق  ال  السياســي  والوئــام  الــود  فــي 
رئيــس  فتصريحــات  التهديــد،  ولغــة  الجفــاء 
»أرض الصومــال«، قبــل أيــام، عــن عــدم دخــول 
مفاوضــات مع الحكومة الفيدرالية، لن يحقق 
لهرجيســا مــن مآربهــا السياســي، انفصااًل أو 
وحــدة مــع الجنــوب، علــى الرغــم مــن معارضــة 
هــذا  الصومــال«  »أرض  فــي  أخــرى  أطــراف 
الرئيــس الصومالــي، محمــد  لكــن  التصريــح، 
عبداللــه فرماجــو، كــّرر، فــي أكثــر من مناســبة، 
مناشــداته لبــدء جولــة مفاوضــات جديــدة مع 
»أرض الصومال«، إال أن بني هذين الخطابني 
أفقيــا وعموديــا يبقــى مســتقبل  املتعارضــني 
أرض الصومــال السياســي عالقــا، إمــا وحــدة 
ال  جزئــي  انفصــال  أو  الجنــوب  مــع  هشــة 
يتمتــع بالركــن الخامــس مــن الدولــة الحديثــة 
فــي عاملنــا املعاصــر، وهــي أوراق »االعتــراف » 

اإلقليمية أو الدولية.
)كاتب صومالي(

عليهــا، بــدءًا مــن الصليبيــني، واملغــول، ومرورًا 
بالعثمانيني، وانتهاًء بالفرنسيني، واإلنكليز، 
تبــرز الحقيقــة التاريخيــة الجليــة التــي تقــول 
إنــه فــي حالة فشــل الشــام فــي التصــّدي للقوى 
 تلك 

ّ
االســتعمارية، وســقوطه فــي براثنهــا، فإن

القــوى تزحــف نحــو مصــر مباشــرة، وُيخبرنــا 
ل 

ّ
التاريخ املصري أن بّوابة مصر الشرقية تمث

فــي أمنهــا القومــي  نقطــة الضعــف الرئيســية 
 الغزاة الذين جاؤوا إلى 

ّ
 كل

ّ
عبــر العصــور، وأن

مصــر دخلوهــا مــن بّوابتهــا الشــرقية، وكانــت 
الحملــة الفرنســية االســتثناء الوحيــد من هذه 
تاريخنــا  ُيخبرنــا  كمــا  التاريخيــة.  القاعــدة 
الحديث أن القوى االســتعمارية حرصت دوما 
على عزل مصر عن الشــام، وتأّكد هذا بصورة 
مصــدر  عــّد 

ُ
ت التــي  إســرائيل  قيــام  منــذ  أكبــر 

القومــي  لألمــن  والرئيســي  األّول  التهديــد 
املصــري، وقــد دخلــت معهــا فــي خمــس حروب 
منــذ  قــرن  ربــع  نحــو  فــي  مباشــرة  عســكرية 
نشــأتها، واســتولت فــي إحداهــا علــى ســيناء، 
 6 املجيــدة  العبــور  معركــة  فــي  نجاحنــا  قبــل 
أكتوبــر/ تشــرين األول 1973. وعلــى الرغــم مــن 
حالة السالم الناتجة عن اتفاقية كامب ديفيد، 
ج من دعــاة التطبيع، 

ّ
والتــي غــّرت بعــض الســذ

إال أن إســرائيل لــم تّكــف طــوال العقود املاضية 
تــارة  املصــري،  القومــي  باألمــن  التحــّرش  عــن 
املصــري،  الــدور  بمحاصــرة  ناعمــة  بصــورة 
ومحــاوالت تقزيمــه في املنطقة كلها، ال ســّيما 
النيــل،  حــوض  دول  فــي  الحيــوي  مجالــه  فــي 
وأحيانــا بصــورة خشــنة عبــر مهارشــات علــى 
الحــدود فــي ســيناء، أو بمحــاوالت االختــراق 
الداخلــي عبــر شــبكات التجّســس التي تكشــف 

»أرض الصومــال« مقبلــة علــى توجه سياســي 
جديــد مــن إثيوبيــا التــي قاطعــت، أيضــا، حفــل 
كبــار  حضــره  والــذي  بربــرة،  مينــاء  تشــغيل 
مســؤولي شــركة موانئ دبي اإلماراتي الشــهر 
ســر 

ُ
وف األول(،  تشــرين  )أكتوبــر/  املاضــي 

غيــاب إثيوبيــا، كونها شــريكا ثالثا لالتفاقية 
 
ً
بحصــة 19% مــن عائــدات ميناء بربــرة، ضربة

بــني  الثالثــي  االتفــاق  لهــذا  جديــدة  داخليــة 
»أرض الصومال« وإثيوبيا وموانئ دبي. 

والصومــال  اإلمــارات  بــني  العالقــات  أن  ومــع 
اإلمــارات  أوقفــت  منــذ  هــدوء،  فتــرة  تعــرف 
العســكري  ودعمهــا  اإلنســانية،  مشــاريعها 
أن  إال  مقديشــو،  فــي  الفيدراليــة  الحكومــة 
الوضــع، بحســب خبــراء، مــن غيــر املتوقــع أن 
إلــى حجــم  نظــرًا  عليــه،  هــو  مــا  علــى  يســتمر 
فمهمــا  البلديــن،  بــني  االقتصاديــة  العالقــات 
دخــول  مقديشــو  تريــد  ال  األوضــاع،  ســاءت 
مغامــرة سياســية أخــرى مــع أبوظبــي، بينمــا 
ال تــود األخيرة اســتمرار هــذه القطيعة، ولذلك 
مقديشــو،  فــي  ســفارتها  إبقــاء  علــى  حرصــت 
كلهــا  البيــوض  مــن  ســلتها  تخلــو  ال  حتــى 
فــي  منبــوذا  وجهــا  وتصبــح  واحــدة،  دفعــة 
القــرن األفريقــي.  أيــا كانــت مبــّررات الحكومــة 
»أرض  علــى  الخنــاق  لتضيــق  الفيدراليــة 
الصومــال«، ومهمــا ازداد حجــم التنمــر الــذي 
أنــه  إال  هرجيســا،  فــي  الســلطات  تمارســه 
قــرارات  اتخــاذ  عــدم  فــي  التريــث  الحكمــة  مــن 
علــى  ســلبا  ســتؤثر  اقتصاديــة  أو  سياســية 
اســتضافت  فقــد  هنــاك،  الصومالــي  الشــعب 
هرجسيا، على مدى عقود، الهاربني والفارين 
مــن لعنــة الحــرب الدائــرة فــي الجنــوب، وتلقوا 
أن  كمــا  الشــعب،  أطيــاف  مــن  واســعا  ترحيبــا 
اللبنــة  فــي »أرض الصومــال« كانــوا  الساســة 
األولى لوحدة الصومال في فترة الســتينيات، 
السياســية  الكــوارث  بهــم  تعصــف  أن  قبــل 

غزَّة واألمن القومي المصري

أرض الصومال... ثمن الشراكة مع اإلمارات

حرصت القوى 
االستعمارية دومًا 
على عزل مصر عن 
الشام، وتأّكد هذا 

منذ قيام إسرائيل

مما سيعقد الوضع 
السياسي أن نظام 

»أرض الصومال« دخل 
في شراكة اقتصادية 

مع اإلمارات
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أفغانيات ذوات إعاقة يرفعن صوتهّن

وداعًا صبراتة

17

كابول ـ صبغة اهلل صابر

فــي  املســتمرة  الحــرب  خلفيــة  علــى 
شــرائح  باتــت  عقــود،  منــذ  أفغانســتان 
مجــاالت  شــتى  فــي  تعانــي  كلهــا  البــالد 
 ثّمــة مــن يعانــي أكثــر مــن أمثــال ذوي 

ّ
الحيــاة، لكــن

وذوات اإلعاقــة. الرجــال األفغــان مــن ذوي اإلعاقــة، 
أجــل  مــن  صوتهــم  يرفعــون  راحــوا  البدايــة،  منــذ 
حقوقهــم ومــن أجــل قضايــا وطنيــة، أّمــا املســتجّد 
 
ّ
فهو رفع النســاء األفغانيات ذوات اإلعاقة صوتهن
مــا مــن أجــل البالد، 

ّ
 إن

ّ
ليــس فقــط مــن أجــل حقوقهــن

وتحديــدًا مــن أجــل املصالحــة التــي باتــت ضــرورة 
ملحة لجميع األفغان خصوصا املحرومني منهم.

والنســاء األفغانيــات ذوات اإلعاقــة محرومــات مــن 
والثقافيــة،  والتعليميــة  املعيشــية   

ّ
حقوقهــن  

ّ
كل

بسبب الوضع العام في البالد من جهة ومن أخرى 
بســبب األعــراف والتقاليــد وطريقــة تعامل املجتمع 
الدولــي  املجتمــع  تعامــل   

ّ
أن مــن   

َ
ويشــكني  .

ّ
معهــن

 
ّ
. لكــن

ّ
 ضاعــف معاناتهــن

ّ
والحكومــة مــع قضيتهــن

 من 
ّ
 صفوفهن

َ
من

ّ
 ينظ

َ
، فشــرعن

َ
هؤالء لم يستســلمن

 فــي 
ّ
 وتأديــة دورهــن

ّ
أجــل الحصــول علــى حقوقهــن

قضايــا البــالد وجــذب انتبــاه الحكومــة واملجتمــع 
ها أخيرًا.

َ
، من خالل نقابة شّكلن

ّ
الدولّي إليهن

فــي  اإلعاقــة  ذوات  النســاء  نقابــة  رئيســة  تقــول 
 
ّ
إن صمــدي،  ســما   بروانــه  أفغانســتان،  شــمال 

، وقــد 
ّ
»هــؤالء النســاء محرومــات مــن كل حقوقهــن

 وإلــى كل 
ّ
آن األوان أن نغّيــر نظــرة املجتمــع إليهــن

 
ّ
الشــرائح املحرومــة. وعلينــا أن نقنــع مجتمعنا بأن

 جــزء منــه«. تضيــف 
ّ
 عبئــا عليــه بــل هــن

َ
هــؤالء لســن

صمــدي: »نحــن ال نطلــب الكثيــر مــن الحكومــة ومن 
املجتمــع الدولــي، وكل مــا نريــده منهمــا هــو العمــل 
معنــا مــن أجــل تطبيــق القوانــني التــي تخــّص ذوي 
ووفــت  القوانــني  تلــك  ّبقــت 

ُ
ط وإذا  اإلعاقــة.  وذوات 

 الحالة 
ّ
الحكومــة واملجتمــع الدولي بوعودهما، فإن

ســوف تشــهد تحســنا كبيرًا. حينها، لن نحتاج إلى 
 املشــكلة األســاس هــي فــي عــدم 

ّ
أّي شــيء آخــر. لكــن

تطبيق القوانني التي تبقى مجّرد حبر على ورق«.
 لنــا 

ّ
 فــي التعليــم، تقــول صمــدي: »يحــق

ّ
وعــن الحــق

كجــزء مــن هــذا املجتمــع أن نحصــل علــى حقوقنــا 
أمــّس  فــي  ونحــن  التعليــم.  ســّيما  ال  األساســية، 
نــا محرومــات منــه. نحــن 

ّ
الحاجــة إليــه، فــي حــني أن

هــذه  فــي  اآلخــرون  يعيــش  مثلمــا  العيــش  نريــد 
البالد«. 

 عــدد أعضــاء نقابــة النســاء ذوات اإلعاقــة 
ّ
ُيذكــر أن

فــي أفغانســتان وصــل فــي إقليــم بلــخ )شــمال( إلــى 
 
َ
 متعلمــات، إّما حصلن

ّ
100 امــرأة ذات إعاقــة، منهــن

علــى شــهادة  وإّمــا  العامــة  الثانويــة  علــى شــهادة 
 للحصــول علــى فــرص 

َ
البكالوريــوس. وقــد تقّدمــن

 
ّ
 الجهــات املعنيــة لــم تجــب عــن طلباتهــن

ّ
عمــل، لكــن

األساســية بحســب صمــدي  واملعضلــة  اآلن.  حتــى 

 »ال أحد يصغي إلى مطالب هؤالء النساء«.
ّ
هي أن

، تشــير صمدي 
ّ
ق بأســباب تهميشــهن

ّ
وفي ما يتعل

نا نســاء، والنســاء 
ّ
إلى ســبَبني. تشــرح: »األّول هو أن

األفغانيــة  والتقاليــد  األعــراف  بحكــم  مهّمشــات 
نا لن 

ّ
القديمــة التــي لــم نتمكــن مــن تغييرها، غيــر أن

نرضــخ لهــا ولــن نقبــل بــأن نكــون مهّمشــات مثلمــا 
يريدنــا املجتمــع. أّمــا الســبب الثانــي فهــو إعاقتنــا، 
هــا عيــب. ومجتمعنــا يــرى 

ّ
ر علــى أن صــوَّ

ُ
واإلعاقــة ت

نا فئة عاجزة، ويريدنا أن نأكل ونشرب ونمضي 
ّ
أن

»نحــن  وتشــّدد:  الشــاكلة«.  هــذه  علــى  فــي حياتنــا 
قّررنــا عــدم قبول هــذا التبعيض وكذلك االزدواجية 
فــي املعاييــر، لــذا ســوف نمضــي قدمــا ونطــرق كل 
األبواب من أجل الحصول على حقوقنا القانونية«.

النشــاطات  بــني  »مــن  ــه 
ّ
أن إلــى  صمــدي  وتشــير 

فــي  نقابتنــا  نظّمتهــا  نســائية  مســيرة  الوطنيــة، 
البــالد  فــي  الصــراع  أطــراف  ملطالبــة  بلــخ  مدينــة 
بالجلــوس علــى طاولــة الحــوار ونبــذ العنــف. وقــد 
ُرفعــت شــعارات منــددة بممّولــي الحــرب«. وتؤكــد 
 أكثــر الفئــات تضــررًا مّمــا 

ّ
 »النســاء هــن

ّ
صمــدي أن

أجــل  مــن  العمــل  بــات  هنــا  ومــن  البــالد،  تشــهده 
املصالحــة مــن أولويــات النقابــة. فالحــرب ال ترحــم 
 األطفال والنساء من أكبر ضحاياها«.

ّ
أحدًا، غير أن

مــن جهتهــا تقــول ناصــره حقبــني وهــي مــن ذوات 
 
ّ
إن املســيرة،  تلــك  فــي  شــاركت  قــد  وكانــت  اإلعاقــة 

»مســؤولية الجميــع هــي العمــل من أجــل املصالحة، 

نــا ال نســتطيع القيــام بــأّي شــيء وســط دوامــة 
ّ
ألن

الحــرب املســتمرة، ال مــن أجــل أنفســنا وال مــن أجــل 
مــا  لــكل  أســاٌس  هــي  املصالحــة   

ّ
فــإن لذلــك  بالدنــا. 

َعّد أساســا لكل املســاوئ 
ُ
نرغب فيه، بينما الحرب ت

 »تحصيــل حقوقنا 
ّ
واملشــكالت«. تضيــف حقبــني أن

 األمــن في البــالد أكثــر أهمية، لذا 
ّ
أمــر مهــم لنــا، لكــن

نا 
ّ
قررنــا أن نــؤدي دورنا، وســوف نمضي قدما. لكن

في حاجة إلى مســاعدة الحكومة واملجتمع الدولي 
واملؤسســات املعنيــة بحقوق النســاء وذوي اإلعاقة 

عموما«.

مجتمع

ثريا رحيمي ناشطة اجتماعية من ذوات اإلعاقة، 
حقوقهم  اإلعاقة  ذوي  »إعطاء  إّن  تقول 
يدّل على مجتمع حضاري، بينما حرمانهم من 
اجتماعي  ظلم  إلى  يشير  الحياة  حقوق  أبسط 
ــا. مــن هنا نــدعــو كــل الــشــرائــح في  ــالدن  فــي ب
عمومًا  والسياسيين  ــوزراء  ــ ال سيّما  ال  ــبــالد،  ال
العمل  إلى  القبليين،  والزعماء  الدين  وعلماء 

في هذا المجال«.

من أجل مجتمع حضاري

ــس املهاجر 
ّ
فــي عــرض البحــر األبيض املتوســط، تنف

األفريقي الشــاب الصعداء. عند التقاط صورته تلك، 
جــه نحــو 

ّ
كان علــى مــن ســفينة إنقــاذ إســبانّية تت

مينــاء بوتســالو في جزيــرة صقلية اإليطالية، بعدما 
ِشــل ومهاجريــن آخريــن غيــر شــرعّين مــن ميــاه 

ُ
انت

صبراتة، على ساحل ليبيا الشمالي.
التــي اشــتهرت كواحــد مــن أكبــر مراكــز  وصبراتــة 

تهريــب البشــر فــي ليبيــا في خــالل األعــوام األخيرة، 
ل فيها حاليًا تراجع واضح في حركة االتجار  ُيســجَّ
 

ّ
تقــل التــي  القــوارب  مغــادرة  خــالل  مــن  بالبشــر، 

التهريــب، وذلــك نتيجــة حملــة  األشــخاص ضحايــا 
أمنيــة جــرت تحــت ضغــط أوروبي أســفر عــن إخراج 
أبــرز املهّربــن مــن املدينــة. لكــّن إدارة خفر الســواحل 
املحليــة فــي املدينــة تشــكو مــن اإلهمــال، بحســب مــا 

يفيــد تقريــر لوكالــة »رويتــرز«، ويتحــّدث القائمــون 
هــا مــا زالــت تفتقــر إلى املــوارد وعاجزة 

ّ
عليهــا عــن أن

عن تسيير دوريات. فهي ال تملك إال زورقًا مطاطيًا 
واحدًا، معطوبًا، ومركبة واحدة، بينما قّواتها من دون 
أّي زّي رســمي. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن صبراتــة التي 
تقــع علــى بعــد 75 كيلومتــرًا مــن العاصمــة طرابلس، 
 فيهــا مهّربــو البشــر الفوضــى لتكــون نقطــة 

ّ
اســتغل

االنطالق الرئيســية على ســاحل البحر املتوســط في 
ليبيــا، للمهاجريــن غير الشــرعين الراغبن في بلوغ 
ــق هــؤالء املهاجريــن بلغ ذروته 

ّ
إيطاليــا. ُيذكــر أّن تدف

في عام 2016 وفي أوائل عام 2017، قبل أن تتراجع 
وتيرتــه فــي يوليــو/ تمــوز مــن عــام 2017 بعــد اتفــاق 
بــِرم بــن أبــرز املهّربــن في املدينة والســلطات الليبية 

ُ
أ

في طرابلس تحت ضغط إيطالي.

بلغت نســبة األمية في والية الجزائر 12.7 في املائة خالل املوســم الدراســي 2017- 2018 مقابل 22 
فــي املائــة خــالل 2016- 2017. وأوضحــت رئيســة مكتــب الجزائــر العاصمــة لجمعيــة »اقــرأ« أنيســة 
 هــذا االنخفــاض يعــود إلــى التدريــب املســتمر للمعلمــني، والحمــاس امللحــوظ للطــالب. 

ّ
خنــاش أن

 الدورات املنتظمة ساهمت في »ضخ دماء جديدة« في فصول محو األمية بالعاصمة، 
ّ
وتابعت، أن

إذ بلغ عدد املعلمني 52. وبلغ عدد املسجلني في فصول محو األمية في العام الدراسي نفسه 1050 
)واج( من الذكور واإلناث، تتراوح أعمارهم بني 16 عاما و60.  

أقيم أمس حفل »إشهار الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها« في سلطنة ُعمان، والتي تنّص 
على ترسيخ التوازن بني حماية البيئة ومستلزمات التنمية عبر وضع املرتكزات األساسية للعمل 
البيئــي الــذي يأخــذ فــي االعتبــار النهوض املتوازن بني الجوانــب االقتصادية واالجتماعية وصون 
املــوارد الطبيعيــة واملحافظــة علــى البيئــة. وقــال وزيــر البيئــة والشــؤون املناخيــة الُعمانــي، محمــد 
دِخل 

ُ
 الســلطنة عملــت منــذ بدايــة عصر النهضة على ترســيخ التــوازن بينما ت

ّ
بــن ســالم التوبــي، إن

)قنا( االعتبارات البيئية في مراحل التخطيط ملشروعات التنمية وتنفيذها.  

إشهار الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها بُعمانانخفاض نسبة األمية بالجزائر إلى 12 في المائة
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من  بالرغم  االحتياط،  خدمة  إلى  المطلوبين  السوري  النظام  يصطاد 
يتأكد  المدعوين. هكذا  أزال أسماءهم من قوائم  أنّه  ادعائه سابقًا 
حواجزه  على  بهم  يتربص  إذ  خدعهم،  النظام  أّن  الشبان  من  كثير 

ويكبل تحركاتهم ويعطل أعمالهم واحتماالت سفرهم

الدروس الخصوصية ال ترحم المصريين أينما وجدوا

»السناتر« تفرغ جيوب أهالي سيناء

1819
مجتمع

ريان محمد

يشعر كثير من الشبان السوريني 
بخيبة أمل جديدة، يضمونها إلى 
ــــراء إعــــادة  خــيــبــاتــهــم املـــتـــكـــررة، جـ
االحتياطية  للخدمة  دعـــوات  ــدار  إصـ الــنــظــام 
بعد أيام من قرار إلغاء الدعوات التي أصدرها 
أكثر  السنوات املاضية والــتــي طــاولــت  خــال 
ــة صــــف ضــبــاط  ــبـ ــرتـ مــــن 800 ألــــــف شـــــــاب، بـ
ومجندين، إذ وقع البعض منهم بيد القوات 
الــنــظــامــيــة، ومــنــهــم مـــن خــســر مــبــالــغ مــالــيــة 
مقابل الحصول على جــواز سفر، وجميعهم 

خسروا حلم استعادة حياتهم الطبيعية.
التجنيد  عــاد »م. ع.« )38 عــامــا( مــن شعبة 
الــوســيــطــة فــي دمــشــق، خــائــبــا بــعــدمــا تأكد 
 اســمــه أدرج مــجــددًا فــي قــوائــم املدعوين 

ّ
أن

»الـــعـــربـــي  ــة. يــــقــــول لــــ ــيـ ــاطـ ــيـ ــتـ لـــلـــخـــدمـــة االحـ
ــا فــــرحــــة مــــا تــــمــــت، اعـــتـــقـــدت  ــ الــــجــــديــــد«: »يــ
التي  حياتي  سأستعيد  ـــي 

ّ
أن أيـــام،  لبضعة 

حرمت منها منذ نحو أربع سنوات، بسبب 
امتناعي عن الخدمة االحتياطية الذي أدى 
إلى ماحقة النظام لي«. يتابع: »حرمت من 
املــبــيــت فـــي مــنــزل عــائــلــتــي، ومـــن وظــيــفــتــي، 
ومــن حقي في تكوين أســرة، ومــن حقي في 
واليوم  السنوات،  تلك  التنقل بحرية، طوال 
ال أعلم إلــى متى سأبقى محروما من حقي 
ــي مــجــرم مــاحــق 

ّ
فـــي حــيــاة طــبــيــعــيــة، فــكــأن

أن  إرهــابــي خطير«. يضيف: »مـــاذا علّي  أو 
أخــــدم؟ هــل املــطــلــوب أن أكـــون أحـــد الــبــيــادق 
مقرفة؟«.  أصبحت  مسرحية  في   الرخيصة 

إلى ما بعد وصول قوائم االحتياط الجديدة، 
 علّي مراجعة شعبة التجنيد، التي كنت 

ّ
وإن

ها أوقفت منح أذون السفر 
ّ
سمعت حينها أن

 اسمي أعيد 
ّ
بشكل مؤقت، ألصدم بعد ذلك أن

ــه فــي قــوائــم االحــتــيــاط. كــم تمنيت أن  ــ إدراجـ
ني أرتاح من هذه 

ّ
تنشق األرض وتبلعني عل

 موقفه من 
ّ
الحياة في هذا البلد«. يلفت إلى أن

االمتناع عن الخدمة االحتياطية ما زال على 
النتيجة:  كانت  يلتحق مهما  لــن  فهو  حــالــه، 
ــل املـــوت في 

ّ
»إذا كـــان املـــوت ال بــد مــنــه فــأفــض

ل من 
َ
قت

ُ
بلدتي وأنــا أرفــض الخدمة، على أن أ

دون أن أعلم ملاذا، على جبهات النظام«. 
»ز. أ.« لم يكن محظوظا كغيره، فقد وقع في 
فــخ إزالـــة دعـــوات االحتياط ثــم إعــادتــهــا، كما 
أخي  »كــان  الجديد«:  »العربي  لـ يقول شقيقه 
يــعــد عائلته مــنــذ عـــدة ســنــوات أن يصحبها 
ــر فــــــور تــــوقــــف مـــاحـــقـــتـــه بــســبــب  ــبـــحـ إلــــــى الـ
امــتــنــاعــه عـــن الــخــدمــة االحــتــيــاطــيــة، ومــــا إن 
ـــه بــات غير مــاحــق، جــهــزوا أنفسهم 

ّ
تــأكــد أن

وسافروا إلى البحر، لكن في طريق عودتهم، 
خذ 

ُ
كان اسمه في النشرة الشرطية، فاعتقل وأ

إلـــى الــخــدمــة االحــتــيــاطــيــة«. يـــقـــول: »اعــتــقــال 
أخــــي بــهــذه الــطــريــقــة أمــــام أطــفــالــه وزوجــتــه 
تــرك صدمة لديهم، كما تــرك أثــرًا سلبيا لدى 
. الدولة خدعتنا مجددًا. 

ّ
العائلة الكبيرة ككل

ال أعلم من يضع سياسة الكذب هذه. عندما 
 الــدولــة تكذب حتى في 

ّ
كــان أبــي يقول لنا إن

من  نوعا  أعتبره  كنت  الطقس،  أخــبــار  نشرة 
املبالغة في التهكم، لكن بالفعل الدولة تكذب 

في كل شيء«.

آالف األسر في محافظة 
شمال سيناء تعاني من 

الدروس الخصوصية

كان أبي يقول 
لنا إّن الدولة تكذب 

حتى في نشرة 
أخبار الطقس

يــتــابــع: »عــنــدمــا صــــدر تــعــمــيــم إلـــغـــاء قــوائــم 
ــاط، عـــانـــيـــت حـــتـــى وجــــــدت شــخــصــا  ــيــ ــتــ االحــ
يستطيع أن يدقق اسمي في النشرة الشرطية، 
مقابل خمسة آالف ليرة سورية )10 دوالرات 
 
ّ
أن أعلم  فأنا  لم يطمئن  قلبي   

ّ
لكن أميركية(، 

شخصا  فــوجــدت  جانبها،  يؤتمن  ال  الــدولــة 
ــر أجــــــرى لــــي تـــدقـــيـــق الـــفـــيـــش الــخــمــاســي  ــ آخـ
مقابل 35 ألف ليرة )68 دوالرًا(، عندها اطمأن 
. أول ما فعلته زيارة منزل عائلتي 

ً
قلبي قليا

وغــرفــتــي الــتــي اشــتــقــت إلــيــهــا كــثــيــرًا«. يــقــول: 
»كنت قلقا خال األيام القليلة املاضية إذ ماذا 
أم أسافر  للعمل  أوراقــي  سأفعل؟ هل سأقدم 
ــبــت الــخــيــار الــثــانــي، 

ّ
ــي غــل

ّ
خــــارج الـــبـــاد، لــكــن

ه ال يمكن أن أشعر باألمان في الباد 
ّ
لعلمي أن

 
ّ
 لحظة كجميع الشبان، لكن

ّ
فأنا مهدد في كل

الــوقــت لــم يسعفني، فالقرار لــم يــدم أكثر من 
أسبوعني«.

إلــــى قــوائــم  بـــإعـــادة اســـمـــه  صـــدمـــة »ج. س.« 
ــلــــوبــــني لـــلـــخـــدمـــة االحــــتــــيــــاطــــيــــة، أكـــثـــر  املــــطــ
قـــســـوة. بـــوجـــه مــتــجــهــم، يــنــهــال فـــي حــديــثــه 
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« بــســيــل مـــن الــشــتــائــم 
عــلــى الــنــظــام، مــســتــذكــرًا مــا اعــتــبــره تحطيما 
لــلــشــبــان الــســوريــني مــنــذ كــانــوا أطـــفـــااًل جــراء 
إنهاء  إلــى  الــهــادف  العسكري،  التعليم  نظام 
عــنــفــوان الــشــاب، وصــــواًل إلـــى مــــرارة الخدمة 
الــعــســكــريــة ومــــا تــحــمــلــه مـــن إذالل وابـــتـــزاز 
للشاب، وانتهاء بالخديعة الكبرى في قوائم 
الخدمة  إنهائي  »بمجرد  يضيف:  االحتياط. 
العسكرية عــام 2009، أمــن لي أحــد األصدقاء 
فرصة عمل في دولة خليجية، وسافرت فورًا، 

وتزوجت بعد عام من سفري. أقامت زوجتي 
سنة معي ثم عــادت إلــى سورية بسبب غاء 
 

ّ
كل أشهر  ثاثة  تزورني  وأصبحت  املعيشة، 
عام. لم تكن لدّي الرغبة بالعودة إلى سورية 
أبــــدًا، لــكــن تــحــت ضــغــط وضـــع أمـــي الصحي 
واشــتــيــاقــي لــعــائــلــتــي، قــــررت أن أزورهـــــم في 
عــام 2016 بعدما حصلت على تأكيد  صيف 
فــي قوائم  لــي  اســم  أن ال  التجنيد  مــن شعبة 
ي فوجئت عند انتهاء زيارتي 

ّ
االحتياط، لكن

 أســمــي أصــبــح عــلــى قــائــمــة 
ّ
بــعــد شــهــريــن أن

املطلوبني، فخسرت عملي وتأشيرة الدخول«.
يــتــابــع: »بــمــجــرد صـــدور قـــرار بــإلــغــاء دعــوات 
االحــتــيــاط تــواصــلــت مـــع الــشــركــة الــتــي كنت 
أعمل لديها، ورحبت بعودتي، وسارعت إلى 
تجديد جواز السفر الخاص بي، الذي كلفني 
نحو 70 ألف ليرة )136 دوالرًا(، وأمنت املبلغ 
على  حصولي  من  وبالرغم  بالغة،  بصعوبة 
جميع املوافقات ومنها إذن السفر من شعبة 
الــجــوازات  راجــعــت  عندما  فوجئت  التجنيد، 
يقول  بالشرطي  الــجــواز،  لتسلم  بعد أسبوع 
 لديهم تعميما بعدم تسليم الجوازات 

ّ
لي إن

ال تكفي أهالي محافظة 
شمال سيناء كل األزمات 
التي يعيشونها، فتأتي 

الدروس الخصوصية 
التي ُتَعّد أزمة كبرى 

في مصر عمومًا، لتزيد 
من معاناتهم. وتكثر 

شكاواهم

العريش ـ محمود خليل

ال تخلو ميزانيات األسر املصرية في محافظة 
لتكاليف  أرقـــام مخصصة  مــن  شــمــال سيناء 
عطى في مراكز 

ُ
التي ت الــدروس الخصوصية 

 
ً
ل بديا

ّ
تسّمى اصطاحا »سناتر«، والتي تمث

للتاميذ فــي املــراحــل االبــتــدائــيــة واإلعــداديــة 
 ضعف التعليم في املدارس 

ّ
والثانوية في ظل

 املــــدّرســــني هـــم أنــفــســهــم في 
ّ
الــحــكــومــيــة. لـــكـــن

املدارس وفي تلك املراكز، األمر الذي يشير إلى 
غياب الرقابة اإلدارية عن التعليم في املدارس 
»الــســنــاتــر« بــالــعــمــل مــن دون أّي  والــســمــاح لـــ

رقابة.
 عام دراسي، تكثر شكاوى أولياء 

ّ
مع بداية كل

أمـــور الــتــامــيــذ مــن عـــدم قــدرتــهــم عــلــى تحّمل 
ــــدروس الــخــصــوصــيــة الــتــي تتيح  تــكــالــيــف الــ
ألبــنــائــهــم الــحــصــول عــلــى تعليم جــّيــد. ُيــذكــر 
التلميذ منذ  ــه فــي بعض األحــيــان، يحتاج 

ّ
أن

الصف األول االبتدائي إلى دروس خصوصية 
في حال كان املــدّرس ضعيفا في تقديم املادة 
املطلوبة منه في املدرسة، نظرًا إلى أهمية تلك 
املرحلة األساسية في البناء التعليمي للطفل.

ــة مــمــتــدة فـــي مــصــر،  ــ  األزمـ
ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

نظرًا  سيناء  فــي  مختلف  بطابع  تأتي  ها 
ّ
فإن

إلى الظروف املادية الصعبة التي يشكو منها 
ســـكـــان مــحــافــظــة شـــمـــال ســيــنــاء بــمــعــظــمــهــم، 
وذلك بسبب ندرة فرص العمل باإلضافة إلى 
ــرت على كل مناحي 

ّ
األوضــاع األمنية التي أث

رت الظروف املادية والنفسية 
ّ
الحياة. كذلك أث

ــــدى رغــبــتــهــم فــــي تــعــلــيــم  لـــلـــمـــدّرســـني عـــلـــى مـ
 غياب 

ّ
التاميذ بطريقة الئقة، باإلضافة إلى أن

إلى تشجيعهم على  أّدى  أدائهم  الرقابة على 
ـــر سلبيا 

ّ
التقصير بــصــورة الفــتــة، وهــو مــا أث

على مجمل العملية التعليمية بسيناء.
يــوســف حــســني أب لــثــاثــة تــامــيــذ يــقــصــدون 

تجاهل شكاوى املواطنني التي ال تنتهي حول 
هذه األزمة الدائمة في قطاع التعليم«.

ــد الــعــامــلــني فـــي مكتبة  مـــن جــهــتــه، يـــقـــول أحــ
ــل عــدم 

ّ
تــقــع وســـط مــديــنــة الــعــريــش، وقـــد فــض

 »كــــل مــــادة يــدرســهــا 
ّ
الــكــشــف عـــن هـــوّيـــتـــه، إن

 
ّ

يقل ال  مــا  مقابلها  يدفع  السنتر  فــي  التلميذ 
عن 120 جنيها مصريا )نحو سبعة دوالرات 
أمــيــركــيــة( شــهــريــا، ويــشــمــل ذلــــك املـــواصـــات 

يضيف  للدراسة«.  الازمة  املستندات  ونسخ 
املــواد  إطـــار  فــي  يترّكز  التاميذ  »تسجيل   

ّ
أن

ــيــــة مــــن قـــبـــيـــل الــــريــــاضــــيــــات والـــلـــغـــة  األســــاســ
اإلنــكــلــيــزيــة والــلــغــة الــعــربــيــة، فــي حــني يعمد 
أولياء أمور أطفال في الصفوف األساسية إلى 
تأسيس  املـــواد، ألهمية  تسجيلهم في معظم 
 ضعف أداء 

ّ
الطفل بــصــورة صحيحة فــي ظــل

املـــدّرســـني فــي املـــــدارس الــحــكــومــيــة«. ويــتــابــع 
 »حــالــة مــن الــتــنــافــس تــســود بــني مــدّرســي 

ّ
أن

الــســنــاتــر لــجــذب أكــبــر عـــدد مــن الــتــامــيــذ، من 
خال تقديم حوافز متنّوعة قد تصل إلى حّد 
تــســهــيــل حــصــولــهــم عــلــى درجـــــات فـــي بعض 
 »عـــدد 

ّ
ــواد فـــي مـــدارســـهـــم«، مــشــيــرًا إلـــى أن ــ املـ

الــــذيــــن يــتــلــقــون الــــــــدروس الــخــصــوصــيــة فــي 
مدينة العريش ُيقّدر باآلالف«.

وكانت وكيلة وزارة التربية والتعليم بشمال 
سيناء، املهندسة ليلى مرتجى، قد أكــدت في 

 أكثر من 110 
ّ
بداية العام الدراسي الجاري أن

آالف تــلــمــيــذ وتــلــمــيــذة فـــي مــخــتــلــف املـــراحـــل 
ــّم اســتــقــبــالــهــم فـــي 591 مــدرســة،  الـــدراســـيـــة تــ
 »السناتر« 

ّ
بينما يرى أهالي شمال سيناء أن

 
ّ
ـــل مـــــــدارس مــــوازيــــة فــــي املـــنـــطـــقـــة، إذ إن

ّ
تـــمـــث

التاميذ يــضــطــرون إلــى دفــع مبلغ مــالــي في 
»السناتر«  في بعض  لهم  مقعد  مقابل حجز 
املميزة وكذلك في بعض املواد العلمية. ُيذكر 
ه في مراحل الثانوية العامة، يزداد اإلقبال 

ّ
أن

املراكز بصورة الفتة، والحال كذلك  تلك  على 
علما  النهائية،  االختبارات  موعد  اقتراب  مع 
 تكلفة بعض املازم الدراسية التي يحصل 

ّ
أن

عليها التلميذ من »السناتر« تفوق 100 جنيه 
ة دوالرات(.

ّ
)نحو ست

 
ّ
ــنــــني أن ــدد مــــن املــــواطــ ــ ــــرى عــ ــاق، يــ ــيــ فــــي الــــســ
»الـــســـنـــاتـــر« فـــي حـــاجـــة إلــــى مــتــابــعــة أمــنــيــة، 
وتلميذات  لتاميذ  مختلطة  مــراكــز  ــهــا 

ّ
إن إذ 

مــن فــئــات مختلفة، األمـــر الـــذي قــد يـــؤدي إلى 
بــعــض الـــتـــجـــاوزات غــيــر املــقــبــولــة، خصوصا 
ــه من 

ّ
فــي الــشــارع السيناوي الـــذي ُيــعــرف بــأن

املصرية.  والتقاليد  بــالــعــادات  الــتــزامــا  األكــثــر 
وعــلــى الــرغــم مــن الــشــكــاوى الــتــي سجلت في 
 الرقابة املطلوبة من الجهات 

ّ
هذا اإلطــار، فإن

املختصة غائبة عن »السناتر« بصورة كاملة، 
»الــســنــاتــر« ذات أوجـــه متعددة.  أزمـــة  لتصير 
أزمــة مالية وأزمــة تعليمية وكذلك أزمة  فهي 
حازما  موقفا  يتطلب  الــذي  األمــر  اجتماعية، 

من كل األطراف املعنية في املحافظة.
 مدّرسي محافظة شمال 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

سيناء يواجهون تحديات عّدة، من صعوبة 
فــــي الــــوصــــول إلـــــى بـــعـــض املــــــــدارس بــســبــب 
التفتيش(  )نقاط  والكمائن  الطرقات  إغــاق 
املنتشرة في شوارع سيناء، وعدم حصولهم 
ــــروف  ــظــ ــ ــاء املـــــخـــــاطـــــرة والــ ــ ــقـ ــ ــلــــى بـــــــــدالت لـ عــ
بخاف  سيناء  تعيشها  الــتــي  االستثنائية 
استقرار  عــدم  بقية محافظات مصر، وحالة 
والـــظـــروف  ســيــنــاء،  فـــي  التعليمية  الــعــمــلــيــة 
على  وتأثيرها  بالتاميذ  املتعلقة  النفسية 
 ذلــك كله ال 

ّ
مــدى استيعاب املــعــلــومــات. لــكــن

املــدارس في  القائمة في  يبّرر حالة الضعف 
مثلما  الخصوصية  الــــدروس  »قــــّوة«  مقابل 

يقول أهالي سيناء.

التعليم بسبب  »السناتر«، يقول: »بتنا نكره 
الدروس الخصوصية التي صارت لزاما على 
كل عائلة تريد ألبنائها النجاح في مدارسهم، 
فــي ظــل ضعف أداء املــدّرســني فــي املؤسسات 
الــتــربــويــة الــحــكــومــيــة. ونــضــطــر إلـــى تسجيل 
 
ّ
كــل أبــنــائــنــا فــي الــســنــاتــر، عــلــى الــرغــم مــن أن

املدّرسني هم أنفسهم في السناتر واملدارس«. 
يــــدعــــون  مــــــدّرســــــني  »ثـــــّمـــــة   

ّ
أن إلـــــــى  ــيــــر  ويــــشــ

لديهم  التسجيل  إلــى  املـــدارس  فــي  تاميذهم 
في السناتر«. ويسأل حسني عن »دور الرقابة 
الــتــابــعــة إلـــى إدارات الــتــعــلــيــم فــي ســيــنــاء في 
بطريقة  انتشرت  التي  السناتر  هــذه  متابعة 
جنونية فــي اآلونـــة األخــيــرة، وكــذلــك متابعة 
املدّرسني الذين ينشطون في هذا العمل علنا 
- خصوصا في مدينة العريش - ويعلنون عن 
ذلــك مــن خــال وســائــل الــتــواصــل االجتماعي 
وفــي األمــاكــن العامة. يأتي ذلــك فــي حــني يتّم 

سوريون يخشون 
التجنيد االحتياطي

قوانين اجتماعية 
بالمغرب... حبر على ورق

ثّمة طغيان لألنانية 
الفردية على حساب 

االلتزام واالنضباط 
الجماعيَّين

الرباط ـ حسن األشرف

تلخيص  يــمــكــن  بـــهـــذا  ورق«...  عــلــى  »حـــبـــر 
والطبيعة  الخلفية  ذات  الــقــوانــني  مــن  عـــدد 
على  تنفيذ  دون  من   

ّ
تظل التي  االجتماعية 

أرض الــواقــع فــي املــغــرب، ألســبــاب مختلفة. 
وال نرى قوانني مثل قانون منع التدخني في 
األماكن العامة ُيطّبق وال قانون تجريم رمي 
النفايات في الطرقات وال قانون منع التبّول 
في الشوارع وال قانون الحفاظ على السكينة 

العامة.
ــت عــلــيــهــا  ــادقــ ــــودة وقـــــد صــ ــــوجـ ــقــــوانــــني مـ الــ
 الــتــدخــني مــا زال 

ّ
الــحــكــومــة املــغــربــيــة، إال أن

العامة، فكثيرون ال  »مسموحا« في األماكن 
يتوّرعون عن التدخني من دون خشية تفعيل 
لقى 

ُ
ت النفايات   

ّ
فــإن الزجرية. كذلك  القوانني 

ــارع مـــن دون خــــوف مـــن الــعــقــوبــات  فـــي الـــشـ
املنصوص عليها، واألمــر نفسه بخصوص 

حاالت خرق السكينة وإزعاج السكان.
للتبغ  والدعاية  التدخني  منع  قانون  ينّص 
في األماكن العامة، والذي صادقت الحكومة 
التدخني  عليه قبل نحو 17 عاما، على منع 
ودور  املستشفيات  مثل  املغلقة  األمــاكــن  في 
السينما ومراكز التسوق واملطاعم واملقاهي، 
ووســـــائـــــل الـــنـــقـــل الــــعــــامــــة مـــثـــل الـــحـــافـــات 
ــيــــارات األجـــــرة والـــقـــطـــارات، وكـــذلـــك في  وســ
املـــــدارس والــجــامــعــات وفـــي داخــــل املــصــاعــد 
وما إليها. ويفرض هذا القانون وضع إشارة 
منع التدخني في أماكن بارزة وبخط مفهوم 
السجائر  بيع  ُيمنع  كذلك  للعيان،  وواضــح 
 تقدير 

ّ
في مساحة ال تبعد 500 متر على أقل

 عمره 
ّ

يقل ملن  أو  التعليمية،  املؤسسات  عن 

الخاصة  الدعاية  ع 
َ
من

ُ
ت بينما  عاما،   18 عن 

فَرض غرامات 
ُ
بالتبغ في وسائل اإلعام، وت

مالية كبيرة على املخالفني.
تشكو املواطنة حليمة الوديع من عدم تطبيق 
ــن الــعــامــة،  ــاكـ قـــانـــون مــنــع الــتــدخــني فـــي األمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  تــقــول حــلــيــمــة الـــوديـــع لـــ
يــــن يــومــيــا فـــي وســائــل  ـــهـــا تــقــاســي األمــــرَّ

ّ
إن

إلــى عملها وعودتها  توّجهها  النقل، خــال 
الــتــي تعمل في  إلــى منزلها. وتــؤكــد حليمة 
أحد معامل الحّي الصناعي في مدينة سا 
)غــرب(، »بتت مدخنة بطريقة غير مباشرة 
ان سجائر 

ّ
)سلبية( من كثرة استنشاقي دخ

اآلخرين«. في السياق، راحت هيئات وأحزاب 
ها 

ّ
هم وزارة الصحة املغربية بأن

ّ
سياسية تت

تدافع عن شركات التبغ، متسائلة عن دوافع 
 وزارة الصحة رمت 

ّ
عدم تطبيق القانون. لكن

ها 
ّ
الكرة في ملعب وزارة العدل املغربية، إذ إن

فة بمهّمة إصــدار »مراسيم تطبيق 
ّ
املكل هي 

القوانني«.
قـــانـــون آخـــر ذو طــبــيــعــة اجــتــمــاعــيــة ال يجد 
طــريــقــا لــه إلـــى أرض الـــواقـــع، وهـــو الــقــانــون 
على  يــنــّص  الـــذي  الــعــامــة  بالنظافة  املتعلق 

ــات، الـــســـجـــن والـــغـــرامـــات  ــوبـ ــقـ ــعـ ــدد مــــن الـ ــ عـ
ــرمـــي املــخــلــفــات   مــــن يـ

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
ــق ــ املـــالـــيـــة، فــــي حـ

 عن 
ً
والــنــفــايــات فــي األمـــاكـــن الــعــامــة، فــضــا

غسل املــركــبــات ووســائــل النقل فــي األمــاكــن 
الـــعـــامـــة والــــســــاحــــات. ويـــقـــول عــبــد الـــهـــادي 
ــمــــو، وهــــو مـــشـــرف عــلــى نــظــافــة األزقــــة  أوحــ
»الــعــربــي  فـــي أحـــد أحـــيـــاء مــديــنــة الـــربـــاط، لـــ
القانون مجّرد حبر على   »هــذا 

ّ
الجديد«، إن

ورق. كــثــيــرون يــرمــون الــقــمــامــة فــي الــشــارع 

 »األمــر 
ّ
مــن دون أّي عــقــوبــة«. ويشير إلــى أن

ق 
ّ
أكثر مّما يتعل يتعلق بالضمير والتربية 

ــذا الـــقـــانـــون نــفــســه يــعــاقــب  ــ بـــالـــقـــوانـــني«. وهـ
الــتــبــّول أو قــضــاء الــحــاجــة فــي غــيــر األمــاكــن 
املعّدة لذلك، ويحظر تربية املاشية والطيور 
ــازل والــــوحــــدات  ــنــ ومــــا فـــي حــكــمــهــمــا فـــي املــ
الــســكــنــيــة. ويــنــّص عــلــى مــعــاقــبــة مــن يتبّول 
فــي الـــشـــارع بتنظيفه عــــددا مــن األزقــــة ملــّدة 
 ذلك لم يطّبق بعد في الباد.

ّ
شهَرين، غير أن

أّما القانون الذي يعاقب من يخرق السكينة 
األحــيــاء من خال  أو يستهدفها في  العامة 
ــنــــادرًا مـــا ُيــطــّبــق.  الــــصــــراخ أو الــضــجــيــج، فــ
ويمكن تسجيل ضوضاء من جّراء مباريات 
ــن جـــــــّراء إطــــاق  ــ ــدم بــــني األطــــفــــال ومـ ــ ــرة قـ ــ كـ
األبـــواق فــي األعـــراس وغير ذلــك، األمــر الــذي 
املتسبب  ُيعاقب  أن  دون  مــن  السكان  يــزعــج 

في ذلك.
اإلنسان،  لحقوق  املغربي  املركز  مدير  يقول 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ الخضري،  اإلله  عبد 

»قوانني كثيرة ال تجد طريقها نحو التفعيل 
 
ّ
على أرض الــواقــع إال نـــادرًا«، ويلفت إلــى أن

بالسلوك  ترتبط  كلها  تكن  لم  إن  »معظمها 
الفردي في داخل الفضاء الجماعي، وتشتمل 
على ضرر غير مباشر أو ضمني«. ويشرح 
ــبـــاط  ــــدى ارتـ ــك يــعــكــس مـ ــ  »ذلــ

ّ
الـــخـــضـــري أن

إدارة  فــي  بالقيم واألخـــاق  الهزيل  املــغــاربــة 
 
ّ
الــعــيــش املــشــتــرك بـــني الــــنــــاس«، مــضــيــفــا أن

ــــدى إيــمــانــنــا  ــذه الـــســـلـــوكـــيـــات تـــســـائـــل مـ ــ »هــ
وتقبلنا للحياة املشتركة في الفضاء العام، 
في خضّم إصابة املجتمع باختاالت تطاول 

مقومات تلك الحياة«.
ه »حني تغيب قيم تكافؤ 

ّ
ويتابع الخضري أن

الفرص وتعّم االنتقائية في تطبيق القوانني، 
تطغى األنانية الفردية على حساب االلتزام 
ــني، فــيــضــمــر األفــــراد  واالنـــضـــبـــاط الــجــمــاعــيَّ
ــيـــــأس واإلحــــــبــــــاط واالحــــتــــقــــان،  ــ مـــشـــاعـــر الـ
ــقــــواعــــد الــعــيــش  وبــــالــــتــــالــــي ال يـــكـــتـــرثـــون لــ
املــشــتــرك. فـــا يــهــتــّمــون بـــإزعـــاج الـــنـــاس من 
حولهم بدخان سيجارة، وال برمي النفايات 
فــي الـــشـــوارع بـــداًل مــن وضــعــهــا فــي األمــاكــن 
املخصصة لها، وال يبالون باشمئزاز غيرهم 
وتــضــّررهــم مــن خـــال الــتــبــّول فــي الــشــوارع 
ه »إزاء افتقار املجتمع 

ّ
وتلويثها«. ويؤكد أن

ه 
ّ
فإن املشتركة،  الجماعية  الحياة  روح  إلــى 

يصعب جـــدًا تــعــويــض ذلـــك مــن خـــال القيم 
والقناعة، ويتوّجب بالتالي فرضه قسرًا عن 
طريق القوانني والعقوبات املترتبة عن عدم 

االمتثال لذلك«.

يواجه األطفال في كثير من األحيان صعوبات 
فــي االنــفــصــال عــن الــوالــديــن فــي بــدايــة الــيــوم 
الـــدراســـي، خــصــوصــا خـــال ســنــوات املــدرســة 
األولى، بحسب مجلة »سايكولوجي توداي«.

 
إميلي

تـــتـــشـــّبـــث إمـــيـــلـــي، الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر أربــــع 
أال  إليها  متوسلة  والــدتــهــا،  بقدمي  ســنــوات، 
والدتها تشعر  تغادر. مامح وجهها جعلت 
إلى  فــي طريقها  كــانــت  بالعجز والــقــلــق حــني 
الــعــمــل. حــــاول الـــوالـــدان مــســاعــدة الــطــفــلــة من 
خال اللعب في املنزل. أعادا تمثيل ما يحدث 
مـــن خـــال االســتــعــانــة بــعــلــب كـــرتـــون وبــعــض 
ــاب، بــهــدف تــوضــيــح انــتــقــال إمــيــلــي من  ــعـ األلـ

املنزل إلى املدرسة.

والدها،  إميلي تلعب في ما صّممه  وصــارت 
وتــعــيــد تمثيل الـــروتـــني الــيــومــي ذاتــــه. وكــان 
لهذه املسرحية تأثير إيجابي عليها، وباتت 

أكثر راحة خال عملية االنفصال. 

فرانكي
ــن الـــعـــمـــر خــمــس  كـــانـــت فــــرانــــكــــي، الـــبـــالـــغـــة مــ
ــوات، تــســتــعــّد لـــدخـــول مـــدرســـة جـــديـــدة.  ــنــ ســ
جدد،  أصــدقــاء  للقاء  متحمسة  كانت  وبينما 
والقلق.  بالخوف  شعورها  عن  أيضا  أعربت 
وبــدا والــداهــا قلقني بشأن أيامها األولـــى في 
عه في 

ّ
املدرسة، فشرحا لها ما يمكن أن تتوق

اليوم األول من املدرسة، وشجعاها على طرح 
األســئــلــة. لــكــن فــرانــكــي اكــتــفــت بــالــصــمــت. قــّرر 
أكثر  النقاش  لجعل  اللعب  استخدام  والداها 

اللعب   فرانكي تحّب 
ّ
أن سهولة. كانا يعلمان 

قد يكون وسيلة  اللعب   
ّ
أن الخيالي، واعتقدا 

مفيدة الستكشاف همومها. بدأ والد فرانكي 
الديناصور  ابنته.  مع  بالديناصورات  اللعب 
الــذي كان يحمله قــال: »أنــا ذاهــب إلى مدرسة 
جديدة غدًا؟ أشعر. أوه... ما هي الكلمة«؟ ردت: 
»خائف«.... استمرت املسرحية، التي ساعدت 
فرانكي في التعبير عن مشاعرها ومخاوفها 
وطرح األسئلة. بعدها، شعرت بأنها مستعّدة 

من الناحية العاطفية لتجربة جديدة.  
في ما يلي بعض الوسائل التي يمكن لألهل 
ـــي خـــوض  ــال فـ ــ ــفـ ــ ــن خـــالـــهـــا مـــســـاعـــدة األطـ مــ

تجربة أكثر راحة خال عملية االنفصال: 
- تعّرف إلى اإلجــراءات الخاصة في املدرسة. 
من خال ذلك، يمكن التمهيد للطفل وإخباره 

ــذا، يــمــكــن لـــألهـــل دعـــم  ــكــ ــا ســـيـــحـــدث لـــــه. هــ مــ
أطــفــالــهــم بــشــكــل أكــثــر فــعــالــيــة. كــذلــك، مــا هي 
أو غضب  الطفل  إذا ما بكى  املدرسة  سياسة 

بعد ذهاب والديه؟
- جــّهــز طفلك. الــتــحــّدث مــع طفل عــن املــدرســة 
مــســبــقــا ســيــســاعــده عــلــى الـــشـــعـــور بـــالـــراحـــة. 
قراءة قصص عن املدرسة تساعد على تصور 

التجربة، وتجعل األطفال أكثر راحة. 
االســتــعــانــة بــصــديــق. حـــاول أن تجعل طفلك 
يلتقي صــديــقــا لــه قــبــل الــيــوم الـــدراســـي. على 
سبيل املثال، في امللعب أو عند الباب األمامي 
ــألـــوف فـــي الــصــبــاح  ــه مـ ــة وجــ ــ لــلــمــدرســة. رؤيـ
الـــدراســـي يــمــكــن أن تــســاهــم فـــي جــعــل الطفل 

أكثر راحة.
)ربى أبو عمو(

هكذا 
تساعد 
طفلك 

على تحّمل 
االنفصال

محمد أحمد الفيالبي

وحدها شجرة السنط قــادرة على تحّمل الغمر في املياه ملائة يوم، ما 
يجعلها أنسب األشجار في األراضي املنخفضة حول ضفاف األنهار 
وأميركا  وأفريقيا  آسيا  من  االستوائية  وشبه  االستوائية  املناطق  في 
وأستراليا. وهي وحدها القادرة على اإلمساك بعروق األرض بصالبة 
مانعة هدم جروف النيل، وقد شّبهها أحدهم برموش العني التي تحبس 

الدمع وتمنع تقّرح األجفان.
فــإّن  املــتــعــددة،  الطبية  وخصائصها  خشبها  بصالبة  تتمّيز  ــهــا 

ّ
وألن

الــغــابــرة. ومثلما تحتمي  األزمــنــة  فــي  الشجرة  قــّدســوا هــذه  العبرانيني 
الخريف،  فترة  في  )األفريقية(  القارة  من شمال  املهاجرة  الطيور  بها 
يحتمي بها فقراء بالدي من الرعاة واملزارعني، بينما يستخدم سكان 
قواربهم  في صناعة  املتينة  أخشابها  أسماك  النيلي وصيادو  الجوار 
وأسقف مساكنهم وأثاثهم. هؤالء كذلك استخرجوا من لحاها وثمارها 
نقل  في  املستخدمة  الحيوانات  جلود  بها  يدبغون  ومــواد  عقاقيرهم، 
وتخزين املاء والحبوب وغيرها. وفي أحيان كثيرة، ُيستخدم جذع هذه 
الشجرة في صناعة املناحل وفي بناء السياجات الحامية لبيوت الفقراء 

واملزارع.
ظلت شجرة السنط منذ آالف السنني تنمو من دون مساعدة من البشر، 
ويكفي أن تسقط ثمارها فتلتقطها املاشية لتتّم في أحشائها املعالجة 
مع  تــخــرج  إن  مــا  لإلنبات  جــاهــزة  بالتالي  فتصبح  للبذرة  الكيميائية 
وتتركها عرضة  ما حولها  لتلتهم  الحشرات  وتأتي  املاشية.  مخلفات 
لتنبت وتصير شجرة بعد موسم  التربة  الحوافر، فتنغرس في  لوطء 
استخدموا  الفراعنة  أّن  الحفريات  أثبتت  هــكــذا،  املــيــاه.  فــي  الغمر  مــن 
خشب السنط في أعمال النجارة ولحاءه في الدباغة وأوراقــه وأزهــاره 
خدم كدواء ملعالجة اعتالل الجسد والقضاء 

ُ
في أغراض طبية، فهو است

على الدود والسعال وتوّرم القدَمني وتسكني ألم العظام املكسورة. 
 ذلك، من املمكن أن يّدعي أحدهم أّن قيمتها صفر. 

ّ
على الرغم من كل

 يصّرح بذلك، ويسعى إلى إعدام 
ّ

نعم، هذا صحيح. أحد املسؤولني ظل
الغابات النيلية املمتدة على طول النيل األزرق )150 كيلومترًا(، ويسوق 
مبرراته )اقتصادية فقط( من دون أن يتطّرق إلى الجانَبني االجتماعي 
ة، تمهيدًا إلقناع اآلخرين بضرورة 

ّ
والصحي إال في إطار اتهامات بال أدل

عــدم قدرتها على  أثبتت  التجارب  إّن  وُيــقــال  أشــجــار بستانية.  زراعـــة 
ه وفقًا للتجارب 

ّ
تحّمل الغمر في املياه أليام - دع عنك األيام املائة - وأن

ليس بمقدورها الصمود في وجه الهّدام )انجراف التربة حول األنهار 
الــذي يزمع املسؤول  أّمــا أشجار املــوز  والخيران( مثل أشجار املانجو. 
 أشجار السنط في الغابات املحجوزة بالقانون، فقد تثمر 

ّ
زرعها محل

سريعًا غير أّن ال أحد يستطيع تأكيد استمرارية عطائها كما هي الحال 
مع السنط.

)متخصص في شؤون البيئة(

مائة يوم من الَغْمر

إيكولوجيا تحقيق

هؤالء 
بمعظمهم 

سوف يتابعون 
دروسًا خصوصية 

)محمد الشاهد/ 
فرانس برس(
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هل المطلوب أن أكون أحد البيادق الرخيصة؟ )يوسف كروشان/ فرانس برس(

ال يتوانى عن التدخين في أّي مكان )فاضل سنا/ فرانس برس(



قضايا

عمار ديوب

لوموند  صحيفة  نشرته  مــا  أثـــار 
الفرنسية، مع املفكر عزمي بشارة، 
مــــن حــــــــواٍر وبــــورتــــريــــه نـــقـــاشـــات 
املــوّجــه  بــال  لــه  ُيلقى  أن  كثيرة. وال يستحق 
ضده عبر أروقة الناقمني عليه، واملحسوبني 
على العربية السعودية أو اإلمارات املتحدة؛ 
فهاتان على خصومٍة مع دولة قطر، وفي هذا 
ه بخفٍة وقلة أدب، 

ُ
اإلطار وحده، يتم استهداف

، فكيف بمفكٍر، فهو  وتحميله ما ال يحمله نبيٌّ
العربية،  للثورات  األساسيني  املنظرين  أحد 
لــكــنــه لـــيـــس مــطــلــقــهــا، وال ســـبـــب حـــدوثـــهـــا؛ 
ــاٌم مـــؤدلـــٌج، وال يــعــتــّد بـــه؛ لــلــثــورات  فــهــذا كــ
أن  أسبابها املحلية، وحتى تحّوالتها يجب 
أواًل وثانيًا خارجيًا، وفــي سوء  قرأ محليًا 

ُ
ت

املفكر عزمي بشارة  الهزال، اعتبار  نية بالغ 
ســبــبــًا لــهــا أو النــحــرافــاتــهــا. وضــمــن اإلطـــار 
القطرية  الــســيــاســات  تفسير  يــمــكــن  ال  ذاتــــه، 
تجاه الثورات أو بقية الخليج بأفكار بشارة؛ 
فــالــخــافــات الــخــلــيــجــيــة الــخــلــيــجــيــة ســابــقــة 

لوجوده في الدوحة. 

فلسطين أوًال
ـــشـــر أن عــزمــي 

ُ
يـــوضـــح الـــبـــورتـــريـــه الــــــذي ن

بشارة معروف في أوروبا سياسيًا وبرملانيًا 
ــة،  ــدوحــ ــي الــ ــراره فــ ــقــ ــتــ ــًا، قـــبـــل اســ ــيــ وأكــــاديــــمــ
العربي  املركز  تأسيسه  بعد  وزادت شهرته، 
لـــأبـــحـــاث ودراســـــــــة الــــــدراســــــات، ثــــم مــعــهــد 
الـــدوحـــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا، ومـــجـــات عـــّدة، 
وإدارة ندوات فكرية وسياسية، ُيدعى إليها 
الحوار  قبل  والعامليني.  العرب  املفكرين  أهــم 
للمقابات  يستجيب  يكن  لم  »لوموند«،  مع 
وعربية  فلسطينية  مسائل  لكن  الصحافية، 
ــك أن  ــّدت، واســـتـــدعـــتـــه. ويــــوضــــح ذلـــ ــتــــجــ اســ
الحوار بسبب »تهميش القضية الفلسطينية 
العربي«؛  العالم  وقضية حقوق اإلنسان في 
فكرته هنا تتضمن مخاطر سياسية )صفقة 
الــقــرن والـــكـــام عــن تــحــويــل الــقــدس عاصمة 
الشعبوية  الــســيــاســات  إلســرائــيــل( وازديـــــاد 
اليمينية في العالم املتقّدم، والرافضة حقوق 
الطبقات املفقرة وحقوق الشعوب، وتحديدًا 
حقوق الفلسطينيني. وفي الوقت نفسه، يدعم 
الغرب الديكتاتوريات واالستبداد في العالم 
 فكرية، 

ً
العربي وسواه، وهذا يتطلب مواجهة

لأوروبيني،   
ً
أصــا موجه  الــحــوار  وباعتبار 

ذائــع الصيت،  مــن مفكٍر  فهو بمثابة رســالــٍة 
العظمى  الـــدول  لسياسات  رفــضــًا  وتتضمن 
فـــي تــهــمــيــش الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ودعـــم 
الدكتاتوريات، وترك األنظمة تفتك بالثورات 
الــشــعــبــيــة، وهـــو مــا أشــــار إلــيــه عــبــر انــتــقــاده 
أوبــامــا،  بـــاراك  األمــيــركــي،  الرئيس  سياسات 

إزاء سورية والثورات العربية. 
يـــوّجـــه عــزمــي بـــشـــارة نــقــدًا لــكــل مـــن حركتي 
حــمــاس وفـــتـــح، املــتــحــكــمــتــني فـــي قــطــاع غــزة 
والضفة الغربية. وفــي هــذا يدعو إلــى إعــادة 
ــر، وإعـــــــــادة الـــــدور  ــريـ ــتـــحـ تــفــعــيــل مــنــظــمــة الـ
الــفــلــســطــيــنــي، والــضــغــط  الــســيــاســي للشعب 
ــقـــســـام.  ــاء االنـ ــهــ عـــلـــى هـــاتـــني املــنــظــمــتــني إلنــ
وطبعًا يمكن انتقاد فكرة إعــادة الحياة إلى 
املنضوية  الــســيــاســيــة  الــقــوى  مــاتــت  منظمٍة 
غّيَر الواقع الذي استدعى وجودها؛ 

َ
فيها، وت

الفلسطينية تتطلب  كما أصبحت األوضــاع 
ــــاس ملــصــلــحــة  ــمـ ــ ــاوز حـــركـــتـــي فـــتـــح وحـ ــ ــــجـ تـ
حركات ومنظمة جامعة جديدة تمثل املرحلة 
الجديدة التي استقرت عليها األوضــاع بعد 
ــلـــو، وبــعــد الــتــراجــع الــكــبــيــر لكل  اتـــفـــاق أوسـ

مكونات منظمة التحرير.

العالم العربي وعلمنة اإلسالميين
تشغل فكر عــزمــي بــشــارة الــرؤيــة األوروبــيــة 
ــنـــدفـــع نـــحـــو »أولــــويــــة  ــتــــي تـ ــة الــ ــيــ ــيــــركــ واألمــ
ــــط«، أي تأييد  االســتــقــرار فــي الــشــرق األوســ
األنظمة الدكتاتورية والطائفية، والتضحية 
بــالــشــعــوب وثــــوراتــــهــــا. إذًا وظــيــفــة الـــحـــوار 
ــذه الــقــضــيــة، أي فضح  ــى هــ هـــي اإلشـــــــارة إلــ
الــســيــاســات الــغــربــيــة، وأنـــهـــا بــذلــك تــؤّســس 
لــتــراجــع الــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة، لــيــس في 
العالم العربي، بل أيضا في أوروبا وأميركا 
ه طائفيٌّ 

ّ
ذاتها. َينقُد رؤية الغرب للشرق بأن

ــراع املـــذهـــبـــي )ســنــة  فـــي تــكــويــنــه، وأن الــــصــ
وشــيــعــة( فــيــه لــيــس جـــديـــدًا، بـــل هـــو حــاضــٌر 
دائمًا في تكوينه؛ يرّد عزمي بشارة، بالقول 
الــطــوائــف وليس  تنتج  الــتــي  هــي  »الطائفية 
الـــعـــكـــس«، أي األنـــظـــمـــة الـــتـــي تــســيــطــر على 
املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة هـــي مـــن تــعــيــد إنــتــاج 
الذي  الحاضر هو  الطائفية والطوائف، وأن 
يعيد إنتاج الطوائف تلك، وبالتالي األنظمة 
التي يدعمها الغرب لتستقر مجّددًا هي التي 
الصراعات  الطائفية، وهي سبب هذه  تنتج 

وتسييس الهويات.
حاول املحاور بنجمان بارت اإلشارة إلى دور 
العربية، وتــحــديــدًا في  السياسة  فــي  بــشــارة 
الثورات، فكان الرد يتمحور حول دور املثقف 
 

ّ
أال للمفكر  يمكن  ال  وبالتالي،  السياسة.  في 
وأثــره  الفكر  أهمية  أمــا  بالنظر.  الفكر  يربط 
ذاتـــه؛  للمثقف  الــنــوعــي  بــاالجــتــهــاد  فتتعلق 
وإن مــا أشـــرف عليه الــرجــل مــن مــراكــز، ومــا 
 

ٌ
دعــمــه مــن مــؤســســات إعــامــيــة، فــهــي أعــمــال
تأتي في إطــار الــصــراع السياسي والــثــوري، 
وهو أمر خاضه كل من اهتم بشأن الثورات 

أين  وبالتالي  الــعــربــي،  العالم  فــي  والتغيير 
قيمة النقد )التشهير في دور عزمي بشارة( 

في ذلك كله؟ 
املــشــكــلــة مـــع عــزمــي بـــشـــارة هـــي فـــي تــأيــيــده 
 
ً
ــت فعا

ّ
ــض

َ
الــكــامــل لــلــثــورات، وهـــذه مسألة ق

مضاجع كــل األنــظــمــة، فهل مــن نــظــاٍم عربيٍّ 
لــم يرتعد مــن الــثــورات، وســـارع إلــى تطبيق 
أشكال هزيلة من اإلصاحات حينها، وهذا 
حــدث فــي كــل الــبــلــدان الــتــي لــم تحصل فيها 
ثــورات. ويشار إلى عاقة خاصة بني بشارة 
)املــثــقــف الــعــضــوي لـــلـــثـــورات(، كــمــا ورد في 
الـــبـــورتـــريـــه، و»اإلخــــــــوان املــســلــمــني«، وكــأنــه 
ـــه الوحيد الــذي يطالب 

ّ
مــن صنع هـــؤالء، وأن

بــإشــراكــهــم فــي الــعــمــل الــســيــاســي. »اإلخــــوان 
العربي،  الــعــالــم  فــي  قــديــم  تنظيم  املسلمني« 
وبغض النظر عن نقاٍش ال يتوقف عن كيفية 
الــنــشــأة والــتــوظــيــف وتـــاريـــخ هـــذه الجماعة 
وفروعها في كل الدول العربية وسواها، فإن 
هناك نقاشًا جدّيًا، وغير مفتعل، عن كيفية 
سيما  وال  السياسة،  الحياة  فــي  مشاركتهم 
تغيير  بـــضـــرورة  ذلــــك  ويــتــعــلــق  بــعــد 2011، 
الدينية  الدولة  مفهوم  إزاء  وآرائهم  موقفهم 
الدولة  لــه، واالنصياع ملفهوم  أو ما يؤّسس 
املواطنة  أســاس  على  تبنى  والتي  الحديثة، 
ــة الـــتـــي تــحــّيــد  وحـــقـــوق اإلنــــســــان، أي الــــدولــ
يًا، لكنها، في الوقت 

ّ
األديــان عن السياسة كل

لجميع  السياسية  املــشــاركــة  تضمن  نــفــســه، 
ــــذا نـــشـــر عــزمــي  ــــي هـ الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، وفـ
ناقش هذه القضية، 

ُ
بشارة نصوصًا كثيرة ت

ــن الـــســـيـــاســـي،  ــــوي عــ ــــدعـ وضـــــــــرورة فـــصـــل الـ
 
ً
فــعــا املـــســـلـــمـــني«  أن يــصــبــح »اإلخـــــــــوان  أي 
أخونة  كــل  مــن  يتخلصوا  وأن  ديمقراطيني، 
حــزٍب  إلــى  يتحولوا  وأن  وتديينها،  لــلــدولــة 
وضعي. وهذه القضية يشار إليها في اإلعام 
بما بعد اإلسام السياسي، أي أن يتعلمنوا 
في السياسة، وأن يكون لهم كامل الخيار في 
الشأن الديني، من إيماٍن وسواه، ولكن أيضًا 
بما يضمن لآلخر حرية االختيار، من حيث 

اإليمان والكفر والاأدرية، وسواها.

قطر والثورات
حاور 

ُ
هناك أكثر من سؤال، حاول من خاله امل

معرفة موقف عزمي بشارة بخصوص دولة 
ه ضيف، 

ّ
قطر، ولم يتلكأ الرجل، فكان رّده أن

ومــنــفــّي، ولـــن يفتعل ثـــورة فــي بــلــٍد مستقر، 
القيام بإصاحات  بــضــرورة  قــال كذلك  لكنه 
متعّددة. وضمن ذلك سِئل، وإذا خرج الشعب 

الطويل لحل املشكات، وهــذا يعكس موقف 
الشعوب كذلك، ألم تصمت عن املظالم حتى 
تساوت لديها الحياة مع املوت، وتعّمق ذلك 
مع اإلفقار الشديد، فانفجرت في عام 2011؟ 
خياران  هناك  املفكر؟  سيفعل  مــاذا  وحينها 
الشعوب.  أو مع  األنظمة  الوقوف مع  أمامه؛ 
بكل بساطة، اختار عزمي بشارة الثورة على 
األنظمة وتحقيق الديمقراطية، وكل األهداف 

التي تسمح بنقلٍة حداثية للدول العربية.
»زرعت الثورات بذور التغيير. وسوف يأتي 
الــثــورة،  التغيير، مــن خــال اإلصـــاحـــات، أو 
الــحــرب، وستكون  أو  االقتصادية،  األزمــة  أو 
الـــبـــدائـــل جــــاهــــزة، وســـتـــكـــون هـــنـــاك ســذاجــة 
ــا يــقــولــه بــــشــــارة، إذًا لـــن يــعــود  ــذا مـ ــل«. هــ ــ أقــ
الـــواقـــع إلـــى مـــا قــبــل 2011، وهـــو لـــم يــوضــح 
أســـبـــاب ذلــــك بــشــكــل دقـــيـــق، بــســبــب الــجــانــب 
َعــّدد أسبابها كما هي  التقني للحوار، لكنه 
ثــورات ستتجّدد، واألنظمة  إذًا هناك  أعــاه. 
 عــلــى تــأبــيــدهــا وضــــد مصلحة 

ُ
الــتــي ُيــعــمــل

الـــشـــعـــوب ســــتــــزول مــــجــــددًا. وتــــدفــــع الــفــكــرة 
هــذه صاحب هــذه السطور إلــى الــذهــاب إلى 
وهم  كثيرون،  كتاٌب  فيه  يقع  كبيرًا   

ً
أن خطأ

انتهت  إنها  والــقــول  الهزيمة،  روح  يعّممون 
إلى غير رجعة )شتاء قاس، خريف الثورات، 
ــثـــورات  انـــتـــصـــار الــــثــــورة املـــــضـــــاّدة(. نـــعـــم، الـ
ــق مــا رغــبــت بــه الــشــعــوب 

ّ
لــم تــنــتــصــر، وتــحــق

والعدالة  )الديمقراطية،  عظيمة  أهـــداٍف  مــن 
االجتماعية والحريات العامة(، لكن األنظمة 
ــي مـــقـــدورهـــا  أيـــضـــًا تــخــلــخــلــت، ولـــــم يـــعـــد فــ
ــات  بـــإصـــاحـ ــقــــيــــام  الــ ــــن دون  مـ ــــرار  ــمـ ــ ــتـ ــ االسـ
عيد 

ُ
شــامــلــة؛ إن أزمــاتــهــا )االقــتــصــاديــة( ست

إنــتــاج الــثــورات بــالــضــرورة. وفــي هــذا، يمكن 
الليبرالية الجديدة،  اإلشــارة إلى السياسات 
والتي كانت السبب األساسي للثورات، حيث 
دمــرت الصناعة والــزراعــة، ونتجت عــن ذلك 
كتلة بــشــريــة هــائــلــة مــن دون عــمــل، وتــراجــع 
وانــهــارت وضعيتها  املتوسطة،  الطبقة  دور 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة؛ ويــتــكــرر األمـــر 
ذاتـــه مــا دامـــت الــســيــاســات ذاتــهــا. إذًا »بــذور 
الشعوب  إخـــراس  رعـــت، ولــن يتم 

ُ
ز التغيير« 

مجددًا ولزمٍن طويل.

مشاريع ثقافية
لــم ُيــقــم فــي ســـوريـــة، وحــــاول قــبــل اســتــقــراره 
ــــات بــني  ــــصــ ــر إعـــــــــــادة الــ ــطــ ــــي قــ ــائــــي فــ ــهــ ــنــ الــ
ــي الـــعـــام  فــلــســطــيــنــيــي األراضـــــــــي املـــحـــتـــلـــة فــ
1948 وعــرب بقية الــدول العربية. وكــان هذا 
الــفــعــل كــســرًا لـــتـــابـــوات إســرائــيــلــيــة وعــربــيــة 
ــيـــل تــمــنــع ذلــــــك، واألنـــظـــمـــة  ــرائـ ــي آن، فـــإسـ فــ
تــمــنــع ذلــــك، والــســبــب هــو الــحــجــة ذاتـــهـــا، أي 
الــتــعــامــل مــع الـــعـــدو. عــلــى كــل حــــال، ُيحسب 
 
ً
إذ أشــاد فعا طط له في قطر، 

َ
لبشارة ما خ

مــمــلــكــة ثــقــافــيــة وإعـــامـــيـــة، ولــيــس مــنــصــاٍت 
ــان الــجــانــب اإلعـــامـــي يــتــحــّدد  فـــقـــط. وإذا كــ
فــي إطـــار تــأيــيــد الـــثـــورات وتــفــكــيــك مشكات 
الـــواقـــع الــعــربــي، والـــســـوري مــنــه خــصــوصــًا، 
الــجــانــب الثقافي هــو األســــاس. أي نظٍر  فــإن 
فـــي حــالــة الــجــامــعــات الــعــربــيــة، ومــقــارنــتــهــا 
ــال ثـــقـــافـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــن أعـ ــ ــارة مـ ــ ــشـ ــ بـــمـــا يـــشـــيـــده بـ
ــواه.  الـــدراســـات وسـ ســيــكــون ملصلحة معهد 
كل  ومــن  الرجل  وستستفيد قطر من سمعة 
ما ُيشّيده على أراضيها، لكن السؤال أين هي 
للمثقفني  بها  ُسمح  التي  الثقافية  املشاريع 
فــي عــاملــنــا الــعــربــي؟ ربــمــا كـــان األمـــر متعلقًا 
بغياِب قاماٍت ثقافية، ولكن األساس يرتبط 

أية  االستبداد  هــذا  وبمنع  باالستبداد،  أواًل 
مشاريع ثقافية وتعليمية قادرة على تفكيك 
الواقع العربي. وقبل ذلك، إنتاج عقول عربية 
قادرة على ذلك. هنا القضية الحاسمة، فكيف 
نــشــّكــل عــقــوال بــمــنــهــجــيــات حــديــثــة، وبـــرؤى 
وســيــاســات، واملــســاهــمــة فــي إتــاحــة الــفــرص 
أمــــام الــشــبــاب، لــيــكــونــوا مــفــكــريــن وبــاحــثــني 

ومحللني، وفي املجاالت كافة. 
لــيــســت هـــنـــاك مـــراكـــز بـــحـــوث عــربــيــة جـــدّيـــة، 
وبالتأكيد جامعاتنا، وتحديدًا في املجاالت 
بهذه  منشغلة  ليست  ــة،  ــيـ واألدبـ اإلنــســانــيــة 
ــخــرَج 

َ
 مــبــدع ومــفــكــر ومــحــلــل ت

ُّ
الــقــضــيــة، وكـــل

مــنــهــا، فــقــد كـــان أمــــره مــتــعــلــقــًا بـــه، وبــجــهــده 
وبــإمــكــانــاتــه. وأذكــــر أن الــنــظــام الـــســـوري لم 
يحتمل مشروعًا بدأه صادق جال العظم في 
منتصف تسعينيات القرن املاضي، ويتعلق 
بــإقــامــة أســابــيــع ثقافية فــي جــامــعــة دمــشــق، 
ــك تــــّم تــهــمــيــش دور  ــذلـ فــأغــلــق املــــشــــروع، وكـ
عصام الزعيم، وهو من أهم العقول العربية 
فــي مــجــال االقــتــصــاد، ولــه رؤى فــي أكــثــر من 
التهميش  مــعــه؛  التعامل  كــان  فكيف  مــجــال، 

واالتهام بالفساد!
ــال، الـــثـــقـــافـــة والــتــعــلــيــم واألدب  ــ عـــلـــى كــــل حــ
مــجــاالت تتطلب كــثــيــرًا مــن الــرعــايــة والــدعــم 
والـــتـــمـــويـــل؛ فــالــعــامــلــون فـــي هــــذه املـــجـــاالت 
يحتاجون وقتًا كبيرًا لإلبداع، وهذا مما يتم 
هي  والتعليم  الثقافة  فميزانيات  تجاهله، 
األقل بني بقية امليزانيات، وهناك رقابة أمنية 
الجامعات  تخص  نــشــاطــات  أي  على  دقيقة 
والــبــحــث والــنــشــر والــثــقــافــة. وفـــي ظـــل ذلـــك، 
ــرت 

ّ
وف إن قطر  أن يقول  لعزمي بشارة   

ّ
يحق

 عظيمة للشغل الثقافي والتعليمي 
ً
له فرصة
والعلمي.

النقد والفكر
ــربـــي، والــفــكــر  ــعـ صـــــورة الــنــقــد فـــي الــفــكــر الـ
ــه، يــدفــعــان إلـــى الــقــول إن الفكر  الــعــربــي ذاتــ
ذاتــه في محنة، وليس النقد وحــده، فلماذا 
ــأتـــي الــنــقــد  يـــرفـــض املـــفـــكـــر الـــنـــقـــد، وملـــــــاذا يـ
تكفيرًا وتهشيمًا لآلخر في غالب األحيان؟ 
ملاذا ال يكون النقد للنص وملرجعياته أواًل، 
ثانيًا.  فيه  وجــد  الـــذي  التاريخي  وللسياق 
النقد حــواريــًا  يــكــون  ملـــاذا ال  وبمعنى آخـــر: 
بني  عاقة  هناك  ربما  ثانيًا.  ونقضّيًا  أواًل، 
فــحــني تتحقق ينفّك  الــنــقــد والــديــمــقــراطــيــة، 
الفكر  فــيــرى  كبله، 

ُ
ت كثيرة  قــيــوٍد  مــن  العقل 

بكل تياراته كما هــو، ومــن دون ارتــبــاٍط مع 
وبالتالي،  فيتسّيس.  السياسة  مــن  املــوقــف 
اإلنتاج  على  وقـــادرًا   

ً
مستقا الفكر  يصبح 

ــتــــى بـــمـــا يـــخـــص الـــســـيـــاســـة.  ــرفــــي، وحــ ــعــ املــ
ولكن بشكٍل حرٍّ وحــواري، وبعيدًا عن روح 
ـــســـبـــق والـــعـــقـــائـــدي؛ جــامــعــاتــنــا 

ُ
الــــرفــــض امل

تـــشـــبـــه فــــي أعـــمـــالـــهـــا الـــســـلـــطـــات الـــعـــربـــيـــة، 
فكما األخــيــرة مــســتــبــّدة، كــذلــك الــجــامــعــات، 
والبحث  للعقل  حــريــٍة  مساحة  فيها  فليس 
والتفكير والتساؤل. أيضًا هناك حالة الفكر 
فكرة  تغيب  ففيها  العربية،  املجتمعات  في 
 عليها واجب 

ً
اآلخر نّدا، ويحضر فقط رعية

آخــر هو رعية، وليس مواطنًا  الطاعة؛ فكل 
ومساويًا لآلخر. 

)كاتب سوري(

تأييد الثورات العربية وتفضيل اإلصالح وإقامة مشاريع ثقافية

عزمي بشارة ومحنة المفكر العربي

المشكلة مع بشارة 
هي في تأييده الكامل 

للثورات العربية وهذه 
مسألة َقّضت فعًال 

مضاجع كل األنظمة 
 

رقابة أمنية دقيقة 
على أي نشاطات 
تخص الجامعات 

والبحث والنشر 
والثقافة في العالم 

العربي 

بشارة: معارضاتنا 
تفتقد إلى »وجود 

ثقافة ديمقراطية«

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مقابلة مع المفكر العربي، عزمي بشارة، أثارت انتباهًا واسعًا إليه في العالم العربي. يضيء 
الكاتب الســوري، عمار ديوب، عليه، وعلى األفكار والرؤى التي طرحها بشــارة بشأن الثورات العربية والديمقراطية والطائفية 

وراهن القضية الفلسطينية وغيرها

عزمي بشارة... قطر وّفرت له فرصًة عظيمة للشغل الثقافي والتعليمي والعلمي )العربي الجديد(

ينتقد المفكر العربي، عزمي بشارة، رؤية الغرب للشرق بأنّه طائفٌيّ في 
تكوينه، وأن الصراع المذهبي فيه ليس جديدًا، بل هو حاضرٌ دائما في 
تكوينه؛ ويرّد على ذلك بالقول إن »الطائفية هي التي تنتج الطوائف 
وليس العكس«، أي األنظمة التي تسيطر على المجتمعات العربية هي 
من تعيد إنتاج الطائفية والطوائف، وأن الحاضر هو الذي يعيد إنتاج 
لتستقر مجّددًا  الغرب،  التي يدعمها  األنظمة  الطوائف تلك، وبالتالي 
هي التي تنتج الطائفية، وهي سبب هذه الصراعات وتسييس الهويات.

في نقد الغرب
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القطري للتظاهر، فكان رّده واضحًا ودقيقًا: 
إنه سيؤّيده بالتأكيد، أي سيقف مع الشعب 
القطري كما فعل مع بقية الشعوب العربية. 
ــــورات  ــثـ ــ ــعـــت الـ ــنـ ـ

ُ
ــط ــــل اصـ ــأل: هـ ــ ــــسـ ــــي هــــــذا نـ فـ

اصطناعًا أم هي حدثت ألسباٍب موضوعية؟ 
)ستخرج  كيف  أي  بالتحديد،  هنا  القضية 
ثــورة من العدم في قطر؟( هــذا نقاش ركيٌك، 
وال معنى له إال من بوابة الكيدية والدسائس 

عديمة النفع.
ل اإلصاحات 

ّ
ويقول عزمي بشارة »أنا أفض

ب على 
ّ
على الثورة، إنها األكثر أمانًا«. وُيعق

ذلــك بــأن الــثــورات تـــؤّدي إلــى االســتــبــداد. إذًا 
ــل الـــطـــريـــق اإلصــــاحــــي، والــنــفــس 

ّ
هـــو يــفــض
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تعديل الدستور للتمديد للسيسي في ملعب اإلعالم
القاهرة ـ العربي الجديد

الدســتور  تعديــل  عــن  الحديــث  يتصاعــد 
املناقشــات  تبــُرز  إذ  فتــرة،   

ّ
كل مصــر  فــي 

حــول ذلك املوضوع في مناســبات معّينة، 
مثل االنتخابات الرئاســّية ونهاية دورات 
عــاد  األيــام  هــذه  وفــي  البرملــان.  انعقــاد 
جــدل تعديــل الدســتور مــن جديــد، لينتقل 
إلــى ســاحة اإلعــام، إذ تــّم تــداول أنباء عن 
إتمــام ذلــك فــي دور انعقــاد البرملــان املقبل 
 مــن 

ً
فــي مــارس/ آذار املقبــل، مــا أثــار حالــة

الجــدل، وال ســّيما علــى مواقــع التواصــل 
ــس 

ّ
املتنف أصبحــت  التــي  االجتماعــي 

رأيهــم،  عــن  للتعبيــر  للكثيريــن  الوحيــد 
ومنهــم صحافيــون ونــواب برملــان، وحتى 
أعضاء في لجنة كتابة الدســتور نفســها.

الفتــاح  عبــد  الرئيــس  واليــة  وتنتهــي 
بحســب  واألخيــرة  الثانيــة  السيســي، 

الدســتور الحالي، في 2022.

تلميحات السيسي
أملــح السيســي ســابقًا إلــى إمكانّيــة تعديل 
املصــري  »الدســتور   

ّ
إن قــال  إذ  الدســتور، 

بنــى 
ُ
ت ال  والــدول  حســنة،  بنوايــا  ُكتــب 

فــي  ذلــك  كان  فقــط«.  الحســنة  بالنوايــا 
مــن  أكثــر  بعــد  أي  ســبتمبر/أيلول 2015، 
عام من توليه منصبه رئيسًا للجمهورية.

فتحــت   ،2015 فــي  السيســي  تصريحــات 
البــاب واســعًا أمــام الكثيريــن للحديث عن 
إجــراء تعديــات علــى دســتور 2014 ملنــح 
الرئيــس صاحيــات أوســع ومــدًدا أطــول، 
 ذلــك لــم يحــدث خــال فترة الرئاســة 

ّ
ولكــن

األولى، بينما يعاد الحديث عن املوضوع 
اليوم، خال فترة السيســي الثانية.

فــي حــوار  أيضــًا  قــال  قــد  السيســي  وكان 
مــع شــبكة »ســي إن بــي ســي« األميركيــة 
العــام  مــن  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي 
املاضــي قبــل االنتخابات الرئاســية، »إننا 
نتحــدث عــن إطــار زمنــي لعقــد انتخابــات 
الرئاســة املصريــة خــال مــارس أو إبريــل 
املقبل، وأود أن أقول خال هذه املقابلة إن 
هناك تطورا كبيرا للغاية في مصر في ما 
يخص وضع الرئيس، وما يجب أن نضعه 
فــي االعتبــار أنه ليس هناك رئيس ســوف 
الشــعب  إرادة  دون  مــن  الســلطة  يتولــى 
املصــري، ولــن يســتطيع أيضــا أن يواصــل 
لفتــرة أخــرى دون إرادة هــذا الشــعب، وفي 
كلتــا الحالتــني فهــي 8 ســنوات، وأنــا مــع 
االلتــزام بفترتــني رئاســيتني مــدة الواحدة 
هــذا  تغييــر  عــدم  ومــع  أعــوام،   4 منهمــا 
النظــام، وأقــول إن لدينــا دســتورا جديــدا 
اآلن، وأنــا لســت مــع إجــراء أي تعديــل فــي 

الدســتور في هذه الفترة«.
الحــق  الدســتور يمنــح  لكنــه أضــاف: »إن 
إجــراء  يطلبــا  أن  فــي  وللرئيــس  للبرملــان 
تعديــات، وأنــا ال أتحــدث هنــا عــن فتــرات 
نتدخــل  لــن  فهــذه  الرئاســة،  منصــب  فــي 
أن  رئيــس  أي  يســتطيع  لــن  ولهــذا  فيهــا، 
الــذي  الوقــت  مــن  أكثــر  الســلطة  فــي  يظــل 
يســمح بــه الدســتور والقانــون، والشــعب 
النهايــة،  فــي  ذلــك  يقــرر  الــذي ســوف  هــو 
يومــا  أجلــس  أن  كرئيــس  يناســبني  وال 
واحــدا ضــد إرادة الشــعب املصــري وهــذا 
ليس مجرد كام أقوله فقط أمام شاشــات 
التليفزيــون، فهــذه قيــم أعتنقهــا ومبــادئ 
يحتــرم  رئيــس  وأي  عليهــا  حريــص  أنــا 
شــعبه ومبادئــه لــن يظــل يومــًا واحــدًا فــي 

منصبه ضد إرادة شــعبه«.

زيادة مدة الرئاسة
زيــادة  هــو  املتــداول،  بحســب  املقترحــات، 
ســنوات  ســّت  لتكــون  الرئاســة  ُمــدة 
علــى  اإلبقــاء  مــع  وذلــك  أربــع،  مــن   

ً
بــدال

مــادة  ووضــع  لفترتــني،  األقصــى  الحــد 
انتقاليــة فــي الدســتور تنــّص علــى إنشــاء 
لحمايــة  األعلــى  »املجلــس  بـــ  يســمى  مــا 
لــه صاحيــات واســعة  الدســتور«، تكــون 
فــي الحفــاظ علــى »هوية الدولــة« وحماية 
تولــي  حالــة  فــي  للبــاد  القومــي  األمــن 

باإلضافــة هــذا  جديــدة.  سياســية   قيــادة 
 إلى تعيني السيســي رئيًســا لهذا املجلس 
أو  الســلطة  فــي  كان  الحيــاة، ســواء  مــدى 

تركها.
هذا ما أشار إليه سابقًا الكاتب املقّرب من 
السيســي، ياســر رزق، فــي جملــة مــن مقــال 
قــال  املاضــي  آب  أغســطس/  فــي  شــر 

ُ
ن لــه 

فيهــا: »يتصــور اإلخوان أن السيســي حني 
الدســتوري  املوعــد  فــي  رئاســته  تنتهــي 
فــي  ســيجلس  الشــعب،  يرتضيــه  الــذي 

يــدّون  أو  التليفزيــون  يشــاهد  منزلــه 
فــي  ينــزوي  بــأن  وســيكتفي  مذكراتــه، 
الظــال تــاركًا مصائر الباد والعباد نهبًا 

ألهواء أصحاب الهوى!«.

دعوات جديدة... ورّد
نقلــت تقاريــر صحافيــة مصرّيــة عــن أحــد 
بصياغــة  قامــت  التــي  اللجنــة  أعضــاء 
»لجنــة  باســم  واملعروفــة   ،2014 دســتور 
 البرملانــي والقانوني 

ّ
الخمســني«، قولــه إن

ورئيــس حــزب »الوفــد«، واملستشــار غيــر 
الرســمي املقرب للسيســي، بهاء أبو شــقة، 
أعضــاء  مــن  عــدد  مــع  التواصــل  فــي  بــدأ 
اللجنــة الســابقني »فــي إطــار وّدي ليقــول 
إن هناك حاجة ُملّحة لتعديل بعض مواد 
الدســتور بســبب أن الحــرب علــى اإلرهــاب 
ًصــا بمصــر، وال  تربُّ وأن هنــاك  تنتــِه،  لــم 
يمكــن بحــال االســتغناء عن السيســي اآلن 
نهايتهــا«.  تتحــدد  لــم  معركــة  وســط  فــي 
وأضــاف عضــو لجنــة الخمســني أنــه »لــم 
ينظــر ملــا قالــه أبــو شــقة علــى أنــه مجــرد 
رأيــه  فــي  كان  مــا  بقــدر  للتشــاور  حديــث 
ــا بمــا ســيتّم مــع تحذيــر ضمني بأن 

ً
إباغ

اللجنــة  أعضــاء  مــن  أي  مــن  اعتــراض  أي 
الســابق ســيكون  الدســتور  التــي صاغــت 
سبًبا في تعّرض َمن يتقدم به إلى هجوم 

إعامي مباشــر ومكثف«.
وهــو مــا رد عليــه عضــو لجنــة الخمســني 
صفحتــه  علــى  بمنشــور  صــاح  عمــرو 
التواصــل  موقــع  علــى  الشــخصية 
»إلــى   :

ً
قائــا »فيســبوك«،  االجتماعــي 

املســؤولني أو الطامحــني فــي أو القائمــني 
البــاد،  فــي  الدســتورية  التعديــات  علــى 
أود إحاطتكــم باآلتــي: أنــا عمــرو صــاح، 
عضــو لجنــة الخمســني املصريــة لصياغــة 
املســاعد  واملقــرر  الدســتورية،  التعديــات 
فتــرة  أثنــاء  والحريــات-  الحقــوق  للجنــة 
جملــة  أرفــض   - اللجنــة  وانعقــاد  عمــل 
لتعديــل  اتجــاه  أو  نيــة  أي  وتفصيــا 
النصــوص املحــددة ملــدد الرئاســة أو عــدد 
بالحقــوق  املتعلقــة  تلــك  أو  ســنواتها، 
والحريــات فــي هــذا الدســتور، وهــي مــواد 
محّصنــة دســتوريا ال يجــوز تعديلهــا إال 
باملزيــد مــن الضمانــات ) لكــم أن تجتهدوا 
أو تزعمــوا عكــس ذلــك، وهــو ســلوك حــال 
اللجــوء إليــه فهــو قــد يتفــق مــع مــا لجــأت 
الديكتاتوريــة  األنظمــة  مــن  كثيــر  إليــه 
وااللتفــاف  دســاتيرها  نصــوص  لتأويــل 
صيغــًا  تحمــل  كانــت  لــو  حتــى  حولهــا 
بهــدف  قطعيــة  نصوصــا  أو  صريحــة 
تأمــني بقــاء القائمــني علــى الســلطة مــدى 
الحيــاة تحت دعــاوى أو تبريرات مختلفة 
اإلرهــاب..  االســتقرار..  العــدو..  )الحــرب.. 
إلخ. في النهاية هذا شــأنكم لكن تظل تلك 
مثلمــا  الدســتور ونصوصــه  هــي حقيقــة 

هــي حقيقة التاريخ(«.
وأضاف صاح: »سيظل هذا موقفي الذي 
ُيرضــي ضميــري، وحّده األدنى توضيحه 
وهــو  عليــه.  التأكيــد  أو  عنــه  التعبيــر  أو 
مســاس  أي  أن  مــن  إدراكا  ثابــت  موقــف 
بمــدد الرئاســة فــي الدســتور املصــري أو 
نظــام  ترســيخ  شــأنه  مــن  هــو  ســنواتها 
البالــغ  الضــرر  وإلحــاق  اســتبدادي، 
بمســتقبل مصــر، والقضــاء على فرص أي 
تحــول ديمقراطــي أو تــداول للســلطة آمــن 

وسلمي«.
مصريــة  عاّمــة  شــخصّيات  أعــادت  وقــد 
مشــاركة منشــور عضــو لجنــة الخمســني 
تكتــل  عــن  النائــب  عمــرو صــاح، ومنهــم 
والكاتــب  الحريــري،  هيثــم   »30/25«

الصحافــي أنور الهواري.
وتنــّص املــادة 226 مــن الدســتور على حق 
أعضــاء  مــس 

ُ
خ أو  الجمهوريــة  رئيــس 

مجلــس النــواب فــي طلــب تعديــل مــادة أو 
أكثر من مواد الدســتور.

تعليمات بالصمت
بالرئيــس  الخاصــة  الدائــرة  وأصــدرت 
تعليمــات  السيســي  عبدالفتــاح  املصــري 
األغلبيــة  ونــواب  اإلعــام  لوســائل 
البرملانيــة »دعــم مصــر« بعدم الحديث عن 
تفاصيــل املباحثــات املتطــورة بــني أجهــزة 
النظــام وشــخصيات نافــذة، علــى رأســها 
مدير املخابرات عباس كامل، بشأن موعد 
وطبيعــة التعديــات الدســتورية املحتمــل 
عرضهــا علــى مجلــس النــواب فــي الــدورة 
البرملانية الحالية، وذلك بســبب اســتمرار 
التــي ســيتم  املــواد  وجــود خافــات حــول 

تضمينهــا في التعديل، وموعده.

تعليمات من دائرة 
السيسي بعدم الحديث 

عن تعديالت الدستور

يدخل تعديل الدستور المصري بهدف تمديد والية الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديث اإلعالم كّل حين، 
لكنّه أخذ منحى جديدًا في األيام الماضية، مع االتجاه للتنفيذ في بداية العام المقبل

يبدو أّن التداول اإلعالمي في ملف تعديل الدستور هذه املرة، 
يأتــي قبــل حملــٍة يجّهــز لهــا النظــام املصــري، وتنطلــق بدايــة 
العــام املقبــل، بهــدف ترســيخ الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي 
فــي الســلطة. وبينمــا منعــت تعليمــات دائرة السيســي التداول 
ــر النظــام للقيــام بتلك 

ّ
فــي مقترحــات تعديــل الدســتور، ُيحض

التعديالت عبر البرملان والحكومة. وقالت مصادر في أحزاب 
سياســية داعمــة للنظــام املصــري، إن هنــاك اتجاهــا إلجــراء 
االســتفتاء علــى التعديــل الدســتوري فــي النصــف األول مــن 
العــام 2019 املقبــل، علــى أن تتقــّدم األغلبية البرملانية مدعومة 
مــن الحكومــة بمســودة التعديــل فــي فبرايــر/ شــباط املقبــل.  
وبحســب املصادر، ســتكون املطالبة بعودة مجلس الشــورى، 
الثانيــة للبرملــان وامللغــاة بموجــب دســتور 2014  الغرفــة  أي 
ح بــاب النقاش 

ْ
 إلجــراء التعديل وفت

ً
املعمــول بــه حاليــا، مدخــال

حوله، ولكن من دون التمسك بضرورة عودة مجلس الشورى 

 منــه. وأوضحت املصــادر أن األيام 
ً
أو إنشــاء غرفــة ثانيــة بــدال

 عدٍد مــن املواد إلى قائمــة التعديالت، 
َ
املاضيــة شــهدت إضافــة

منهــا إلغــاء القيــد علــى ســلطة رئيــس الجمهوريــة ومجلــس 
لالســتفتاء  الدســتور  مــن  معينــة  مــادة  عــرض  فــي  النــواب 
بغيــة التعديــل أكثــر مــن مــرة متتاليــة حتــى إذا رفــض الشــعب 
تعديلها في املرة األولى، وتعديل املادة 226 التي تحظر تعديل 
الدســتور إال بمزيــد مــن الضمانات بشــأن الحقــوق والحريات 
إباحــة  املقترحــة،  التعديــالت  شــملت  كمــا  الرئاســة.   ومــدد 
تعطيــل صــدور الصحــف ووســائل اإلعــالم بقــرارات إداريــة 
م القانون الحقا كيفية الطعن عليها، وإباحة حل 

ّ
على أن ُينظ

املجالــس املحليــة املنتخبــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة بعــد 
اســتيفاء إجــراءات حكوميــة معينــة، وتنظيــم منــح مســاعدات 
مالية من الحكومة لألحزاب، وتغيير قواعد إشهارها لتتطلب 

مزيدًا من األعداد في عضويتها.

التنفيذ في 2019
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منوعات

أخبار

احتجاج ضد زيارة السيسي في برلين )عبد الحميد حسباس/األناضول(

األربعاء 28  نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 م  20  ربيع األول 1440 هـ  ¶  العدد 1549  السنة الخامسة
Wednesday 28 November 2018

تحت عنوان »أهرامات  مصر تتزين 
بعلم المملكة«، نشرت حسابات 

سعوديّة على مواقع التواصل 
صورًة مفبركة ألهرامات الجيزة 

مضاءًة بعلم السعوديّة، في ما 
قالت إنّه ترحيٌب بزيارة ولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان، وهو ما 
نفاه أمين عام مجلس اآلثار.

أطلق صحافيون نسخًة جديدة من 
موقع صحيفة »الثورة« الحكومية 

بعد نحو أربعة أعوام من سيطرة 
مليشيا »الحوثيين« على مقرّها 

الرئيسي في صنعاء، قائلين إّن إطالق 
الموقع »خطوة أولى إلعادة إصدار 

الصحيفة ورقيًا في إطار مشروع 
تتبنّاه وزارة اإلعالم اليمنية«.

وّجه مغّردون من الدول العربية 
والعالم تحيًّة للتونسيين، إثر 

رفضهم لزيارة ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان، عبر 

شكاوى قانونية وتظاهرات وحمالت 
إلكترونية بعد تحميله مسؤوليّة قتل 
الصحافي جمال خاشقجي، باإلضافة 

إلى انتهاكات بحق الشعب اليمني. 

طالب مغّردون أردنيون بالحرية 
للصحافي تيسير النجار من سجون 

اإلمارات بعدما أمضى 3 سنوات 
فيها إثر إدانته باإلساءة بسبب منشور 

على صفحته على »فيسبوك« 
تضامن فيه مع غزة. واعتبروا أّن 

إطالق سراحه واجب بعد العفو عن 
البريطاني ماثيو هيدجز.



عن النّية االبتدائّية، لتكون النتيجة النهائية 
ــارك فـــي مـــهـــرجـــان فــيــنــيــســيــا ونـــال  ــ فــيــلــمــا شــ
جـــائـــزة أفــضــل نـــص، وتـــم طــرحــه فـــي صـــاالت 
العرض قبل إتاحته على منّصة البث الشهيرة 

منتصف الشهر الحالي.

مسلسل أم فيلم؟
 
ً
مربكة منها-  التقنّية  ــى 

ّ
-حــت املعايير  باتت 

الــيــوم؛ بــن تــّيــاٍر يـــرى الفيصل فــي الــعــرض 

الـــشـــريـــط  ــة  ــ ــاحـ ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي وال يـــبـــيـــح إتـ
السينمائي سواء عبر اإلنترنت أو األقراص 
مواءمة  أكثر  انفتاحا،  أكثر  وآخــر  الرقمّية، 
 
ٌ
للعصر الذي نعيشه؛ وربما تلوح له مقصلة

ل بعمالقة البث عبر اإلنترنت، ويؤرقه 
ّ
تتمث

 مـــشـــابـــه مــــن اقــــتــــراب األفـــــــام الـــرائـــجـــة 
ٌ

ــلـــق قـ
»السينما«  إحالة  من  لــإيــرادات  واملتصّدرة 
إلى تجربٍة بصرّيٍة سمعّيٍة حسّيٍة ترفيهّية، 
بــدورهــا،  الطغيان.   لــدرجــة  مــا أمكن  أقصى 

أحمد إبراهيم

كـــــان إلعــــــان األخــــويــــن كـــويـــن عــن 
نتفليكس  شــبــكــة  مـــع  تــعــاقــدهــمــا 
العام املاضي لصناعة أول أعمالهم 
التلفزيونية وقٌع كبير لدى النقاد والجمهور، 
وال ســّيــمــا مـــع تــنــامــي خــبــرتــهــمــا فـــي املــجــال 
ــّراء تــعــاونــهــمــا اإلنــتــاجــي مع  ــ الــتــلــفــزيــونــي جـ
ستقى من 

ُ
شبكة FX فــي مسلسل »فــارغــو« امل

ب 
ّ
فيلمهما الذي يحمل ذات العنوان. ساد الترق

بن متفائٍل ومتخّوٍف من التجربة املقبلة؛ ففي 
الثنائي  نتفليكس سيتولى  املزمع مع  العمل 
تنفيذ  وليس  كامل،  بشكٍل  واإلخـــراج  الكتابة 
اإلنــتــاج فحسب كما هــو الــحــال مــع FX. حمل 
 
ً
املشروع على الــورق في طّياته أرضــا خصبة

للتكّهن بعمل الفت لنوٍع نادٍر تلفزّيا أال وهو 
املعنون  األنثولوجي  فاملشروع  »الويسترن«؛ 
 The ballad( سكراغز«  باستر  أوف  باليد  »ذا 
of buster scruggs( ينطوي على ســّت حلقات 
لقصص في الغرب املتوّحش، صاغها األخوان 
عــلــى مـــدى ربـــع قــــرن، تــتــبــايــن فــي شخوصها 
 بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــّي 

ّ
ــكـــن ومـــوضـــوعـــاتـــهـــا. لـ

شهدت قرارًا بتحويل املشروع إلى فيلٍم عوضا 

ما زالت نجوى كرم 
تبتعد عن الخط الصحيح 

لمتابعة مسيرتها

يصّور الفيلم مشّقة 
الحياة في أواخر القرن 

التاسع في أميركا

حرب النجوم هي
ثالث أغلى العالمات التجارية 

في العالم

2223
منوعات

ــــبــــارز نــتــفــلــيــكــس  لــلــحــفــاظ عــلــى هــوّيــتــهــا 
ُ
ت

تريد ووقتما  أينما  املــشــاهــدة  على  املــؤّكــدة 
ــدم االنـــصـــيـــاع  ــ تــــريــــد، وبـــالـــتـــالـــي حـــرمـــهـــا عـ
لقوانن العرض من منافسة بعض أفامها 
ــك هــــو الــســيــاق  ــ فــــي أكـــثـــر مــــن مـــهـــرجـــان، ذلـ
أّدى لصافرات االستجهان واستخدام  الذي 
األضواء العاكسة من بعض الجماهير خال 
مــهــرجــان  ضــمــن  لنتفليكس  فيلمن  عـــرض 
»كـــان« الــعــام املــاضــي. ال تخفى مــّيــزات البث 

عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت عـــلـــى أحــــــد، والقــــــت تــجــربــة 
توفير جميع حلقات األعمال األصلية دفعة 
الترحيب.   »Binge-Watch« كثيرًا من 

ً
واحــدة

إذن الــنــتــيــجــة املـــبـــاشـــرة لــتــحــويــل املـــشـــروع 
إلــى فيلم تبقى عند حــدود إرغــام الجمهور 
على املشاهدة املتتالية. لكن تخّوف األخوان 
أنــطــولــوجــي،  املسلسل  أن  مــن حقيقة  كــويــن 
 مــنــهــا كـــادرًا 

ّ
ذا حــلــقــات منفصلة؛ تــضــم كـــل

تــمــثــيــلــّيــا مــخــتــلــفــا، ربـــمـــا تــفــضــي ملــشــاهــدة 
حــلــقــاتــه مــــن دون اعـــتـــمـــاد الـــتـــرتـــيـــب الــــذي 
ي الحكايا 

ّ
يريدونه، ما يؤثر على طريقة تلق

املطروحة.

غرب الموت
يــعــتــمــد صـــاحـــبـــا »فـــــارغـــــو«، مـــنـــذ بــدايــتــهــمــا 
اإلخــــراجــــيــــة، عـــلـــى تـــحـــريـــك عـــنـــاصـــر الــقــالــب 
الـــذي يــصــوغ أفــامــهــمــا وفــقــه، فــا ثــوابــت في 
حضرتهما، رغم تناسق املشهدية مع ما تألفه 
الكوميديا  أو  الجريمة  نــوع  املشاهد عن  عن 
ه ال يشابه شيئا آخر، وهنا 

ّ
أو الويسترن؛ لكن

مــكــمــن الــنــجــاح أو الــســقــوط املــــــدّوي؛ كــمــا في 
حالتي »باد سيمبل«، أول أعمالهما، و»هايل 
 الــعــمــل بدايته 

ّ
ســـيـــزار!« مــنــذ عــامــن. يــســتــهــل

ب 
ّ
عبر تجسيٍد غرافيكي لكتاب حكاياٍت تتقل

صفحاته بن كل قّصة وأخرى، ويازم البداية 
اقتباٌس مما سيحصل وصــورة تعبيرية عن 
ــــوت وتــتــنــوع بن  الـــقـــّصـــة، تــجــمــعــهــا ثــيــمــة املـ
الويسترن؛ بن حانة  أمكنة معتادة في نمط 
لــلــخــارجــن عــلــى الــقــانــون، وصـــالـــون للقمار، 
أو بــرفــقــة قــافــلــة مــرتــحــلــة. تــتــوالــى األغــنــيــات 
ومــشــاهــد رمـــي الـــرصـــاص فــي صــــدًى ألعــمــاٍل 
الوضوح  متابينة  كناياٍت  تغرس  كاسيكية 
برفقة جرعة مرِهقة من السخرية واالستهزاء؛ 
على صعيد املفهوم والرؤية البصرية. يصّور 
التاسع  القرن  ة الحياة في أواخــر 

ّ
الفيلم مشق

تنتشر  األميركية؛ حيث  الــحــدود  عشر ضمن 
ــة، وبــالــطــبــع يحضر  ــذيــ  األغــ

ّ
ــقـــل ــراض وتـ ــ ــ األمـ

الهنود الحمر كتمثيٍل للكارثة. يحافظ الفيلم 
على مسافة بينه وبن التوثيق لصالح فكرة 
الحكاية، التي ُيمكن إحالتها رمزّيا حول الفن 
ٍة 

ّ
كحدوت بهيكلها  تقف  كما  واملعنى؛  والــقــدر 

املشترك،  العامل  هــي  املــأســاة   .
ّ

مستقل بشكل 
الشخصيات  مصير  املتماسك  النص  ويبني 
ى، 

ّ
بعبثية ساخرة قبل أن تبدأ هذه املأساة حت

 لحكاياٍت لم تــرو؛ انتهت 
ً
فيبدو الفيلم مرثية

 
ّ

فــــور وصـــــول حــبــكــاتــهــا ملــرحــلــة الـــــــذروة بــكــل
الفيلم  ضمن  القصص  ترتيب  يتحّكم  قسوة. 
 قصة بسوّيتها 

ّ
بمزاجه وإيقاعه؛ وتختلف كل

انــتــقــال  الــخــاطــفــة يتبعها  الــبــدايــة  الــحــركــيــة، 
إلــى مناخ أهـــدأ، تــأّمــلــّي إلــى حــّد مــا، مــع تبّدل 
الصيغة اللونية نحو شحوٍب شتائي، بينما 
نتابع فرقة فنّية جّوالة يكرّر ممثلها الوحيد 
نــصــوصــا أدبــيــة راســخــة مــن الــكــتــاب املــقــّدس، 
ــيـــركـــي  وشـــكـــســـبـــيـــر، وخــــطــــابــــا لـــلـــرئـــيـــس األمـ
 تجيد الحساب 

ٌ
لينكولن؛ قبل أن تزاحم دجاجة

 مبتور األطراف على تصّدر الخشبة.
َ

املمثل

ألجل الحكايا
ــاعــه، 

ّ
يـــوحـــي الــفــيــلــم بــتــجــديــٍد داخـــلـــي لــصــن

 على اختيار البث عبر اإلنترنت؛ لجأ 
ً
فعاوة

األخــــوان كــويــن الســتــخــدام الــكــامــيــرا الرقمية 
 ،

ً
ـــا، فــعــا

ّ
ــّرة عــبــر مــســيــرتــهــمــا، وحـــقـــق ــ ألول مـ

 بـــصـــرّيـــة، لــتــكــون الــســيــنــمــاتــوغــرافــي 
ً
مــــســــّرة

 للعمل، بمنأًى عن باغة حواراته 
ً
 رافعة

ً
ركيزة

التمثيلي  وكــادره  املثيرة لاهتمام  وأحــداثــه 
التي  أيضا،  نتفليكس  صعيد  وعلى  املهيب. 
عــرضــت الــفــيــلــم فــي الـــصـــاالت، ليحقق شــرط 

ح لألوسكار.
ّ

الترش

لندن ـ العربي الجديد

ــالــــم، مــعــظــمــهــم فــي  ــر مــــن مـــئـــة عــ ــثـ ــــف أكـ وصـ
الــــصــــن، تـــعـــديـــل الـــجـــيـــنـــات الـــبـــشـــريـــة بــأنــه 
»جنوني وال أخاقي«، وذلك بعدما قال أحد 
علماء  الوراثة إنه عّدل جينات فتاتن توأمن 

ع معدلن جينيا.
ّ

للتوصل إلى أول رض
اإلنترنت،  مــتــداول على  وفــي خطاب مفتوح 
الـــعـــلـــمـــاء إن اســــتــــخــــدام تــكــنــولــوجــيــا  قــــــال 
األجنة  جينات  لتعديل   ،)9 )كــريــســبــر-كــاس 
الــبــشــريــة مــحــفــوف بــاملــخــاطــر وغـــيـــر مــبــرر، 
ــور أوســـــــــــاط الـــطـــب  ــ ــطــ ــ ــر بـــســـمـــعـــة وتــ ــ ــــضـ ويـ
الــحــيــوي فـــي الـــصـــن. وفـــي مــقــاطــع مــصــورة 
مــنــشــورة على اإلنــتــرنــت، دافـــع عــالــم الــوراثــة 
 إنه 

ً
خه جيان كوي عما زعم أنه حققه، قائا

أجرى التعديل الجيني للتوأمن املولودتن 
الــشــهــر الـــجـــاري، لــلــمــســاعــدة فــي حمايتهما 
)إتــش.آي.فــي( املسبب  من اإلصابة بفيروس 
ملرض نقص املناعة املكتسب )اإليـــدز(. وقال 
الـــعـــلـــمـــاء فــــي خــطــابــهــم الــــــذي نـــشـــره مــوقــع 
ــاري، »إن مــراجــعــة  ــ ــبـ ــ )بـــيـــبـــر( الــصــيــنــي اإلخـ
أخــاقــيــات الــطــب الــحــيــوي لــهــذا الـــذي يطلق 

بمجموعة من أصدقاء وسوف. املخرج كميل 
طانيوس، ومقدم البرامج نيشان، والعب كرة 
السلة الشهير فادي الخطيب؛ كلهم اجتمعوا 
أمام سيناريو ملعجبة تحاول الحصول على 
العاصمة  فــي  وســـوف  يحييه  لحفل  بــطــاقــة 
نهاية  الجميلة  املعجبة  تحظى  البريطانية. 
الشخصي  األمـــن  عبر  وتعبر  ببطاقة،  األمـــر 
أبــو وديـــع، لتلتقي بــه بعدما كــان حلمها  لـــ 
حــضــور حــفــلــتــه. ســيــنــاريــو معلب وضعيف 
ال يــمــنــح األغــنــيــة الــدعــم املــطــلــوب لــلــتــرويــج. 
ــــذي ال  ــــورة نــمــطــيــة لـــفـــنـــان أو »الـــبـــطـــل الــ صــ
يقهر« وتنافس الجمهور على رؤيته، بعيدًا 
عن مفهوم الحقيقة وأسلوب جورج وسوف 
فـــي الــتــعــامــل والـــتـــعـــاون مـــع املـــقـــربـــن مــنــه. 
األغنية، ويبقي  قيمة  يرفع من  استسهال ال 
بــعــض املـــؤثـــرات التقنية فــي ذهـــن املــشــاهــد، 
الجيدة وغناء وسوف  إلى جانب املوسيقى 

الخاضع لألوتوتيون.

نجوى في سبع دقائق
ــــق، تــــعــــود نــــجــــوى كـــــرم إلـــى  ــائـ ــ فــــي ســـبـــع دقـ
األغــانــي املـــصـــورة، لــتــولــي ابـــن شقيقها كــرم 
كرم أول كليب لها، »الليلة ليلتنا«. ال يوجد 
ــازم لــســبــب اخـــتـــيـــار نـــجـــوى كـــرم  ــ تــفــســيــر جــ

كريستين أبيض

ــدرت املــغــنــيــة اللبنانية  ــ ــد، أصـ ــ يـــوم واحـ فـــي 
نجوى كرم وزميلها جورج وسوف، أغنيتن 
ــع الـــبـــديـــلـــة. جــــورج  ــواقــ مـــصـــورتـــن، عـــلـــى املــ
وســوف، الــذي ابتعد عن الكليبات ملا يقارب 
ثماني ســنــوات بعد مـــروره بــعــارض صحي 
شــــديــــد، اقـــتـــنـــع مــــؤخــــرًا بـــــأن عـــلـــيـــه الــــعــــودة 
إلـــى ســابــق عــهــده عــلــى الــرغــم مــن أن وضعه 
الصحي ال يعتبر مستقرًا تماًما، لكنه يقاوم 
الحفات،  الــغــنــاء، واملــوافــقــة على بعض  فــي 

كان آخرها في القاهرة.

فيديو باهت
في األغنية الجديدة لوسوف، محاولة جادة 
للعودة بالصوت إلى ما قبل األزمة الصحية. 
ــع أن يـــصـــدر أغــنــيــة »مــلــكــة  ــ ــو وديـ ــار أبــ ــتـ اخـ
جـــمـــال الــــــروح« مـــصـــورة هــــذه املـــــرة، بــعــدمــا 
رهينة  وأبقاها  أغنيات،   10 من  أكثر  سجل 
األدراج. ال يجد صاحب »سلف ودين« شركة 
الغنائية.  أعماله  وال  جــديــده  ملنحها  إنــتــاج 
في لبنان تحديدًا، هناك أزمة إنتاج واضحة، 
مساهمة،  مؤسسات  إلــى  الشركات  تحولت 
ــع الـــفـــنـــان نـــفـــســـه، وبــإمــكــانــهــا  ــفــــاق مــ بــــاالتــ
مقاسمة الفنانن مناصفة، على أرباحهم، أو 
عائدات املنّصات البديلة، وكذلك من إيرادات 
الـــحـــفـــات الـــتـــي يــقــيــمــونــهــا بــالــتــنــســيــق مع 

الشركة أحيانا كثيرة.
يجلس جورج وسوف في األغنية املصورة، 
الــروح«، على أريكة كاسيكية،  »ملكة جمال 
ــه هـــالـــة أبـــــو وديــــــع الـــتـــي تــحــولــت  تــحــيــط بــ
مـــع الــســنــوات إلـــى حــالــة مـــن قــبــل املــعــجــبــن. 
يـــســـتـــعـــن املـــــخـــــرج الـــــشـــــاب جـــــــاد شــــويــــري 

عــلــيــه بــحــث عــلــمــي، مـــوجـــودة بـــاالســـم فــقــط. 
البشر ال يمكن  تــجــارب مباشرة على  إجـــراء 
وصفه إال بالجنون«. وقال نحو 120 عاملا في 
تحت 

ُ
»ف الصينية:  باللغة  املكتوب  الخطاب 

أبواب جهنم. ربما ما زال هناك بصيص أمل 
إلغاقها قبل فوات األوان«. وقال يانغ تشن 
قــانــغ األســـتـــاذ فــي جــامــعــة فــــودان لــرويــتــرز، 
الجيني  التعديل  ــع على الخطاب ألن 

ّ
إنــه وق

»شـــديـــد الـــخـــطـــورة«. ومـــن املــنــتــظــر أن يلقي 
عــالــم الــــوراثــــة كــلــمــة حــــول تــعــديــل الــجــيــنــوم 
الــبــشــري خــال قمة فــي جامعة هــونــغ كونغ 

غدًا األربعاء.
ــلـــوم  ــعـ ــلـ ــة الــــجــــنــــوبــــيــــة لـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ وقـــــــالـــــــت الـ
التي يعمل فيها خه أستاذًا  والتكنولوجيا، 
مـــســـاعـــدًا، إنــهــا لـــم تــكــن عــلــى عــلــم بــمــشــروع 
البحث، وإنه في إجازة دون أجر منذ فبراير/ 
اللجنة الوطنية للصحة في  شباط. وذكــرت 
الــصــن اإلثــنــن، أنــهــا تشعر »بقلق شــديــد«، 
وأمرت مسؤولي الصحة في األقاليم »بإجراء 
ــيـــح األمــــــــر«. وتــتــيــح  تــحــقــيــق فــــــوري وتـــوضـ
قطع  للعلماء،  )كريسبر-كاس9(  تكنولوجيا 
ــي )دي. ــ ــوراثـ ــ ونـــســـخ الـــحـــامـــض الــــنــــووي الـ
ــه( بــشــكــل جـــــذري، وهــــو مـــا يــزيــد آمـــال  ــ ــ إن.إيـ
إجـــراء إصــاح جيني للوقاية مــن األمـــراض. 
غير أن هناك مخاوف بشأن األخاقيات وما 
الهندسة  آمــنــة.  التكنولوجيا  هــذه  كانت  إذا 
الوراثية أو التعديل الوراثي للكائنات الحية 
شهد قفزات واسعة في النباتات والبكتيريا، 
والحيوانات بدرجة أقل. أما تغيير الهويات 
 جدل أخاقي، 

ّ
الوراثية للبشر، فما زال محل

بــشــأن احــتــمــاالت اســتــغــال هــذه التقنية في 
تــعــديــل األجــنــة الــبــشــريــة وصــــواًل إلـــى أطــفــال 
ــعــرف الــهــنــدســة الــوراثــيــة 

ُ
»حــســب الــطــلــب«. ت

عــلــى أنــهــا تــاعــب إنــســانــي مــبــاشــر بـــاملـــاّدة 
الـــوراثـــيـــة لــلــكــائــن الـــحـــي، بــطــريــقــة ال تــحــدث 
أنــهــا ال تشمل  الطبيعية، غــيــر  الــظــروف  فــي 
الــتــربــيــة الــتــقــلــيــديــة لــلــنــبــاتــات والــحــيــوانــات 
والتطفير. ويعتبر أي كائن حي يتم إنتاجه 
باستخدام هذه التقنيات كائنا معداًل وراثيا. 
كـــانـــت الــبــكــتــيــريــا هـــي أول الـــكـــائـــنـــات الــتــي 

ثــم تليها  تمت هندستها وراثــيــا عــام 1973، 
الــفــئــران عـــام 1974، وقـــد تــم بــيــع اإلنــســولــن 
ــام 1982،  ــ الـــبـــكـــتـــيـــريـــا فــــي عــ الـــــــذي تــنــتــجــه 
بــيــنــمــا بــــدأ بــيــع الـــغـــذاء املـــعـــدل وراثـــيـــا منذ 
عام 1994. إن الهندسة الوراثية هي التقنية 
الــبــشــريــة منها  الــجــيــنــات،  الــتــي تتعامل مــع 
األحياء  جينات  إلــى  باإلضافة  والحيوانية، 

الدقيقة، أو الوحدات الوراثية املوجودة على 
ــااًل  ــ ، وإدخـ

ً
ــا ــ  ووصــ

ً
الــكــرومــوســومــات فــصــا

ألجزاء منها من كائن إلى آخر، بغرض إحداث 
حــالــة تمكن مــن مــعــرفــة وظــيــفــة )الـــجـــن(، أو 
بهدف زيادة كمية املواد الناتجة عن التعبير 
عــنــه، أو بــهــدف اســتــكــمــال مــا نــقــص مــنــه في 

خلية مستهدفة.

باللحن  أقنعها  الـــذي  فـــارس،  سهيل  امللحن 
بداية  موسيقية؛  ألـــوان  عــدة  مــن  املستنسخ 
مــن الــفــلــوكــلــور الــلــبــنــانــي، ثــم إلـــى األنــدلــســي 

املبسط، مرورًا باألفريقي.
الكليب الجديد لنجوى كرم باأللوان،  يحفل 
والرقص، وأجواء الفرح البادية على املغنية 
نفسها، وفريق العمل، من راقصن وممثلن، 
لكن من دون ترابط. نجوى باحثة عن الفرح 
في القرية واملنزل وبن أصدقائها. ال مفاهيم 
ــيـــب بــعــض  ــرتـ ــرد تـ ــة. مــــجــ ــيـ ــنـ ــة لـــألغـ ــ ــــحـ واضـ
الــكــلــمــات عــلــى قـــواف فــالــتــة مــن دون أســـاس. 
كــــأن نــجــوى كــــرم تــقــول هــيــا بــنــا إلــــى الــفــرح 

بطريقة مغايرة لبساطة الجملة.
»الليلة ليلتنا« ليست أغنية شعبية، وال هي 
دقائق  سبع  مدتها  تتجاوز  »نخبة«  أغنية 
فــي عــصــر ال تــتــجــاوز األغـــانـــي فــيــه الــدقــائــق 
الـــخـــمـــس. مـــا زالـــــت نـــجـــوى كــــرم تــبــتــعــد عن 
الخط الصحيح ملتابعة مسيرتها الفنية. هي 
تبحث عن أسرار البقاء وتحاول أن تصمد في 
مواجهة عصر مغنيات »السيليكون« وعصر 
امليديا البديلة، وأرقام املنصات اإللكترونية، 
تحاول لكنها تقع في فخ الضعف، ال تريد أن 
الضالعن  أو  للمتخصصن،  أعمالها  تسلم 
في الفن، تستأثر بقرارتاها من دون مرجعية 
أعــمــال تضعها  إدارة  ومــن دون  تــذكــر،  فنية 

على الخط السليم. 
ــجــــورج وســــوف  أغـــنـــيـــتـــان فــــي يـــــوم واحــــــد لــ
ونجوى كرم، نجما الثمانينيات، محاصران 
العالم.  الــذي يعانيه  الفني  االســتــهــاك  أمــام 
أغــنــيــتــان كــــان بــإمــكــانــهــمــا أن يــخــرجــا إلــى 
الـــرأي  لــكــن تغليب  بــصــورة مكتملة،  الــنــاس 
والتفرد، يضعان املنتج في مساحة »مكانك 

راوح«. صراع ضعيف من أجل البقاء.

100 عالم: التعديل الجيني جنون وغير أخالقينجوى كرم وجورج وسوف... صراع من أجل البقاء
بعدما قال أحد علماء 
الوراثة إنه عّدل جينات 

فتاتين توأمين للتوصل 
إلى أول رّضع معدلين 
جينيًا، ُوصف األمر بأنه 

غير أخالقي

عّمان ـ محمد الطراونة

اختار مخرج األفــام األميركي، جــاي جــاي أبرامز، 
أن يصور الخاتمة املثيرة لسلسلة األفام الشهيرة 
فــي »حـــرب الــنــجــوم: الــجــزء الــتــاســع« فــي منطقتي 
مــجــرة  لــتــمــثــيــل  األردن،  فـــي  والـــشـــاكـــريـــة  رم  وادي 
 
ّ
أن فضائية بعيدة.  وأعلنت شركة »والــت ديزني« 

املخرج األميركي جاي جاي أبرامز سيكتب ويخرج 
الــجــزء الــتــاســع مــن سلسلة أفـــام »حـــرب الــنــجــوم«، 
بــعــد انـــســـحـــاب الـــكـــاتـــب واملــــخــــرج الـــحـــالـــي للفيلم 
ق 

ّ
كولن تريفورو نتيجة خافات مع الشركة »تتعل

بــالــرؤيــة اإلبــداعــيــة«. وأبـــرامـــز، الـــذي أطــلــق العصر 
 The Force« الجديد ألفام »حرب النجوم« مع جزء
رم  وادي  »مــنــطــقــة  إن  قـــال   ،2015 عـــام   »Awakens
جميلة بشكل يحبس األنفاس وهي املوقع املثالي 
للفيلم الــجــديــد«. خـــال الــتــصــويــر الــــذي اســتــغــرق 
 250 مــن  أكثر  مــع  الفيلم  أسابيع، عمل طاقم  ثاثة 
فــيــهــا التصوير  بــمــا  أردنـــيـــا فــي مختلف األقـــســـام، 
وتصميم األزيـــاء واملــخــلــوقــات واملــؤثــرات الخاصة 
التمثيلية.  وقــال األمير علي بن الحسن،  والخدع 
رئــيــس مــجــلــس مــفــوضــي الــهــيــئــة املــلــكــيــة األردنـــيـــة 
املتنوعة واألزلــيــة في  الطبيعية  »املــنــاظــر  لــألفــام: 
األردن، إضافة إلى طواقم العمل الجادة واملتحمسة، 
تجعل من البلد وجهة مثالية للتصوير. وتصوير 
الــجــزء األخــيــر مــن »حــرب النجوم« خير دليل على 
التاسع«  الــجــزء  النجوم:  فيلم »حــرب  ذلـــك«. يشهد 

عودة أعضاء من طاقم التمثيل في األفام السابقة 
ــــون بــويــغــا  مــنــهــم دايـــــزي ريـــدلـــي وآدم درايـــفـــر وجـ
وأوسكار إيزاك ولوبيتا نيونغو ودومنال غليسون 
وكيلي ماري تران وجوناس سوتامو وبيلي لورد، 
السابقن مارك  النجوم«  إلى جانب ممثلي »حــرب 
هــامــيــل وكــــــاري فــيــشــر وأنـــتـــونـــي دانـــيـــالـــز وبــيــلــي 
لـــ »حــرب  دي ويليامز. ويــذكــر أن التصوير األولـــي 
الــنــجــوم: الــجــزء الــتــاســع« كــان قــد بــدأ فــي آب 2018 
في استوديوهات »باينوود« في لندن، ومن املقرر 

إطاق الفيلم في شهر كانون األول 2019.
ــــرب الـــنـــجـــوم« الــكــتــب،  ــــام »حـ وأنــتــجــت ســلــســلــة أفـ
وألعاب  الكمبيوتر  وألعاب  التلفزيونية،  والبرامج 
الفيديو، والكتب املصورة، ما أدى إلى تطور كبير 

في الكون الخيالي للسلسلة. 
الــنــجــوم بالرقم  الــتــجــاريــة حــرب  وتحتفظ الــعــامــة 
الــقــيــاســي لــغــيــنــيــس بـــعـــنـــوان »األكــــثــــر نــجــاحــا في 
تسويق األفــام«، حيث قــدرت في عام 2015 القيمة 
مليار   42 بمبلغ  الــنــجــوم  حـــرب  لحقبة  اإلجــمــالــيــة 

العامات  أغــلــى  ثــالــث  أمــيــركــي، وهــي حاليا  دوالر 
التجارية اإلعامية في العالم.

األجزاء الثمانية
الجزء األول حمل اسم أمل جديد وتم تصويره عام 
1977، وحمل اسم الجزء الثاني اإلمبراطورية تعيد 
الــضــربــات وتــم تصويره فــي عــام 1980، أمــا الجزء 
الثالث فحمل اسم عودة الجيداي وصور عام 1983، 
والجزء الرابع  تهديد الشبح عرض عام 1999، أما 
ــــزاء الــحــديــثــة مــنــه كـــان أولــهــا الــجــزء الخامس  األجـ
الـــذي حــمــل اســـم هــجــوم املستنسخن وتـــم عرضه 
عام 2002، والجزء السادس انتقام السيث أنتج في 
2005، وبعد عشرة أعوام صدر الجزء السابع الذي 
حمل اســم الــقــوة تنهض وعــرض عــام 2015، وآخــر 

األجزاء كان الجيداي األخير وعرض في 2017.

الواقع االفتراضي
كما أعلنت شركة لوكاس فيلم لإنتاج أن شخصية 
الشرير دارث فيدر من سلسلة أفام »حرب النجوم« 
)ستار وورز( ستظهر العام املقبل في الجزء األول 
مـــن قــصــة مـــن ثـــاثـــة أجــــــزاء ســيــجــري ســـردهـــا من 
االفتراضي. ويمكن مشاهدة  للواقع  برنامج  خال 
إيــمــورتــال«  الــتــي ستحمل عــنــوان »فــيــدر  السلسلة 
)فيدر خالدا( من خال أجهزة »أوكولوس كويست« 
للواقع االفتراضي، والتي يمكن من خالها مشاهدة 

مقاطع فيديو بزاوية 360 درجة.

مرثية لحكاياٍت لم ُترَو

)Getty( مراجعة أخالقيات الطب الحيوي موجودة باالسم فقط

آخر األجزاء كان 
الجيداي األخير 
وعرض في 
)IMDB( 2017

يجمع وسوف في أغنيته الجديدة أصدقاءه من حوله )العربي الجديد(

لجأ األخوان كوين الستخدام الكاميرا الرقمية ألول مّرة عبر مسيرتهما )نتفليكس(

الجديد، The ballad of buster scruggs، يصوغ األخوان كوين ست حكايات  في فيلمهما 
منفصلة عن بعضها بعضًا، لكّن ما يجمع بينها هو ذلك الغرب األميركي، والموت

األخوان كوين

حرب النجوم في رم

فنون وكوكتيل
فيلم

حدث

علومغناء

تصطف عناصر الفيلم 
بإبهارٍ في حكاية »وادي 

الذهب«، جنبًا إلى جنٍب مع 
مشاهد طبيعيّة أّخاذة، 
في تجسيٍد للخراب الذي 
يحمله اإلنسان أينما وطأ. 
قّدم هذه الحكاية، بأداٍء 
الفت، المغني األميركي 

توم ويتس. تحاور 
الشخصية جميع عناصر 
المكان؛ الحمار والبومة 

وجيب الذهب المنشود، 
إلّا أن حديثه مع بشري آخر 
ال يأتي إلّا بعد جريمٍة تضع 

دماء القتيل في باطن 
الوادي، ودماء القاتل في 

مجرى النهر.

الحمار والبومة 
والقتيل
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



على أي بلد أفــريــقــي يــرغــب فــي اســتــرداد ما 
يخصه منها تقديم طلب على أســاس قوائم 

جرد سترسل إليه. 
قبل هذه النقلة التي وصفت بالراديكالية في 
تتزايد  املطالبات  كانت  الفرنسية،  السياسة 
في أفريقيا باسترداد كنوزها الثقافية، لكن 
الــقــانــون الــفــرنــســي ظـــل يــمــنــع الــحــكــومــة من 
الــتــنــازل عما اعتبره »أمــاكــا« لــلــدولــة، حتى 
ــت مطالبات 

ّ
ــق أنــهــا مــســروقــة، وظــل

ّ
تلك املــوث

أصـــحـــاب هــــذه األمـــــاك األصــلــيــن تــقــع على 
آذان صـــمـــاء.  بــعــض املـــصـــادر تــقــّدر أن عــدد 
املــصــنــفــات الــفــنــيــة األفـــريـــقـــيـــة املــــوجــــود في 
يقارب  الفرنسية  املــتــاحــف  لــدى  مجموعات 
ألفا فــي متحف »كي  ألــف عمل، منها 70   90
برانلي« الباريسي وحده، وقد أنشأه الرئيس 
الفرنسي األسبق جاك شيراك املغرم بالفنون 

اآلسيوية واألفريقية. 
ردود الفعل على تسّرب نبأ هذه التوصيات 
بعض  متنوعة؛  جــاءت  تنفيذها  وإمكانية 
عّبر  الفنية  التحف  املــتــاحــف وتــجــار  أمــنــاء 
ــفــرغ 

ُ
ــن اعــــتــــقــــاده بـــــأن هـــــذه الــعــمــلــيــة ســت عــ

ــي بــعــض  ــ ــيـــة فـ ــنـ ــفـ ــاحــــف والــــــصــــــاالت الـ ــتــ املــ
الــبــلــدان األوروبـــيـــة مــن أثــمــن مــا لــديــهــا، ألن 
هـــذه الــخــطــوة الــفــرنــســيــة يــمــكــن أن تضغط 
أيضا على الدول االستعمارية السابقة التي 
نهبت واســتــنــزفــت فــي املـــاضـــي، كــمــا فعلت 
فــرنــســا، أفــريــقــيــا واســـتـــولـــت عــلــى كــنــوزهــا 
الثقافية. وقال بعض منتقدي هذه الخطوة 
الفنية  التحف  تدفع جامعي  أن  يمكن  إنها 
ــارج الـــبـــلـــد خــوفــا  ــ ــــى خــ ــــى نـــقـــل عــمــلــهــم إلـ إلـ
ــيـــاء عــلــى مـــا يــجــمــعــون، بينما  ــتـ مـــن االسـ
عــّبــر املــحــافــظــون األوروبــــيــــون عــمــا ســمــوه 
»الـــخـــوف« مــن أن تــتــعــرض هـــذه املصنفات 
الفنية للسرقة، أو توضع بن أيد غير أمينة 
إذا أعطيت ملتاحف ال خبرة لديها في بلدان 

غير مستقرة سياسيا. 
ولــكــن مــن املــلــحــوظ أنـــه بــن كــل ردود الفعل 
هذه، سواء جاءت من فرنسين أو غيرهم في 
الــقــارة األوروبــيــة، لم يتطرق أحــد إلــى تاريخ 

عــمــلــيــات ســرقــة ونــهــب أو حــتــى تــدمــيــر هــذه 
الكنوز الفنية التي تستقر في صاالت املتاحف 
األوروبـــيـــة واملــجــمــوعــات الــخــاصــة، ولــم يشر 
أحد إلى مناطق أخرى تعّرض تراثها الفني 
األفريقية.  الــبــلــدان  لــه  تعّرضت  ملــا  والثقافي 
وحــتــى فــي الــحــديــث عــن الــتــراث األفــريــقــي، ال 
تــذكــر أكــبــر عملية نهب وســرقــة وتــدمــيــر في 
األزمـــنـــة الــحــديــثــة، ونــعــنــي مـــا تــعــّرضــت لها 
كــنــوز مــصــر الــقــديــمــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة بكل 
قطعة  آالف  الخمسة  تلك  أنــواعــهــا، وخــاصــة 
أثــريــة مــصــريــة الــتــي ســرقــهــا نــابــلــيــون خــال 

السنوات التي احتل فيها مصر. 
هــنــالــك بــالــطــبــع مــن واجــــه بــريــطــانــيــا أيــضــا، 
ــا نــهــبــتــه فـــي مــرحــلــتــهــا  وطــالــبــهــا بــــإعــــادة مـ
ــوات املــطــالــبــة  ــ ــ ــهـــر األصـ االســـتـــعـــمـــاريـــة، وأشـ
كــــان صــــوت وزيــــــرة الــثــقــافــة الــيــونــانــيــة في 
سبعينيات القرن املاضي، ميلينا ميركوري 
باسترداد  بشدة  طالبت  التي   )1994-1920(
ــة األكـــــروبـــــولـــــيـــــس فـــــي أثـــيـــنـــا،  ــلــ تـــمـــاثـــيـــل تــ
نسبة  إليجن«  »رخــامــيــات  بــاســم  والشهيرة 
إلى البريطاني توماس بروس، لورد إليجن 
الــســابــع، وكـــان قــد اســتــولــى عليها وكـــاء له 

محمد األسعد

نـــصـــح اثــــنــــان مــــن الــــخــــبــــراء، هــمــا 
مؤرخة الفنون الفرنسية بينيدكت 
فلوين  السنغالي  والــكــاتــب  ســفــوا، 
ســــار، الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
بــــإعــــادة آالف املـــصـــنـــفـــات الــفــنــيــة األفــريــقــيــة 
املحفوظة في املتاحف الفرنسية إلى مواطنها 
األصلية في أفريقيا، وجــاءت هذه النصيحة 
الــتــي تــضــمــنــهــا تــقــريــر الــخــبــيــريــن املـــقـــدم في 
ــاري، بــعــد بــضــعــة أشــهــر  ــجــ 23 مـــن الــشــهــر الــ
أثــنــاء زيــارتــه  الــرئــيــس الفرنسي  مــن تصريح 
التراث  إبــقــاء  يمكن  »ال  بأنه  فاسو  لبوركينا 
األفريقي سجن املتاحف األوروبية«، وتكليف 

هذين الخبيرين بدراسة هذه القضية. 
وفـــق وكــالــة األنـــبـــاء الــفــرنــســيــة الــتــي اطلعت 
الخبيران  قــّدم  التقرير،  مــن هــذا  على نسخة 
للسماح  الفرنسي  القانون  بتعديل  توصية 
بإعادة املصنفات الثقافية والفنية عن طريق 
ـــدول  عــقــد اتــفــاقــيــات ثــنــائــيــة بـــن فــرنــســا والـ
التقريرعلى  ونــص  املصنفات.  هــذه  صاحبة 
ــذا الــتــغــيــيــر فــــي قــــوانــــن الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ أن هـ
األفريقي سيطّبق بشكل خاص على  التراث 
املصنفات التي تحتفظ بها املتاحف، والتي 
إليها من بلدانها األصلية خال فترة  نقلت 
ويتعّن  البلدان،  لهذه  الفرنسي  االستعمار 

القاهرة ـ سناء أمين

تــحــت عـــنـــوان »مــتــحــف الــجــبــس« يــتــواصــل 
ــد، في  ــ مــعــرض الــفــنــان املـــصـــري هــانــي راشـ
غــالــيــري »املــشــربــيــة لــلــفــن املــعــاصــر« حتى 

العاشر من كانون الثاني/ يناير 2019. 
املــعــرض الـــذي يصفه الــفــنــان بــأنــه املرحلة 
الــثــالــثــة مــن عــمــلــه، قــائــم عــلــى فــكــرة اللعب، 
حــيــث قــــام الــفــنــان بــصــنــاعــة مــجــمــوعــة من 
الــســيــارات التي تمر فــي شــوارع  مجسمات 
الــيــوم، والتي  إلــى  الــقــاهــرة مــن الستينيات 
ــا في  ــهــ صــنــعــهــا مـــن خـــامـــة الــجــبــس ووزعــ
أنــه طفل يلعب في  لــو  الغاليري كما  قــاعــة 

مجموعته من السيارات. 
يــنــظــر الــفــنــان إلــــى عــمــلــه الــســابــق بــوصــفــه 
مرحلتن؛ األولى بدأت مع بدايته عام 1994، 
أن  التجريدي قبل  الــرســم  فــي  وفيها جـــّرب 

يــتــجــه كــلــيــا إلــــى الــتــصــويــر، وفــــي فــتــرة ما 
ورسما  بالحشرات تصويرًا  الفنان  انشغل 
من  بــإعــداد مجموعة  يقوم  أن  قبل  ونحتا، 
ــــاس مــــن الــــشــــارع«  املـــجـــســـمـــات بـــعـــنـــوان »نــ
»الــغــرب« وفيه يجرب في  ثــم يعد معرضه 

الكوالج.
أنها  الثانية من عمله، فيعتبر  املرحلة  أمــا 
بدأت مع 2011، إذ شكلت األحداث منعطفا 
حـــادًا فــي تجربة راشـــد، حيث قــدم معرضا 
ماسبيرو«،  »حكايات  بعنوان  فوتوغرافيا 
وأقــام خال السنوات التالية عدة معارض 
بـــن الــتــصــويــر وصـــنـــاعـــة املـــجـــســـمـــات. أمــا 
ــدأت مــع  ــ ــا بــ ــهـ املـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة فــيــعــتــبــر أنـ

املعرض الحالي »متحف الجبس«. 
ــي مــتــحــف الـــجـــبـــس عــلــى  يـــرتـــكـــز الـــعـــمـــل فــ
ــــى حــركــة  مــســألــتــن مــتــنــاقــضــتــن؛ فـــي األولـ
املــرور وازدحــام الشارع ووسائل النقل في 

القاهرة.
للمجسمات  الصنمية  الحالة  الثانية  وفــي 
أي الــجــمــود بــوصــفــه عــكــس الــتــنــقــل، حيث 
يسائل املعرض هذا االزدحام غير اإلنساني 
في مدينة بات التحّرك فيها بساسة ضربا 

مراجعة في دفاتر كولونـيالية

في معرضه الحالي 
بغاليري »المشربية« 

يوقف الفنان المصري 
الزمَن ويجعل االزدحام 

النهائيًا كأنما يحاول 
اإلمساك بشعور اإلنسان 

العالق فيه

هناك ارتياح تجاه 
الخطوات التي اتخذتها 

الحكومة الفرنسية 
مؤخرًا حول إعادة 

التحف األثرية األفريقية 
من المتاحف الفرنسية إلى 

مواطنها األصلية، لكن 
إلى  أي حّد ستمضي في 

ذلك فعًال؟ وماذا عن 
آالف القطع األخرى، التي 

تعود إلى بلدان عربية؟

هاني راشد سيّارات في شوارع زمن مجّمد

هل تعيد فرنسا فعًال ما نهبته من كنوز؟

أكبر عملية نهب 
معاصرة كانت لكنوز 

مصر القديمة 

من خالل منحوتات الجبس 
يوقف الفنان الزمن 

ويجعل االزدحام النهائيًا

دول أفريقية صغيرة 
تطالب بآثارها وتصمت 

دول عربية

التراث  ــادة  إع مسألة  ــارت  أث أن  البريطانية  الغارديان  لصحيفة  سبق 
األفريقي في قراءة ملّخصها أن غياب الكنوز الفنية خسارة للمجتمع 
األفريقي،  ولالقتصاد  األفريقي 
هذه  قيمة  أن  ــى  إل بــاإلضــافــة 
إلى  الفني  بُعدها  تتجاوز  التحف 
وتعليم،  تربية  وسائل  كونها 
الوطنية،  بالشخصية  وتعريفا 
مشيرة إلى أن غياب تاريخ فن ما 
من  بلد  هوية  في  فراغًا  يشّكل 
تأثيرًا  له  أن  الثابت  ومن  البلدان، 
الشخصية  الحوافز  تعطيل  في 

واإلبداع واالبتكار.
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فعالياتمعرض

القرن  أواخـــر  فــي  بريطانيا  إلــى  وشحنوها 
الــثــامــن عــشــر بــفــرمــان ســلــطــانــي حـــن كــانــت 

اليونان مستعمرة عثمانية. 
الـــلـــورد الــبــريــطــانــي مــونــتــاغــيــو ضــم صوته 
إلــى صــوت املطالبن بــإعــادة الــرمــوز امللكية 
الذهبية التي نهبها الجيش البريطاني حن 
احتل »كومانسي« عاصمة شعب األشانتي، 
وتــــســــاءل فـــي جــلــســة مـــن جـــلـــســـات  مجلس 

مــن املــســتــحــيــل، إنــهــا مــديــنــة تــجــّمــد الــنــاس 
فـــي مــكــانــهــم والـــســـيـــارات لــوقــت طــويــل في 
يكّرس  الحركة،  ضد  مكان  إنها  شوارعها، 
صــعــوبــة الــتــنــقــل كــمــا أنــــه مـــحـــاولـــة للحد 
مـــن رغــبــة الـــنـــاس فـــي الـــخـــروج. الــفــنــان من 
 ويجعل 

َ
جهته، يوقف في لعبه الفني الزمن

االزدحام النهائيا ويحاول اإلمساك بشعور 
اإلنـــســـان الــعــالــق فــيــه. كــمــا يــمــكــن أن يفتح 
عــمــلــه عــلــى إحــــاالت واســـتـــعـــارات سياسية 

لحال مصر اليوم. 
يــشــرح بــيــان املـــعـــرض أن الــفــنــان »يــتــنــاول 
قد  من منظور طفولي؛  الفنية  موضوعاته 
يميل إلى السذاجة؛ لقد طّور هذا األسلوب 
ــــات املـــعـــقـــدة  ــــوعـ ــــوضـ ــــن أجــــــل تـــبـــســـيـــط املـ مـ
والـــواقـــع الــشــائــك غــيــر املــفــهــوم بالنسبة له 
وفي الغالب لغيره، حتى يستطيع أن يفهم 
الامنطق الــذي يــدور مــن حــولــه، ســواء من 

أحداث أو تفاعل األفراد معها«.
يختار راشد أن يلعب هذه املرة بالسيارات، 
فــقــد كــانــت إحــــدى ألــعــابــه املــفــضــلــه كطفل؛ 
بالنسبة له هي أفضل تمثيل لتنّوع األفراد 
السيارات  فئات  لتنّوع  نــظــًرا  املجتمع،  فــي 
وأعــمــارهــا،  وألــوانــهــا وقيمتها  وأشــكــالــهــا 

على غرار األفراد في الواقع. 
ولكن مــاذا لــو جمدنا لحظة مــن الــزمــن في 
الــقــاهــرة، مـــاذا كنا ســنــرى؟ هــذا مــا يحاول 
الــفــنــان فــعــلــه مــنــذ ســـنـــوات، مــن خـــال عــّدة 
معارض، لو تصورناها مجتمعة في وقت 
ــد لــرأيــنــا الـــزمـــن مــتــجــمــدًا فـــي الــقــاهــرة  واحــ
ورأينا املدينة ولحظة من شقاء الفرد فيها.

ــوردات فـــي عــــام 1975 إن كــانــت حــكــومــة  ــلــ الــ
جالتها تعي عمق مشاعر األشانتي بشأن 

عودة أشيائهم املقدسة إليهم؟
بريطانيا من مستعمراتها  نهبته  ما  ويظل 
السابقة موضع مطالبة من قبل دول عديدة، 
فاملتحف الــبــريــطــانــي يــضــع يـــده، بــاإلضــافــة 
إلى تحف مملكة األشانتي الذهبية )جزء من 
أراضي غانا الحالية(، على مصنفات مملكة 
بينن العاجية والبرونزية )جزء من أراضي 
نــيــجــيــريــا(، وبــالــطــبــع حــجــر رشــيــد املــصــري، 
ومـــجـــمـــوعـــات ضــخــمــة مـــن اآلثــــــار املــصــريــة، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــثــيــران اآلشـــوريـــة املجنحة 
نهبه  ومــا  الطينية،  الــرافــديــن  وادي  وألــــواح 
من  فلسطن«  اســتــكــشــاف  »صــنــدوق  منقبو 

األرض الفلسطينية. 
العربية  البلدان  من  املنهوب  قائمة  وتطول 
وغــيــرهــا، وتــمــتــّد حــتــى إلـــى جــزيــرة الفصح 
يتوسل حاكمها،  الــتــي  الــهــادئ  املحيط  فــي 
ــالـــب املــتــحــف  ــطـ ــكـــي، وهــــــو يـ ــبـ بــــل ويــــكــــاد يـ
الــبــريــطــانــي بـــإعـــادة ولـــو تــمــثــاال واحــــدا من 
قيمته  بسبب  شهرة  الــجــزيــرة  تماثيل  أكثر 
الـــروحـــيـــة بــالــنــســبــة ألهــلــهــا. وال يــنــســى أي 

مــتــابــع أن يــضــيــف مــتــاحــف غــربــيــة أخـــرى 
ــا وصــلــتــهــا عن  تــضــع يــدهــا عــلــى  كـــنـــوز، إمـ
بن قاموا بتهريبها خفية، مثلما 

ّ
طريق منق

ب في 
ّ
املنق بــورشــارت  لودفيج  األملــانــي  فعل 

تل العمارنة املصري حن قام بتهريب أجمل 
تــمــاثــيــل مــصــر الــقــديــمــة، تــمــثــال نــفــرتــيــتــي، 
ــتــــي يـــعـــنـــي اســـمـــهـــا »جــــــــاءت الـــجـــمـــيـــلـــة«،  الــ
ــيـــة تـــصـــّر على  ــانـ ومــــا زالـــــت الــســلــطــات األملـ
االحتفاظ بها، والقول للمصرين ضمنيا أن 
»الجميلة غـــادرت« ولــن تعود أبــدًا على حد 
وصلتها  أو  البريطانية،  الــغــارديــان  تعبير 
ــة وعـــي وحــيــلــة شــعــوب كانت 

ّ
عــن طــريــق قــل

مـــقـــدراتـــهـــا بـــيـــد قـــــوى اســـتـــعـــمـــاريـــة لــــم تــكــن 
ــنــــحــــوتــــات« و»الـــنـــقـــوش«  »األحـــــجـــــار« و»املــ
القديمة تعني لها إال شيئا واحــدًا؛ قيمتها 
الــنــقــديــة عـــدًا ونــقــدًا، كــمــا حــصــل مــع »بــوابــة 
ونقلها  تفكيكها  تــم  التي  البابلية  عشتار« 

كما هي وإقامتها كبوابة ملتحف برلن.   
ويظل السؤال: هل فرنسا جادة في إعادة ما 
أفريقيا معلقا  إلى  نهبته وسرقه جنراالتها 
إلــى أن تــؤكــد األخــبــار صــدق هــذه النقلة من 

عصر إلى عصر آخر.  

الشرقية« في الجبس في قلب القاهرة للدراسات  األلماني  »المعهد  ينظمه  الحرب، مؤتمر  بناء أحياء  إعادة 
بيروت عند السابعة من مساء اليوم، ويتواصل حتى األول من كانون األول/ ديسمبر 
وبيروت  حلب  مدن  بين  الحالة  قراءة  تعيد  مقارنة  دراسات  المؤتمر  يقّدم  المقبل. 
والموصل  وحمص  وهيروشيما  ودرســدن  ودمشق  جبيل  وبنت  وبرلين  وبغداد 

ووارسو.

تعرض فرقة باليه »زوشو« الصينية مسرحية سندريال على خشبة »مركز قطر الوطني 
مساء  من  والنصف  السابعة  عند  متتابعين  حفلين  في  الدوحة،  في  للمؤتمرات« 
وتقّدم  الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  الفرقة  تصاحب  والجمعة.  الخميس  غٍد 
سيرجي  الروسي  كتبها  التي  سندريال  مقطوعات  وقع  على  صيني  بتصّور  سندريال 

بروكوفييف.

»الفلسفة  بعنوان  محاضرة  صبري  وسيم  والباحث  حمودة  يسرا  الباحثة  تلقي 
غد  بعد  مساء  من  السادسة  عند  القاهرة،  في  األميركية  الجامعة  في  والعدالة« 
الجمعة، ضمن محاضرات الخريف التي تقدمها مبادرة »بالعربي فلسفة«؛ وتتناول 
العدالة  وطبيعة  مفهوم  حول  واالجتماعي  الفلسفي  النقاش  حمودة  فيها 
االجتماعية؛ ويتناول صبري مفاهيم العدالة والعقوبة في فلسفة القانون واألخالق.

تاريخ  مهجورة:  مساكن  لكتاب  إطالق  حفل  بيروت  في  سرسق«  »متحف  يقيم 
بيروت عند السادسة والنصف من مساء الغد، الخميس، وهو دراسة وضعها الفنان 
غريغوري بوكانكيجيان، حول تاريخ مئات البيوت في بيروت منذ 150 عامًا. سيجري 

المؤلف حواًرا مع الفنانين لمياء جريج وفاليري كاشارد.
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آثار أفريقية في »متحف برانلي« في باريس )لودوفيك مارين(

وقفة
غادة الصنهاجيمع

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

اعتدُت سهول القصة 
القصيرة وأتسلّق اآلن 

جبل الرواية

غادة الصنهاجي

فاس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
إنسان  ما يشغلني هو ما قد يشغل كل 
أحــــــداث مقلقة  ــن  مـ يــقــع حـــولـــه  بــمــا  واٍع 
فـــي كـــل الـــعـــالـــم، غــــوٌص تــــارة فـــي الــتــأمــل 
والتفكير فيما يلزم األوضــاع من تغيير 
وإصـــــــاح وإعــــــــادة بــــنــــاء، وخــــــــروٌج تــــارة 
أخرى من دوامة الواقع التي تجرف غالبا 
إلى الشعور باليأس الذي ال تتضح معه 
 إلى 

ٌ
أية صورة واضحة للمستقبل، ولوذ

املعرفة بكل أنواعها فا سبيل إلى تغيير 
املجتمع بدون نهضة ثقافية. 

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــِك؟ ومــا هــو عملِك 
املقبل؟

ــة الــــرســــائــــل  ــمـــوعـ ــر إصـــــــداراتـــــــي مـــجـ ــ ــ آخـ
ق في األعالي«. 

ّ
القصصية »البابل ال تحل

مــــقــــاالت  تـــجـــمـــيـــع  عــــلــــى  اآلن،  وأعــــــكــــــف، 
نــشــرتــهــا لــســنــوات بــانــتــظــام فـــي جــريــدة 
ــبـــار« املــغــربــيــة بغية إصـــدارهـــا في  »األخـ
كتاب من جزء أو جزأين. كما أكتب، اآلن، 
روايــة أواجــه صعوبة في تسلق جبالها 
السردية؛ ألنني ربما اعتدت التسكع في 
سهول القصة القصيرة، وبالتالي قطعت 

الرواية أنفاسي.

■ هل أنِت راضية عن إنتاجك؟ وملاذا؟
نفسّي  عامل  الذاتي  االقتناع  أن  صحيح 
مـــهـــم فــــي أي إنــــتــــاج مــــرُجــــٍو عـــمـــلـــه؛ لــكــن 
بــلــوغ الــرضــا ال يــجــب أن يــزيــد عــن حــده 
إلــى شعور  أو  غـــرورا  فينقلب  الطبيعي، 
وهمي بالكمال.. لذا أعتبر الرضا مرحلة 
لــم أصــلــهــا بــعــد إنــمــا فــقــط أطــمــح إلــيــهــا؛ 
وذلك ببنائها ووضع كل لبنة إنجاز فوق 
واإلخفاقات  العراقيل  تقّبل  مــع  األخـــرى، 
وعّدها حافزا ودافعا لاستمرار واملضّي 

في طريق اإلنتاج. 

■ لو قيض لِك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

ربما أتوفر على روح مغامرة وهي قادرة 
على جعلي أغــّيــر مــســاري فــي أيــة لحظة 
فباألحرى لو منحت فرصة البدء.. غالبا 
سأختار أن أجرب كل األشياء التي جبنت 
ــي فــرصــتــهــا  ــن فــعــلــهــا حــــن أتـــيـــحـــت لــ عــ
وأضعتها لسبب من األسباب. ولو قيض 
لي بدء جديد سأتوجه إلى أحد املسارين 
الحالي؛  بمساري  لهما  عــاقــة  ال  اللذين 
وهما مسار رياضي أوملبي أو مسار فني 

طربي.
 

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

فاالنتظار  واإلرادة،  االنتظار  بــن  شتان 
مــوت بطيء يدخل صاحبه إلــى متاهات 
حــــــالــــــكــــــة، يــــعــــيــــش خـــــالـــــهـــــا هـــــواجـــــس 

علينا  تقترحني  وهــل  اآلن؟  مــاذا تسمعني   ■
تـــجـــربـــة غـــنـــائـــيـــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن 

نشاركك سماعها؟
أســتــلــذ اآلن بــســمــاع مــقــطــع مــوســيــقــي 
 David« الــكــمــان األملــانــي لــعــازف  جميل 
أغاني  تجربة  عليكم  وأقــتــرح   ،»Garret

.»Gipsy Kings« الفرقة األندلسية

التامة، زمن با سقف  اليقظة  وكوابيس 
مرهون بالغيب والــقــدر. أمــا اإلرادة فهي 
تــلــك الــنــقــطــة الــبــيــضــاء الــتــي تــتــبــدى لنا 
وســــط الــعــتــمــة، هـــي شـــعـــاع األمـــــل الـــذي 
ــــن عــلــى  ــادريـ ــ ــا زلـــنـــا قـ يـــؤكـــد لـــنـــا أنـــنـــا مــ
اإلبصار والتفكير في إتيان كل عتمة في 

العالم بقبس منها. 

وملاذا  لقاءها،  تودين  املاضي  ■ شخصية من 
هي بالذات؟ 

تمنيت منذ مراهقتي أن ألتقي بالكاتب 
يــوســف الــســبــاعــي، الــــذي كــــان صــديــقــي 
الـــخـــيـــالـــي الــــــذي أحــــــــاوره فــــي مــذكــرتــي 
الــشــخــصــيــة. يــوســف الــســبــاعــي علمني 

ــع وأهـــــــّون  ــ ــواقـ ــ أن أســــخــــر مــــن قــــســــوة الـ
السنوات  الرغم من كل  مصائبه.. وعلى 
التي مرت وكل الكتب املهمة التي قرأتها 
ــإن ذكــــراه ال تــغــادرنــي؛ بل  بــعــد كــتــبــه، فـ
وتحضرني تفاصيل سرده في مختلف 
فــأبــتــســم بامتنان  الــلــحــظــات واألمـــاكـــن، 

إلى روحه العذبة.

■ صديق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعودين 
إليه دائمًا؟

أصــــدقــــاء كــثــر يـــخـــطـــرون عــلــى بـــالـــي في 
مناسبات مختلفة، وعدد كبير من الكتب 
أعود إليها دائما خصوصا كتب جبران 
ــبــــران، وأيـــضـــا كــتــب الـــرســـائـــل،  خــلــيــل جــ
مــنــهــا: رســائــل غــســان كــنــفــانــي إلـــى غــادة 
السمان، ورسائل فرانز كافكا إلى ميلينا، 

ورسائل حنة آرندت ومارتن هيدغر.

■ ماذا تقرئني اآلن؟
أقرأ، اآلن، رواية »أربع وعشرون ساعة من 
حياة امــرأة« للكاتب النمساوي ستيفان 

زفايغ.

كــاتــبــة قــصــة وصــحــافــيــة مــغــربــيــة 
فـــي الــحــقــل الــثــقــافــي. صــــدرت لها 
منها:  قصصية،  مــجــمــوعــات  عـــدة 
وهـــو«  و»هــــي   ،)2014( »الـــهـــاربـــة« 
في  ــق 

ّ
تــحــل ال  و»الــبــابــل   ،)2016(

مـــعـــّدة  وهـــــي   .)2016( األعـــــالـــــي« 
ــة الــبــرنــامــجــني الــثــقــافــيــني  ــّدمـ ــقـ ومـ
حــدود«  با  و»ثقافة  اليوم«  »كتاب 
 Télé على القناة الفضائية املغربية
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بطاقة

الفنان أثناء العمل على أحد مجّسمات المعرض )من صفحة الفنان(



سينما

القاهرة ـ نديم جرجوره

3 أفــام مصريــة حديثــة اإلنتــاج 
شــارك فــي الــدورة الـــ40 )20 ـ 29 

ُ
ت

الثانــي 2018(  نوفمبــر/ تشــرين 
الدولــي«.  الســينمائي  القاهــرة  »مهرجــان  لـ
مفتــوح  راهــٍن  مــن  منبثقــة  مواضيعهــا 
علــى وقائــع عيــش يومــي خانــق فــي مدينــة 
معقــودة علــى مواجــع وانكســارات ورغبات. 
ل  شــكِّ

ُ
فت بينهــا،  فيمــا  تتناقــض  أســاليبها 

أوســع  مســاحة  البصريــة  بتناقضاتهــا 
ملعاينــة حــراٍك إنتاجّي شــبابّي يرفــد النتاج 
الســينمائي العربي بجديٍد، يختلف حجمه 

وأهميته ومدى تأثيراته بني فيلٍم وآخر.
الســّيد  عبداللــه  ألحمــد  خارجــي«  »ليــل/ 
مــزاج  فــي  انعطافــة  الرســمية(  )املســابقة 
»هليوبوليــس«  مخــرج  يعتــاده  ســينمائي 
انعطافــة   .)2011( و»ميكروفــون«   )2010(
 ،

ّ
 على األقل

ً
تخوض تجربة االختاف، شــكا

في بحٍث ســينمائّي عن مفردات أخرى لقول 
ة من 

ّ
غليــان مصــري راهٍن، عبر نماذج مســتل

لة. 
ّ
ق وآمــال معط

ّ
اجتمــاٍع ُمصــاب بألــم وتمــز

اد 
ّ
»ال أحد هناك« ألحمد مجدي )أسبوع النق

ــل 
ِّ
يمث لشــاٍب  طويــل  روائــي  أول  الدولــي( 

وُيشــارك فــي تحقيــق أفــام، ويرغــب فــي أول 
الرمــز   

ّ
ــرة، ألن

ّ
تبــدو متعث خطــوة إخراجيــة 

املعتمــد فــي بدايــة الســرد يتــوه فــي دهاليــز 
انهياراتهــا،  فــي  غارقــة  شــبابية  وعوالــم 
»ورد  اليوميــة.  انشــغاالتها  فــي  مــة 

ّ
ومحط

مسموم« ألحمد فوزي صالح )آفاق السينما 
العربيــة( محاولــة إضافيــة إلثــراء التجديــد، 
فــي  والجمالــي،  واألســلوبي  البصــري 
صناعــة صــورة ســينمائية مصريــة أصيلــة 
فــي معاينتهــا أحــوال بيئــة وأفــراد )»العربي 
الجديــد«، 12 أكتوبــر/ تشــرين األول 2018(. 

التناقضــات املختلفــة بــني األفــام الـــ3 مثيرة 
أهميــة  عــن  يتغاضــى  لــن  نقــدي،  الهتمــاٍم 
 واحــد منهــا بمنــأى عــن اآلخَرين. 

ّ
مقاربــة كل

فــي  إضافــي  تمّعــن  فــي  تســاهم  تناقضــات 
مســار ســينما شــبابية ناشــئة في بلٍد عريٍق 
في صناعته السينمائية، وهو مسار معقود 
املتائــم  املختلــف،  ابتــكار  محاولــة  علــى 
وطبيعــة التبــّدالت الحاصلــة فــي االجتمــاع 
والتقنيــات.  والتفكيــر  والثقافــة  والوعــي 
واالبتــكار هــذا غيــر معنــّي بخــروج نهائــي 
على تاريخ وذاكرة، فهّمه األساســي منصبٌّ 
علــى صناعــة  فرديــة  قــدرات  اكتشــاف  علــى 
الُصــَور، وعلــى آليات ســرد الحكايات ورســم 
الحــاالت، وعلــى موقــع التجديــد فــي مواكبــة 

الحاصل أو التأّمل فيه.
إلــى  تــؤّدي  فهــي  ًيــا، 

ّ
كل نافعــٍة  غيــر  املقارنــة 

 مخــرج 
ّ

ســيء إلــى اشــتغاالت كل
ُ
تفضيــات ت

 فــي متابعة وقائع 
ٌ
وفريــق عملــه. لكنهــا نافعة

ُيقــام فــي مدينــة تعانــي  مهرجــان ســينمائي 
واملصاعــب  االرتبــاكات  فــي  العيــش  أهــوال 
والخــراب. فاختيــار املهرجــان أفاًمــا شــبابية 
التغييــر  مــن  ا  حــّدً منهــا  واحــد   

ّ
كل يمتلــك  ـ 

التنّبــه  )مــع  الراهــن  لة  مســاء فــي  األســلوبي 
على الفرق الشاســع بني األفام على مســتوى 
فــي  مــا   

ً
رغبــة يعكــس  ـ  الحــّد(  هــذا  حضــور 

مهرجــان  فــي  التجديــد  لهــذا  حّيــز  إيجــاد 
»بــاب  ــر باختيــار ســمير فريــد لـ عريــق، وُيذكِّ
الوداع« لكريم حنفي، للمشــاركة في املســابقة 
الرسمية للدورة الـ36 )9 ـ 18 نوفمبر/ تشرين 
فالتجديــد  نفســه.  للمهرجــان   )2014 الثانــي 
دقيقــة  متابعــة  إلــى  املحتــاج  الســينمائّي، 
ملفرداته وآلياته وأساليبه ونتائج اختباراته، 
التنّبــه  علــى  البعــض  تحريــض  مــن  متمّكــن 
إليــه، وعلــى إتاحــة فــرص أمامــه للتواصل مع 

مشاهدين معنيني بهذا التجديد.
فــي  حاضــٌر   )2017 ـ   1943( فريــد  ســمير 
األفــام، بإهــداء »ليــل/ خارجــي«  تلــك  أحــد 
الســّيد  عبداللــه  أحمــد  يريــده  إهــداء  إليــه. 
بداياتــه  منــذ  إليــه  منتبــه  لناقــد  تحيــة 
ومرافــق  الختباراتــه،  وداعــٍم  الســينمائية، 
منتًجــا  بصفتــه  حفظــي،  ملحمــد  ملســاراته. 
الـــ40  الــدورة  رئاســة  يــه 

ّ
تول قبــل   

ً
مســتقا

لتفعيــل  دؤوبــة  محــاوالت  فــي   
ٌ

فاعــل هــذه، 
حالًيــا  املنصــرف  التجديــدي،  الحــراك  هــذا 
راهــٍن  فــي  مصريــة  يوميــات  معاينــة  إلــى 
ا وانعدام أفق  يتخّبــط بــني واقــٍع يزداد ســوًء

وتوهان قاٍس في دوائر مقفلة تحتوي على 
ا 

ً
شــيئ يكشــف  »ليــل/ خارجــي«  إحباطــات. 

 
ّ

مــن اهتــراء بيئــة ومــكان ونفــوس، فــي ظــل
انقــاب األقــدار املنبثــق مــن غليــان األعــوام 
، رغــم أنــه يبتعد عن 

ّ
الـــ8 الســابقة علــى األقــل

 في أســئلة 
ً
ا

ّ
الفعــل الثــوري ونتائجــه، متوغ

ومشــاغله  وانفعاالتــه  عاقاتــه  عــن  الفــرد 
وأهوائــه. وهــذا حاضــٌر فــي »ال أحــد هنــاك«، 
 فــي البناء الدرامــي املرتبك 

ٌ
 املــأزق كامــن

ّ
لكــن

للزرافــة  مــا  برمزيــة  تمّســك  بــني  والضائــع 
وانعدام ترجمة بصرية وإنسانية وجمالية 
فــي الســياق الدرامــي والشــخصيات  للرمــز 

وعاقاتهــا ومشــاعرها. أمــا »ورد مســموم« 
ــا محــّدًدا 

ً
 عنهمــا، باختيــاره مكان

ٌ
فمنفصــل

محــّدًدا  وفضــاًء  محــّددة  وشــخصيات 
)عالــم املدابــغ وتفاصيلــه ويومياتــه وناســه 
متتاليــات  لتشــكيل  وأحوالــه(  وحكاياتــه 
وبشــاعة  واقــع  قســوة  تعكــس  ســينمائية 
تنهــل  بكاميــرا  نــاس،  قــات 

ّ
وتمز ظــروف 

ومــن  والجانبيــة،  الدقيقــة  التفاصيــل  مــن 
التعابيــر الصامتــة والحــاّدة، لبنــاء عمــارة 

سينمائية عن حقائق وحاالت.
في مقابل حضوره الطاغي ـ ككيان إنساني 
»ورد  فــي  ـ  واجتماعــي وحياتــي  وعمرانــي 
 املــكانـ  كشــخصية 

ً
مســموم«، يتراجــع قليــا

أو تعبيــر أو حالــةـ  فــي »ليل/ خارجي« و»ال 
 مامحــه فــي تجــوال 

ّ
 يبــث

ْ
أحــد هنــاك«، وإن

ودهاليــزه وجغرافيتــه  تــه 
ّ
أزق فــي  الكاميــرا 

أهميتــه  بقــدر  فاملــكان،  تفاصيلــه.  وبعــض 
فــي  واإلنســانية  والجماليــة  البصريــة 
فيلمــي »ليــل/ خارجــي« و»ال أحــد هنــاك«، 
غيــر متحــّول إلــى كيان أساســي/ شــخصية 

تجــوال  »ورد مســموم«.  فــي  كمــا  أساســية، 
الفيلمــني  هذيــن  فــي  املــكان  فــي  الكاميــرا 
المتــداد  دقيــق  ومراقــب  وحيــوي  أساســّي 
املدينــة فــي نفوس أفــراد وأرواحهــم وأنماط 
عيشــهم. تجــوال ُيســاهم فــي فهــم شــخصية 
أو فــي تبيــان ملمــح أو فــي التنّبــه إلــى حالــة 
 
ْ
أو عاقة. هذا مختلف عن »ورد مسموم«، إذ

يتحّول املكان إلى شخصية درامية متكاملة 
األوصاف والحضور والتفاعل والبوح.

تلتقــي  »ليــل/ خارجــي«  فــي  3 شــخصيات 
مًعا في رحلة ليلية مفتوحة على تناقضات 
تحّديــات  وعلــى  والتفاصيــل،  االنفعــال 
خــراٍب  بعــض  هــا 

ّ
كل تكشــف  وصدامــات، 

م. شــخصيات 
ّ
يعتمــل فــي حّيــز مكانّي محط

 ينفصل الثقل الرمزّي عن 
ْ
»ال أحد هناك«، إن

املتتاليات الخاّصة بها، تهيم في ليل املدينة 
ت. أما 

ّ
ا عن خاٍص مؤّجل أو إنقاذ مؤق

ً
بحث

شــخصيات »ورد مســموم«، فتغــوص داخل 
لــة، ســعًيا إلــى 

ّ
انكســاراتها وماذاتهــا املعط

ر. ب أو بقاء مدمَّ خروج مغيَّ

خراب مدينة
»مهرجان القاهرة السينمائي الـ40«

مريهان مجدي في »ورد مسموم« ألحمد فوزي صالح )الملف الصحافي للفيلم(

»البرج« للنرويجي ماتس غرورد )فيسبوك(
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مواضيع راهنة في بيئة 
مرتبكة وأوضاع قاسية 

وحاالت صعبة

»مهرجــان القاهــرة الســينمائي الدولي« مهتّم 
بالنتاج العربي. يريد حضوًرا أكبر له. يختار 
مــن  ا 

ً
شــيئ يعكــس  كــي  واحتفــاالت  عناويــن 

البصريــة.  وســردياته  وانشــغاالته  حيويتــه 
يختار فيلًما واحًدا للمسابقة الدولية )»ليل/ 
خارجــي« ألحمــد عبدالله الســّيد( لدورته الـ40 
 ،)2018 الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   29 ـ   20(
هــي  لــه،  ة 

ّ
مســتقل مســابقة  ــص  ُيخصِّ ــه 

ّ
لكن

»آفــاق الســينما العربيــة« )8 أفــام(، ويحتفــي 
لجنــة  ل  وُيشــكِّ  ،)9( عربيــات«  »مخرجــات  بـ
تحكيم عربية دولية لتقديم جائزة أفضل فيلم 
أمــني والتونســي نديــم  آيــن  عربــي )املصريــة 
شــيخ روحــه واألملانــي كاوس أيــدر(. هنــاك 3 
أفــام عربيــة مــن أصــل 7 في مســابقة »أســبوع 
إلــى  ـ صعــود  ــا: »طــرس 

ً
الدولــي« أيض النقــاد 

بنانــي غســان حلوانــي و»ال أحــد 
ّ
الامرئــي« لل

و»صوفيــا«  مجــدي  أحمــد  للمصــري  هنــاك« 

ســنوية  دورة   
ّ

كل فــي  كتــٍب  إصــدار  ُيعتبــر 
الســينمائي  القاهــرة  »مهرجــان  دورات  مــن 
عمــل  مــن  جــزٌء  هــذا  أساســيًا.  أمــرًا  الدولــي« 
ــا مــن قناعــة 

ً
قديــم يقــوم بــه املهرجــان، انطاق

ثقافيــة بأهميــة الكلمــة إلــى جانــب الصــورة. 
 لإلصــدارات، قبــل 

ٌ
الثقــل اإليديولوجــي حافــز

تحــّول اإلصــدارات إلى تقليد مســتمّر. نتيجة 
الغربلة قاسية: مطبوعات عديدة غير مفيدة، 
ومواضيــع  ى، 

ّ
شــت بأخطــاء  باهتــة  وطباعــة 

ونجومهــا  وســينماها  مصــر  علــى  معقــودة 
فقط، رغم أن املهرجان دولّي.

أو  مكتــرث  أحــد  ال  ُمكــّررة.  كهــذه  ماحظــات 
هــا: 

ّ
منتبــه إلــى أولويــة تغييــر املســتويات كل

وكتابــة  وشــخصيات،  مواضيــع  اختيــار 
وتحريــر وطباعــة وتصميــم. ال شــيء متغّيــرا 
فــي مطبوعــات الدورة الـــ40 )20 ـ 29 نوفمبر/
تشــرين الثانــي 2018(، رغــم أهميــة التوثيــق 
الــذي قــام بــه ُمحــّب جميل في كتــاب احتفالي 

إلــى  باإلضافــة  بنمبــارك،  صوفيــا  للمغربيــة 
مســابقة  فــي   22 أصــل  مــن  قصيــرة  أفــام   7
»ســينما الغــد الدوليــة لألفــام القصيــرة«. مــن 
ا تعرض أفاًما 

ً
دون تناسي برامج أخرى أيض

عربية مختلفة.
الحراك السينمائّي العربي في األعوام الفائتة 
 في النتاج 

ّ
دافــع إلــى ذلــك. الجماليــات تقــول إن

حيويــة قــوٍل يعتمد الصمــت أو الصورة غالًبا 
الســينمائية  اللغــة  أو تأّمــل. مفــردات  لتعبيــٍر 
اليومــّي  ومســائل  عديــدة،  أفــام  فــي  غالبــة 
أو  أحــكام  دون  مــن  فاحصــة  نظــرة  ــب 

ّ
تتطل

ج. التوثيــق متحــّرر مــن وطــأة التســجيل، 
ّ
تشــن

والتحريــك يســتكمل النــص ويمنحه معطيات 
إضافيــة لقــول مختلــف. االرتبــاكات لــن تحــول 
دون تنّبــه إلــى بعــض الجماليــات املخّبــأة فــي 
ثنايا فيلم أو في فضائه أو سرده. هذا جزٌء من 
إنتــاٍج مفتــوح على تطّورات هائلة في صناعة 

بهــذه الــدورة. توثيق يتناول تاريخ املهرجان 
هــا، وشــخصياته 

ّ
هــا، ونتائجــه كل

ّ
بدوراتــه كل

هــا )رؤســاء الــدورات الســابقة(. 
ّ
األساســية كل

القاهــرة  »مهرجــان  للغايــة:  عــادي  عنوانــه 
عــدم  مشــكلته  الـــ40«.  الدولــي  الســينمائي 
تدقيق في اللغة والكتابة واملعلومة. األخطاء 
املطبوعــات  فــي  حاصــل  هــو  كمــا  شــائعة، 
األخطــاء:  حجــم  فــي  تفــاوت  مــع  األخــرى، 
»إحســان عبد القدوس بني األدب والســينما« 
لســامح فتحي، و»صاح أبو ســيف.. مذكرات 
لعــادل حمــودة، و»حســن حســني  مجهولــة« 

املشخصاتي« لطارق الشناوي. 
كتــاب آخــر ُمضــاف إلــى تلــك املطبوعــات رغــم 
صدوره في سلسلة »كتاب الهال«، مخّصص 
مقــاالت  ســليمان:  فــوزي  الراحــل  بالناقــد 
الطباعــة  ومعــارف.  لزمــاء  عنــه  وشــهادات 
أردأ. التصميــم أســوأ. املضمــون ال طائــل منه، 
فهــو ُيســرف فــي مثاليــات وإيجابيــات. فوزي 

تســتعني  واقتصادهــا،  وتقنياتهــا  الصــورة 
لتفــاؤل   

ٌ
قابــل املشــهد  بهــا.  العربيــة  الســينما 

وغليانــه  تشــّعباته  فــي  ــل 
ّ
التوغ لكــن  أولــّي، 

وخلــل.  ارتبــاك  مــن  ا 
ً
شــيئ يكشــف  الداخلــي 

 يكــن مهموًمــا بتقــّدم حقيقــي، 
ْ
هــذا طبيعــي إن

يتغاضــى  لــن  بتخّبطــات  مليئــة  فاللحظــة 
ينهلــون  بهــم   

ْ
فــإذ عــرب،  ســينمائيون  عنهــا 

اشــتغالهم:  فــي  األهــم  يعتبرونــه  مــا  منهــا 
الحــب،  الراهــن،  الذاكــرة،  املشــاعر،  العاقــات، 
العنــف، القســوة، انســداد األفــق، قســوة اآلنــّي، 
صــدام حــاد بــني اليومــي واملســتقبل. قصــص 
ــه، وتجارب أناٍس 

ّ
فرديــة تنشــغل بســرد هذا كل

تنعكس في أفاٍم مكترثة بتوفيق بصري بني 
 السينمائي ومعنى التعبير.

ّ
جماليات الفن

األفــام العربيــة مهتّمــة بمواضيــع عربية. لكن 
هــذا غيــر محصــور بهــا. غربيــون يجــدون فــي 
رة بهم، فيصنعون 

ّ
العالم العربي حكايات مؤث

أفاًمــا منهــا وعنها. النرويجــي ماتس غرورد 
أحــد هــؤالء. يختــار املخّيــم الفلســطيني بــرج 
لبيــروت(،  الجنوبيــة  )الضاحيــة  البراجنــة 
»البــرج«  بعنــوان  عنــه  تحريــك  فيلــم  وُينجــز 
والنرويــج  الســويد  بــني  مشــترك  )إنتــاج 
 فــي ســرديته النضالية 

ٌ
وفرنســا(. مأزقــه كامــن

نفــوس  أعمــاق  فــي  ــل 
ّ
التوغ بــدل  واملباشــرة، 

أوروبــي  إنتــاج  أنــه  أهميتــه  أفــراد.  ويوميــات 
ا إنسانًيا عن »نكبة« الفلسطينيني، 

ً
يقول شيئ

بــاد  فــي  التصــّدي للمدنيــني بينهــم  وقســوة 
الشــتات. وفــرة العــدد فــي النتــاج الســينمائي 
ومضامــني  لنوعيــة  مطابقــة  غيــر  العربــي 
»مهرجــان  اهتمــام  لكــن  اشــتغال.  وآليــات 
القاهــرة الســينمائي الدولي« مناســبة ملتابعة 

بعض هذا النتاج املتنّوع. 
نديم...

الســينمائية  الصحافــة  فــي  فاعــل  ســليمان 
، لكن نتاجه محصور في مقاالت 

ً
ا طويا

ً
زمن

أكثر من كتب. إصدار كتاب عن حسن حسني 
املهرجــان  فــي  بــع 

ّ
املت التقليــد  مــع  منســجٌم 

الســنوية.  دوراتــه  فــي  كّرمــني 
ُ
امل بخصــوص 

لكــن التقليــد محصــور في املصريني فقط، أما 
يتقاضــى  )وربمــا  ويذهــب  فيأتــي  األجنبــّي 
أجــًرا مالًيــا لتحقيــق هــذا(، فــا داعــي إلصدار 
ــق باملاضي 

ّ
مطبوعــة عنــه. اإلســراف في التعل

ممــل غالًبــا، فمــا الداعي إلى نــص يغلب عليه 
التوثيــق فــي تنــاول العاقــة بــني أدب إحســان 
عبــد القــدوس وســينماه )وهــذا معــروف إلــى 
املصريــة  الســينما  راهــن  بينمــا  كبيــر(،  حــّد 
واملعطيــات  بالتجديــد  ثــريٌّ  )والعربيــة( 

املغايرة والواعدة؟
غيــر  تبــدو  فاألجوبــة  قــة، 

ّ
معل تســاؤالت 

ضرورية بالنسبة إلى أي أحٍد.
)العربي الجديد(

أفالم عربية في القاهرة: تكريم وتنافس

مطبوعات تقليدية لمهرجان سينمائي قديم

3 أفالم مصرية ُتشارك 
في »مهرجان القاهرة 

السينمائي الـ40«، وتتناول 
أحوال مدينة وأفراد في 

راهٍن محاصر بقسوة 
وعنف وأمل معلَّق

املونتــاج هــو لغــة الســينما واملســؤول عن إيقاع الفيلــم. هو أفضل 
»مافيــوال«، يســتطيع  مــُت فيهــا فــّن اإلخــراج. فعلــى الـ

ّ
مدرســة تعل

خطــوط  ورســم  وفهمهــا،  املخرجــن  أســاليب  تحليــل  املونتيــر 
مــُت الكثيــر خــال هــذه الفتــرة 

ّ
صعــود إبداعاتهــم وهبوطهــا. تعل

)10 أعــوام( مــن عملــي فــي غرفــة املونتــاج. وعندمــا وقفــُت وراء 
ه أمامي.

ُ
مت

ّ
الكاميرا مخرًجا، وجدُت ما تعل

صالح أبو سيف

رة،   شــيء إلــى قصــص ُمصــوَّ
ّ

ل معظــم املخرجــن اليــوم كل ُيحــوِّ
صبــح كل تفصيلــة مرســومة أمامهــم. ريتشــارد دونــر يرســم 

ُ
وت

لــذا ُيمكنــه خلــق األركان املرئيــة للمشــهد   شــيء فــي عقلــه، 
ّ

كل
بالتفصيــل. تنميــة هــذا النــوع مــن املهــارة يســتغرق أعواًمــا. دونر 

ُيخرج الفيلم في عقله، ما أعتبره مصدر متعة ورضى.
سيلفستر ستالوني

إلحسان عبد القدوس دور بارز في صناعة السينما، عن طريق 
شــارك فــي كتابــة 

ُ
ة عــن رواياتــه وقصصــه، وتلــك امل عــدِّ

ُ
األفــام امل

ــا. يتناقــض مــع نجيب محفوظ لعــدم قناعته 
ً

الســيناريو لهــا أيض
بأن ال عاقة لصاحب النص األدبي بالفيلم املقتبس عن عمل له. 

لذا، شارك في كتابة أفام عديدة.
سامح فتحي

فــي »لعزيــزة«، يروي املغربي محســن بصــري حكاية لعزيزة، 
ى زوجهــا عنها فجأة 

ّ
املــرأة الحامــل فــي شــهرها الـــ7، التي يتخل

ومــن دون أســباب، فتلــد فــي منــزل شــقيقها، ثــم تبقــى فيــه إلى 
جانــب ابنهــا إحســان. بعد مــرور أعوام عديدة، وعشــية التحاق 
إحســان باملدرســة، ُيبــدي الوالــد رغبــة فــي اســتعادته، فتوافــق 
فوًرا رغم رفض عائلتها. تعود إلى منزل زوجها ألن مستقبل 

 شيء بالنسبة إليها.
ّ

االبن أهّم من كل

أثنــاء ســرقتها،  إيلينــا إلصابــة بالغــة  العجــوز  بعــد تعريضــه 
يشعر ميغل بالذنب، فُيقّرر إخفاء شخصيته الحقيقية عنها، 
ويبــدأ التقــّرب منهــا، والتعــّرف إليها، واالعتناء بهــا، تكفيًرا عن 
ــال« لألرجنتينــي 

ّ
»النش فــي   

ٌ
ــه حاصــل

ّ
ذنبــه تجاههــا. هــذا كل
آغوسن توسكانو .

ترافق اليابانية نعومي كواســي، في »بصيرة«، امرأة تســافر 
ــا عــن نبتــة طبّيــة نــادرة. هنــاك، تلتقــي تومــو، 

ً
إلــى اليابــان بحث

حــارس الغابــة الــذي ُيرافقهــا فــي رحلــة البحــث تلــك، كمــا فــي 
رحلة التنقيب غير املباشر عن ماضيها، فتنكشف قصة حّب 

عاشتها قديًما في غابات »يوشينو«.

أقوالهم

أفعالهم
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طالبت جماهير 
نادي إيفرتون 
اإلنكليزي إدارة 
ناديها، بضم 
النجم الجزائري 
ياسين براهيمي، 
العب نادي 
بورتو البرتغالي، 
في االنتقاالت 
الشتوية 
المقبلة بشهر 
يناير/كانون 
الثاني. وأجرت 
صحيفة 
»إكسبرس« 
البريطانية 
استفتاًء، 
للوقوف على 
ضرورة تحرك 
إيفرتون لضم 
نجم األفناك، 
وصوت %73 
من جماهير 
إيفرتون بـ»نعم« 
بينما صوت 
براهيمي سجل 44 هدفًا وصنع 36 خالل 182 مباراة مع بورتو )باولو إوليفيرا/Getty(البقية بـ»ال«.

براهيمي إلى إنكلترا؟

واصل واشنطن ويزاردز صحوته وعمق جراح 
هيوسن روكتس عندما تغلب عليه 135-131 بعد 

التمديد )الوقت األصلي 125-125( في دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني، وذلك على الرغم من 
النقاط الـ54 التي سجلها نجم الضيوف جيمس 

هاردن. ويدين واشنطن ويزاردز بفوزه الثاني 
على التوالي والثامن في 20 مباراة حتى اآلن هذا 
املوسم، إلى جون وول الذي سجل 36 نقطة مع 11 

تمريرة حاسمة و3 متابعات وصدتني.

واصل الزمالك سلسلة انتصاراته وحقق فوزه 
السادس تواليًا، على حساب ضيفه الجونة 

3-صفر في املرحلة السادسة عشرة من الدوري 
املصري لكرة القدم، فيما قسا حرس الحدود على 
وادي دجلة وهزمه 4-1. وسجل التونسي فرجاني 

ساسي )49( وعمر السعيد )68( ومحمود عبد 
املنعم »كهربا« )71( األهداف. والفوز هو العاشر 

للزمالك املتصدر مقابل تعادلني وخسارة واحدة، 
وارتفع رصيده إلى 32 نقطة من 13 مباراة.

تقام اليوم األربعاء، مباراة بني نادي الخور 
وضيفه فريق السد، والتي ستجرى على استاد 

الخور ضمن األسبوع الخامس ملنافسات الدوري 
القطري لكرة القدم )موسم 2018-2019(. وكانت 

املواجهة قد تأجلت بسبب استحقاقات نادي 
السد في بطولة دوري أبطال آسيا 2018. ويدخل 

السد اللقاء في املركز الثاني بجدول الترتيب 
برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق الخور املركز 

الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

ويزاردز يُسقط 
هيوستن روكتس 
رغم تألق هاردن

الزمالك يواصل 
انتصاراته في الدوري 

المصري

نادي الخور 
يستضيف السد 

في مباراة مؤجلة
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رياضة

فيالي بدأ مسيرته 
مع فريق كريمونيزي 

في موسم 1980

تعادٌل سلبي بين كالياري وتورينو
تورينو،  كالياري وضيفه  الــذي جمع بني  اللقاء  السلبي على  التعادل  خيم 
الـــ13 بــدوري الدرجة األولى  على ملعب )ساردينيا أرينا( في ختام الجولة 
اإليــطــالــي لــكــرة الــقــدم »الــســيــري آ«. وُيــعــد هــذا الــتــعــادل الــثــانــي على التوالي 
لكالياري في املسابقة، بعد أن عاد بتعادل إيجابي )2-2( من ملعب سبال 
الفوز  فيها  يحقق  ال  الــتــي  الثالثة  املــبــاراة  بأنها  علمًا  املــاضــيــة،  الجولة  فــي 
بالخسارة في الجولة قبل املاضية أمام يوفنتوس )3-1( على ملعب )أليانز 
ستاديوم(. ورفع كالياري رصيده لـ15 نقطة في املركز الـ13 بفارق األهداف 
أمــام جنوى صاحب نفس الرصيد. في املقابل، واصــل »الــتــورو« مسلسل 
أمام  الجولة املاضية  الثانية تواليًا، بعد أن سقط في  للمباراة  النقاط  نزيف 
جماهيره على يد بارما )1-2(. وأضــاف املمثل اآلخــر ملدينة تورينو نقطة 
األهـــداف عن  ـــ11 متخلفا بفارق  ال املركز  ليحتل  الــذي أصبح 18،  لرصيده 

أتاالنتا وفيورنتينا صاحبي نفس الرصيد.

نيوكاسل ينتصر على حساب بيرنلي
واصل نيوكاسل يونايتد مسلسل انتصاراته في البريميرليغ بعد أن عاد 
بالنقاط الثالث من عقر دار مضيفه بيرنلي بالفوز )1-2( في ختام مواجهات 
الجولة الـ13 بالدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. وعلى ملعب )تيرف مور(، 
جاءت األهداف الثالثة في شوط املباراة األول، إذ تقدم الضيوف بهدفني مبكرًا 
بدءًا من الدقيقة الرابعة عبر النيران الصديقة بمساعدة بني مي بالخطأ في 
مرماه. ثم أضاف املدافع اإلنكليزي كياران كالرك الهدف الثاني في الدقيقة 
23. وقلص سام فوكز بعدها الفارق لبيرنلي في الدقيقة 40 ولكن الهدف لم 
يكن كافيًا ملساعدة فريقه في تجنب الخسارة. وبهذا يواصل »املاجبيس« 
عزف نغمة االنتصارات للمباراة الثالثة تواليًا في البريمييرليغ، ليبتعد أكثر 
عن منطقة الخطر. ورفعت كتيبة اإلسباني رافائيل بينيتيز رصيدها لـ12 

نقطة في املركز الثالث عشر. 
الــتــوالــي،  الــســادســة على  لــلــمــبــاراة  بينما ضــل بيرنلي طــريــق االنــتــصــارات 
الـــ17 ويقترب  املركز  نقاط في   9 ليتجمد رصيده عند  تعادلني و4 هزائم، 

كثيرًا من منطقة الخطر، إذ ال تفصله عنها سوى نقطة واحدة.

ريال سوسييداد يهزم سيلتا فيغو
بهدفني  فــاز  أن  بعد  الليغا  فــي  انتصاراته  سلسلة  ريــال سوسييداد  تابع 
بــدوري  ـــ13  الـ الجولة  لــواحــد على ضيفه سيلتا فيغو، فــي آخــر مــواجــهــات 
الفريق  )أنــويــتــا( سجل  الــقــدم. وعلى ملعب  لكرة  األولـــى اإلسباني  الــدرجــة 
الباسكي هدفًا في كل شوط، إذ افتتح له النجم الشاب ميكيل أويارزابال باب 
التسجيل في الدقيقة 37. ثم بعد دقيقتني من بداية الشوط الثاني، عزز دافيد 
زوروتوزا من تقدم الفريق صاحب الضيافة بهدف ثان. وقبل النهاية بثماني 
آمال سيلتا في  األوروغواياني ماكسيمليانو غوميز  املهاجم  أحيا  دقائق، 
العودة للقاء بهدف تقليص الفارق، ولكن الوقت املتبقي لم يسعفهم لتدارك 
على  الثانية  للمباراة  انتصاراته  على  بذلك  سوسييداد  وحافظ  الخسارة. 
التوالي، بعد أن فاز خارج القواعد في الجولة املاضية )1-3( على ليفانتي، 
ليحقق الفوز الخامس له منذ بداية املوسم. ورفع الفريق رصيده لـ19 نقطة 
يقفز بها للمركز الثامن. على الجانب اآلخر، تجرع الفريق الغاليثي خسارته 
أمــام جماهيره ضد ريــال مدريد )4-2(،  السقوط  التوالي، بعد  الثانية على 
والخامسة هذا املوسم، علمًا بأنها املباراة الثالثة تواليًا التي ال يتذوق فيها 
طعم النقاط الثالث. وتجّمد رصيد »السيليستي« عند 14 نقطة في املرتبة 

الـ15، وبات ال يفصله سوى 3 نقاط فقط عن مناطق الخطر.

ــالـــي، الـــنـــجـــم الــســابــق  ــيـ كـــشـــف جــيــانــلــوكــا فـ
ــقـــدم، ومــهــاجــم  الـ لــكــرة  اإليــطــالــي  للمنتخب 
يوفنتوس اإليطالي وتشلسي اإلنكليزي، أنه 
كان يصارع مرض السرطان منذ نحو أكثر 
من عــام. ويأمل الالعب السابق والــذي يبلغ 
مــن الــعــمــر 54 عــامــًا، والــــذي ســجــل 16 هدفًا 
اإليطالي،  املنتخب  مــبــاراة دولية مع  في 59 
إلــهــام للناس«،  فــي أن تكون قصته »مــصــدر 
ــــال ســـيـــرا(  ــــال لــصــحــيــفــة )كــــوريــــيــــري ديـ إذ قـ
لقد  بخير،  اآلن، حقًا  بخير  »أنـــا  اإليــطــالــيــة، 
قويًا،  عــدت ألمتلك جسدًا  مضت سنة واآلن 
لكني حتى اآلن لست متأكدًا كيف ستنتهي 

هذه املواجهة بيني وبني املرض«.
وأضاف: »خضعت لثمانية أشهر من العالج 
الكيميائي و 6 أسابيع من العالج اإلشعاعي، 
ــد بــذلــت قــصــارى جــهــدي إلخــفــاء حالتي  وقـ
حتى اآلن، كنت سأستمر بذلك، لكنه لم يكن 
ممكنًا، اعتبرتها مرحلة من حياتي، ويجب 

أن أعيشها بشجاعة وأن أتعلم منها«.
وتابع املهاجم السابق الذي توج بألقاب عدة 
أبــرزهــا دوري أبــطــال أوروبــــا عـــام 1996 مع 

األملاني سيباستيان  السابق  العالم  بدأ بطل 
فــيــتــل، وفــريــقــه فــيــراري فــي مــراجــعــة الــعــوامــل 
لــلــبــريــطــانــي لــويــس هاميلتون  الــتــي أتــاحــت 
العالم للفورموال واحد،  الهيمنة على بطولة 
اســــتــــعــــدادًا ملـــوســـم جـــديـــد يــــأمــــالن فـــيـــه كــســر 

سطوة مرسيدس املمتدة منذ خمسة أعوام.
ــــرض هــامــيــلــتــون )33 عـــامـــًا( ومــرســيــدس  وفـ
إيقاعهما في 2018، ال سيما في القسم الثاني 
فــي 11 مرحلة  البريطاني  وفــاز  البطولة.  مــن 
ــذه الــســنــة، آخـــرهـــا جـــائـــزة أبــوظــبــي  مـــن 21 هـ
الكبرى األحد على حلبة مرسى ياس، بينما 
اكتفى فيتل بطل العالم أربع مرات )بني 2010 
و2013 مع فريقه السابق ريد بول(، بالتتويج 
بخمسة ســبــاقــات، آخــرهــا بــريــطــانــيــا فــي 26 
آب/أغـــســـطـــس. بـــدأ فــيــتــل املـــوســـم بــقــوة وفـــاز 
يتراجع تدريجيًا  أن  قبل  األولــني،  بالسباقني 
ألســبــاب شــتــى، أبــرزهــا سلسلة أخــطــاء قاتلة 
أثــنــاء الــقــيــادة ومـــحـــاوالت الــتــجــاوز ارتكبها 
ــاء فــــي االســتــراتــيــجــيــة  ــطــ عـــلـــى الـــحـــلـــبـــة، وأخــ
وتحديثات السيارة، أقّر فيراري ضمنيًا بأنه 
وقــع فيها أيضًا في بعض املــراحــل، على رغم 

قصيرة  تجربة  يخوض  أن  قبل  يوفنتوس، 
في التدريب: »اعتدت على ارتداء سترة تحت 
قميصي حتى ال يالحظ أحد أي شيء، كنت 

ال أزال الشخص الذي يعرفه الجميع«.
وتـــابـــع املــحــلــل الـــحـــالـــي فـــي قـــنـــاة )ســكــاي 
إيطاليا(: »كنت أعلم أنه من الصعب إخبار 
اآلخرين، لن ترغب أبدًا في إيذاء األشخاص 
الـــذيـــن يــحــبــونــك، أهـــلـــي، إخـــوتـــي، زوجــتــي، 
فتياتي الــصــغــيــرات أولــيــفــيــا وصــوفــيــا، ثم 
قررت أن أحكي قصتي ووضعتها في كتاب، 
وآمـــل أن تلهم اآلخــريــن بــاألوقــات الصعبة 

في حياتهم«.
ونشر فيالي مؤخرًا كتابه الثاني »األهداف، 
98 قــصــة +1 ملــواجــهــة أصــعــب الــتــحــديــات«، 
وأوضح أنه يرغب في »أن تلهم قصتي الناس 
الذين هم عند مفترقات حاسمة في حياتهم، 
بــه الناس  يــكــون كتابًا يحتفظ  وآمـــل فــي أن 
بجانب السرير حتى يتمكنوا من قراءة قصة 
الصباح بمجرد  أو في  النوم  قبل  اثنتني  أو 
»العبارة  بأن  فيالي  يستيقظوا«. وكشف  أن 
الرئيسية األخــرى التي ظهرت أثناء العالج، 

أن سرعة سيارة »الحصان الجامح« الحمراء 
تفوقت مرارًا على »السهم الفضي« ملرسيدس.

ــال فــيــتــل »ال أعــتــقــد إنــنــي واجـــهـــت مطلقًا  وقــ
مشاكل في رفع يدي في حال ارتكبت خطأ«، 
أي أنـــه يــقــّر بــارتــكــابــهــا كــلــمــا وقـــعـــت. أضـــاف 
»علي النظر إلى نفسي في بادئ األمر«، مقرًا 
بــــأن مــوســمــه مـــع الــفــريــق اإليـــطـــالـــي، لـــم يكن 

خاليًا من األخطاء.
وأوضـــــــح: »إدراكــــــــًا مـــنـــي، كــســائــق ســبــاقــات، 
بالسرعة التي يمكن لألمور أن تتخذ منحى 
ــان يــمــكــن لــألمــور  خـــاطـــئـــًا، بــالــســرعــة الـــتـــي كــ
ــذا الـــعـــام، أعــتــقــد أن عــلــّي  أن تــخــتــلــف فــيــهــا هـ
مراجعة بعض األمـــور، لكن ثمة أمــورًا أخرى 
سارت على نحو خاطئ وال تحتاج إلى الكثير 

من املراجعة«.
وأكد السائق البالغ من العمر 31 عامًا: »أعرف 
ما يجب علي القيام به. بالتأكيد، في مراحل 
أو أخــرى، لم أكن في قمة أدائــي. علي أن أنظر 

إلى نفسي بالدرجة األولى«.
ــاء  ــطــ ــــن األخــ ــانــــت مـــزيـــجـــًا مـ ــاء فـــيـــتـــل كــ ــ ــطـ ــ أخـ
والــتــســرع والـــحـــظ الــعــاثــر، والـــتـــي لـــم يتمكن 
األملاني من كبحها، على أرضه وبني مشجعيه 
ــلـــى حـــلـــبـــة هـــوكـــنـــهـــايـــم فــــي تـــمـــوز/يـــولـــيـــو  عـ
املـــاضـــي، خــــرج مـــن الــســبــاق بـــانـــزالق بسبب 

األمطار، مهديًا الفوز لهاميلتون.
فـــي إيــطــالــيــا، وعــلــى حــلــبــة مـــونـــزا الــتــي تعد 
بــمــثــابــة مــعــقــل فـــيـــراري، الــتــفــت ســيــارتــه على 
الــحــلــبــة بــعــد احــتــكــاك مــع هــامــيــلــتــون، ومنح 
ــٌح أن فــيــتــل  ــيــ ــًا. صــــحــ ــ ــــضــ ــــوز أيــ ــفــ ــ الــ ــر  ــ ــيــ ــ األخــ

مـــكـــتـــوبـــة عـــلـــى ورقـــــــة الصــــقــــة صــــفــــراء عــلــى 
املهم  أفــكــارنــا،  نحتاج  نحن  وفيها،  الــجــدار، 
ليس الفوز، بل التفكير كفائز، الحياة تتكون 
مــن 10 بــاملــائــة مــمــا يــحــدث لــنــا، و90 باملائة 
من كيفية تعاملنا معها، آمل في أن تساعد 
التعامل مع ما يحدث  قصتي اآلخرين على 

بالطريقة الصحيحة«.
كريمونيزي  فريق  مــع  مسيرته  فيالي  وبــدأ 
صــفــوف  ــــى  إلـ االنـــتـــقـــال  قـــبـــل   )1984-1980(
أحــرز  والـــذي   ،)1992-1984( مــن  ســمــبــدوريــا 
معه أول ألقابه في الكالتشيو، إضافة لكأس 
إيطاليا ثالث مرات وكأس الكؤوس األوروبية 
مرة واحدة، وانتقل في 1992 إلى يوفنتوس، 
مــواســم )1992-1996( وتــوج  إذ لعب ألربــعــة 
بالدوري عام 1995، ثم دوري أبطال أوروبــا 
قبل  ليوفنتوس(،  )األخــيــر  التالي  الــعــام  فــي 
أن يــحــل فــي الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز مع 

تشلسي.
وبــعــد تــتــويــجــه مــع الـــنـــادي الــلــنــدنــي بكأس 
الــلــقــب األول  الــــذي كـــان  إنــكــلــتــرا عـــام 1997، 
لتشلسي مــنــذ 26 عــامــًا، تــحــول إلـــى تــدريــب 
الفريق في أواخر املوسم التالي مع مواصلة 
ــوج بـــكـــأس الــــكــــؤوس األوروبــــيــــة  ــ الـــلـــعـــب، وتـ
ــلـــي، ثــــم أضــــــاف كـــأس  وكــــــأس الـــرابـــطـــة املـــحـ
إنكلترا عــام 2000 كــمــدرب دائـــم. تــرك فيالي 
تشلسي في أيلول/سبتمبر 2000، ثم خاض 
تجربة تدريبية قصيرة مع واتفورد قبل أن 

يقال في 2002 بعد عام على توليه مهامه.
)فرانس برس(

التي  األخــطــاء  مــن  الــعــديــد  يتحمل مسؤولية 
ارتــكــبــهــا عــلــى اإلســـفـــلـــت، لــكــن فـــي الــحــظــائــر، 
التي تدرس  املهندسني والعقول  أذهــان  وفــي 
اســتــراتــيــجــيــات الــســبــاق والــتــوقــف وخــيــارات 
اإلطــارات لفيراري، ثمة قطبة مخفية. وبينما 
أقــر الــســائــق بأخطائه، بــدا ملــاحــًا بــقــوة أيضًا 

الـــى مــســؤولــيــة فــريــقــه، فــي مــوســم شــهــد وفــاة 
سيرجيو  اإليطالية  للشركة  السابق  الرئيس 
ماركيوني، »مهندس« قدوم فيتل الى فيراري 
محتماًل  خليفة  فــيــه  رأى  والــــذي   ،2015 عـــام 
املتوج  شوماخر  ميكايل  األسطوري  ملواطنه 
ألــقــاب عاملية مــع فــيــراري )مــن أصل  بخمسة 

رقمه القياسي البالغ سبعة ألقاب(. وقال فيتل 
لــم تكن متالئمة مــع بعضها  »بــعــض األمـــور 
البعض. قمنا بمراجعة في ختام العام، وهذا 
مـــا ســاعــدنــا عــلــى أن نــكــون تــنــافــســيــني أكــثــر 
الـــى تخلي  أســاســي  مـــجـــددًا«، متطرقًا بشكل 
سيارته،  على  أدخلها  تحديثات  عــن  الفريق 
على  أداؤه  تراجع  بعدما  عنها  يعود  أن  قبل 
أنــنــا فهمنا مــا كان  الحلبة. وأضـــاف »أعــتــقــد 
يحصل خطًأ. بالطبع سنحاول القيام بمهمة 
أفــضــل فــي املستقبل. هــذا كــان أحــد املفاتيح. 
من جهة أخرى، أعتقد أننا تعلمنا العديد من 
الـــدروس. كــان عامًا صعبًا بــاإلجــمــال«. وودع 
فيراري األحد في أبوظبي، بطل العالم السابق 
الــفــنــلــنــدي كــيــمــي رايـــكـــونـــن الــــــذي ســيــنــتــقــل 
الــى فــريــق ســاوبــر فــي املــوســم املقبل، على أن 
يــحــل بـــداًل مــنــه ســائــق ســاوبــر الــحــالــي شــارل 
لوكلير من موناكو. واملفارقة أن رايكونن لم 
يتمكن حــتــى مــن عــبــور خــط نــهــايــة السباق 
األخير له مع الفريق األحمر، بعدما تسببت 
مشكلة تقنية بتوقفه قبل النهاية. على الرغم 
مــن هـــذه الــنــقــطــة الــســلــبــيــة، أبــقــى فــيــتــل على 
»الفريق  املقبلة، بقوله  تفاؤله بشأن األشهر 
قــوي ولــديــه قــــدرات، لكن بالطبع )األخــطــاء( 
ــتـــي حــصــلــت  ســبــبــهــا الـــعـــديـــد مــــن األمـــــــور الـ
داخـــل الــفــريــق«. وتــابــع »علينا الــتــدقــيــق في 
كــل تفصيل والــتــأكــد مــن أن نــخــرج )مــن هذه 
التجربة( أقوى كمجموعة، ما يتيح لنا بناًء 

أقوى في السنة املقبلة وللمستقبل«.
)فرانس برس(

فيراري وفيتل يفكران في الموسم المقبلنجم إيطاليا السابق يكشف معاناته مع السرطان
يخوض جيانلوكا فيالي 

النجم السابق إليطاليا 
صراعًا مع مرض السرطان 

منذ نحو أكثر من عام

أخطاء فيتل في الموسم 
الماضي ساهمت في 

تتويج البريطاني لويس 
هاميلتون سائق مرسيدس

)Getty/فيالي توج بلقب دوري األبطال مع يوفنتوس عام 1996 )ريتشارد سيليرس

رئيس االتحاد اآلسيوي متواجٌد لتوزيع الجوائز )كيم وون جين/فرانس برس(

باسم قاسم حقق لقب كأس االتحاد اآلسيوي )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/فيتل لم ينجح في خطف اللقب من هاميلتون )الرس بارون

مباريـات
      األسبـوع

علي إسماعيل

تــحــتــضــن الـــعـــاصـــمـــة الــعــمــانــيــة 
ــز االتـــحـــاد  ــوائــ مـــســـقـــط، حـــفـــل جــ
القدم لعام 2018،  اآلسيوي لكرة 
فــي الحفل الــذي سيقام الــيــوم األربــعــاء في 
بتمام  واملــعــارض  للمؤتمرات  ُعــمــان  مــركــز 
ــــذي سيشهد  ــاًء، والـ الــســاعــة الــســابــعــة مـــسـ
ــرًا لــــعــــدٍد مــــن الــشــخــصــيــات  ــيـ ــبـ حــــضــــورًا كـ
اآلسيوية والرياضية، وعلى رأسهم سلمان 
ــم آل خــلــيــفــة رئــــيــــس االتــــحــــاد  ــيــ ــراهــ بــــن إبــ

اآلسيوي لكرة القدم.
وأعــلــن االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم، عن 

ليلة الجوائز 
اآلسيوية

مرشحان عربيان وترقٌب كبير

تتجه أنظار شارع كرة القدم العربي إلى العاصمة 
العمانية مسقط، لمتابعة حفل االتحاد اآلسيوي 
الجوائز  من  العديد  توزيع  سيشهد  الذي  للعبة 

عن الموسم الماضي

تقرير

قــائــمــة املــرشــحــني لــلــفــوز بــجــوائــز األفــضــل 
الـــفـــوز  ــام 2018، ويـــتـــنـــافـــس عـــلـــى  ــ ــــالل عـ خـ
اليابانيان،  آسيا،  في  أفضل العــب  بجائزة 
يـــومـــا ســــوزوكــــي، وكــيــنــتــو مـــيـــســـاو، العــبــا 
ــى جــانــب  ــ ــانــــي، إلــ ــابــ ــيــ كـــاشـــيـــمـــا أنــــتــــلــــرز الــ

الـــقـــطـــري عــبــد الـــكـــريـــم حـــســـن، العــــب الــســد 
القطري. ونجح سوزوكي، البالغ من العمر 
22 عــامــًا، فــي الــقــيــام بــــدور مــهــم فــي قــيــادة 
فــريــق كــاشــيــمــا لــلــفــوز بــلــقــب دوري أبــطــال 
البطولة،  فــي  إذ سجل هــدفــني  آســيــا 2018، 

وحصل على جائزة أفضل العب فيها.
كما كــان لــالعــب خــط الــوســط مــيــســاو، دوٌر 
مهم في فوز كاشيما باللقب القاري، خاصة 

من خالل بناء الهجمات.
ــائـــزة أيــضــًا  ــالـــجـ ــوز بـ ــفــ ويـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الــ
القطري الدولي عبد الكريم حسن، الذي قدم 
عروضًا قوية هذا العام، ساهم من خاللها 
فـــي تــأهــل الــســد إلـــى نــصــف نــهــائــي دوري 

أبطال آسيا.
وتـــضـــم قــائــمــة املـــرشـــحـــني لـــجـــائـــزة أفــضــل 
ــــدرب، بــاســم قــاســم مــــدرب الـــقـــوة الــجــويــة  مـ
الــعــراقــي الحاصل على لقب كــأس االتــحــاد 
اآلسيوي، والياباني جو أويا الفائز بدوري 
أبــطــال آسيا واألوزبــكــي رافــشــان حيدروف 
ــتــــوج معه  ــــي، واملــ ــكـ ــ ــبــــي األوزبـ مـــــدرب األوملــ
ــا تـــحـــت 23 عــــامــــًا، والـــتـــي  ــيـ بــنــهــائــيــات آسـ
ــام الــحــالــي،  ــعـ ــي الـــصـــني مــطــلــع الـ أقــيــمــت فـ
أساكو  لليابانيتني  مدربة،  أفضل  وجائزة 
تــاكــاكــورا، ومــيــو أوكــامــوتــو والــتــايــالنــديــة 
نوينجروتاي سراثونجفيان. وعلى صعيد 
جائزة أفضل العبة، انحصرت املنافسة بني 
وانــغ  والصينية  كير  سامانثا  األسترالية 

شوانغ واليابانية ساكي كوماجاي.
وتطمح كير في الفوز بجائزة أفضل العبة 
في آسيا للعام الثاني على التوالي، بعدما 
قادت منتخب بالدها إلى الوصول لنهائي 
كأس آسيا للسيدات 2018 في األردن، وهي 
تمتلك مسيرة دولية مميزة سجلت خاللها 

27 هدفًا في 72 مباراة.
فـــي املـــقـــابـــل، ســجــلــت وانـــــغ شـــوانـــغ أربــعــة 
أهداف خالل نهائيات كأس آسيا للسيدات، 
ــســاهــم فـــي حـــصـــول الـــصـــني عــلــى املــركــز 

ُ
لــت

الـــثـــالـــث فـــي الـــبـــطـــولـــة، قــبــل أن تــنــتــقــل إلــى 
نـــادي بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي في 

أغسطس/ آب املاضي.
إذ  الــعــام،  هــذا  اليابانية كوماجاي  وتألقت 
تــرشــحــت مـــع كــيــر لــلــمــنــافــســة عــلــى جــائــزة 
أفضل العبة في العالم هذا العام، وساهمت 
في فوز اليابان بلقب كأس آسيا للسيدات 

للمرة الثانية على التوالي.
ويــتــنــافــس عــلــى جــائــزة أفــضــل العـــب لكرة 
أشــقــر  عـــلـــي  اإليــــرانــــيــــان   ،2018 ــــاالت  الـــــصـ
والـــيـــابـــانـــي  ــد  ــاويــ ــهــــدي جــ زاده ومــ حـــســـن 

االجتماع سيشهد 
حضور معظم ممثلي 

االتحادات الخليجية

)Getty/عبد الكريم حسن قدم موسمًا مميزًا مع السد )ماثيو أشتون

رفــائــيــل هــيــنــمــي كــاتــســوتــوشــي )الـــيـــابـــان( 
وعــلــى جــائــزة أفــضــل العـــب شــــاب، الــكــوري 
الجنوبي جيون سي-جني والياباني جون 
وعلى  العمار  تركي  والسعودي  نيشيكاوا 
جائزة أفضل العبة شابة، اليابانيات فوكا 
ناجانو ومويكا مينامي وساوري تاكارادا.
في جوائز  للعرب  الضعيف  الحضور  رغــم 
كــأس االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم، ورغــم 
ضــعــف آمــــال كـــل مـــن الـــالعـــب الــقــطــري عبد 
ـــي بـــاســـم  ــراقـ ــعــ الــــعــــزيــــز حـــســـن واملــــــــــدرب الــ
ــل، فــــإن  ــ ــــضــ بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى جـــــائـــــزة األفــ
القاري هو إنجاز بحد  وجودهما باملحفل 

ــز الــســنــويــة  الـــقـــدم أن إقـــامـــة حــفــل الـــجـــوائـ
لالتحاد اآلسيوي في مسقط تترجم املكانة 
املتميزة التي تتمتع بها سلطنة عمان على 
ساحة كرة القدم اآلسيوية، مؤكدًا أن الكرة 
العمانية قطعت أشواطًا كبيرة على طريق 
األخيرة على  السنوات  في  واإلنماء  التقدم 

مختلف األصعدة.
وأكـــــد أن حــفــل تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز الــســنــويــة 
لــالتــحــاد اآلســـيـــوي يــعــتــبــر مــنــاســبــة هــامــة 
القدم  كــرة  أســـرة  مــن  باملتميزين  لالحتفاء 
اآلســــيــــويــــة فــــي خـــتـــام عـــــام حـــافـــل بــالــبــذل 
ــاء مــــن قـــبـــل مــنــتــســبــي الـــلـــعـــبـــة فــي  والــــعــــطــ

ــى أن الــــســــوري عــمــر  ــ ــار إلـ ــشـ ذاتــــــه لـــهـــمـــا. يـ
خريبني حصل على جائزة أفضل العب في 
قـــارة آســيــا الــعــام املــاضــي فــي الــحــفــل الــذي 

شهد غياب تام للعرب.
وأعـــرب سلمان آل خليفة لــدى وصــولــه عن 
سعادته بزيارة مسقط التي ستكون محط 
اهتمام عشاق الكرة اآلسيوية الحتضانها 
حــفــل تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز الــســنــويــة لــالتــحــاد 
التي  الكبيرة  بالتسهيالت  مشيدًا  الــقــاري، 
مختلف  توفير  فــي  عــمــان  سلطنة  قدمتها 
عوامل النجاح لهذا الحدث اآلسيوي الهام.

ــيــــوي لــكــرة  ــاد اآلســ وأوضــــــح رئـــيـــس االتــــحــ

مختلف املجاالت. من جهته، وصل عدد من 
الوفود الخليجية إلى مسقط وفي مقدمتهم 
وفــد االتــحــاد الخليجي، وكــل اآلمـــال تــراود 
ــادات  ــ ــحــ ــ ــال شـــمـــل االتــ ــمــ ــتــ ــيـــع فـــــي اكــ ــمـ الـــجـ
ــاد  ــحــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ملـــنـــاقـــشـــة مــســتــقــبــل االتــ
الــخــلــيــجــي والـــكـــرة الــخــلــيــجــيــة بــشــكــل عـــام، 
باإلضافة إلى عدد آخر من القضايا املهمة 
لخليجي  الزمنية  الفترة  تحديد  وأبــرزهــا 
24 بالدوحة، التي استعّدت من اآلن للحدث 
ــقـــرر إقــامــتــه نهاية  الــخــلــيــجــي املــنــتــظــر واملـ
ديسمبر/ كانون األول 2019 ومطلع يناير/ 
كانون الثاني 2020، وهي التي تمتلك كافة 

مقومات النجاح، من ناحية البنى التحتية 
الستضافة  تحضيرها  ظــل  فــي  واملـــالعـــب، 

بطولة كأس العالم 2022 على أراضيها.
وكان من املقرر استضافة قطر لخليجي 23 
ديسمبر 2017، قبل موافقة االتحاد القطري 
احــتــفــااًل  الشقيقة  الــكــويــت  إلـــى  نقلها  عــلــى 

برفع اإليقاف الدولي عن األزرق.
ــاء فــــي تـــوقـــيـــت مـــنـــاســـب إذ  ــ واالجــــتــــمــــاع جـ
إن مـــســـقـــط تــســتــضــيــف فــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
اجــتــمــاعــات االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم، 
بــحــضــور كــل رؤســــاء االتـــحـــادات اآلســيــويــة 

والخليجية.
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حسين غازي

انتهت ليلة دوري أبطال أوروبا 
األولى، ومعها تتجه األنظار إلى 
ــاء املــهــمــة بــالــنــســبــة  ــعــ لــيــلــة األربــ
للعديد مــن األنــديــة، خاصة فــي ظــل تقارب 
بعض الفرق من بعضها في سلم الترتيب، 
ورغــبــة أنــديــة أخـــرى فــي حسم الــتــأهــل قبل 
الـــجـــولـــة الـــســـادســـة، لـــتـــفـــادي الــــدخــــول في 
حــســابــات مــعــقــدة، مــع العلم أن فــرقــا أخــرى 
ســتــحــاول كسب املــركــز الــثــالــث، املــؤهــل إلى 
الدوري األوروبي، وذلك لعدم العودة بيدين 

خاليتني.

المجموعة األولى
التأهل  لحسم  مــدريــد  أتلتيكو  نـــادي  يتطلع 
إلى الدور الثاني، حني يالقي نظيره موناكو 
ــي مـــلـــعـــب »وانــــــــدا  ــ الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى أرضــــــــه فـ
بالنكوس  الروخي  ويدخل  ميتروبوليتانو«. 
مباريات،   4 مــن  نقاط  تسع  وبرصيده  اللقاء 
بعدما فاز في 3 مناسبات وخسر مرة واحدة.
ويعلم املدرب األرجنتيني، دييغو سيميوني، 
القادم من تعادل في الدوري أمام برشلونة، أن 
املهمة لن تكون سهلة هذه املرة أمام موناكو 
مــع مــدربــه الــجــديــد تــيــري هــنــري، الـــذي تلقى 

مواجهة 
األبطال الثانية

معالم  تتوضح  قد  ومعها  ستارها،  إسدال  من  الخامسة  الجولة  اقتربت 
الموسم،  أوروبا هذا  أبطال  أكثر، خاصة أن مجموعات دوري  المنافسات 
في  تأهلها  حسم  في  األندية  معظم  تنجح  لم  إذ  كبيرة،  إثارة  تشهد 
الجولة الرابعة، بالتالي نشهد إثارة في ليلة األربعاء على كافة المستويات

3031
رياضة

متابعة

جرعة معنوية األسبوع املاضي، بعد تحقيقه 
الفوز األول له منذ فترة طويلة، وكان ذلك في 
الــدوري على حساب كاين بهدٍف دون مقابل 
عن طريق املهاجم الكولومبي ريدميل فالكاو.
وال يـــمـــّر أتــلــتــيــكــو بـــفـــتـــرة طــيــبــة فــــي بــعــض 
أهـــداف في  الــنــواحــي، فقد تلقت شباكه ستة 
الدفاعية،  4 جــوالت، وهــو املعروف بصالبته 
ــداف، وهــو أمر  أهــ فيما سجل العــبــوه سبعة 
ال بأس به. بالعودة إلى موناكو، تعتبر هذه 
مفتاحه  فهي  لــه،  بالنسبة  مصيرية  املــبــاراة 
املؤهل  الثالث  املركز  األول واألخــيــر، الحتالل 

للدوري األوروبي.
 كـــلـــوب بــــــروج ضــيــفــا 

ّ
ــاٍء آخــــــر، يـــحـــل ــقــ وفـــــي لــ

عــلــى بــروســيــا دورتــمــونــد األملـــانـــي، املنتشي 
ــتـــصـــاراتـــه املـــحـــلـــيـــة واملــــتــــصــــدر ملــســابــقــة  ــانـ بـ
الــــدوري األملــانــي. ويحتل دورتــمــونــد صــدارة 
ــــذي لـــم تهتز  الــتــرتــيــب بــتــســع نـــقـــاط، وهــــو الـ

شـــبـــاكـــه ســـــوى مــــرتــــني، فــــي الــــخــــســــارة الــتــي 
الفريق  إذ يقدم  مــدريــد،  أتلتيكو  أمــام  تلقاها 
املـــدرب لوسيان  قــيــادة  مــســتــوًى مميزًا تحت 
فافر، ويسعى لحسم التأهل من هذه الجولة، 
وتــكــفــيــه نــقــطــة الــتــعــادل لتحقيق ذلــــك، وهــذا 
يــعــنــي تــأهــل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بصحبته إلــى 

الدور القادم مهما كانت نتيجة لقاء األخير.
ويعتمد دورتــمــونــد عــلــى تــألــق الــعــديــد من 
ــاركـــو رويـــس  نـــجـــومـــه، عــلــى غـــــرار قـــائـــده مـ
مـــــرورًا بــاإلســبــانــي بــاكــو ألــكــاســيــر وكــذلــك 
إدارة  الــذي تسعى  املغربي أشــرف حكيمي، 
الــفــريــق األملـــانـــي لــضــمــه بــشــكــل نــهــائــي من 

نادي ريال مدريد.

المجموعة الثانية
تتجه األنظار إلى العاصمة البريطانية لندن، 
نــادي توتنهام نظيره  وذلــك حني يستضيف 
إنتر ميالن في قمة ال تقبل القسمة على اثنني.
يحتل إنتر املركز الثاني برصيد 7 نقاط، بعد 
انتصارين وتــعــادل وخــســارة واحـــدة، ويعلم 
أن تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، ســيــقــّربــه أكــثــر 
في  سيواجه  السبيرز  أن  خاصة  التأهل،  مــن 

الجولة األخيرة نادي برشلونة الصعب.
ــيـــو  ويـــعـــلـــم املـــــــــدرب األرجـــنـــتـــيـــنـــي مـــاوريـــسـ
االنتصار  بتحقيق  مطالٌب  أنــه  بوتشيتينيو 
مــن أجــل إحــيــاء آمــالــه فــي التأهل، وهــو يعول 
الهجومية  اإلنكليزي هــاري كني  على نجاعة 
وعلى تألق هيونغ مني ســون، الــذي يقدم في 
الفترة األخيرة مستوًى طيبا، منذ عودته إلى 
الــفــريــق مــن األوملــبــيــاد اآلســيــوي مــع منتخب 
بــالده كــوريــا الجنوبية وإعــفــائــه مــن الخدمة 

العسكرية اإلجبارية.
عــلــى املــقــلــب اآلخــــر، يــمــرُّ الــنــيــراتــزوري بفترة 
وهو  سباليتي،  لوتشانو  قيادة  تحت  جيدة 
ــراق دفــاعــات  ــتـ يــمــتــلــك األســلــحــة الــكــفــيــلــة الخـ
الــســبــيــرز وشــبــاك الـــحـــارس الــفــرنــســي هوغو 
لـــوريـــس، ال ســيــمــا مـــن خــــالل نــجــمــه وقـــائـــده 
ماورو إيكاردي، الذي يعتبر حاليا بني أفضل 

املهاجمني.

المجموعة الثالثة
صــعــبــة هـــي الــحــســابــات فـــي مــجــمــوعــة املـــوت 
مقعدي  على  فــرٍق  أربعة  تتصارع  إذ  الثالثة، 
الــدور املقبل، فيما سيكون املركز  إلى  التأهل 
الــثــالــث نــجــاحــا كــبــيــرًا لــنــادي الــنــجــم األحــمــر 
 مــن ليفربول 

ّ
الــصــربــي، وخــســارة فــادحــة لــكــل
ونابولي وباريس سان جيرمان.

نــقــاط ضيفا  املــتــصــدر بست  ليفربول   
ّ

ويــحــل
على باريس سان جيرمان في حديقة األمراء، 
الــديــار  خــــارج  طــيــبــة  نتيجة  وحــلــمــه تحقيق 
ــه فــي أنفيلد  كــمــا فــعــل فــي الــذهــاب عــلــى أرضـ
رود، لكن املهمة لن تكون سهلة البتة، فكتيبة 
املدرب توماس توخيل تتطور يوما بعد آخر 
تحت قيادته، ونجم كيليان مبابي يعلو أكثر.
 

ّ
ــل ــ ــى كـ ــ ــلـ ــ ــون مــــفــــتــــوحــــة عـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ املــــــواجــــــهــــــة سـ

ال بديل لتوتنهام سوى 
الفوز على إنتر من أجل 

إحياء آماله

شتويكوف يشيد بميسي ويصفه باألسطورة
في  الذهبية  الكرة  بجائزة  املتوج  شتويكوف،  خريستو  السابق  البلغاري  الالعب  أكــد 
العب  ميسي،  ليونيل  املعاصر،  األرجنتيني  الكرة  نجم  أن  غواتيماال  من   ،1994 عــام 
أسطورة، لكنه شدد على أن السبب هو أن بداخله شخصًا رائعًا. وقال شتويكوف في 
ندوة تحفيزية لطالب ببرامج تعليمية يروج لها صندوق الجمعية الوطنية للقهوة في 
غواتيماال »أعرف ميسي منذ كان في أكاديمية ال ماسيا وكان لديه 12 عامًا. القليلون 
يعلمون أن بداخل العب كرة مدهش مثله، هناك شخص أكثر من رائع«. وشدد البلغاري، 
الــذي واصــل مديحه لنجم برشلونة وصاحب القميص رقم 10، على أن ميسي يمثل 
»أسطورة« وأنه »ال يوجد جدل حول أنه األفضل« في العالم. وحكى الالعب السابق، الذي 
كان يعد املهاجم األفضل في حقبة التسعينيات، للطلبة عن خبراته كالعب وكيف بدأ 
مشواره مع كرة القدم، وكيف وصل لقيادة برشلونة للفوز بأول لقب له في كأس أوروبا 
»فريق  بـ الذي كان ُيعرف وقتها  البالوغرانا  في عام 1992 بقيادة يوهان كرويف مع 
األحالم«. وقال شتويكوف إن الراحل كرويف )1947-2016( كان يبحث فقط عن الفوز 

سواء داخل أو خارج ملعبه، وأن الفريق تعلم الكثير منه.

عقوبة جديدة بحق مارادونا
عت لجنة االنضباط باالتحاد املكسيكي لكرة 

ّ
وق

الــقــدم غــرامــة عــلــى األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو أرمــانــدو 
دورادوس دي سينالوا،  فريق  مــدرب  مــارادونــا، 
بــــدوري الــدرجــة الــثــانــيــة املكسيكي لــكــرة الــقــدم، 
الخامسة  الجولة  في  التحكيم  لتصريحاته ضد 
عــشــرة مـــن املــســابــقــة. ولـــم تــكــشــف الــلــجــنــة عن 
الــذي انتهك  الغرامة املوقعة على مــارادونــا،  قيمة 
اللوائح األخالقية بحسبها. واستاء مارادونا )58 
أتلتيكو سان  فريق  أمــام  الحكم  أداء  مــن  عــامــًا( 
لــويــس، يــوم 10 مــن الشهر الــجــاري، الــذي قارنه 
ــاردو كــوديــســال، الـــذي أدار  بــاألوروغــويــانــي إدغــ
أمــام أملانيا في  الــذي خسرته األرجنتني  النهائي 
مونديال 1990 واملحتجز في املستشفى حاليًا. 
وقال: »ال أحب أن يفوز الحكم علي، ليفوزوا علي 
في امللعب. لقد عاقب كل العبي فريقي، ال أريد التحدث عنه كثيرًا، ال أريد تذكر كوديسال، 
ألنني لو واصلت الحديث سأقول الكثير من الحماقات«. وتعد العقوبة هي الثانية التي 
يتعرض لها مارادونا منذ وصوله لدكة سينالوا بعد إيقافه ملباراة إثر طرده في ذهاب 
ربع نهائي دوري أبرتورا أمام مينيروس. وسيعود فريق مارادونا ملواجهة أتلتيكو سان 
لويس يومي الخميس واألحد القادمني في نهائي مرحلة ذهاب الدوري )أبرتورا 2018(. 

مسؤول رابطة مشجعي ريفر بليت
ينفي مهاجمة العبي بوكا

أحد  غـــودوي،  إليكتور  منسوب  بأنه  يشتبه   
ً
تسجيال األرجنتينية،  الصحافة  نشرت 

قيادات روابط مشجعي »أولتراس« نادي ريفر بليت، ينفي فيه أنه دبر ملهاجمة العبي 
الــذي نشرته  التسجيل  انتقامًا من تفتيش منزله. وقــال  املاضي  السبت  بوكا جونيرز 
 بشأن ما حدث الجمعة في منزلي، لقد وضعت نفسي في 

ً
قناة )A24(: »أود أن أقول أوال

الحال تحت تصرف القضاء من خالل محامّي«. وأضاف »بشأن ما حدث )السبت(، أنا 
بعيد تمامًا عن أي عمل يمكن نسبه إلي. أرسل هذا التسجيل بهدف توضيح وتكذيب 
أن  إلــى  األرجنتينية  السلطات  املــؤســف«. وتشير  األمــر  بأنني وراء هــذا  اتهموني  الذين 
الهجوم من مشجعي ريفر على حافلة العبي بوكا والــذي أسفر عن عدة إصابات، تم 
تدبيره من قبل األولتراس وأنه على عالقة بمصادرة الجمعة املاضي 300 تذكرة للمباراة 

وسبعة ماليني بيزو في منزل غودوي.

فينغر خيار بايرن بدًال من كوفاتش
أدت سلسلة النتائج السيئة لفريق بايرن ميونخ 
ترتيب  الخامس في  املركز  الــذي يحتل  األملــانــي، 
ــــدوري )الــبــونــدســلــيــغــا(، إلـــى انتشار  مــســابــقــة الـ
الكرواتي نيكو كوفاتش،  شائعات رحيل مدربه 
فــيــمــا أشــــارت صحيفة )بــيــلــد( األملــانــيــة إلـــى أن 
ـــقـــادم لــخــالفــتــه هـــو الــفــرنــســي آرســـن  املـــرشـــح ال
ــافــــت الــصــحــيــفــة أن اســــم املــــدرب  فــيــنــغــر. وأضــ
الفرنسي »تردد داخل النادي عدة مرات مؤخرًا«، 
وذلك بعد النتائج السيئة التي قدمها الفريق في 
اآلونة األخيرة، وكان آخرها التعادل األسبوع املاضي أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف 
البوندسليغا )3-3(. وأشــارت الصحيفة إلى أن فينغر لم يتول تدريب أي ناد منذ  في 
أنــه يتحدث  إلــى  املــاضــي، بــاإلضــافــة  رحيله عــن فريق أرســنــال اإلنكليزي فــي الصيف 

األملانية ومعتاد على تدريب العبني كبار على مستوى دولي.

ولعب معه ملدة موسم واحد، لينتقل بعدها إلى ناٍد سعودي 
الــذي قــدم معه أفضل مستوياته، ليتم  الــشــبــاب،  آخــر وهــو 
اختياره في موسم 2005/2006 كأفضل العب أجنبي في 
املنتخب  رفقة  التألق  هــذا  ليتوج  املمتاز،  السعودي  الـــدوري 
واختير  عـــام 2007  آســيــا  بــطــولــة  عــلــى  الــعــراقــي بحصوله 
النهائية، ورشــح سنتها لجائزة  املــبــاراة  كأفضل العــب في 
أفضل العب في قارة آسيا، برفقة زميله يونس محمود، قبل 

أن يتوج بها القطري خلفان إبراهيم خلفان.
انتقل في آب/أغسطس 2007 إلى نادي العني اإلماراتي، وفي 
ملدة  عــرض  الشتوية ملوسم 2008 حصل على  االنــتــقــاالت 
نــادي مانشستر سيتي اإلنكليزي، إال  سنتني ونصف مع 
أن العرض ألغي بسبب مشاكل في فيزا العمل البريطانية، 
ولعب بعدها في صفوف نادي تفينتي أنشخيده، الذي توج 
معه حينها بلقب مسابقة الدوري الهولندي لكرة القدم. رحل 

على إثرها إلى نادي النصر اإلماراتي، ثم إلى داليان الصيني، 
قبل أن ينضم إلى صفوف أربيل العراقي، ليختم مشواره مع 
اللعب في نيسان/ ناديه األم الشرطة، قبل أن يعلن اعتزاله 

إبريل 2015، بعدما لعب مع املنتخب الوطني العراقي 113 
مبارة دولية ابتداء من 5 تشرين األول/ أكتوبر 2001 حتى 
4 حزيران/ يونيو 2013، مباراته األخيرة التي خسرها أمام 
منتخب سلطنة ُعمان بتصفيات كأس العالم، ونجح خاللها 
مــن إحـــراز لقب بطولة غربي آسيا فــي ســوريــة عــام 2002 
الرابع  باملركز  الفائز  األوملــبــي  املنتخب  أحــد عناصر  وكــان 
أللعاب  الذهبي  بالوسام  والفائز   2004 عــام  أثينا  ألوملبياد 
الــدوحــة عــام 2005، وكــانــت آخــر إنجازاته  غربي آسيا فــي 
تتويجه بجائزة  عــام 2007، فضاًل عن  الفوز بكأس آسيا 
أفضل العب دولي في آسيا عام 2009، وخالل هذه املسيرة، 

نجح في تسجيل 17 هدفًا برفقة أسود الرافدين.

أيوب الحديثي

العب كرة قدم عراقي من مواليد 12 سبتمبر/أيلول 1984، 
ويعتبر أحد أبرز النجوم الذين مروا على الكرة العراقية، األمر 
العراقي.  املنتخب  وســط  خــط  »مايسترو«  لقب  منحه  الــذي 
بدأ نشأت لعب كرة القدم عام 1996 مع أشبال نادي القوة 
التقليدي  الجوية. في موسم 1997/1998 انتقل إلى غريمه 
ــزوراء، وعـــاد فــي املــوســم الـــذي تــاله مــرة أخـــرى لصفوف  ــ الـ
الجوية، وفي موسم 1999/2000، لعب نشأت أول مواسمه 
مع فريق الكبار، عندما مثل نادي صالح الدين رفقة شيخ 
املدربني العراقيني عمو بابا، وفي موسم 2000/2001 انتقل 
لتمثيل أحد أقطاب الكرة العراقية، نادي الشرطة، الذي لعب 
في صفوفه حتى عام 2003، ليبدأ بعدها محطته األولى في 
السعودي،  النصر  نــادي  إلــى  انتقل  االحــتــراف، عندما  عالم 

نشأت أكرم

على هامش الحدث

مهارة الالعب 
نشأت أكرم 

ومستواه المميز 
مع كتيبة أسود 

الرافدين في 
العديد من 

المناسبات منحاه 
لقب »المايسترو«

قمة كبيرة في 
حديقة األمراء بين 
سان جيرمان وليفربول 
)Getty/جان كاتوفي(

سيغيب  سواريز  لويس  األوروغواياني  أن  برشلونة،  نادي  موقع  كشف 
الركبة، إضافة للحارس  ألسبوعين عن المالعب بسبب تلقيه عالجًا في 
ثالثة.  أو  أسبوعين  لمدة  المالعب  عن  وسيغيب  سيليسن،  الهولندي 
ولن يقتصر األمر على سواريز وسيليسن، إذ سيغيب أيضًا أرثر ميلو، العب 
الوسط الذي يعاني من حمل عضلي زائد في العضلة الضامة لينضم 
الثالثة إلى سيرجي روبرتو ورافينيا، بينما عاد إلى التشكيلة كّل من فيليب 

كوتينيو والكرواتي لوكا مودريتش.

مصابون وعائدون

وجه رياضي

االحــتــمــاالت، والــخــاســر فيها قــد يفقد فرصة 
نابولي  أن  التالي، خاصة  الـــدور  إلــى  التأهل 
ينتظر بفارغ الصبر تعادل الطرفني، كي يرفع 
رصيده إلى 9 نقاط، في حال فوزه على النجم 
الصربي، متذيل املجموعة بأربع نقاط، والذي 
بدوره يمتلك فرصة التأهل في مركز الصدارة 
وحتى الوصافة، أما خروجه في املركز الثالث 
فسيعد إنجازًا في ظل حجم األندية املتواجدة. 

الفريق  لــقــيــادة  أنشيلوتي  كــارلــو  املــســابــقــة، 
بعيدًا في البطولة القارية.

المجموعة الرابعة
يتطلع نادي غاالطا سراي إلى مباراة بورتو 
وشــالــكــه متمنيا فـــوز الــفــريــق الــبــرتــغــالــي مع 
حــارســه املــخــضــرم إيــكــر كــاســيــاس، وذلـــك من 

أجل إبقاء حظوظه للتأهل إلى الدور املقبل.

خروج ليفربول من دور املجموعات سيعتبر 
ضربة قوية لالعبي يورغن كلوب، بعد بلوغ 
نــهــائــي دوري األبــطــال املــوســم املــاضــي، أمــا 
أمرًا  للبطولة، فسيكون  وداع سان جيرمان 
ســلــبــيــا بــالــنــســبــة لــلــمــشــروع هـــنـــاك، وكــذلــك 
الــالعــبــني أمــثــال نــيــمــار دا ســيــلــفــا، فــيــمــا لن 
يــكــون دي الورنــتــس رئــيــس نابولي سعيدًا 
بـــذلـــك، بــعــدمــا جــلــب الــخــبــيــر اإليـــطـــالـــي في 

ويتصدر بورتو املجموعة بعشر نقاط، فيما 
يأتي خلفه شالكه األملاني بثماني نقاط، أما 
غاالطه سراي فيمتلك 4 نقاط مقابل وال نقطة 

لنادي لوكموتيف موسكو الروسي.
وُيعتبر فوز الفريق التركي مهما ألنه سيرفع 
رصــيــده إلـــى 7 نــقــاط فــي املــركــز الــثــالــث، قبل 
مــواجــهــة بــورتــو فــي الــجــولــة األخـــيـــرة، بينما 

يلتقي شالكه بنظيره لوكموتيف موسكو.

ألف  نــادي برشلونة اإلسباني، على دفع غرامة قدرها 48  بيكيه، مدافع  وافــق جيرارد 
يورو بسبب قيادته سيارته دون وجود نقاط في رخصته في أغسطس/آب املاضي. وفي 
جلسة سريعة عقدت بدائرة التحقيق رقم 27، قبل مدافع الفريق الكتالوني بدفع غرامة 
الطريق،  التي كانت مفتوحة ضده الرتكابه جريمة ضد سالمة  القضية  أغلقت  وبذلك 
وذلك بعدما فاجأته شرطة املدينة في أغسطس/آب املاضي بأنه ال يملك نقاطًا للقيادة 
في رخصته. ُيذكر أن الالعب اإلسباني سيخوض مباراة خارج الديار أمام أيندهوفن في 

مسابقة دوري أبطال أوروبا بالجولة الخامسة.

صورة في خبر

عقوبة على بيكيه
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انطلق موسم التخييم الشتوي في قطر، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، ويستمر لغاية مارس/ آذار 2019، واعتبارًا من الموسم 
الحالي سيكون التخييم الشتوي في جنوب البالد مختلفًا بالنسبة للقطريين

التخييم الشتوي
مشروع »العنّة« ... خطوة طموحة لتطوير السياحة في قطر

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

افتتح املجلس الوطني للسياحة 
ة«، بهدف 

ّ
»العن القطرية مشروع 

في  الــشــتــوي  بالتخييم  االرتــقــاء 
في  السياحية  التجربة  وتطوير  سيلني، 
املنطقة بشكل عام. ويعمل املشروع حسب 
الــقــائــمــني عــلــيــه، عــلــى مــحــوريــن رئــيــســني، 
هما توفير البنية التحتية ومد الخدمات 
نـــمـــوذجـــيـــة  ــــــة« 

ّ
»عــــــن  180 لــــــ  ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ

ــلـــني، وذلـــــــك كــمــرحــلــة  ــيـ ــدة فــــي سـ ــتــــواجــ مــ
الثاني  املحور  يتعلق  في حني  تجريبية، 
بتطوير التجربة الصحراوية والشاطئية 
لــلــمــواطــنــني واملــقــيــمــني وزوار  عـــام  بشكل 

قطر على حد سواء. 
كــمــا يــعــمــل املـــشـــروع عــلــى تــطــويــر تجربة 
ــــال تــطــبــيــق  ــام مــــن خـ ــ الــتــخــيــيــم بــشــكــل عـ
اشـــتـــراطـــات األمــــن والـــســـامـــة، والـــحـــد من 
الــــحــــوادث، وتــنــظــيــم الــخــدمــات الــتــجــاريــة 
بــمــا يــضــمــن حــقــوق املــســتــهــلــك، وتسهيل 
الـــوصـــول إلـــى مــنــاطــق الــتــخــيــيــم، وتــوفــيــر 
الخصوصية للعائات والسيدات، وإتاحة 
ــة الــريــاضــيــة  ــطـ ــة األنـــشـ ــارسـ ــمـ ــة ملـ ــفـــرصـ الـ
املختلفة بشكل آمن ومنظم، باإلضافة إلى 
متكاملة  وثقافية  ترفيهية  تجربة  توفير 
للزوار واملخيمني في منطقة سيلني. وقال 
املتحدث الرسمي باسم املشروع باملجلس 
الوطني للسياحة، عمر الجابر، إن املشروع 
أولى  يمتد على مساحة واسعة، كمرحلة 
من مراحل تطوير منطقة جنوب قطر التي 

تستمر على مدار 5 أعوام. 
ــات  ــانــ ــرجــ ــهــ ــرة املــ ــ ــديــ ــ ــت مــ ــ ــالـ ــ بـــــــدورهـــــــا، قـ
ــة فـــــي املــجــلــس  ــيـ ــاحـ ــيـ ــيــــات الـــسـ ــالــ ــعــ ــفــ والــ
الوطني للسياحة، مشاعل شهبيك، يقدم 
استثمارية  أكثر من 140 فرصة  املــشــروع 
لرواد األعمال وأصحاب املشروعات، وتم 
تجهيزه وإمداده باملرافق األساسية وذلك 
الوطني للسياحة  فــي إطــار دعــم املجلس 

لرواد األعمال والقطاع الخاص املحلي.
ويبدأ املشروع بمنطقة السيف في شاطئ 
ســـيـــلـــني، والـــــــذي يــمــتــد بـــطـــول كــيــلــومــتــر 
واحد، ويمكنه استيعاب 15 ألف شخص 
بعد التطويرات والتوسعات التي أدخلها 

ة«. 
َ
مشروع »العن

الــشــاطــئ بــمــجــمــوعــة من  وزودت مــنــطــقــة 
املـــيـــاه،  دورات  مـــثـــل  األســــاســــيــــة  املــــرافــــق 
ــة عـــرض  ــ ــاشـ ــ ــام، وشـ ــمــ ــحــ ــتــ وأمـــــاكـــــن االســ
عــمــاقــة لــتــعــرض أهـــم الــفــعــالــيــات عليها، 
ــة الـــــتـــــي تـــوفـــر  ــيــ ــلــ ــائــ ــعــ واملـــــــقـــــــصـــــــورات الــ
والعائات، ووجود  للنساء  الخصوصية 
منطقة أللــعــاب األطــفــال. كما يمكن لــرواد 
30 مطعما  بــني  االخــتــيــار  السيف  منطقة 
لــون  مــع  تتناغم  وبـــألـــوان  بشكل  صممت 
الــشــاطــئ مما  لتجهيزات  املــمــيــز  الــخــشــب 

اضفى جماال وحيوية على املكان. 
أما منطقة السوق فتحتضن 26 مشروعا 
تــجــاريــا تــلــبــي احــتــيــاجــات الــتــخــيــيــم في 
ـــن الـــحـــطـــب  ــ ــات، مـ ــخــــصــــصــ ــتــ ــلـــف الــ ــتـ مـــخـ
وألدوات  لـــلـــخـــدمـــات  ــتـــاجـــر  ومـ والـــفـــحـــم، 
ــون حــــاقــــة، ومــغــســلــة  ــ ــالـ ــ الـــتـــخـــيـــيـــم، وصـ
ــا مـــــن املـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي تـــعـــزز  ــرهــ ــيــ وغــ
مــســتــوى الــخــدمــات املــتــوفــرة فـــي منطقة 
ــابــــط«  ــمــــمــــت مـــنـــطـــقـــة »بــــطــ ــلــــني. وصــ ــيــ ســ
)دراجــات نارية بثاث عجات مخصصة 
للسير في املناطق الرملية والصحراوية(

هوامش

تجربة تخييم شتوي مميزة في مخيم »العنة« )العربي الجديد(

عــلــى مــســاحــة 300 ألـــف مــتــر مــربــع لتوفر 
ــهـــواة وعــشــاق  ــة لـ ــنـ تــجــربــة مــتــكــامــلــة وآمـ
ــات الـــنـــاريـــة ولــجــمــهــور  ريـــاضـــات الــــدراجــ
منطقة سيلني بشكل عام، وجهزت املنطقة 
بـ 8 حلبات مختلفة في درجات الصعوبة، 
تستوعب حتى 270 دراجة نارية في نفس 
الـــوقـــت. كــمــا يــتــوافــر 32 مــطــعــمــا ومقهى 
املضامير،  منطقة  ويــمــني  شــمــال  مــوزعــة 
وصممت تلك املطاعم بشكل يتناسب مع 
طبيعة املنطقة، مع وجود مقاعد وموائد 
مستوحى  بشكل  صممت  التي  الجمهور 
ــألـــوان تناسب  مـــن الــــدراجــــات الــنــاريــة وبـ

األجواء الحماسية في املنطقة.
ــــب، فــتــحــتــضــن جــمــيــع  ــــشـ أمــــــا مـــنـــطـــقـــة املـ
ــيــــة الــتــي  ــتــــراثــ ــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة والــ الـ
خـــال عطات  ــة 

ّ
الــعــن مــشــروع  سينظمها 

نهاية األسبوع على مدار موسم التخييم.
ــتـــوحـــي تــصــمــيــم املـــشـــب مـــن الـــتـــراث  واسـ
الــقــطــري األصــيــل، وجــهــزت املنطقة بـــ 10 
بيوت شعر )خيام تراثية( يمكن للجمهور 
استئجارها واالستمتاع بمعايشة تجربة 
تــخــيــيــم أصـــيـــلـــة وبــــخــــدمــــات عـــلـــى أعــلــى 
مــســتــوى خـــال الــســاعــات الــتــي يقضيها 
االستمتاع  للعائات  ويمكن  املنطقة،  في 
بزيارة حديقة الحيوانات األليفة، وسوق 

ة 
ّ
املزارعني. ويندرج تحت املشروع 180 عن

نموذجية، جهزت بمجموعة من خدمات 
البنية التحتية، بما في ذلك توفير خزان 
ـــة و 1000 غــــالــــون مــيــاه 

ّ
ــن لـــكـــل عـ لــلــمــيــاه 

من  املخلفات  لفصل  أسبوعيا. وحاويات 
املــنــبــع، وجــمــع وإعـــــادة تـــدويـــر املــخــلــفــات 
الــصــلــبــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــســويــر الــعــنــن 
وتعتبر  الشمسية،  بــالــطــاقــة  تــهــا  وإضــاء
العام  املشروع هذا  التي قدمها  الخدمات 
تطويرها  سيجري  تجريبية  مرحلة  هي 
وتحسينها خال املوسم املقبل واملواسم 

القادمة.
الــجــديــد«عــلــى  »الــعــربــي  لـــ وأكـــد مخيمون 
ــر املــــنــــطــــقــــة الــــبــــحــــريــــة  ــ ــــويـ ــطـ ــ ضـــــــــــــرورة تـ
ــة أيــــضــــا، واعـــتـــبـــر الـــشـــاب  ــراويــ والــــصــــحــ
التخييم  أن موسم  الكعبي  القطري حمد 
فرصة الجتماع األصدقاء واألقارب بعيدا 
عــن ضــجــيــج املــــدن وضــغــوط الــعــمــل، كما 
أنـــه فــرصــة ملــمــارســة الــهــوايــات واأللــعــاب 
فـــي الــــهــــواء الـــطـــلـــق، فـــاألمـــاكـــن املــفــتــوحــة 
عديدة  فــوائــد  لها  الشاسعة  واملــســاحــات 

على الصحة النفسية والجسدية.
»العنة« هو  أن مــشــروع  الكعبي  وأوضـــح 
املطلوب ولو أنه جاء متاخرا، ألن التخييم 
يــحــتــاج إلــــى الــعــيــش بـــأســـلـــوب املـــاضـــي، 

الــرجــوع إلـــى بــيــت الــشــعــر والــبــســاطــة في 
الـــحـــيـــاة بــعــيــدا عـــن الـــرفـــاهـــيـــة، مــوضــحــا  
ــــي اإلجــــــازة  ــه يــــــزور املـــخـــيـــم يـــومـــيـــا وفـ ــ أنـ

األسبوعية يبيت حتى موعد العمل
أمــــا عــلــي الـــعـــوضـــي، فـــيـــرى أن الــتــخــيــيــم 
مدرسة تعّرف األطفال على حياة األجداد، 
الطبيعة  مع  التعامل  كيفية  تعلمهم  كما 
والبيئة بشكل عام، وكذلك تعلمهم كيفية 
على  االعتماد  في ظل  الصعاب،  مواجهة 

التكنولوجيا في معظم أمور الحياة.
ــمــــشــــروع »الـــعـــنـــة«  ويـــشـــيـــد الــــعــــوضــــي بــ
متمنيا أن يمتد إلــى املناطق األخــرى في 

فويرط ودخان وغيرها.
يـــشـــار إلــــى أن االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة 
ــقــــطــــاع الــــســــيــــاحــــة، تـــســـتـــهـــدف تـــنـــويـــع  لــ
املــنــتــجــات الــســيــاحــيــة الــقــطــريــة وتــعــزيــز 
االقتصاد  في  السياحي  القطاع  مساهمة 

الوطني بحلول 2030. 
ــذ إطـــــــــــــاق املــــــرحــــــلــــــة األولـــــــــــــــى مـــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ومـ
أكــثــر من  قــطــر  االســتــراتــيــجــيــة، استقبلت 
10 مايني زائــر، وتعزز دور السياحة في 
االقتصاد الوطني باعتبارها أحد روافده 
الـــداعـــمـــة، إذ ارتـــفـــعـــت املــســاهــمــة الــكــلــيــة 
للسياحة )املــبــاشــرة وغــيــر املــبــاشــرة( في 
إجمالي الناتج املحلي القطري إلى %6.7.

يقدم املشروع أكثر 
من 140 فرصة 
استثمارية لرواد 
األعمال وأصحاب 
املشروعات، وتم 
تجهيزه وإمداده 
باملرافق األساسية.

■ ■ ■
بدأ املشروع بمنطقة 
السيف في شاطئ 
سيلني، والذي يمتد 

بطول كيلو متر واحد، 
ويمكنه استيعاب 15 

ألف شخص.

■ ■ ■
استوحي تصميم 
املشب من التراث 
القطري األصيل، 
وجهزت املنطقة بـ 

10بيوت شعر يمكن 
للجمهور استئجارها.

باختصار

سما حسن

الشبه  مــن  »يخلق  الشعبي  املثل  أرّدد  مــا كنت  دائــمــا 
ــدٍة  ـــر مـــرة بــالــبــحــث عـــن واحــ

ّ
أربـــعـــني«، لــكــنــنــي لـــم أفـــك

أقربهن  بـــأن  مــنــي  اعــتــقــادا  األربـــعـــني،  مــن شبيهاتي 
واحـــدة من  بأنني  واكتفيت  أخـــرى،  قـــارة  فــي  تعيش 
األربعني شبيهات مطربٍة قديمة، وهذا حسب اعتقاد 
جــدتــي، رحمها الــلــه. وحــني كــبــرت، بـــدأت أطــبــق املثل 
أشباه  على  الــواقــع  أرض  فــي  فعثرت  اآلخــريــن،  على 
خالل  من  إليهم  تعرفت  وثقافية،  أدبية  لشخصيات 
لم أخبر أحدهم  التواصل االجتماعي، ولكنني  مواقع 
أن شبيهه يعمل سائقا، وشبيه الثاني يعمل صّرافا 
في بنك، وشبيه الثالث يهيم على وجهه في الطرقات 

»عبيط البلدة«. كـ
احــتــفــظــت بـــهـــذا كــلــه لــنــفــســي، غــيــر أنــــي لـــم أمــنــعــهــا 
السائق  يلحظها  ال  خفيفة،  ابــتــســامــة  االبــتــســام  مــن 
الذي يجمع حوله  الكاتب املغرور  املتذمر، وأنا أتخيل 
املراهقات، ويكتب قصصا قصيرة ال ترقى  الفتيات 
أخبارا عاجلة  إال  القصص، وال تصلح  إلــى مستوى 
ومفبركة في صحيفٍة تهتم بالفضائح لتحقيق الرواج.

الكرام،  الوجوه مــرور  أننا نمر على  واكتشفت أيضا 
فنحن نقابل ألف وجه في الشارع الواحد، ونصطدم 
بــألــف وجـــٍه آخـــر، ونــحــن فــي انــتــظــار أن تفتح إشــارة 
املرور الحمراء، وتسمح لتالٍل من السيارات املكدسة 
بالبشر باملرور، ولكننا حني نرى مجموعة من صور 
 في 

ً
األشخاص فجأة معلقة في كل مكان، ومنشورة

جميع املواقع تحت عنوان »مطلوبون للعدالة«، نبدأ في 
الوجوه من  أنفسنا بأن هذه  شحذ ذاكرتنا، ونحّدث 
املألوفة لنا، وأننا نعرفها، والتقينا بها من قبل، لكن ال 

نذكر أين ومتى؟
عندما نشرت حكومة حركة حماس في غزة مجموعة 
صور ملطلوبني للعدالة، وهم أفراد قوة خاصة دخلوا 
غزة، وقاموا بعملية اغتيال عدة عناصر من الحركة، 
اشــتــعــلــت مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بــالــتــنــدرات 
املطلوبني  والتكهنات حــول صــور هــؤالء األشــخــاص 
 بــدرجــة كــبــيــرة، وكانت 

ً
الــذيــن بــدت مالمحهم عــربــيــة

ــداوال أن أحــــدهــــم قــــد نـــشـــر عــلــى  ــ ــ الـــفـــكـــاهـــة األكــــثــــر تـ
حسابه أن صورة املرأة التي تضع »العوينات« تشبه 
ليتخلص  حماته  عنوان  التعليق  تحت  ودّون  حماته، 
ــدت 

ّ
أك التي  التشبيهات  دائــرة من  دارت  منها. وهكذا 

أنــه »يخلق من الشبه أربــعــني«؛ ألن بعض رواد موقع 
أكــثــر حماسة، فــأرفــقــوا صـــورة أحد  فيسبوك كــانــوا 

املطلوبني بصورة فنان شهير، أو صديق أو قريب.
رأيتهم  قــد  املطلوبني  هـــؤالء  بــأن  اإلحــســاس  انتابني 
من قبل، وبمجّرد أن أبديت هذه املالحظة، أّمن عليها 
أوالدي تباعا، وأنهم يشعرون الشعور نفسه، ولكن ال 

يعرفون أين ومتى؟
املنجيني  »أيــن ومتى«  الحائران  السؤاالن  يبقى هــذان 
من التقاء األشــبــاه، ومغبة ذلــك، أكانت شــرا أم خيرا، 
ألنــه  الـــوجـــوه؛  فــي  ليحملق  نــفــســه  أحـــد سيكلف  وال 
سيكتشف أنــه يبحث عــن إبـــرٍة فــي كــومــة قــش، لكن 

الـــعـــثـــور عــلــى شـــخـــٍص بـــعـــالمـــات بــــــارزة فـــي وجــهــه 
يضّيق دائرة البحث، وإن كنت أرى، برأي متواضع، أن 
عمليات التجميل التي قفزت قفزة واسعة في السنوات 
 على تغيير شكل أي إنسان، رجال كان 

ٌ
األخيرة قادرة

ذلك  على  والدليل  األصلية،  مالمحه  ومحو  امـــرأة،  أم 
أنني لم أتعّرف على مطربة للوهلة األولــى حني أطلت 
»نيولوك« بعد غياب، ولم أتحقق منها إال حني أطلقت  بـ

صوتها املميز الذي ال أخطئه بالغناء.
ر كل الوجوه، هو أن 

ّ
والتفسير النفسي ألننا ال نتذك

الحياة معقدة إلى درجة أننا ال نمعن النظر، ونتخيل 
أنــه،  أننا ال نستعمل عيوننا  ومــثــال على  كــذلــك،  أننا 
بعد اغتيال شخصية سياسية في تسعينيات القرن 
نــاريــة، رسم  دّراجـــة  الجناة على  فــّر  العشرين، حيث 
الرسام صورا للجناة من إفادات شهود العيان الذين 
كانوا في املكان. ونشرت الصحف الصور، وبدأ الناس 
بالبحث عن أشخاٍص من دول أجنبية شقر الشعر، 
تبنّي  الفاعلني،  القبض على  بعد  العيون. ولكن  وزرق 
البشرة  الجناة من الصعيد »الجواني«، فهم سمر  أن 
ومجّعدو الشعر، وال عالقة لهم بفريق »الهيبيز« الذي 

نشرت صوره الصحف.

يخلق من الشبه أربعين

وأخيرًا

عمليات التجميل التي قفزت 
قفزة واسعة قادرٌة على 

تغيير شكل أي إنسان
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