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غضب فلسطيني من ظهور الفتات »السفارة األميركية« في القدس

»كان«: السعفة الـ71
الدولي،  السينمائي  »كان«  لمهرجان  والسبعون  الواحدة  الدورة  اليوم  تنطلق 

وسط منافسة بين كبار المخرجين على »السعفة الذهبية«. ]22ـ23[

عقب استقبالها الثالثاء  8  مايو/ أيار 2018 م  22  شعبان 1439 هـ  □  العدد 1345  السنة الرابعة
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تمكنت حركة النهضة التونسية من تجاوز االمتحان الشعبي  )فتحي بلعيد/فرانس برس(

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

مــع اقــتــراب يــوم 14 مــايــو/أيــار الــحــالــي، املوعد 
األميركية  السفارة  الفتتاح  املحدد  األميركي 
في القدس املحتلة، قبل يوم واحد من فعاليات 
خطوات  تبرز  بــدأت  للنكبة،  السبعني  الــذكــرى 
إسرائيلية على األرض تمهد لهذا التطور الذي 
تحذيرات  مع  يترافق  فلسطينيًا  غضبًا  يثير 
السياق،  وفــي  املرتقبة.  تداعياته  خــطــورة  مــن 
القدس  االحتالل في  بلدية  نصبت طواقم من 
اتــجــاه السفارة  التي تــدل على  الــالفــتــات  أولــى 

القنصلية  موقع  في  ستكون  التي  األميركية، 
أرنونا االستيطاني جنوب  األميركية في حي 
املــديــنــة. وحملت ثــالث الفــتــات جــرى تعليقها 
عند مــحــاور الــطــرق املــؤديــة إلــى أرنــونــا عبارة 
»السفارة األميركية«، إذ من املقرر أن يجري في 
السفارة  الحالي احتفال كبير هناك بنقل   14
األمــيــركــيــة مـــن تـــل أبــيــب إلــيــهــا. وفـــي تعقيب 
الهيئة  رئيس  أكــد  اليافطات،  هــذه  تعليق  على 
عكرمة  الشيخ  الــقــدس،  فــي  العليا  اإلســالمــيــة 
دونالد  برئاسة  األميركية  اإلدارة  أن  صبري، 
تــرامــب مــاضــيــة فــي خــطــوتــهــا الــغــبــيــة بــإعــالن 

لدولة االحتالل، مضيفًا »هذا  القدس عاصمة 
يــحــتــم عــلــى زعــمــاء الــعــرب واملــســلــمــني اتــخــاذ 
تـــرامـــب«.  مـــوقـــف صـــــارم ومـــوحـــد مـــن إدارة 
التنفيذية  اللجنة  أمــني سر  طالب  السياق،  في 
ملــنــظــمــة الــتــحــريــر، صــائــب عــريــقــات فــي بــيــان 
الحفل  بمقاطعة  ــدول  ــ ال ممثلي  جــمــيــع  أمـــس، 
إن  السفارة. وقال  افتتاح  يقام بمناسبة  الذي 
مشاركة أي دولة في الحفل يجعلها »شريكة 
الفلسطيني  الشعب  حــق  انــتــهــاك  جريمة  فــي 
بعاصمته السيادية واستباحة أرضه«. وتأتي 
الــتــحــضــيــرات الفــتــتــاح الــســفــارة مـــع تصاعد 

املــســاعــي اإلســرائــيــلــيــة لــتــهــويــد الـــقـــدس، وفــق 
ــك،  ــي غـــضـــون ذلـ الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فـ
كــان املــلــك األردنـــي عبدالله الــثــانــي، يــشــدد في 
كــلــمــة لـــه أمـــس عــلــى أن مــســألــة الـــقـــدس يجب 
للصراع،  النهائي  الحل  إطــار  تسويتها ضمن 
مــؤكــدًا ضـــرورة تكثيف الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
الفلسطينيني  بــني  مــفــاوضــات  إطــــالق  إعــــادة 
واإلســرائــيــلــيــني، اســتــنــادًا إلـــى حـــل الــدولــتــني. 
بينما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يعتبر أن »مستقبل البشرية ستحدده نتيجة 

االمتحان في موضوع فلسطني والقدس«.

Tuesday 8 May 2018

الحدث
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أفكار أوروبية إلنقاذ االتفاق النووي



محاوالت أخيرة إلنقاذ االتفاق النووي
ضغط أوروبي على ترامب وطهران تحذر

نظام السيسي يرفض رفع التضييق على المعارضةالغضب الشعبي يحاصر اإلمارات في سقطرى

يحدث اآلن
مع اقتراب 12 مايو/ أيار موعد إعالن دونالد ترامب موقفه من االتفاق النووي، يتصاعد الحراك األوروبي في 

محاولة أخيرة إلنقاذ االتفاق ودفع الرئيس األميركي لاللتزام به، فيما كانت إيران ترفع نبرة تهديداتها

23
سياسة

فرح الزمان شوقي

يقترب موعد إعالن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب عن قراره املتعلق بالبقاء 

في االتفاق النووي أو االنسحاب 
منه، وستؤدي الحالة الثانية النهياره 

بالكامل. صحيح أن إيران معنية 
بالحفاظ على االتفاق الذي يحقق 

لها مكتسبات سياسية واقتصادية 
على حد سواء، لكن يوجد فيها 

صقوٌر ال ينظرون من هذه الزاوية 
ويراقبون التطورات الحاصلة عن 

كثب، ويترقبون انهيار االتفاق، وهو 
ما سيصب لصالحهم في الداخل 

بالدرجة األولى.
اعترض الطيف املتشدد من التيار 

املحافظ على االتفاق منذ اإلعالن عنه 
في يوليو/ تموز عام 2015، بل وأبدى 

هؤالء تحفظًا واضحًا على املفاوضات 
مع الغرب عمومًا، وعلى التفاوض 
الثنائي مع املسؤولني األميركيني 

بشكل خاص. املتشددون، يعلمون 
أن املفاوضات النووية واالتفاق 

الذي نتج عنها جاءا بضوء أخضر 
من املرشد األعلى علي خامنئي 

وأنه هو من وافق على الحوار، لكن 
خامنئي هو نفسه من قال في اليوم 

األول من عمر االتفاق إنه ال يتوقع 
خيرًا من الواليات املتحدة. ويستند 

املحافظون لهذه املقولة، ويتوقون اآلن 
ملوت االتفاق، ليحضروا املأتم الذي 
سيعود عليهم بالفائدة السياسية. 

زوال االتفاق يعني أن تياري االعتدال 
واإلصالح لن يكونا في موقف 

يحسدان عليه داخليًا، كون املحافظني 
سيستفيدون كثيرًا من األمر من 

بوابة احتمال تراجع شعبية روحاني 
ومن معه، فهذا األخير ومنذ أن خاض 

سباقه الرئاسي األول ركز على أن 
الشارع اإليراني ال تعنيه إال املطالب 

االقتصادية واملعيشية، التي تتلخص 
في إلغاء العقوبات ورفع الحظر، وهو 

ما حصده إثر االتفاق النووي، لكن 
ذلك لم يطبق بالشكل األمثل خالل 

السنوات القصيرة من عمر االتفاق، 
ال لعدم اتصال إيران بالنظام املالي 

الدولي أو لتكرار التهديدات األميركية 
التي أخافت اآلخرين وحسب، وإنما 

الستمرار فرض عقوبات جديدة على 
إيران استهدفت قطاعات غير نووية، 
وهو ما يعني أن نبوءة املحافظني قد 

تحققت والتي قالت إن أميركا والغرب 
ال يريدان إليران أن تعيش في سالم، 

وستتجاوز مطالبهما النووي.
انهيار االتفاق سيحقق فائدة ثانية 

ستكون لصالح املحافظني بشكل 
خاص وللنظام في إيران برمته بشكل 

عام، فعودة العقوبات النووية تعني 
أن الشارع االيراني سيتوحد على 

اختالف مطالبه وأطيافه، حتى أولئك 
الذين يؤيدون االنفتاح على الغرب 

سيرفضون اإلمالءات األجنبية بعد 
أن التزمت إيران من طرفها بتعهداتها 

وخانها اآلخرون، وهو ما تتحكم 
به الطبيعة والعقلية اإليرانية التي 
شكلتها قرون طويلة من تجارب 

مريرة مع »الغرباء«.

في انتظار مأتم 
شروط ألمانية الستمرار مساعدة   مصراالتفاق النووي

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مـــصـــريـــة، فـــي حـــديـــث مع 
»التنسيق األمني واالستخباراتي  أن  الجديد«،  »العربي 
ذلــك قبول مصر ترحيل عدد  بني مصر وأملانيا بما في 
من املصريني غير املقبولني كالجئني سياسيني أو دينيني 
في أملانيا، وإعادتهم إلى القاهرة، يأتي في إطار سياسة 
التنسيق وقبول  هــذا  إيجاد مثل  أملانية جديدة تشترط 
تــرحــيــل الــالجــئــني نــظــيــر اســتــمــرار دعـــم بــرلــني لــلــقــاهــرة 
اقتصاديًا ولوجسيتيًا وسياسيًا في العديد من امللفات«.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــرت املـــصـــادر لـــ فـــي هـــذا الــســيــاق، ذكــ
منذ  املتبعة  سياساتها  تغيير  بالفعل  بــدأت  »أملانيا  أن 
املــســاعــدات االقتصادية  زمــن طــويــل على صعيد إرســـال 
االجتماعات  فشهدت  مصر،  ومنها  لها،  الحليفة  للدول 
املستشارة  ــارة  زيــ خـــالل  الــبــلــديــن  وزراء  بــني  التنسيقية 
تلويحًا   2017 آذار  مـــارس/  فــي  للقاهرة  ميركل  أنجيال 
بــخــفــض املــــســــاعــــدات االقـــتـــصـــاديـــة، وتــصــعــيــب شــــروط 
اتــفــاقــيــات الــقــروض الــتــي تــتــركــز معظمها عــلــى تسهيل 
الصحية  الــخــدمــات  وتحسني  مرفقية  مــشــروعــات  إقــامــة 

والتعليمية، إذا لم تتعاون القاهرة مع برلني على صعيد 
قبول  وكذلك  واالستخباراتية،  األمنية  املعلومات  تبادل 
األمر  املقبولني.  الالجئني غير  مصر باستمرار استعادة 

الذي رحب به الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي«.
ــافــــت املــــصــــادر أن »أملـــانـــيـــا تـــشـــددت فـــي شــروطــهــا  وأضــ
الستمرار املساعدات التي تقدمها ملصر بسبب اعتراض 
دوائر واسعة داخل الحزب املسيحي الديمقراطي الحاكم 
الذي تتزعمه ميركل، واعتراض عدد من الوزراء اليساريني 
فــــي حــكــومــتــهــا عـــلـــى مـــنـــح نـــظـــام الــســيــســي مـــســـاعـــدات 
وتــحــفــيــز الــشــركــات الــكــبــرى عــلــى الــتــعــاقــد مــع الحكومة 

السجل  مــن  الــرغــم  كــبــرى، على  لتنفيذ مشاريع  املصرية 
والصعوبات  اإلنــســان،  حــقــوق  ملف  فــي  للنظام  السلبي 
التي وضعها قبل وبعد إصدار قانون الجمعيات األهلية 

أمام تفعيل دور املنظمات األملانية الحقوقية«.
إلــى أن »التنسيق بــني الجانبني على  املــصــادر  وأشـــارت 
هــــذا الــنــحــو، واســتــجــابــة مــصــر لــهــذه الــــشــــروط، يضمن 
حتى اآلن استمرار تلقي أجهزة األمن املصرية تدريبات 
 عن ترحيب أملانيا بتدريب دفعات 

ً
عالية املستوى، فضال

منها  في مجاالت مختلفة،  املصرية  الشرطة  من  جديدة 
أمن املطارات ومكافحة الشغب واملباحث اإللكترونية«.

الــتــي مــا زالـــت قيد البحث  وذكـــرت املــصــادر أن »املشكلة 
هي مستقبل العمل الحقوقي األملاني، على ضوء قانون 
العمل األهــلــي الجديد، الــذي يتسبب فــي سياق آخــر في 
ــدور تــوصــيــات مـــن الــكــونــغــرس األمــيــركــي الســتــمــرار  صــ
تعليق أجــزاء من املساعدات األميركية في مصر، بعدما 

أصدره السيسي في مايو/ أيار 2017«.
وكـــــان مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــي بـــالـــقـــاهـــرة قـــد قــال 
»العربي الجديد«، في مــارس/ آذار املاضي، إن »أملانيا  لـ
في طور تغيير سياستها الستضافة الالجئني واألجانب 

بشكل عــام. وقــد اتضح ذلــك بشكل جلي في زيــادة إقبال 
اللجوء  أو  الهجرة  األخيرين على  العامني  في  املصريني 
لدول أخرى أوروبية أو كندا وأستراليا، وانخفاض أعداد 
طالبي االنتقال ألملانيا، وذلك كرّد فعل طبيعي على زيادة 
القيود اإلجرائية وتشديد الشروط األملانية لقبولهم منذ 

.»2015
ــدر أن »أملـــانـــيـــا وجـــــدت نــفــســهــا مــضــطــرة  وأضــــــاف املـــصـ
إزاء  االجتماعية  لتعهداتها  وفية  لتظل  السياسة  لهذه 
الليبيون،  بــالــدرجــة األولــــى، يليهم  الــســوريــني  الــالجــئــني 
وال ســيــمــا أن هــنــاك تــحــذيــرات داخــــل املــجــتــمــع األملــانــي 
تكريس صــورة  مــن  واألمــنــي،  السياسي  املستويني  على 
أملانيا كدولة مفتوحة لالجئني وطالبي العمل من جميع 
الــجــنــســيــات، بــعــد عــقــود مــن اتــبــاع ســيــاســات متساهلة، 
وكذلك ملنع نمو وتضخم املجتمعات اإلسالمية بمختلف 
الــواليــات«. والحــظ طالب وموظفون مصريون يعيشون 
في أملانيا خالل األشهر العشرة األخيرة عمليات ترحيل 
الــذيــن تسللوا ألملانيا مــن دول  الشباب  فــرديــة لعدد مــن 
أوروبية أخــرى، كما الحظوا أن إجــراءات تجديد اإلقامة 

باتت أكثر تعقيدًا.

قـــبـــيـــل أيـــــــــام مـــــن إعـــــــــالن الـــرئـــيـــس 
ــرامــــب قـــــراره  ــــد تــ ــالـ ــ األمــــيــــركــــي دونـ
ــران،  ــ حــــول االتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيـ
بني استمرار االلتزام به أو االنسحاب منه، 
أوروبــيــة  مــحــاوالت  الدولية  الساحة  تشهد 
أخــيــرة إلنــقــاذ االتـــفـــاق، بــالــحــديــث عــن عــدم 
وجــــود بــديــل لـــه والــتــحــذيــر مـــن أن إلــغــاءه 
ــة قـــيـــود مـــفـــروضـــة عــلــى طــهــران  ــ ــ يــعــنــي إزال
إيــران،  أمــا  لها.  انتصارًا  بالتالي  ُيشّكل  مــا 
فــتــواصــل الــتــشــديــد عــلــى أنــهــا جـــاهـــزة لكل 
االحتماالت، ولن تخضع ألي ضغوط للحد 
من نفوذها في الشرق األوسط، فيما وّجهت 
رسالة الفتة، أمس، باإلشارة إلى استعدادها 
لالستمرار في االتفاق مع األوروبيني حتى 
لــو انسحبت واشــنــطــن مــنــه، بــشــرط ضمان 

مصالحها.
وينشغل املسؤولون األوروبيون في مسعى 
أخــيــر إلقـــنـــاع تـــرامـــب بــعــدم االنــســحــاب من 
االتـــفـــاق الـــنـــووي، فــي إعــالنــه املــقــرر فــي 12 
ــم مــــن أن  ــايــــو/ أيــــــار الـــحـــالـــي، عـــلـــى الــــرغــ مــ
تــســريــبــات قــبــل أيــــام أشــــارت إلـــى أنـــه اتخذ 
قـــراره فــي هــذا الــشــأن. غير أن ذلــك لــم يمنع 
املـــحـــاوالت األوروبـــيـــة، والــتــي كـــان أبــرزهــا، 
ــــدة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــلــرئــيــس  ــــاشـ ــنـ ــ أمــــــــس، املـ
ــن االتـــفـــاق  األمــــيــــركــــي بـــعـــدم االنــــســــحــــاب مــ
الــنــووي، والتشديد على عــدم وجـــود بديل 
األملانية  التطمينات  عن   

ً
فضال منه،  أفضل 

الفرنسية.
 وفـــي مــوقــف بـــدا كتطمني لــطــهــران، شــددت 
بـــاريـــس عــلــى الـــتـــزامـــهـــا بـــاالتـــفـــاق حــتــى لو 

انسحبت واشنطن منه. وقال وزير الخارجية 
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان، أمــس اإلثنني، 
ــع نـــظـــيـــره األملـــانـــي  فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــ
هايكو ماس في برلني، إن فرنسا وبريطانيا 
وأملانيا ستبقي على االتفاق بغض النظر عن 
قرار الواليات املتحدة، ألنه أفضل سبيل ملنع 
إيـــران مــن تطوير ســالح نـــووي. وأضـــاف »ال 
االنسحاب من هذا  يبرر  ما  أن هناك  نعتقد 
االتـــفـــاق، وســنــظــل نــحــاول إقــنــاع أصــدقــائــنــا 
األميركيني به«، مؤكدًا »أننا مصممون على 
إنــقــاذ هــذا االتــفــاق، ألنــه يقينا مــن االنتشار 
الـــنـــووي ويــشــّكــل الــوســيــلــة الــجــيــدة لــتــفــادي 

حصول إيران على السالح النووي«.
من جهته، قال ماس إن بالده ال ترى أي سبب 

إللغاء االتفاق وستفعل كل ما هو ممكن في 
سبيل اإلبــقــاء عليه. وأضــاف »مــا زلنا نرى 
أن هذا االتفاق يجعل العالم أكثر أمنًا ومن 
دونه سيكون العالم أقل أمنًا«. وأوضح أنه 
تم تقديم »مقترحات جيدة« خالل األسابيع 
القليلة املاضية لتصحيح االتفاق، من دون 
تــقــديــم أي إيــضــاحــات بــشــأنــهــا، مــعــربــًا عن 
خشيته من »أن يــؤدي الفشل إلى تصعيد« 

في الشرق األوسط.
 وفي مقالة نشرها في صحيفة »نيويورك 
ــع مـــســـؤولـــني  ــ ــه مــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــل اجــ ــبــ ــــز« قــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
أمــيــركــيــني فــي واشــنــطــن، أمــــس، كــتــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون 
»عــنــد هــــذا املــنــعــطــف الـــدقـــيـــق، ســيــكــون من 

الخطأ التخلي عــن االتــفــاق الــنــووي وإزالـــة 
إيـــران«. وأضــاف  التي وضعها على  القيود 
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  أن مفتشي 
املنشآت  ملراقبة  ُمنحوا صالحيات إضافية 
الــنــوويــة اإليـــرانـــيـــة، األمــــر الــــذي »يـــزيـــد من 
احتمال رصدهم أي محاولة لصنع سالح« 
ــاف جــونــســون »اآلن،  ــ ــنـــوع. وأضـ مـــن هـــذا الـ
بعد وضع هذه األصفاد في مكانها، ال أرى 
أي ميزة محتملة في وضعها جانبًا. إيران 
ســتــكــون الــــرابــــح الـــوحـــيـــد مـــن الــتــخــلــي عن 
النووي،  برنامجها  على  املفروضة  القيود 
ــيـــود الـــتـــي وضــعــهــا  ــقـ ــاء الـ ــقــ ــقـــد أن إبــ ــتـ وأعـ
ــنـــووي اإليـــرانـــي  ــاق عــلــى الــبــرنــامــج الـ ــفـ االتـ
إيــران  لسلوك  التصدي  في  أيضًا  سيساعد 
الـــعـــدوانـــي اإلقــلــيــمــي«، مــتــابــعــًا »هـــنـــاك أمــر 
واحـــد أنـــا واثـــق مــنــه: كــل بــديــل مــتــاح أســوأ 
ل في 

ّ
)من االتفاق(. املسار األكثر حكمة يتمث

تحسني األصفاد بداًل من كسرها«.
على الجهة املقابلة، كانت إيران ترفع السقف، 
مـــع تــوجــيــه رســـائـــل إيــجــابــيــة لــأوروبــيــني. 
ــح الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي إلى 

ّ
ومل

النووي  االلــتــزام باالتفاق  أن بــالده يمكنها 
منه،  املــتــحــدة  الــواليــات  انسحبت  إذا  حتى 
لكنها ستقاوم بضراوة الضغوط األميركية 
الرامية إلى الحد من نفوذ طهران في الشرق 
األوسط، معتبرًا أن أميركا ستكون املتضرر 
ــال  الـــــنـــــووي. وقــ ــــاق  ــفـ ــ ــاء االتـ ــهــ إنــ ــن  األول مــ
التلفزيون  أمــس بثها  له  روحاني في كلمة 
ــران كــانــت تــعــّد نفسها لكل  الــرســمــي، إن إيــ
ــــك االســــتــــمــــرار فــي  االحــــتــــمــــاالت بـــمـــا فــــي ذلـ

االتـــفـــاق مــن دون الـــواليـــات املــتــحــدة، ليظل 
ــعــني األوروبــيــني بــاإلضــافــة إلى 

ّ
يشمل املــوق

الــصــني وروســـيـــا، أو إلــغــاء االتـــفـــاق برمته. 
وأضــاف »لسنا قلقني بشأن قــرارات أميركا 
املجحفة... نحن مستعدون لكل االحتماالت 
ــــي حـــيـــاتـــنـــا فــي  ولــــــن يــــحــــدث أي تـــغـــيـــيـــر فـ
ــابـــع »إذا تــمــّكــنــا من  األســــبــــوع املـــقـــبـــل«. وتـ

الحصول على ما نريد من االتفاق من دون 
إيــران ستظل ملتزمة باالتفاق.  أميركا، فإن 
عون غير 

ّ
ما تريده إيران هو أن يضمن املوق

األمــيــركــيــني مــصــالــحــنــا... فـــي هــــذه الــحــالــة 
املؤذي  األميركي  الوجود  التخلص من  فإن 
ــانـــي، الـــذي  ســيــكــون مــنــاســبــًا إليــــــران«. روحـ
أشرف على االتفاق النووي، قال »إذا أرادوا 

ــتـــالك قنبلة  الـــتـــأكـــد مـــن أنـــنـــا ال نــســعــى المـ
ــرارًا إنــنــا  ــكــ ــرارًا وتــ ــ نـــوويـــة فــقــد قــلــنــا لــهــم مــ
ال نــســعــى ولـــن نــســعــى... لــكــن إذا مــا أرادوا 
إضعاف إيران والحد من نفوذها سواء في 

املنطقة أو العالم فستقاوم إيران بضراوة«.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، حـــذر وزيــــر الــخــارجــيــة 
محمد جواد ظريف من أن »الرد القاسي على 

انتهاك االتــفــاق الــنــووي مــع الــقــوى العاملية 
لــن يسر أمــيــركــا«. وذكـــرت وكــالــة »مــهــر« أن 
ظــريــف الـــذي اجــتــمــع مــع نـــواب فــي الــبــرملــان 
ــــي، شــــدد عــلــى أن طـــهـــران ســتــخــرج  ــرانـ ــ اإليـ
مــن االتــفــاق إذا مــا قـــررت واشــنــطــن ذلــك من 
الخارجية  باسم  املتحدث  قــال  كما  جهتها. 
اإليرانية بهرام قاسمي في مؤتمر صحافي، 
إنه »ليست هناك اتفاقات جديدة بني إيران 
واألوروبيني بشأن االتفاق«. وشدد على أن 
خروج واشنطن من االتفاق سيؤدي لتبعات 
املتحدة  الــواليــات  ستدفعها  وثقيلة  مــؤملــة 
الــخــيــارات  وعــن  فعلتها.  الــتــي ستندم على 
ــران، أوضـــح قاسمي  الــتــي تــتــحــدث عنها إيــ
أن الـــخـــروج مــن مــعــاهــدة الــحــد مــن انتشار 

األسلحة النووية سيكون واحدًا منها.
وعلى الرغم من النبرة اإليرانية العالية، إال أن 
ل أن يبقى االتفاق النووي قائمًا، 

ّ
طهران تفض

كما نقلت وكالة »رويترز« عن دبلوماسيني 
لــم تسمهم، أشــــاروا إلــى أن طــهــران تتخوف 
ــات املـــحـــلـــيـــة بــســبــب  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ مــــن تــــجــــدد االضـ
على  تفاقمت  التي  االقتصادية  الصعوبات 
املقابل،  فــي  العقوبات.  مــدى ســنــوات بسبب 
ــــض تــــرامــــب الــــحــــل املــحــتــمــل  ــتــــى إذا رفــ وحــ
الــــــذي يــعــمــل عــلــيــه مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون 
وأوروبيون »لتصحيح« االتفاق، وقرر إعادة 
فــرض العقوبات على إيـــران، فــإن اإلجـــراءات 
ــر قـــســـوة الـــتـــي تــســتــهــدف  ــثــ ــة األكــ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
على  تستأنف  لــن  اإليــرانــيــة  النفط  مبيعات 
ــرز«، هــنــاك  ــ ــتــ ــ الــــفــــور. وبـــحـــســـب وكــــالــــة »رويــ
طريقان على األقــل يــوفــران مزيدًا من الوقت 
إلجـــراء محادثات بعد 12 مــايــو. إذ يتضمن 
االتــفــاق فــقــرة تتعلق بحل الــخــالفــات تعطي 
مهلة 35 يومًا على األقل لدراسة أي زعم بأن 
أحد أطرافه قد انتهك شروطه. ويمكن تمديد 
أعــاد  إذا  بينما  األطــــراف.  كــل  بموافقة  املهلة 
تـــرامـــب فـــرض الــعــقــوبــات األســاســيــة يتعني 
عليه االنتظار 180 يومًا على األقل قبل فرض 
عــقــوبــات على بــنــوك الـــدول الــتــي لــم تخفض 

مشترياتها من النفط اإليراني.
)فرانس برس، رويترز(

خاص ـ العربي الجديد

اإلمــاراتــي  للوجود  الشعبي  الــرفــض  يتعاظم 
ــقـــطـــرى الــيــمــنــيــة،  فــــي مـــحـــافـــظـــة أرخـــبـــيـــل سـ
يوما بعد آخــر في ظل األزمــة املتصاعدة بني 

أبوظبي والحكومة اليمنية في الجزيرة.
شـــهـــدت مـــديـــنـــة حـــديـــبـــو عـــاصـــمـــة مــحــافــظــة 
ــــس اإلثــــنــــني، تــظــاهــرة  أرخـــبـــيـــل ســـقـــطـــرى، أمـ

القاهرة ـ العربي الجديد

يبدو أن النظام املصري برئاسة عبد الفتاح 
السيسي ال يــنــوي االتــجــاه إلــى انــفــراجــة في 
لناحية  في مصر،  الــراهــن  السياسي  املشهد 
ق املجال العام وكبت الحريات والتوسع 

ْ
خن

في مالحقة املعارضة وتحديدًا من الشباب، 
رسائل  السيسي  ووّجـــه  عليها.  والتضييق 
مباشرة للمعارضة من غير التيار اإلسالمي، 
»أنــه ليس  خــالل مناسبات عــامــة، مــفــادهــا بـــ
شخصًا ســيــاســيــًا«، مــؤكــدًا بــذلــك مــا نشرته 
ع الجهات األمنية 

ُّ
»العربي الجديد« حول تطل

وكشفت مصادر  بالكامل.  امللف  هــذا  ــإدارة  بـ
مكتب  »مدير  أن  الجديد«  »العربي  لـ خاصة 
السيسي، عباس كامل، واملكلف بإدارة جهاز 
االســتــخــبــارات الــعــامــة، عــرقــل كــل املــطــالــبــات 
واملــــحــــاوالت، لــتــهــدئــة األوضــــــاع الــســيــاســيــة 

املحتقنة في البالد«.
ــّربــــني مــن  ــقــ ــادر إن »بــــعــــض املــ ــ ــــصـ وقــــالــــت املـ
دائـــــــرة اتــــخــــاذ الــــقــــرار ومـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة، 
ــوا الـــتـــدخـــل مــــن أجـــــل إتــــاحــــة املـــجـــال  ــ ــاولـ ــ حـ
السياسية، وعـــدم مالحقة  والــحــريــات  الــعــام 
املعارضني والشباب، من دون أن يكون لأمر 
عالقة بجماعة اإلخوان املسلمني«. وأضافت 
ــاءت قــبــل انــتــخــابــات  ــذه املـــحـــاوالت جــ أن »هــ
الــرئــاســة املــاضــيــة، فــي إطـــار تحسني صــورة 

حـــاشـــدة تــنــديــدًا بــالــتــدخــالت اإلمـــاراتـــيـــة في 
الجزيرة، ومؤكدة على الحفاظ على السيادة 
الله بن عيسى  الوطنية، في حني طالب عبد 
بن عفرار، أحد أبرز وجهاء محافظتي املهرة 
وسقطرى اليمنيتني، اإلمارات بسحب قواتها 
الــبــالد. وجابت  من جزيرة سقطرى، جنوبي 
التظاهرة شوارع مدينة حديبو قبل أن تستقر 
عبيد  أحمد  الحكومة  رئيس  إقامة  مقر  أمــام 
بن دغر والوفد املرافق له، الذي يزور الجزيرة 
ــا املــحــتــشــدون فــي بــيــان صــدر  مــنــذ أيــــام. ودعـ
عن التظاهرة، الحكومة الشرعية إلى حماية 
طبيعة جزيرة سقطرى وبيئتها وصونها من 
التجريف، في إشارة إلى ما تقوم به اإلمارات 
من العبث بمقدرات الجزيرة. ودعت التظاهرة 

القوات اإلماراتية إلى املغادرة. 
ــقـــرارات رئيس  وأعــلــن املــتــظــاهــرون دعــمــهــم لـ
الجمهورية عبدربه منصور هادي في تعيني 
رمــــزي مـــحـــروس مــحــافــظــًا ملــحــافــظــة أرخــبــيــل 
سقطرى، داعني سكان الجزيرة إلى مساندته 
والــوقــوف إلــى جانبه. وكــانــت مدينة حديبو 
عاصمة املحافظة قد شهدت تظاهرة نسائية 
مماثلة قــبــل أيـــام ضــد الــتــدخــالت اإلمــاراتــيــة 

وتأييدًا للحكومة الشرعية.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  كما قــال مــصــدر محلي لـــ
إن مــواطــنــني مــن أبــنــاء ســقــطــرى مــنــعــوا، أول 
من أمس األحد، قوة إماراتية من نصب نقطة 

النظام خارجيًا، وعدم فتح مجال النتقادات 
غــربــيــة ســـــواء رســمــيــة أو غــيــر رســمــيــة من 
ــاع  ــ ــــأوضـ ــة، لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحــــف ومـــــؤســـــســـــات دولـ صــ
والتضييق على املعارضة، قبل االنتخابات«.
وأوضــحــت املــصــادر أن كــل »هـــذه املــحــاوالت 
لــم يــكــن لــهــا صـــدى لـــدى مــؤســســة الــرئــاســة، 
ــود التـــخـــاذ  ــ وكــــانــــت الــــــــردود عــــبــــارة عــــن وعــ
الــقــيــود عــلــى املــعــارضــة لكن  خــطــوة لتقليل 
الفترة  فــي  أنــه  إال  الــرئــاســة،  انتخابات  عقب 
الــتــي ســبــقــتــهــا كـــان الـــرفـــض ســيــد املـــوقـــف«. 
وحــول ما إذا كانت هــذه املــحــاوالت مرتبطة 
بمبادرة عضو مجلس النواب السابق محمد 
أنــور السادات أم ال، أشــارت إلى أن »املبادرة 
كـــانـــت مـــؤشـــرًا جـــيـــدًا، عــلــى وجـــــود أصــــوات 
مــن املــعــارضــة تــرغــب فــي الــحــوار مــع النظام 
الحالي، ولكنها لم تكن أساس التواصل مع 

مؤسسة الرئاسة«.
وأكـــــدت املـــصـــادر نــفــســهــا أن »املـــعـــارضـــة لم 
تــكــن طـــرفـــًا أو طــلــبــت هــــذه الـــوســـاطـــة، لكن 
كانت بمبادرة من بعض املقربني من النظام 
ــر املـــحـــســـوبـــني عـــلـــى الــجــنــاح  ــيـ الـــحـــالـــي، وغـ
ــذه الــشــخــصــيــات،  ــ ــــن هـ املــــوالــــي تـــمـــامـــًا«. وعـ
ــة مـــن أســـاتـــذة  ــّونـ ــكـ ــادر إنـــهـــا »مـ قـــالـــت املــــصــ
يقدم  بعضها  عامة،  وشخصيات  جامعيني 
استشارات محددة ملؤسسة الرئاسة وبعض 
أجهزة الدولة«. واستبعدت املصادر »وجود 

عــســكــريــة فـــي ســاحــل مــنــطــقــة نـــوجـــد، بحجة 
مــراقــبــة الــســاحــل الــجــنــوبــي لــلــجــزيــرة. ولــفــت 
املصدر إلى أن القوة اإلماراتية غادرت املنطقة 
آخر  مكان  في  نقطة عسكرية  إقامة  وحاولت 
على الساحل الجنوبي، لكن رفض املواطنني 
حال مرة أخرى دون ذلك، قبل أن تجبر القوة 
إلـــى إحـــدى ثكناتها فــي مدينة  الــعــودة  عــلــى 

حديبو عاصمة املحافظة.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  كــــانــــت  الـــتـــظـــاهـــرة  وقــــبــــل 
اإلماراتية قد حاولت، في بيان، مساء األحد، 
متبعة  اليمنية  الــجــزيــرة  فــي  موقفها  تــبــريــر 
ســيــاســة الــهــجــوم عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
إذ عــبــرت عـــن »اســتــغــرابــهــا لــلــبــيــان الــصــادر 
بــاســم رئــيــس الــــوزراء اليمني أحــمــد بــن دغــر، 
والتصعيد الذي تناول دولة اإلمارات ودورها 
تراجع  الــواقــع واملنطق«. وفــي  بشكل يخالف 
ــيـــد عــلــى  ضــمــنــي عــــن طــمــوحــاتــهــا لـــوضـــع الـ
ســقــطــرى، ذكـــرت الـــــوزارة أن »اإلمــــــارات تقوم 
بـــــدور مـــتـــواز فـــي جـــزيـــرة ســقــطــرى الــيــمــنــيــة 
ــلــــى األمـــــــــن واالســــــتــــــقــــــرار ودعـــــم  لـــلـــحـــفـــاظ عــ
املشاريع التنموية، ومساعدة أهالي الجزيرة. 
وأن الـــوجـــود الــعــســكــري اإلمــــاراتــــي فـــي كــافــة 
املحافظات اليمنية املحررة بما فيها سقطرى 
ــربـــي  ــعـ ــتــــحــــالــــف الـ يــــأتــــي ضــــمــــن مــــســــاعــــي الــ
في  الحرجة  املرحلة  هــذه  فــي  الشرعية  لــدعــم 
تــاريــخ الــيــمــن«، مــؤكــدة أنــه »ال مطامع لدولة 

انفراج كبير في الوضع العام بالدولة خالل 
تقل حــدة مالحقة  ربما  املقبلة، ولكن  الفترة 
املعارضني والشباب«، متوقعة »تخفيف حدة 
التضييق على املعارضة إذا كان النظام جاّدًا 
املحليات  انتخابات  في  إشراكها  في مسألة 
أن »التعامل مع ملف  إلــى  املقبلة«. وأشـــارت 
املعارضة ال يخضع ألي آراء سياسية ولكن 
أمنية  نظر  مــن وجهة  امللف  لهذا  النظر  يتم 
فــقــط، ومــــدى تــأثــيــر املــعــارضــة عــلــى اهــتــزاز 

النظام الحالي«.
ــاك تــصــورًا  ــنـ وشــــــددت املــــصــــادر عــلــى أن »هـ
املــجــال للمعارضة بشكل  إتــاحــة  بــأن  يتعلق 
واســـع، قــد تسهم فــي توظيف حالة الغضب 
ــه السلبية  ــراراتــ الــشــعــبــي ضـــد الــســيــســي وقــ
رت على الطبقات الفقيرة واملتوسطة 

ّ
التي أث

الغضب  مشاعر  يعبئ  بما  ســـواء،  حــد  على 
الــــشــــعــــبــــي«. وأظــــــهــــــرت اســــتــــطــــالعــــات رأي 
»تراجع  سيادية،  وجهات  بحثية  ملؤسسات 

اإلمـــارات في اليمن الشقيق أو أي جــزء منه«.
ــدانـــي  ــيـ ــــع املـ ــد الـــــوضـ ــهـ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، شـ فـ
تصعيدًا جديدًا تحديدًا في العاصمة اليمنية 
ــخــــاص  ــــن األشــ ــل الــــعــــديــــد مـ ــتــ ــ

ُ
ــنــــعــــاء، إذ ق صــ

العشرات، بمن فيهم مدنيون، أمس،  وأصيب 
الــعــربــي ملقر  التحالف  مــقــاتــالت  جـــراء قصف 
تــابــع لــلــرئــاســة الــيــمــنــيــة فـــي إحــــدى املــنــاطــق 
السكنية وسط العاصمة صنعاء. وذكرت قناة 
»املسيرة« الفضائية، التابعة لجماعة »أنصار 
الـــلـــه« )الــحــوثــيــني(، أن عـــدد الــضــحــايــا جـــراء 
قــصــف الــتــحــالــف ملــكــتــب رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة »الــــتــــحــــريــــر«، وســـط  ــيـــة، فـ ــنـ ــيـــمـ الـ
فيما   وجريحًا، 

ً
قتيال  66 إلــى  صنعاء، وصــل 

ترددت أنباء غير مؤكدة عن أن رئيس املجلس 
املشاط،  مهدي  للحوثيني،  األعــلــى  السياسي 
ــزة خــلــفــًا لــصــالــح  ــيـ الـــــذي عـــني قــبــل فـــتـــرة وجـ
الصماد الــذي قتل في غــارة سابقة للتحالف 
ــيــــس »الـــلـــجـــان  ــديــــدة، ورئــ فــــي مــحــافــظــة الــــحــ
ــة« الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــني، مــحــمــد علي  ــثـــوريـ الـ
الــحــوثــي، كــانــا مــتــواجــديــن فــي مكتب رئاسة 
الجمهورية وقت تنفيذ الغارات. من جانبها، 
نقلت وكالة األنباء اليمنية )سبأ(، بنسختها 
التي يديرها الحوثيون، عن مصدر أمني قوله 
إن »الغارتني نتج عنهما مقتل ستة مواطنني، 
بــيــنــهــم طــفــل، وإصـــابـــة أكــثــر مـــن 60 آخــريــن، 

بينهم طالب، في حصيلة غير نهائية«.

لدرجة غير  السيسي وســط مؤيديه  شعبية 
مسبوقة قــبــل انــتــخــابــات الــرئــاســة املــاضــيــة، 
بما دفع النظام الحالي إلى اللجوء ألسلوب 
لإلدالء  املواطنني  اإلجبار والضغوط لحشد 

بأصواتهم«.
وبــمــوازاة ذلــك، وبحسب مــا كشفته مصادر 
خـــاصـــة قــبــل انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة املــاضــيــة، 
فــإن »الــدائــرة األمــنــيــة الــتــي يترأسها عباس 
للمعارضة  شديدة  تحذيرات  وجهت  كامل، 
بعدم  الشبابية،  الحركات  أو  الحزبية  ســواء 
الحديث عن مقاطعة االنتخابات الرئاسية«. 
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال خـــبـــيـــر فــــي مــــركــــز األهـــــــرام 
الحزبية  »الــحــيــاة  إن  السياسية،  لــلــدراســات 
فـــي مــصــر مــتــوقــفــة تـــمـــامـــًا، فـــال يـــوجـــد على 
الساحة إال األحــزاب املؤيدة للنظام الحالي، 
لتضييق  تعّرضت  املــعــارضــة  فــإن  وبالتالي 
شــديــد، حــّجــم مــن قــدرتــهــا عــلــى مــمــارســة أي 
دور«. وأشار إلى أن »النظام الحالي يحاول 
الــتــضــيــيــق عــلــى املــعــارضــة إلـــى أقــصــى حــد، 
لــتــصــبــح األحــــــــزاب والـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة 
ــن يــتــجــاوز الــخــط  عـــبـــارة عـــن مــقــار فــقــط، ومـ
األحمر يتم اإلطاحة به، وأبرز مثال على ذلك 
عبد املنعم أبو الفتوح، الذي اكتشف النظام 
ــه إخـــوانـــي ويــنــســق مـــع الــجــمــاعــة  الــحــالــي أنـ
فــجــأة، بــمــجــرد إطــــالق تــصــريــحــات تــعــارض 

توجهات السيسي«.

تحذير ألماني 
فرنسي من 

مغبة االنسحاب 
من االتفاق 

)طوبياس شورتز/
فرانس برس(

ضغطت برلين لقبول 
القاهرة باستعادة طالبي 

اللجوء المرفوضين

وّجه السيسي رسائل 
للمعارضة مفادها أنه 

ليس شخصًا سياسيًا

تراجعت اإلمارات 
خطوة إلى الوراء في 
سقطرى اليمنية،  في 

ظّل احتجاج شعبي 
ورسمي واسع

)Getty( يبدي سكان سقطرى دعمهم للحكومة الشرعية

وسط  ترامب،  دونالد  قــرار  بانتظار  اإليراني  الشارع  في  ترقب  يسود 
وكالة  وبحسب  واجتماعية.  اقتصادية  انعكاسات  من  مخاوف 
إلى  ارتفع  السوداء  السوق  في  الــدوالر  سعر  فإن  برس«،  »أسوشييتد 
فرضته  الذي  السعر  من  بكثير  أعلى  وهو  الدوالر،  مقابل  ريال  ألف   70
الى حد  المزدحمة أصبحت خاوية  التسوق  الحكومة، فيما مناطق 
كبير. ونقلت عن المواطن محمد خليقي، وهو مندوب مبيعات في 

طهران، قوله »كلنا يتحدث عن مستقبل غير مضمون«.

الشارع متخّوف من التداعيات

أوضحت مصادر دبلوماسية  أن »مستشارة عبد 
الفتاح السيسي لشؤون األمن القومي السفيرة 

فايزة أبو النجا )الصورة(، وهي املسؤولة عن ملف 
التعامل مع املنظمات الحقوقية األجنبية، أبلغت 

وى، في القاهرة 
ُ
السفير األملاني يوليوس جيورج ل

بأن  قانون العمل األهلي الجديد لن تصدر الئحته 
التنفيذية حاليًا، ما يعني أنه موقوف النفاذ لحني 
حلحلة املشاكل املتعلقة بعمل املنظمات األجنبية«.

وافق مجلس النواب املصري برئاسة علي عبد العال 
)الصورة(، أمس، نهائيًا، على مشروع قانون »تنظيم 

خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا 
املعلومات«، بعد إعادة املداولة على ثالث مواد مؤجلة، 

وانتهاء املجلس إلى فرض الرقابة األمنية على 
بيانات وخطوط سير مستخدمي الشركات العاملة 

في هذا املجال، على غرار »أوبر« و»كريم«، برغم قطع 
عدد من النواب بعدم دستورية هذه الرقابة.

تجميد 
قانون 
العمل 
األهلي

تقنين 
الرقابة على 
مستخدمي 

»أوبر« 
و»كريم«

SCOOPللحديث تتمة...

الثالثاء 8  مايو/ أيار 2018 م  22  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1345  السنة الرابعة
Tuesday 8 May 2018

الثالثاء 8  مايو/ أيار 2018 م  22  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1345  السنة الرابعة
Tuesday 8 May 2018

  شرق
      غرب

شكري: فشل اجتماع 
ثالثي بشأن سّد النهضة

ــيــــة املـــصـــري  ــن وزيـــــــر الــــخــــارجــ ــلــ أعــ
ــورة(، أمـــس  ــ ــ ــــصـ ــ ســــامــــح شــــكــــري )الـ
االثنني، أن »اجتماعًا فنيًا ُعقد قبل 
ــّم وزراء  ــام فـــي أديــــس أبـــابـــا وضــ أيــ
الــــري وخـــبـــراء مــن مــصــر وإثــيــوبــيــا 
الجمود  فــي كسر  والـــســـودان، فشل 
املــفــاوضــات املتعلقة  الـــذي يــعــتــري 
بأزمة سد النهضة اإلثيوبي«. وقال 
شــــكــــري فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــع 
نظيره األوغــنــدي ســام كوتيسا في 
ما  والــســودان  »إثيوبيا  إن  القاهرة 
زاال يتحفظان على التقرير املبدئي 
ــتــــشــــاري  الـــــــذي أعـــــــده املـــكـــتـــب االســ
املـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه إلجـــــــراء الــــدراســــات 
الفنية الخاصة بآثار سد النهضة«.
)رويترز(

استمرار التحقيقات في 
ملف ريجيني

دعــــا الـــنـــائـــب الـــعـــام املـــصـــري نبيل 
ــــي نـــائـــب  ــالـ ــ ــــطـ صــــــــادق نــــظــــيــــره اإليـ
ــا جــوســيــبــي بــيــنــيــاتــونــي،  عـــام رومــ
خالل اتصال هاتفي، أمس االثنني، 
ــا إلــى  إليـــفـــاد مــمــثــل عـــن نــيــابــة رومــ
استرجاع  عملية  لحضور  القاهرة 
مترو  محطات  كاميرات  تسجيالت 
األنـــفـــاق، وذلـــك ارتــبــاطــا بمجريات 
مقتل  قضية  في  املتعثرة  التحقيق 
ريجيني  جوليو  اإليطالي  الطالب 
فــي الــقــاهــرة، مــنــذ أكــثــر مــن عــامــني. 
ومن املقرر أن تبدأ عملية استرجاع 
ــوم 15 مـــايـــو/أيـــار  ــ الــتــســجــيــالت يـ
عدد  بمساعدة  القاهرة  في  الحالي 

من الخبراء األجانب.
)العربي الجديد(

»العفو« الدولية تتهم  
مصر باحتجاز سجناء

التي  الدولية  العفو  منظمة  اتهمت 
تتخذ من لندن مقرًا، أمس االثنني، 
»احـــتـــجـــاز ســـجـــنـــاء بــتــهــم  مـــصـــر بــــ
ذات دوافـــــع ســيــاســيــة فـــي الــحــبــس 
االنفرادي لفترات طويلة وتعّرضهم 
لــســوء املــعــامــلــة الــجــســديــة«، قــائــلــة 
فـــي تــقــريــر لــهــا إن »هــــذه املــمــارســة 
قــد تــصــل إلـــى الــتــعــذيــب«. وأشـــارت 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ املــــنــــظــــمــــة غـــــيـــــر الـ
ــص تــقــريــرهــا الـــصـــادر إلـــى أن 

ّ
مــلــخ

»عشرات من نشطاء حقوق اإلنسان 
والــصــحــفــيــني وأعــــضــــاء املــعــارضــة 
االنــفــرادي  الحبس  فــي  املحتجزين 

يتعرضون ألذى جسدي مروع«. 
)فرانس برس(

فتح ترفض 
استقالة القدوة

أكد نائب رئيس حركة »فتح« محمود 
ــنــــني، أنــــه »بــعــد  الـــعـــالـــول، أمــــس االثــ
التشاور مع الرئيس محمود عباس، 
للحركة،  املــركــزيــة  اللجنة  وأعــضــاء 
ــقـــدوة  تــــم رفـــــض اســـتـــقـــالـــة نـــاصـــر الـ
ــــورة(«. وأوضـــــح فـــي تــصــريــح  ــــصـ )الـ
ــه، أن »الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــلــحــركــة،  لــ
ــا املـــقـــبـــل،  ــهـ ــمـــاعـ ــتـ ــــي اجـ ســـتـــبـــحـــث فـ
كــتــاب  فــــي  ــتـــي وردت  الـ الــحــيــثــيــات 
لعة، 

ّ
مط وكانت مصادر  االستقالة«. 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  قـــد كــشــفــت لـــ
ــقـــدوة تــأتــي عــلــى خلفية  »خـــطـــوة الـ
خــالفــات حــادة حدثت خــالل انعقاد 
للمجلس  والعشرين  الثالثة  الــدورة 

الوطني الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

السلطة الفلسطينية 
تتوجه للجنائية الدولية

أعــلــن رئــيــس هيئة شـــؤون األســـرى 
واملــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة عــيــســى 
ــه »ســيــتــّم  قـــراقـــع، أمــــس االثـــنـــني، أنــ
الــــتــــوّجــــه إلـــــى املـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة فــي 11 مــايــو/أيــار الحالي 
لرفع دعاوى قضائية على إسرائيل 
ومــســائــلــتــهــا عــلــى جــرائــمــهــا بحق 
ــــي تــصــريــح  شـــعـــبـــنـــا«. وأوضـــــــــح فـ
الرسمية  فلسطني«  إلذاعـــة »صــوت 
الدولية  الجنائية  إلــى  »الــتــوجــه  أن 
يأتي ضمن خطوات أخرى يتوجب 
على الجانب الفلسطيني اتخاذها«.
)العربي الجديد(



تيار  فانكسر  كبيرة،  تطورات  إلى  لبنان  في  البرلمانية  االنتخابات  انتهت 
المستقبل في عقر داره، كذلك تلقى شريكه التيار الوطني الحر إنذارًا 

شعبيًا، فيما كان حزب القوات اللبنانية يحقق تقدمًا كبيرًا

تمكنت حركة 
»النهضة« من 

تصدر االنتخابات 
البلدية التونسية، 

لتكرّس بذلك 
قدرتها في 

الحفاظ على 
رصيدها الشعبي 

رغم التعثر 
الحكومي، لكن 

الحركة التي تدرك 
طبيعة التوازنات 

في البالد، بدت 
حريصة على 

توجيه تطمينات 
مبكرة، تحديدًا 
لـ»نداء تونس«، 
وسط توقعات 

باعتماد التوافق 
وتشكيل مجالس 

بلديات ائتالفية

45
سياسة

مــراد وأســامــة سعد وربما فــؤاد مخزومي، 
ــواب مــســيــحــيــن مــحــســوبــن عــلــى حــزب  ــ ونـ
موسى،  وميشال  منصور  ألبير  مثل  الــلــه، 
وربـــمـــا نــــواب كــتــلــة الـــعـــزم بــرئــاســة نجيب 
ميقاتي )4 نواب(، ونواب آخرين مثل طالل 

إرسالن من حلفاء حزب الله.

انكسار المستقبل
مـــا حــصــل فـــي لــبــنــان بــعــد ظـــهـــور نتيجة 
ــدًا. ومــصــطــلــح كبير  ــ االنـــتـــخـــابـــات كــبــيــر جـ
لكنه  خــطــيــر،  تعبير  عليه  كــثــيــرون  يفضل 
ع شكل 

ّ
في كل األحــوال مهم للغاية في توق

الــبــلــد  لـــهـــذا  املــســتــقــبــلــيــة  الــداخــلــيــة  اإلدارة 
بنحو  املديون  واقتصاده  دولته  في  الهش 
املهزوز  األهــلــي  وسلمه  دوالر،  مليار  مائة 
دومــــا، وعــالقــات جــمــاعــاتــه الــطــائــفــيــة، وفــي 
عــالقــات هـــذا الــبــلــد وجــمــاعــاتــه مــع الــخــارج 
القريب والبعيد، في عز االنقسام اإلقليمي 
السعودي اإليراني، والخراب العربي، وسط 
طبول حرب يشكل حزب الله طرفا رئيسيا 

 فيها حن تحصل، أو إذا حصلت.
ً
محتمال

انكسر تيار املستقبل، في عقر داره، وخسر 
أكثر من نصف مقاعده. كذلك شريكه حليفه 
الــوطــنــي  الـــتـــيـــار  أي  مــنــذ 2016،  املــســتــجــد 
الـــحـــر )أســـســـه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة(، الـــذي 
إنـــذارًا شعبيا  تلقى  باسيل،  يرأسه جبران 
ســيــاســيــا، لتهتز فــي لــبــنــان »تــســويــة سعد 
أدارت هذا  التي  باسيل«  جــبــران  الــحــريــري 
إلى  فــرض وصـــول ميشال عــون  البلد منذ 
في  الحريري  تثبيت سعد  مقابل  الرئاسة، 
رئاسة الحكومة، بصفقات سياسية إلدارة 
الدولة على قاعدة تقاسم السلطة بن هذين 
الــطــرفــن، بــمــوافــقــة حـــزب الــلــه وحــركــة أمــل 
والحزب التقدمي االشتراكي، شرط تحييد 
الله وحربه السورية  موضوع سالح حزب 

عن أي نقاش جدي.
ــة  ــريـ ــريـ ــحـ ــــخ »الـ ــاريـ ــ ــــي تـ ــلــــمــــرة األولـــــــــى فـ ولــ
الحكومة  رئيس  أسسها  التي  السياسية« 
الراحل رفيق الحريري في 1992، خسر تيار 
اللبنانين،  ة 

ّ
للسن األكبر  املمثل  املستقبل، 

محورين  بــن  املنطقة  انقسام  عناوين  فــي 
إيراني وسعودي. وهو ما يخشى كثيرون 
أن يـــعـــّمـــق مــــن األزمـــــــة الـــطـــائـــفـــيـــة فــــي هـــذا 
مــن شعور  تفاقم  ربــمــا  النتائج  ألن  الــبــلــد، 
ية 

ّ
السن الطائفة  فيها  تمر  التي  املظلومية 

املنطقة  فــي  ملــا يحصل  لبنان، كامتداد  فــي 
للنفوذ  الهائل  التوسع  العربية عموما مع 
ــع دول عــربــيــة.  ــ ــــي املـــبـــاشـــر فــــي أربــ ــرانـ ــ اإليـ
ــــع نيل  شـــعـــور مــظــلــومــيــة ربـــمـــا يـــعـــززه واقـ
أعلى عدد  العاصمة،  الله في  مرشح حــزب 
من األصوات على اإلطالق، أكثر من أصوات 
سعد الحريري شخصيا، علما أن الغالبية 
ية.

ّ
الديمغرافية الساحقة في بيروت هي سن

ناقوس خطر
ــن الـــصـــدفـــة أن تــهــتــم الــصــحــف  ــم يــكــن مـ ولــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــعـــــاملـــــيـــــة، اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة واألمـ
والفرنسية خصوصا، بنتيجة االنتخابات، 
والــعــربــيــة الــســعــوديــة تــحــديــدًا، لــتــرى فيها 
نـــاقـــوس خــطــر مـــن انــتــفــاخ قــــوة حــــزب الــلــه 
وإكمال فــرض سيطرته على هــذا البلد من 
داخل مؤسساته الدستورية، بعدما هيمن 
داخــل  »الــدولــة  بالسالح وبما يسمى  عليه 
الــدولــة«. وفــي هــذا التوصيف الــعــام، شيء 
مــن الــصــحــة، ذلـــك أن حـــزب الــلــه الـــيـــوم، مع 
حــلــيــفــه الــلــصــيــق حــركــة أمــــل وحــلــفــائــه من 
خــــارج الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، مــّمــن يــؤيــدونــه 
وبعض  بالكامل  الخارجية  سياساته  فــي 
انتصارًا  كلها، حقق  أو  الداخلية  سياسته 
ثلث  اللصيقن،  مع حلفائه  كبيرًا بحجزه، 
عـــدد مــقــاعــد الــبــرملــان )أكــثــر مــن 42 نــائــبــا(، 
املعطل  بالثلث  لــبــنــان  فــي  مــا يسمى  وهـــو 
أي  تمرير  يعرقل  أن  لصاحبه  يتيح  الـــذي 
مشروع قانون ال يرغب به. وهؤالء الحلفاء 
»املــضــمــونــون« بــالــنــســبــة لــحــزب الــلــه أمـــل، 
يتألفون من نواب الحزب القومي السوري 
 3( املـــردة  وتــيــار   )3 أو  )نائبان  االجتماعي 
نواب( وتيار فيصل كرامي )نائبان( وحزب 
ة من حلفاء 

ّ
البعث )نائب واحد( ونواب سن

حزب الله، مثل الوليد سكرية وعبد الرحيم 
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أكــثــر مــن نــصــف مــقــاعــد الــعــاصــمــة بــيــروت، 
وأكـــثـــر مـــن نــصــف مــقــاعــد طــرابــلــس )ثــانــي 
)ثالث  صيدا  مقاعد  ونصف  مدينة(،  أكبر 
الــحــريــري،  أكـــبـــر مـــديـــنـــة(، مــســقــط رأس آل 
ونصف مقاعد البقاع الغربي، وهي املناطق 
ــيــة، ملــصــلــحــة خــصــوم 

ّ
ذات الــغــالــبــيــة الــســن

مقاعد  بعشرة  فـــازوا  نفسها،  الطائفة  مــن 
من  املستقبل  لتيار   18 أو   17 مقابل  ية 

ّ
سن

في  الطائفة  لهذه  مقعدًا   27 مجموع  أصــل 
املذهبي  التقسيم  وفـــق  الــلــبــنــانــي  الــبــرملــان 
الــــذي يــخــصــص لــلــشــيــعــة أيــضــا 27 مقعدًا 

وللموارنة 34 كرسيا.
وقــبــل بـــدء خــــروج نــتــائــج االنــتــخــابــات إلــى 

العلن، بدأ خصوم تيار املستقبل، من حزب 
الــلــه وحــركــة أمــل والــفــائــزيــن الــجــدد ضــد آل 
الــحــريــري، بالتلميح إلــى أنــه لــم يعد يحق 
للحريري أن يكون املرشح الوحيد لرئاسة 
السياسي  الرمز  يعد  لم  أنــه  بما  الحكومة، 
الــوحــيــد لــطــائــفــتــه، بـــل مــجــرد »مــتــقــّدم بن 
في  لتقليد سياسي  تغيير  وهــذا  أقــويــاء«، 
لــبــنــان حــصــر رئــاســة الــحــكــومــة بالحريري 
وتـــيـــاره، إال فـــي حــــاالت انــتــقــالــيــة مـــع عمر 
كـــرامـــي وســلــيــم الـــحـــص ونــجــيــب مــيــقــاتــي 
ــم تــكــن ســــوى اســتــثــنــاءات  ــام ســـــالم، لـ ــمـ وتـ
ــيـــة«  ــقـ ــّبـــت »الـــــقـــــاعـــــدة«، أي قــــاعــــدة »أحـ ــثـ تـ

الحريري وحزبه برئاسة الحكومة.

خسائر رمزية
صحيح أن عـــدد مــقــاعــد الــتــيــار الــعــونــي لم 
يــنــخــفــض، بــل زاد ربــمــا، مــع حــوالــي 25 أو 
26 مــقــعــدًا، لــكــنــه تــلــقــى خــســائــر رمـــزيـــة في 
فانخفض  داره،  عقر  عتبر 

ُ
ت كــانــت  مناطق 

عـــــدد األصـــــــــوات الــــتــــي حـــصـــدهـــا عـــــدد مــن 
ــوزه، لــتــصــبــح كــتــلــتــه الــبــرملــانــيــة الــيــوم  ــ ــ رمـ
مؤلفة بنصفها على األقــل، من حلفاء ومن 
رجـــال أعــمــال، ولــيــس مــن حزبين عونين، 
وهــؤالء خسروا مقاعد شديدة األهمية في 
لبنان  في  املسيحية  الغالبية  ذات  املناطق 
)بعبدا، شرق بيروت، وزحلة، شرق لبنان، 
واملنت، شرق بيروت، وجزين، جنوب لبنان، 

وكسروان جبيل في شمال بيروت(. صحيح 
أن جبران باسيل، الذي يكاد ال يجد حليفا 
وصديقا في لبنان غير سعد الحريري، فاز 
الــبــتــرون )شــمــال(، بعد  بمقعد فــي مدينته 
2005 و2009،  فـــي  لـــه  كــبــيــرتــن  خــســارتــن 
غير أن نــواب حزبه نالوا عــدد أصــوات أقل 
بكثير مما كان التيار الوطني الحر يتأمله، 
فــي مناطق مهمة  وخــســر عــدد كبير منهم 
وبالنتيجة  الــعــونــي.  للتيار  بالنسبة  جــدًا 
ــن نـــجـــوم الــكــتــلــة الــبــرملــانــيــة  صـــــار عـــــدد مــ
أعمال ال  رجــال  العوني، عبارة عن  للحزب 
عــالقــة ســابــقــة لــهــم مــع هـــذا الــتــيــار، ويمكن 
لهؤالء أن ينقلوا والءهم السياسي بسهولة 

إلى معسكرات أخرى.
فــي مــقــابــل هـــذه الــخــســارة واإلنــــــذار، سجل 
ــيـــادة سمير  ــقـ ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة )بـ حــــزب الــ
ــه ربـــمـــا  ــ ــيـــرًا جــــــدًا لـ ــبـ ــجـــع( انــــتــــصــــارًا كـ ــعـ جـ
يــكــون األكــبــر فــي هــذه الــــدورة، إذ رفــع عدد 
ليصبح   ،15 إلــــى   6 مـــن  الــحــزبــيــن  نـــوابـــه 
لتيار  املسيحي  الــشــارع  فــي  منافسا جــديــا 
ــون، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن  ــ جـــبـــران بــاســيــل وعـ
قليلة  )القوات( كانت  الحزب  تحالفات هذا 
خصوصا  طــائــفــيــا،  املختلطة  املــنــاطــق  فــي 
بـــعـــدمـــا اتـــهـــم الــــحــــريــــري جــعــجــع وحـــزبـــه، 
السعودية  لــدى  عليه  املحرض  دور  بتأدية 
ــة االســتــقــالــة املــريــبــة  ــ واإلمــــــــارات خــــالل أزمـ
لسعد الــحــريــري فــي الــســعــوديــة فــي الــرابــع 
بتهمة   ،2017 الثاني  تشرين  نوفمبر/  من 
تقاعس الحريري في مواجهة حزب الله في 
إحدى أغرب األحــداث السياسية في تاريخ 

لبنان الحديث.
الطائفية  السياسية  لألطراف  بالنسبة  أما 
ــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــحـــ األخـــــــــــرى، فـــقـــد حــــافــــظ الـــ
تقريبا  الــــدرزيــــة  الــغــالــبــيــة  ذو  االشـــتـــراكـــي 
التي  الرغم من خسارته  على وضعه، على 
كـــانـــت مــتــوقــعــة لــثــالثــة مــقــاعــد ولــيــحــتــفــظ 
جنبالط  وليبقى  نيابية،  مقاعد  بثمانية 
أحـــد أعــمــدة الــســلــطــة الــطــائــفــيــة فــي لــبــنــان، 
البرملان  رئيس  التوازنات مع  أعمدة  وأحــد 
وحركة أمل، نبيه بري، في إدارة التسويات 

ــا. كــذلــك،  الــــزوايــ الــوســيــط وتـــدويـــر  وأدوار 
)كانت  مقاعد  ثــالثــة  الكتائب  حــزب  حصد 
لــه خــمــســة(، وهــو أقـــدم األحــــزاب املسيحية 
لــبــنــان، فيما أطــيــحــت وجـــوه إقطاعية  فــي 
مسيحية من البرملان الجديد، مثل بطرس 
حرب وآل سكاف وآل فتوش وآل شمعون، 
والتيار  اللبنانية  الــقــوات  حــزبــي  ملصلحة 

الوطني الحر.

سيناريوهات متعددة
بناًء على هذه الصورة العامة، صار لبنان 
اهتزت  داخليا.  عديدة  سيناريوهات  أمــام 
تــســويــة الــحــريــري بــاســيــل نتيجة خــســارة 
ــتـــزاز مــكــانــة حـــزب الــثــانــي،  تــيــار األول واهـ
وهو ما يعني أن تيار املستقبل ربما يقرر 
الـــعـــودة إلـــى مــصــالــحــة مــن خــاصــمــهــم مثل 
ــــزب ولـــيـــد جــنــبــالط  الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة وحـ
على حساب الصداقة والتحالف مع جبران 

باسيل. 
الحكومة  تــرؤس  الحريري  وإن شــاء سعد 
الــــجــــديــــدة، فـــهـــو ســـيـــكـــون بـــحـــاجـــة لــظــهــيــر 
سياسي قوي، مثل التيار العوني والقوات 
ــتــــراكــــي وحـــركـــة  الــلــبــنــانــيــة والــــحــــزب االشــ
ــكـــون بــحــاجــة  ــيـ  أمــــــل مـــجـــتـــمـــعـــن، وهــــــو سـ
لتقديم تعهدات لحزب الله بأن يكون سقف 
مــواقــفــه مــن ســالحــه ومـــن إيــــران منخفضا 
ــال منذ  ــل حــ ـــدًا مــثــلــمــا هـــو حـــالـــه عــلــى كـ جـ

سنوات.
ــة هــــويــــة رئــيــس  ــ ــ ــــت أزمـ

َّ
لـــكـــن حـــتـــى لــــو ُحــــل

أن  يرجح  الحكومة  تشكيل  فــإن  الحكومة، 
يــكــون مــهــمــة شــاقــة لــلــغــايــة فــي ظــل الــعــداء 
العوني  التيار  بــن  جــدًا  الكبير  السياسي 
ــان ال يــمــكــن أن  ــرفــ ــة أمــــــل، وهـــمـــا طــ ــركــ وحــ
الحال.  ل حكومة من دونهما بطبيعة  شكَّ

ُ
ت

وبالفعل، فور انتهاء االنتخابات، استأنف 
ــــري حــمــلــتــه ضــــد جــــبــــران بــاســيــل  نـــبـــيـــه بــ
وحــزبــه، وهـــو مــا يــدفــع كثيرين إلـــى توقع 
ل ربما رئيس الجمهورية ميشال 

ّ
أن يتدخ

ابـــنـــتـــه( أي  ــــون ملــصــالــحــة صـــهـــره )زوج  عـ
جبران باسيل مع نبيه بري، ألن الحكومة 
ـــواء عــــداء  ــ يــصــعــب أن تــتــشــكــل فــــي ظــــل أجــ
مستمرة بــن الــطــرفــن وبــن الــرجــلــن منذ 
ــــوات، وال تـــفـــعـــل األيــــــــام ســـــوى زيـــــادة  ــنـ ــ سـ

حّدتها.
االنتخابات،  لحدث  الداخلية  الــقــراءة  وفــي 
فقد سجل لبنان سابقة تاريخية. فبحسب 
بلد  طبق  أن  يسبق  لم  االنتخابات،  خبراء 
قــانــون انــتــخــابــات فــيــه شـــيء مــن النسبية 
ــثـــري،  بــعــد عـــقـــود مـــن اعـــتـــمـــاد الـــنـــظـــام األكـ
النسبي  النظام  االقتراع في  فجاءت نسبة 
نظريا أقل مما كانت عليه النسبة في آخر 
دورة جـــرت عــلــى قـــاعـــدة الــنــظــام األكـــثـــري. 
هكذا، فضح الناخبون اللبنانيون القانون 
املعتمد، ألنه لم يكن نسبيا إال باالسم، ألن 
قــاعــدة »الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي« فــيــه كرست 
الــقــاعــدة األكــثــريــة، فــجــاءت نسبة االقــتــراع 
ضــعــيــفــة، مـــع 49 فـــي املـــائـــة، فـــي مــقــابــل 54 
في املائة من املشاركة في آخر دورة اقتراع 
فــي عـــام 2009، وهـــو مــا شــّكــل صــدمــة لــدى 
الجميع من دون استثناء في لبنان، ليطلق 
زعماء تيار املستقبل والتيار العوني حملة 
ضــــد الـــشـــعـــب، مــتــهــمــن إيــــاهــــم بـــالـــخـــذالن 
درجة  إلــى  وبالبالدة،  الظهر  في  وبالطعن 
ــر الــداخــلــيــة نــهــاد املــشــنــوق )مــن  خـــرج وزيــ
ــار املــســتــقــبــل( وجــــبــــران بــاســيــل  ــيـ رمــــــوز تـ
ليحذرا الناخبن من مغبة »الشكوى« بما 

أنهم لم يصّوتوا بكثافة.

انقالب ضمن 
اللعبة اللبنانية

فوز »النهضة« في االستحقاق البلدي  التونسي

االنتخابية  الماكينات  أجمعت  أن  بعد 
مرشحتين  فوز  على  السلطة  ألحزاب 
)ممثل  وطــنــي«  »كلنا  تحالف  مــن 
في  بمقعدين  المدني(  المجتمع 
دائرة بيروت األولى، وبعد أن احتفلت 
مع  بفوزها  حداد  جمانة  المرشحة 
يعقوبيان،  بوال  الالئحة  في  زميلتها 
أمس،  النتائج  بتغيّر  الجميع  فوجئ 
واإلعالن بشكل غير رسمي عن خسارة 
حداد. وأمام هذا الواقع، نفذ أنصار 
اعتراضيًا  تحركًا  المدني  المجتمع 
مرددين  الداخلية،  وزارة  مقر  أمــام 
بتزوير  اتــهــامــات  تتضمن  شــعــارات 

النتائج.

اتهامات بالتزوير
الغالف

أرنست خوري

نــــصــــف انـــــقـــــالب لــــكــــن مـــــن داخـــــل 
قــانــون الــلــعــبــة، هــو مــا حــصــل في 
اللبنانية  الــنــيــابــيــة  االنــتــخــابــات 
التي جرت يوم األحد السادس من مايو/ أيار 
2018 مع الخسارة الكبيرة التي مني بها تيار 
املستقبل )حصل على 17 أو 18 نائبا مقابل 
36 حالين مــن أصــل 128(، واإلنــــذار الجدي 
الذي تلقاه التيار الوطني الحر )تيار رئيس 
الجمهورية ميشال عون(، والفوز الذي حققه 
ثنائي حزب الله حركة أمل، والذي ال ينافسه 
ناله حزب  الــذي  الكبير  االنتصار  إال  أهمية 
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، مــنــافــس الــتــيــار الــعــونــي 
عــلــى الــتــمــثــيــل املــســيــحــي، والــحــلــيــف ملــحــور 

السعودية في لبنان.

اهتزت تسوية 
الحريري - باسيل التي 

أدارت البلد أخيرًا

سجل حزب القوات 
انتصارًا كبيرًا ورفع عدد 

نوابه إلى 15

انتخابات برلمانية بفضائح كثيرة ومخاوف من أيام سوداء

تكريس للقدرة على االحتفاظ بالرصيد 
الشعبي مقابل تراجع منافسيها

توّسع الثنائي الشيعي
»الــثــنــائــي  انــتــصــار مــا ُيــســمــى فــي لــبــنــان بـــ
الشيعي« لم يقتصر على ضمان احتكارهما 
املقاعد  كــل  وحصدهما  نفوذهما،  مناطق 
عــدا مقعد واحد  ما  لطائفتهما  املخصصة 
ــمــــال بـــــيـــــروت(، أي  فــــي مــنــطــقــة جــبــيــل )شــ
ــرجــم توسيعا 

ُ
26 مــن أصـــل 27 نــائــبــا، بــل ت

لسلطتهما البرملانية السياسية إلى أماكن 
ية، 

ّ
السن الطائفة  داخــل  خصوصا  جــديــدة، 

عبر حلفاء مقربن جــدًا مــن حــزب الله أمل 
فــي صــيــدا )الــجــنــوب(، وبــيــروت وطرابلس 
)الشمال(، ملزيد من إضعاف تيار املستقبل 
ــــرض شـــروط  ورئــيــســه ســعــد الـــحـــريـــري وفـ
ترأسها  )إن  حــكــومــة  رئــيــس  عــلــيــه، تجعله 
بالفعل وهو أمر مرجح( مقّيدًا في السياسة 
العامة  خياراته  وفي  والخارجية  الداخلية 

صحافي  مؤتمر  في  )الصورة(  الحريري  سعد  الحكومة  رئيس  أعلن 
 18 تعطيه  كانت  الترجيحات  أن  رغم  مقعدًا،  بـــ21  تياره  فوز  أمس 
واعترف  أقصى.  كحد  مقعدًا 
أفضل  نتيجة  على  نراهن  كنا  »أننا 
قال  لكنه  أوســـع«،  كتلة  وعلى 
إنه »سعيد« بالنتيجة. وربط تراجع 
المستقبل  ــار  ــي ت مــقــاعــد  عـــدد 
مقلًال  االنتخاب،  قانون  بطبيعة 
مستقبل  على  ذلك  تداعيات  من 
تحقيق  هو  »عملي  وقال  تياره. 
ال  ولبنان  اللبنانيين.  بين  التوافق 

يحكم إال بجميع مكوناته«.

قال األمين العام لحراك تونس اإلرادة، عماد الدايمي، في حديث مع 
»العربي الجديد«، إن الحزب الذي يقوده الرئيس التونسي السابق منصف 
على  حصل  )الصورة(  المرزوقي 
المقاعد  من  العظمى  الغالبية 
كمدنين  التونسي  الجنوب  فــي 
مرضية  نتائج  وعلى  وتطاوين، 
والمنستير  الــقــيــروان  ــر  دوائـ فــي 
ببنزرت.  دوائـــر  مــن  دائـــرة  وفــي 
المسار  بأن  سعيد  الحزب  أن  وأكد 
أنّه  وأوضــح  نجح.  الديمقراطي 
مما  أفضل  تقديم  باإلمكان  كان 

كان، لكنهم سعداء بما تحقق.

الحريري يعترف بتراجعه

نجاح المسار الديمقراطي

االنتخابات البلدية هي األولى من نوعها بعد الثورة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ُسجلت نسبة اقتراع ضعيفة قاربت 49 في المائة )حسين بيضون(

هذه  بــصــدى   
ً
منشغال الغنوشي  بــدا  جهته، 

النتائج على حلفائه وخصومه، إذ كتب في 
تدوينة له على صفحته على »فيسبوك«، أن 
»الديمقراطية التونسية تعيش عرسا جديدًا 
بفضل ملحمة التوافق الوطني. وأن الشعب 
محققا  البلدية  املجالس  فــي  ممثليه  اخــتــار 
حــلــمــا انــتــظــره الــتــونــســيــون مــنــذ الـــثـــورة في 

محطة جديدة هي االنتخابات البلدية«.
»حليفه«  لـ طمأنة  رسالة  الغنوشي  ووّجــه 
نداء تونس، معتبرًا أن »املنتصر اليوم هو 
مسار التوافق الذي حمى تونس من الفتنة 
ــاده رئــيــس الجمهورية  الـــذي قـ والــتــطــاحــن 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، واملــنــهــزم هـــو كل 
راهن على الفوضى واالستئصال«. ويدرك 
الـــغـــنـــوشـــي أن فـــــــوزه قــــد يـــعـــنـــي الــهــزيــمــة 
بــالــنــســبــة لــآخــريــن وقــــد يــثــيــر مــخــاوفــهــم، 
. كما أن هذا الفوز قد يثير 

ً
املوجودة أصــال

ــارج أيــضــا وقــد  مـــخـــاوف مــراقــبــن مـــن الـــخـ
 ،

ً
ــال ــدة املـــخـــاوف املـــوجـــودة أصـ يــزيــد مـــن حـ

ــال عـــلـــى مـــرحـــلـــة صــعــبــة  ــ ــبـ ــ بـــمـــا يــعــنــي اإلقـ
بالظهور  تباشيرها  بـــدأت  مــرحــلــة  أخــــرى، 
منذ مدة، بالكشف عن نوايا لتغيير النظام 
كما  بــرمــتــه.  املشهد  تغيير  أي  االنــتــخــابــي، 

تونس ـ وليد التليلي

لم تكن االنتخابات البلدية في تونس، التي 
جــرت أول من أمــس األحــد، عــاديــة، إذ حملت 
الـــنـــتـــائـــج األولــــيــــة ألول انـــتـــخـــابـــات مــحــلــيــة 
فــي الــبــالد بعد الــثــورة )2011(، رســائــل عدة 
تـــتـــجـــاوز تـــصـــدر حـــركـــة الــنــهــضــة لــلــفــائــزيــن 
ليأتي خلفها حزب نداء تونس. وتحمل هذه 
النتائج جملة من االستنتاجات الكبيرة التي 
ستكون لها تداعيات على املشهد السياسي 
في تونس، بما يمكن أن يعني أن ما بعد هذه 

االنتخابات لن يكون كما قبلها بالتأكيد.

دالالت العزوف
ولم تأِت نسب املشاركة بجديد، فبلغت 33.7 
في املائة، وفق تأكيد الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات، أي نحو 1.796.154 صوتا، أي 
أن 67 في املائة من الناخبن قــرروا العزوف 
عــن املــشــاركــة فــي هـــذه االنــتــخــابــات، بــكــل ما 
يعنيه ذلـــك مــن اتــخــاذ مــوقــف مــن األوضـــاع 
الــســيــاســيــة فـــي تـــونـــس ومــــن األحــــــزاب ومــن 
محاوالت  جميع  ورغــم  عموما.  العام  الشأن 
األرقــام  أثبتت  املشاركة،  الناخبن على   

ّ
حــث

صــحــة املـــخـــاوف مــن عــــزوف الــنــاخــبــن التي 
كــانــت بــــرزت مــنــذ انــتــخــابــات نــائــب الــبــرملــان 
عن دائــرة أملانيا منذ أشهر. لكن رغم ذلك لم 
تكن أرقـــام املــشــاركــة يــوم األحــد كارثية على 
قــــدر تــوقــعــات املــتــشــائــمــن وقــتــهــا. حــتــى أن 
البعض اعتبر هذه النسبة معقولة ومفهومة 
فـــي ســـيـــاق األوضـــــــاع فـــي الـــبـــالد واملــتــســمــة 
بــــاالضــــطــــرابــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة واألوضـــــــــاع 
االقتصادية الصعبة. وتجعل نسبة العزوف 
فــي  واردة  ــاالت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االحـ جـــمـــيـــع  املـــرتـــفـــعـــة 
سيما  ال  املقبلة،  االنتخابية  االســتــحــقــاقــات 
مهما  معيارًا  تبقى  املاضي  األحــد  نتائج  أن 
في تحديد شعبية األحزاب من دون أن تكون 

حاسمة بشكل نهائي.
التي  الترجيحات  تمنع  لم  ذلــك،  في غضون 
كانت تتحدث عن إمكانية فوز النهضة، بما 

»أسباب  أن  »فيسبوك«،  موقع  على  تدوينة 
هـــذه الــنــتــيــجــة، أتـــت نــتــيــجــة جــبــهــة واســعــة، 
يــمــيــنــا ووســــطــــا ويـــــســـــارًا. تـــحـــالـــف مــقــدس 
ـــداد. ومــع ذلــك بقي الــنــداء صــامــدًا،  بــن األضـ
ويتأكد اليوم باعتباره قوة التوازن الحزبي 
الـــرئـــيـــســـي والــــوحــــيــــدة فــــي مـــواجـــهـــة حـــزب 
»نـــداء تونس   

ّ
أن النهضة«. وأوضـــح بسيس 

لــم يفقد أصــواتــه، إذ ال مــجــال للمقارنة بن 
مــن صـــّوت فــي انــتــخــابــات 2014 ومــن صــّوت 
 أول 

ً
في انتخابات 2018«، مضيفا أن »فصال

مــن االنــتــخــابــات الــبــلــديــة انــتــهــى، ونــمــّر بكل 
الثاني  الفصل  إلــى  النفس  فــي  تــفــاؤل وثــقــة 
رؤســاءهــا  البلدية  املجالس  ستنتخب  حــن 

وسيكون لنا فيها الحظ األوفر«.
من جهته، أعلن املدير التتفيذي لحزب »نداء 
تــونــس«، حــافــظ قــائــد السبسي، فــي تدوينة 
على صفحته الرسمية بموقع »فيسبوك«، أن 
الكلمة الفصل في  »نــداء تونس« ستكون له 
انتخاب رؤساء البلديات، وأنه »يبقى القوة 
األساسية للمحافظة على التوازن السياسي 

والحزبي كما تؤكده النتائج األولية«.

مراجعة الحسابات 
ــاء الــبــلــديــة  ــ وبــغــض الــنــظــر عـــن مــعــركــة رؤسـ
برغم  عموما  املشهد  فــي  تبقى جزئية  الــتــي 
دالالتـــهـــا، فـــإن بــقــيــة األحـــــزاب الــتــي غّيبتها 
االنــتــخــابــات ســتــكــون مـــدعـــوة إلــــى مــراجــعــة 
حــســابــاتــهــا، وربـــمـــا يــكــون االئـــتـــالف املــدنــي 
الذي ضم 11 حزبا، من بينها مشروع تونس 
)حــــــزب مــحــســن مـــــــــرزوق(، والـــبـــديـــل )حــــزب 
رئيس الــوزراء األسبق مهدي جمعة(، وآفاق 
ــذي لـــم يتمكن  ــ ــر الـ ــبـ وغـــيـــرهـــا، الـــخـــاســـر األكـ
تحالفه من تسجيل اختراق مهم مثلما كان 

يأمل مؤسسوه.
ــن قــبــل »الــنــهــضــة«  كــمــا ال يــجــب الــتــغــافــل مـ
و»النداء« وغيرها من األحزاب عند حقيقة أن 
مختلفة  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 
تـــمـــامـــا عــــن الـــبـــلـــديـــة وســـتـــكـــون ســيــاقــاتــهــا 

وأسلحتها وخطاباتها مغايرة.

صحافي،  تصريح  أول  فــي  الغنوشي،  أكــد 
أن »الـــتـــوافـــق قــــدر تـــونـــس بــســبــب الــنــظــام 
االنتخابي الذي ال يمكن أي طرف من حيازة 
األغــلــبــيــة« وســــط تــرجــيــحــات مـــن مــراقــبــن 
ــام املــقــبــلــة، إلــى  ــ ــأن تــونــس تــتــجــه، فـــي األيـ بـ
بــن حزبي  ائتالفية ســـواء  بــلــديــات  تكوين 
»النهضة« و»النداء«، و/أو بمشاركة أحزاب 
أخــــــرى ومــســتــقــلــن مــــع اخـــتـــالفـــات حــســب 

املناطق والجهات.
قناة  أجرته معه  الغنوشي، في حــوار  ولفت 
 »الشعب التونسي انتخب 

ّ
»حنبعل«، إلى أن

حزبن في املقّدمة كبيرين، وهو أمر معمول 
بــه فــي الــديــمــقــراطــيــة حـــول الــعــالــم«، مــشــددا 
أفرزتها  التي  السياسية  »الهندسة   

ّ
أن على 

بــعــد  ــابـــات ســـنـــة 2014 ســـتـــتـــواصـــل  ــتـــخـ االنـ
االنــتــخــابــات الــبــلــدّيــة، وســتــتــواصــل سياسة 
الجمهورية«،  رئيس  يدعمها  التي  التوافق 
إلــى أن »الــقــانــون يمنع أي حــزب من  مشيرا 
إلى  حاجة  في  وتونس  السياسّية،  الهيمنة 

استمرار حكم التوافق«.
ــــداء  ــائـــج حــــــزب نـ ــتـ ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، فــــــإن نـ فـ
تــونــس لــم تــكــن كــارثــيــة، وهـــو مــا أشــــار إليه 
القيادي بالحزب، برهان بسيس، معتبرًا في 

 عن 
ً
في ذلك ما نشرته »العربي الجديد« نقال

الفرنسية  لــلــدوائــر  خــاص  فرنسي  آراء  سبر 
الــرســمــيــة، أشــــار إلــــى إمــكــانــيــة كــبــيــرة لــفــوز 
الــنــهــضــة فـــي هـــذه االنـــتـــخـــابـــات، مـــن حـــدوث 
التونسية مع  السياسية  الساحة  ارتباك في 

بدء اتضاح نتائج فرز األصوات.

رسائل ودروس 
فما الذي يعنيه فوز حركة النهضة وما هي 
تــداعــيــاتــه ورســـائـــلـــه؟ تـــكـــّرس هــــذه الــنــتــائــج 
حــقــيــقــة أن حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة أصـــبـــحـــت قـــوة 
ســـيـــاســـيـــة وشـــعـــبـــيـــة حــقــيــقــيــة فــــي تـــونـــس، 
وأمــــــرًا واقـــعـــا عــلــى الــجــمــيــع. وعـــلـــى مـــن في 
الـــداخـــل والـــخـــارج الــتــعــامــل مــعــهــا بــواقــعــيــة 
أيضا وإن كانت النتائج تؤكد أن هذه القوة 
»النهضة« ستتأرجح في املدى  االنتخابية لـ
القريب واملتوسط أيضا بن املرتبتن األولى 

والثانية.
وحافظت النهضة على رصيدها االنتخابي 
ــت في 

ّ
نفسه مــنــذ االنــتــخــابــات املــاضــيــة وظــل

دائـــرة الــــ25 فــي املــائــة باستمرار. واألهـــم هو 
أن هذا الرصيد لم يتآكل رغم ضريبة الفشل 
الحكومي رغم محاوالت ضربها من الخارج 
وخالفاتها في الداخل، ما يعني محافظتها 
عــــلــــى تـــمـــاســـكـــهـــا وســـــــط تـــــراجـــــع وتــــذبــــذب 
التي  »النهضة«  أن  أيضا  وتأكد  منافسيها. 
قوائمها  إعــداد  إلــى  منافسيها  قبل  سارعت 
واالنــفــتــاح على املستقلن وإعــــداد األرضــّيــة 
الشعبية، قد نجحت في استباق التوغل إلى 
الداخل التونسي العميق، واستطاعت إقناع 

كثيرين بجدوى خطابها.
وأعــلــنــت شبكة مــراقــبــون، مــســاء األحــــد، عن 
التقديرات األولية لنتائج االقتراع في بلدية 
املائة،  بـــ30.5 في  النهضة  تونس، وتصدرت 
فــي حــن جــاء الــنــداء فــي املرتبة الثانية بـــ28 
ـــة. وكــــانــــت الـــنـــهـــضـــة مـــتـــقـــدمـــة فــي  ــائــ فــــي املـــ
بــعــض دوائــــر مــديــنــة صــفــاقــس أيــضــا، وهــي 
نتائج ذات دالالت كبيرة ومهمة في النسيج 
النتائج  هــذه  وتحمل  التونسي.  االجتماعي 

جملة من الرسائل والتداعيات على املستوى 
إذ يعتبر ذلك  النهضة،  فــي حــركــة  الــداخــلــي 
معارضيه  على  وتــيــاره  للغنوشي  انتصارًا 
بشكل قاطع، فهو بهذه النتائج يكون قد قاد 
ثانيا في  والبقاء  الفوز في 2011  إلــى  حزبه 
البرملانية،  األغلبية  إلــى  تــحــّولــه  قبل   ،2014
وجاء األول في انتخابات 2018، في انتصار 

لخياراته على حساب معارضيه.
الغنوشي  مستشار  اعتبر  السياق،  هــذا  فــي 
الـــســـيـــاســـي، لـــطـــفـــي زيـــــتـــــون، أن »الــــتــــوافــــق 
واالنـــفـــتـــاح عــلــى اآلخـــــر واملــــواقــــف املــعــتــدلــة 
وتـــحـــريـــر اإلســــــالم مـــن الــــصــــراع الــســيــاســي، 
والخط السياسي الصحيح يعود بالنهضة 
إلـــى صــــدارة املــشــهــد«، وذلــــك فــي تــغــريــدة له 
عــلــى مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«. وحـــمـــل كــــالم زيــتــون 
النهضوي، ولكنه حمل  الــداخــل  إلــى  رســالــة 
الدولي املعني  العام  الــرأي  أيضا رسالة إلى 
بــمــراقــبــة تـــطـــور اإلســــــالم الـــســـيـــاســـي، وإلـــى 
عموم األحزاب اإلسالمية في املنطقة. وشّدد 
على أن االعتدال واالنفتاح وتحرير اإلسالم 
الــخــط الصحيح  الــصــراع السياسي هــو  مــن 
الــــذي قــد يــــؤدي إلـــى تــبــنــي الــنــاخــب الــعــربــي 

لهذه األحزاب.
كــمــا رأى املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــحــركــة، 
عــمــاد الــخــمــيــري، أن »هــــذه الــنــتــائــج تعطي 
تــونــس،  فــي  للديمقراطية  املــطــلــوب  الـــتـــوازن 
والتوافق بن النهضة والنداء متواصل وهو 
راهــن  »مــن  أن  املقبلة«. ورأى  املرحلة  عــنــوان 
على ضرب النهضة باألساس، والنداء أيضا، 
 
ّ
ذلــك، ألن فــي  التوافق بينهما، فشل  وضــرب 
الــشــعــب مـــال لــلــحــزبــن األكـــثـــر واقـــعـــيـــة«. من 

67 في المائة من 
الناخبين قرروا العزوف 

عن المشاركة

الثالثاء 8  مايو/ أيار 2018 م  22  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1345  السنة الرابعة
Tuesday 8 May 2018

الثالثاء 8  مايو/ أيار 2018 م  22  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1345  السنة الرابعة
Tuesday 8 May 2018



حرب أدمغة استخبارية بين »حماس« واالحتاللتهجير ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي

67
سياسة

  شرق
      غرب

خطة استباقية 
لتأمين األنبار

بدأت القوات العراقية بتنفيذ عملية 
تنظيم  لتعقب خاليا  واســعــة  أمنية 
الــحــدود السورية،  »داعـــش« وضبط 
ــأمــــن مـــحـــافـــظـــة األنــــــبــــــار خــــالل  ــتــ لــ
البرملانية  االنــتــخــابــات  إجــــراء  فــتــرة 
املــرتــقــبــة. وقـــال مــصــدر عــســكــري في 
قـــيـــادة عــمــلــيــات الــجــزيــرة والــبــاديــة 
بـــدأت بتطبيق   »الـــقـــوات األمــنــيــة 

ّ
إن

تنظيم  خــاليــا  لتعقب  واســعــة  خطة 
»داعـــش« في أقصى غربي محافظة 
 »الــــقــــوات بـــدأت 

ّ
ــار«، مــبــيــنــا أن ــبــ األنــ

عــمــلــيــات الــتــعــقــب الــتــي نــفــذت وفــق 
معلومات استخبارية حددت أماكن 

البعض من تلك الخاليا«.
)العربي الجديد(

هاسبل أرادت التخلي
عن ترشيحها لرئاسة 

»سي آي أيه«

بوست«  »واشنطن  صحيفة  كشفت 
أن جينا هاسبل )الصورة(، مرشحة 
الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ملنصب مــديــر وكــالــة االســتــخــبــارات 
املــركــزيــة »ســـي آي أيــــه«، ســعــت إلــى 
بـــعـــد أن شــعــر  ســـحـــب تـــرشـــيـــحـــهـــا 
بعض املسؤولون في البيت األبيض 
بالقلق من أن دورها في التحقيق مع 
يمنع  قد  بهم«  املشتبه  »اإلرهابين 
تــولــيــهــا املــنــصــب. وأبــلــغــت هــاســبــل 
ــيــــض بـــأنـــهـــا ســتــتــنــحــى  الـــبـــيـــت األبــ
جانبا إذا كان ذلك سيجنبها جلسة 
التأكيد القاسية مع مجلس الشيوخ 
ــاء، لــكــن الــبــيــت األبــيــض  ــعــ غــــدًا األربــ
ضــغــط عــلــيــهــا قــبــل أن تـــوافـــق على 

االستمرار في الترشح. 
)قنا(

بيان قمة سيول وبكين 
وطوكيو لن يتضمن نزع 

السالح النووي
ــا  ــي فــــي كـــوريـ ــاســ ــرئــ ــتـــب الــ ــكـ ــد املـ ــ أكــ
البيان  أن  اإلثــنــن،  أمــس  الجنوبية، 
الذي من املتوقع أن تتبناه محادثات 
الجنوبية  الثالثية بن كوريا  القمة 
ــاء،  ــعــ ــيــــابــــان، غــــدًا األربــ والـــصـــن والــ
فــي طــوكــيــو، لــن يشمل نــزع السالح 
الـــنـــووي بــطــريــقــة كــامــلــة. إلــــى ذلـــك، 
استأنفت كوريا الجنوبية والصن، 
أمس، أول محادثات دفاعية بينهما 
ــول، لــبــحــث الــــعــــالقــــات بــن  ــيــ ــي ســ فــ
اإلقليمي  األمــن  الكوريتن، وقضايا 
الــثــنــائــي، وذلــك  الــتــعــاون  ومستقبل 

بعد انقطاع ملدة عامن.
)قنا(

ترجيح عقد قمة ترامب-
كيم في سنغافورة 

منتصف يونيو 
ذكـــــرت صــحــيــفــة »تـــشـــوســـن إيــلــبــو« 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، أمـــس اإلثــنــن، 
 الــقــمــة الــتــاريــخــيــة بـــن الــرئــيــس 

ّ
أن

األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، والزعيم 
الـــكـــوري الــشــمــالــي، كــيــم جــونــغ أون 
)الــصــورة(، ستعقد على األرجــح في 
ســـنـــغـــافـــورة فـــي مــنــتــصــف يــونــيــو/

 عن 
ً
الصحيفة نقال حزيران. وكتبت 

مــصــادر دبــلــومــاســيــة حــصــلــت على 
األميركي  املستشار  من  معلوماتها 
لـــأمـــن الـــقـــومـــي، جــــون بـــولـــتـــون، أن 
ــة ســتــعــقــد مــنــتــصــف يـــونـــيـــو.  ــمـ ــقـ الـ
ــا فــي  ــقــــدهــ إمـــــكـــــان عــ وأضــــــافــــــت أن 

سنغافورة »ازداد إلى حد كبير«.
)فرانس برس(

أفغانستان: مقتل 42 
مسلحًا بغارات على 

مواقع لطالبان
أعــلــنــت وزارة الــدفــاع األفــغــانــيــة في 
بيان أمس اإلثنن، مقتل 42 مسلحا 
ــل وإصـــابـــة 24 آخـــريـــن في  عــلــى األقــ
األحــــد على  غــــارات جــويــة منفصلة 
ــع تـــابـــعـــة لـــحـــركـــة »طــــالــــبــــان«.  ــواقــ مــ
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال مــســؤولــون إن 
الشرطة األفغانية قتلت بالرصاص 
فيما  كـــان يستعد  انــتــحــاريــا  أمــــس، 
يـــبـــدو لــلــهــجــوم عــلــى مـــركـــز لــلــتــبــرع 

بالدم في وسط العاصمة كابول.
)قنا، رويترز(

حمص ـ خضر العبيد

الشمالي  ريفي حمص  تهجير  عملية  بــدأت 
وحماة الجنوبي، أمس اإلثنن، مع توقعات 
بــــأن تــســتــمــّر خــــالل األيــــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة، 
ــــرم الــثــالثــاء  ــــذي أبـ ــــك تــنــفــيــذًا لــالتــفــاق الـ وذلـ
ــاٍط روس والــهــيــئــة الــتــي  ــبـ املــــاضــــي، بـــن ضـ
فاوضت عن الريفن الواقعن وسط سورية، 
السورية  املعارضة  عليهما  وكانت سيطرت 
قــبــل نــحــو ســـت ســـنـــوات، قــبــل أن يــدخــال في 
اتفاقيات »خفض التصعيد« السنة املاضية.

ومــنــذ صــبــاح أمــس اإلثــنــن، دخــلــت حافالت 
إلــى مدينة الــرســن، كبرى مــدن ريــف حمص 
الشمالي، حيث تجّمع املئات هناك ليستقلوا 
الــحــافــالت، والــذيــن يــشــّكــلــون الــدفــعــة األولـــى 
الــتــي غـــــادرت نــحــو مــديــنــة جــرابــلــس بــريــف 
حــلــب. ولــيــس مــعــروفــا، حتى الــســاعــة، العدد 
الشمالي  ريفي حمص  الــذي سيغادر  الكلي 
وحماة الجنوبي نحو ريف حلب، إذ لم تتم، 

صالح النعامي

كــشــف االنــفــجــار، الــــذي أفــضــى الــســبــت إلــى 
استشهاد ستة من عناصر »كتائب القسام«، 
الــــجــــنــــاح الــــعــــســــكــــري لــــحــــركــــة »حـــــمـــــاس«، 
ــوه  ــن بـــعـــض مــــن وجــ وســـــط قـــطـــاع غــــــزة، عــ
االحتالل  بن  االستخبارية  األدمغة  معركة 
واملـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فــعــلــى الـــرغـــم من 
واملتمثلة  تكّبدتها،  التي  الكبيرة  الخسارة 
في سقوط ستة من قادتها امليدانين، إال أن 
»كتائب القسام« اعتبرت الظروف التي قادت 
إلى االنفجار إنجازًا أمنيا واستخباريا من 
ظت 

ّ
الطراز األول. ومع أن »القسام« قد تحف

عن نشر تفاصيل حول حقيقة ما جرى، إال 
أن الحديث يدور عن تمّكنها من الكشف عن 
منظومة تجهيزات وبنى استخبارية مادية 
الحقا  وتبّن  املنطقة.  في  إسرائيل  زرعتها 
أن استخبارات االحتالل قامت بتفخيخ هذه 
املنظومة لتنفجر أثناء أي محاولة لتفكيكها 
وتحييدها، وهذا ما أدى إلى مقتل عناصر 

حتى مساء أمس اإلثنن، عملية تسجيل كافة 
أسماء الذين سيتم نقلهم إلى شمال سورية، 
مــع تــوقــعــات بـــأن يــصــل الــعــدد إلـــى أكــثــر من 
خــمــســة وعــشــريــن ألـــف شــخــص مــن مجموع 

السكان البالغ نحو ثالثمائة وخمسن ألفا.
ونـــّص االتــفــاق، الـــذي أبـــرم الــثــالثــاء املــاضــي، 
عــلــى تــســلــيــم الــفــصــائــل الــعــســكــريــة الــتــابــعــة 
للمعارضة سالحها الثقيل، وهو ما تم منذ 
أيام، على أن يتم نقل عناصرها غير الراغبن 
فــي »الــتــســويــة«، مــع املــدنــيــن الــذيــن رفــضــوا 
الرضوخ لشروط »املصالحة« مع النظام، في 
حــافــالٍت إلــى مناطق »درع الــفــرات« في ريف 
حــلــب. كــذلــك، نـــّص االتـــفـــاق عــلــى أن يلتحق 
اإللــزامــيــة«،  الخدمة  عــن  فون 

ّ
»املتخل الــذكــور 

بقوات النظام خالل مدة ستة أشهر. كما أنه 
املدنين  السكان  الــســالح مــن  ملــن حمل   

ّ
يحق

أن يدخل في »املصالحة«، لكن يتوّجب عليه، 
وفق ذلك، أن يلتحق بقوات النظام.

عــدٌد كبير من سكان ريفي حمص  ويخشى 
الشمالي وحماة الجنوبي مغادرة مناطقهم 
إلى شمالي سورية ألسباب عدة،  واالنتقال 
 لهم عقارات وأراضي في مناطقهم 

ّ
أبرزها أن

 عن 
ً
األصلية ال يريدون التفريط فيها، فضال

أن االنــتــقــال إلـــى مــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري، 
لهم،  بالنسبة  املــجــهــول  إلـــى  الـــذهـــاب  تعني 
مخيمات،  فــي  بــدايــة  بعضهم  سيقيم  حــيــث 
 معظمهم على قناعة بأنهم إن 

ّ
 عن أن

ً
فضال

غادروا لن يتسنى لهم العودة إطالقا.
 في الحافالت 

ً
أّما الذين اعتزموا املغادرة فعال

فـــإن معظمهم يرفض  إلـــى شــمــالــي ســـوريـــة، 
الدخول في نظام »التسويات واملصالحات«، 

الريفن، مدينة الرسن وتلبيسة وقرى سهل 
الحولة. وشهدت هذه املناطق معارك كثيرة، 
تحت  بقيت  لكنها  املاضية،  السنوات  خــالل 
ســيــطــرة املــعــارضــة الــســوريــة، قــبــل أن تشهد 
هــدوءًا نسبيا، بعد أن أدرجــت ضمن مناطق 
أن  إلــى  املــاضــيــة،  السنة  التصعيد«  »خــفــض 

»الــقــســام«. ويــســتــدل مــن ذلــك أن الــهــدف من 
وراء زرع هــذه املــنــظــومــة، الــتــي يــرجــح أنها 
محاولة  هو  ومراقبة،  تنصت  أجهزة  تضم 
على  املعلوماتية  السيطرة  تحقيق  ضمان 
منطقة يعتقد االحتالل أنها تشهد تحركات 

لرجال املقاومة.
أنماط  الحادثة األضـــواء على  ط هــذه 

ّ
وتسل

االستخبارات  تبذلها  التي  السرية  الجهود 
االستخبارات  جهاز  سيما  ال  اإلسرائيلية، 
الداخلية »الشاباك« أو شعبة االستخبارات 
الــعــســكــريــة »أمـــــان«، لــتــأمــن الــحــصــول على 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة تــســاعــد عــلــى رصــد 
تــحــركــات املـــقـــاومـــة وعـــنـــاصـــرهـــا، ومــراقــبــة 
العسكرية.  القوة  ملراكمة  الهادفة  جهودها 
ومـــن الـــواضـــح أن مــســارعــة االحـــتـــالل لنفي 
ـــى عــدم  ــن االنـــفـــجـــار هــــدف إلـ مــســؤولــيــتــه عـ
ــل عـــلـــى اإلنــــجــــاز الــــــذي حــقــقــتــه  ــيـ تـــوفـــيـــر دلـ

املقاومة الفلسطينية.
الــفــلــســطــيــنــيــة أن فككت  لــلــمــقــاومــة  وســـبـــق 
العديد من البنى املادية االستخبارية التي 
زرعــهــا االحــتــالل فــي أرجـــاء الــقــطــاع، لكن ال 
تــوجــد لــلــمــقــاومــة مصلحة فــي اإلعــــالن عن 
هذه اإلنجازات حتى ال يستخلص االحتالل 

العبر من ذلك.
وأكد خبير أمني تحدث لـ«العربي الجديد«، 
لــم يرغب فــي الكشف عــن هويته، أنــه سبق 
الستخبارات االحتالل أن قامت برمي قطع 
خشبية صغيرة قبالة منازل تعود لبعض 
ــتــــوت هــذه  ــقـــطـــاع، واحــ الــشــخــصــيــات فـــي الـ
الــقــطــع عــلــى تــجــهــيــزات اســتــخــبــاريــة تتلف 
ــهــــدف إلـــى  بـــعـــد فـــتـــرة قـــصـــيـــرة نــســبــيــا، وتــ

وسبق  الشخصيات.  هــذه  تحركات  مراقبة 
لوسائل إعالم إسرائيلية وغربية أن أشارت 
إلى أنه قبل أن يتم تطبيق اتفاقية أوسلو، 
وإعــــادة تموضع قـــوات االحــتــالل فــي قطاع 
إلى  اإلسرائيلية  االستخبارات  غــزة، عمدت 
االستخبارية،  التجهيزات  مــن  الكثير  زرع 
وضمنها كاميرات تصوير مخفية وأجهزة 
الرسمية  املــؤســســات  فــي  تــنــصــت، ال سيما 
واإلدارات، التي افترض االحتالل أن السلطة 
الفلسطينية ستباشر عملها منها. وحسب 
فإن  اإلسرائيلية،  اإلعــالم  وسائل  ذكرته  ما 
االحــتــالل عمد إلــى اإلجــــراءات نفسها قبيل 
ــام 2005،  ــك االرتــــبــــاط« عــ تــطــبــيــق خــطــة »فــ
والتي انسحب خاللها الجيش اإلسرائيلي 
القطاع وقــام بتفكيك املستوطنات  كليا من 

اليهودية هناك.
وإلى جانب التجهيزات السرية، فإن إسرائيل 
ف تقنيات استخبارية بشكل معلن في 

ّ
توظ

أسراب  مثل  االستخبارية،  املعلومات  جمع 
التي تتعاقب على  الطائرات من دون طيار 
أجــواء قطاع غــزة، إلــى جانب نشر مناطيد 
ــراف الشرقية  ــ الــتــصــويــر الــكــبــيــرة عــنــد األطـ

الرغم من أن »الشاباك«  الــحــدود. وعلى  من 
ــذ الـــجـــهـــود  ــيـ ــفـ ــنـ ــقــــاســــمــــان تـ ــتــ و«أمـــــــــــــــان« يــ
الفلسطينية  األراضــــــي  فـــي  االســتــخــبــاريــة 
املحتلة، إال أن »أمــان« تــؤدي الــدور الرئيس 
في زرع التجهيزات االستخبارية. وتضطلع 
وحــــدة »ســيــيــرت مــتــكــال« )ســـريـــة األركـــــان( 
التي تتبع مباشرة لقائد »أمان«، بدور كبير 
فــي زرع الــتــجــهــيــزات املــاديــة االســتــخــبــاريــة 
مــن خــالل التسلل إلــى أرض »الــعــدو« وزرع 

العتاد واالنسحاب.
ــيــــس الـــــــــــــوزراء، وزيــــــــر الـــحـــرب  ــــرق رئــ ــطـ ــ وتـ
ورئــيــس هيئة أركــــان الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
بــــاراك، فــي سيرته الذاتية  األســبــق، إيــهــود 
الــتــي صــــدرت أخـــيـــرًا، إلــــى بــعــض عمليات 
زرع التجهيزات االستخبارية التي قام بها 
كــان ضابطا في »سييرت  شخصيا عندما 
متكال« وقائدًا لها بعد ذلك مطلع وأواسط 

سبعينيات القرن املاضي. 
لــكــن إلـــى جــانــب الــتــجــهــيــزات االســتــخــبــاريــة 
ــات الــتــنــصــت  ــيـ ــلـ ــمـ ــــســــتــــخــــدم فـــــي عـ

ُ
الــــتــــي ت

اإلسرائيلية  االستخبارات  فإن  والتصوير، 
عمدت أيضا إلى استخدام هذه التجهيزات 
فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال. فــعــلــى سبيل 
ــابــــاك« يــحــيــى عــيــاش،  ــال، اغـــتـــال »الــــشــ ــثــ املــ
القيادي في كتائب »القسام«، عام 1996 من 
خالل تفجير هاتف تبّن أنه مفخخ، بعدما 
قـــام أحـــد الــعــمــالء بــإيــصــالــه لـــه بــشــكــل غير 
مــبــاشــر. وفـــي الــعــام 2002، تــم اغــتــيــال عــدد 
من قيادات »كتائب القسام« أثناء انشغالهم 
بــفــحــص طـــائـــرة مــســيــرة مــفــخــخــة أوصــلــهــا 

إليهم تاجر سالح.

 النظام سينتقم منهم الحقا، 
ّ
إذ يعتقدون أن

خــصــوصــا أولــئــك الــذيــن كــانــت لــهــم مشاركة 
خالل  ضــده،  العسكرية  العمليات  فــي  فّعالة 
 قضية 

ّ
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة. كــمــا أن الـــســـنـــوات 

إجـــبـــار الــشــبــاب مــمــن هـــم فـــي ســـن »الــخــدمــة 
الــعــســكــريــة« عــلــى االلــتــحــاق بــقــوات الــنــظــام، 
خــالل مــدة ستة أشهر، تلعب دورًا كبيرًا في 
إقــبــال عــدد كبير مــن الــشــبــاب على املــغــادرة، 
لــرفــضــهــم االلـــتـــحـــاق بــالــخــدمــة ضــمــن قـــوات 

النظام.
ومـــنـــاطـــق ريــــف حــمــص الــشــمــالــي مـــع ريــف 
ــــت تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ــانـ ــ ــاة الــــجــــنــــوبــــي، كـ ــ ــمـ ــ حـ
سنوات،  ست  نحو  منذ  السورية،  املعارضة 
وتــعــتــبــر أشـــهـــر املـــــدن والـــبـــلـــدات فـــي هــذيــن 

تفّرغ النظام والروس لها بعد انتهاء معارك 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، الــشــهــر املــاضــي، وأنــــذروا 
أو  بــالــحــرب،  إّمـــا  فيها  العسكرية  الــفــصــائــل 
بتسليم املناطق كافة التي يسيطرون عليها، 

وهذا ما حصل في اتفاق الثالثاء املاضي.
وتـــبـــرز فـــي مــنــاطــق ريــــف حــمــص الــشــمــالــي، 
ــن قــــــوات الــــنــــظــــام، وهـــم  قــضــيــة املـــنـــشـــقـــن عــ
باملئات، إذ تشير اإلحصائيات املتوافرة إلى 
وجــود نحو خمسمائة ضابط منشق، وهم 
الــتــي ُيطلق عليها  الــرســن  أبــنــاء مدينة  مــن 
 عن وجــود مئات 

ً
»عاصمة املنشقن«، فضال

املــنــشــقــن اآلخــــريــــن مـــن املـــجـــنـــديـــن. وعــلــمــت 
»العربي الجديد« من مصادرها، أن الضباط 
الروس الذين تولوا عملية التفاوض في ريف 
حمص الشمالي، يحاولون أن ال يخرج عدد 
كبير، سواء من املدنين أو مقاتلي الفصائل، 
إلـــى ريـــف حــلــب، إذ قـــّدمـــوا ضــمــانــات كثيرة 
للمنشقن  ذلــك  فــي  الــبــقــاء، بما  تشّجع على 

عن قوات النظام.
 »الـــقـــيـــادة الــروســيــة في 

ّ
وقـــالـــت املـــصـــادر إن

سورية تريد استثمار وجود األعداد الكبيرة 
من الشباب القادرين على حمل السالح، في 
ريــفــي حــمــص الــشــمــالــي وحـــمـــاة الــجــنــوبــي، 
التي تعاني  النظام،  قــوات  إلــى  كــي تضّمهم 
ــا نـــزيـــفـــا حــــــادًا فــــي أعـــــــداد املــقــاتــلــن.  ــاســ أســ
ــــروس يـــحـــاولـــون تــصــديــر صـــورة   الــ

ّ
كــمــا أن

بالتركيبة  اإلخـــالل  عــدم  على  يعملون  أنــهــم 
الــديــمــغــرافــيــة، لــلــمــنــاطــق الـــتـــي كـــانـــت تحت 
ســيــطــرة املـــعـــارضـــة، وبـــاتـــت تــحــت ســيــطــرة 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة مــؤقــتــا لحن 

تسليمها لقوات النظام«.

اشتباكات الفصائل 
في الباب

تمهيد 
لضربات في 

سورية

الحر إثر خالف مع عائلة نافذة في املدينة، 
اقتتال باألسلحة املتوسطة أدى  إلى  تطور 
إلــى مقتل مــدنــيــن. وأكـــدت مــصــادر محلية 
أن »االقتتال توقف بعد انتشار قوات فصل 
الــفــرات، والتي دخلت  من قــوات عملية درع 
العنيفة بــن كل  املــعــارك  إلــى املدينة، لوقف 
مـــن فــصــائــل أحـــــرار الــشــرقــيــة الــتــي يــنــحــدر 
معظم مقاتليها من محافظة دير الــزور في 
شرقي سورية، وجيش اإلسالم الذي وصل 
ــو آٍت مـــن الــغــوطــة  إلـــى املــنــطــقــة حــديــثــا، وهـ
الــشــرقــيــة، مــن جــانــب، ضــد عــائــلــة واكـــي من 
مدينة الباب وفرقة الحمزة من جانب آخر، 
إلــــى مــقــتــل 11 شــخــصــا وفــــق املــرصــد  أدت 
الــســوري لحقوق اإلنــســان الـــذي أكــد أن من 

بن القتلى 4 مدنين«.
ــاء اتـــفـــاق الــتــهــدئــة بـــن الــجــانــبــن، بعد  وجــ
ــالـــث« الـــتـــابـــع للجيش  ــثـ تـــدخـــل »الــفــيــلــق الـ

املــؤســســة الــعــســكــريــة واألمــنــيــة، الــتــي تعمل 
النظر  تــام في وجهات   توافق 

ّ
أخيرًا في ظــل

مع املستوى السياسي في حكومة االحتالل. 
واتـــفـــقـــت عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
»الكشف  عبارة  على  اإللكترونية  ومواقعها 
عن خطة الرد اإليرانية«، وذلك بعد أن كانت 
تنشر منذ قصف قاعدة »تيفور« اإليرانية في 
إسرائيلية  وتوقعات  سيناريوهات  سورية، 
 هذا الرد واسع النطاق 

ً
للرّد اإليراني، جاعلة

ومــبــهــم، ليشمل عــمــلــيــات حـــدوديـــة مــن قبل 
مــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة أو مـــوالـــيـــة إليـــــــران، من 
إسرائيلية  مــواقــع  تستهدف  ســوريــة،  داخـــل 
عــنــد الـــحـــدود، وعــمــلــيــات يــقــوم »حـــزب الــلــه« 
ــتـــى أنــهــا  ــل لـــبـــنـــان، وحـ ــ بــتــنــفــيــذهــا مــــن داخــ
ــيـــات ضــــــّد أهــــــداف  ــلـ ــمـ  عـ

ّ
ــّدثــــت عـــــن شــــــن ــحــ تــ

إسرائيلية خارج األراضي املحتلة، قد تطاول 
أهدافا إسرائيلية في القارة األوروبية.

ــا الـــصـــحـــف  ــهـ ــتـ ــهـ ــة الــــتــــي وجـ ــ ــالـ ــ ــــرسـ  الـ
ّ
لــــكــــن

أمــس، حول »الكشف عن خطة  اإلسرائيلية، 

أمين العاصي

تابعة  دام بن فصائل  اقتتال  فتح 
للمعارضة السورية  في ريف حلب 
الــشــمــالــي املـــجـــال واســـعـــا ألســئــلــة 
مـــتـــمـــحـــورة حـــــول مــســتــقــبــل مــنــطــقــة بــاتــت 
مكتظة بالسكان بعد تهجير آالف السورين 
الذين  إلــيــهــا، فــي ظــل وجـــود آالف املقاتلن 
باتوا اليوم »بال معارك« تشغلهم. وهو ما 
قــد يــدفــع إلـــى »احـــتـــراب األخــــوة« طمعا في 
عقب  استياء  املدنين  يتسّيد  فيما  النفوذ، 

»املخجلة«. وصف بـ
ُ
تكرار حوادث ت

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، عــــاد الـــهـــدوء الـــحـــذر إلــى 
مدينة الباب، في شمال شرقي حلب الواقع 
الــفــرات«  قـــوات عملية »درع  تــحــت ســيــطــرة 
عــقــب اشـــتـــبـــاكـــات دامـــيـــة جــــرت يــــوم األحـــد 
املاضي، بن فصائل تابعة للجيش السوري 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

بعدما رّوجت الصحف اإلسرائيلية 
ــات  ــنـ ــهـ ــكـ ــتـ ــلـ عـــــلـــــى مــــــــــــدار شــــــهــــــر، لـ
وموقع  طبيعة  بــشــأن  اإلسرائيلية 
الــــرد اإليـــرانـــي عــلــى قــصــف قــاعــدة »تــيــفــور« 
اإليرانية في سورية، فجر 9 إبريل/ نيسان 
ــحـــاوالت  ــك مــــن مـ ــ ــا رافــــــق ذلـ املــــاضــــي، مــــع مــ
لتحديد االعتبارات اإليرانية لجهة الرّد من 
عدمه، وهو ترويج كان في واقع الحال جزءًا 
من الحرب اإلعالمية والنفسية املتبادلة بن 
إيــران وإسرائيل في األشهر األخير، تقّدمت 
الصحف اإلسرائيلية، أمس االثنن، بتوجيه 
ــح مـــن األجـــهـــزة األمــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة،  واضــ
خطوة أخــرى إلــى األمـــام، فــي افتعال أخبار 
»درامــاتــيــكــيــة« تــفــيــد بـــأن إســرائــيــل تمّكنت 
أخيرًا من كشف طبيعة الرد اإليراني املقبل. 
 هذا الرّد سيأتي من 

ّ
وأوضحت الصحف أن

السورية، عبر هجمات بصواريخ  األراضــي 
مــلــيــشــيــات  بــتــنــفــيــذهــا  تـــقـــوم  أرض،  أرض 
وعــنــاصــر مــوالــيــة إليــــران فــي ســـوريـــة، وفــق 
خــطــة عــكــف عــلــى إعـــدادهـــا الــحــرس الــثــوري 
من  استدعاء خبراء  أيضا  اإليــرانــي، شملت 
»حزب الله« اللبناني في تفعيل املنظومات 
الــصــاروخــيــة مــن هـــذا الـــنـــوع، وهـــي خــبــرات 
إليران  املوالية  الشيعية  املليشيات  أن  يبدو 

في سورية تفتقر إليها.
كــمــا تـــرافـــق ذلــــك مـــع تــهــديــد وزيـــــر الــطــاقــة 
اإلســـرائـــيـــلـــي، يــــوفــــال شــتــايــنــتــز، بــاغــتــيــال 
ــد إذا  ــ ــوري بـــشـــار األســ ــســ رئـــيـــس الـــنـــظـــام الــ
واصــل السماح إليــران بالعمل من األراضــي 
الــســوريــة. وقــــال شــتــايــنــتــز، وهـــو عــضــو في 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء األمــــنــــي املــــصــــغــــر، ملــوقــع 
اإللكتروني  أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة 
)واي نـــت(، أمـــس االثـــنـــن، إن »إســرائــيــل قد 
إذا استخدمت  األســد وتطيح بنظامه  تقتل 
إيــران األراضــي السورية في تنفيذ هجمات 
ضــدهــا«، مضيفا »إســرائــيــل لــم تــتــدخــل في 
الـــحـــرب األهــلــيــة )الـــســـوريـــة( حــتــى اآلن. إذا 
ــران بالعمل  ــ ــد فـــي الــســمــاح إليـ اســتــمــر األســ
ــــي ســـوريـــة ستصفيه إســرائــيــل  داخــــل أراضـ

وتطيح بنظامه«، على حد قوله.
وجـــــــاء الــــتــــرويــــج اإلســــرائــــيــــلــــي، أمـــــــس، فــي 
الــرد اإليرانية«،  الصحف للكشف عن »خطة 
بــشــكــل الفـــت لــلــنــظــر، لــجــهــة كــونــه إمــــالء من 

الـــــســـــوري الــــحــــر، والــــــــذي أوقـــــــف عـــنـــاصـــره 
االشــتــبــاكــات الــتــي شــهــدتــهــا مــديــنــة الــبــاب 
واستخدمت فيها مدافع الهاون والرشاشات 
الثقيلة واملتوسطة. وقضى االتفاق الذي تم 
الــتــوصــل إلـــيـــه، بــانــســحــاب مــقــاتــلــي فصيل 
»أحــــرار الــشــرقــيــة« مــن أحــيــاء مدينة الــبــاب، 
عـــلـــى أن يــتــســلــم »الـــفـــيـــلـــق الــــثــــالــــث« نــقــاط 
»الفيلق«  فيكون  الــجــانــبــن،  بــن  االشــتــبــاك 
ــزاع. ودانــــت فــعــالــيــاٌت  بــمــثــابــة قـــوات فــض نــ
مــدنــيــة فــي مــديــنــة الـــبـــاب، االقــتــتــال، ودعــت 
ــــراب عـــام وتـــظـــاهـــرات، احــتــجــاجــا على  إلضـ

الفوضى والتوتر األمني الحاصل.
الــبــاب« سكان  مــديــنــة  »تنسيقية  ونــاشــدت 
املــديــنــة، بــبــدء »إضــــراب عـــام وشــامــل لكافة 
املحال التجارية حدادًا على أرواح املدنين، 
الشوارع والخروج بتظاهرات  إلى  والنزول 
ــة املـــظـــاهـــر الــعــســكــريــة  ــافـ ــرفـــض كـ ــة تـ عــــارمــ

للفصائل املسلحة داخل املدينة«.
وكــانــت مدينة الــبــاب، وهــي مــن كــبــرى مدن 
الـــريـــف الــحــلــبــي، قـــد شــهــدت أخـــيـــرًا حــادثــة 
أثــارت استياء املدنين، إذ اعتدت مجموعة 
مــن إحـــدى فــصــائــل الــجــيــش الـــســـوري الحر 
ــد املــســتــشــفــيــات، ومـــارســـت سلوكا  عــلــى أحـ
كــادر  مــع  »التشبيحي«  بـ نــاشــطــون  وصــفــه 

الرد اإليرانية« وقصر هذا الرد بشكل قاطع 
عــلــى اعــتــزام إيــــران االكــتــفــاء بـــرّد صــاروخــي 
من طراز أرض أرض موجهة لقصف مواقع 
عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة ولـــيـــس مــدنــيــة، تثير 
الشكوك بأن الهدف من »هــذا الكشف«، جاء 
لتهيئة الرأي العام العاملي باألساس لضربة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة ملــــواقــــع بـــطـــاريـــات الـــصـــواريـــخ 

أمــام أسئلة  الباب  املستشفى، وهــو ما فتح 
الخاضعة  املنطقة  هــذه  بمستقبل  متعلقة 

لنفوذ تركي مباشر منذ أكثر من عام.
ــيــــادي فــــي الــجــيــش  ــقــ مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الــ
النقيب  الحر في الشمال السوري،  السوري 
»الـــعـــربـــي  ــو الــــحــــزم، فــــي حــــديــــٍث لــــ ــ ســـعـــد أبـ
الجديد«، أن »ما جرى في مدينة الباب من 
اشتباكات أمر مؤسف، بل مخجل«. وأضاف 
أنه »يجب وضع آلية حازمة من قادة الفيالق 
الثالثة )تابعة للجيش الوطني( ملنع دخول 
ــدن،  ــ ــى املـ ــ املــســلــحــن أو الــــســــالح الــثــقــيــل إلـ
ووضــــع كـــل قــائــد فــصــيــل أمــــام مــســؤولــيــتــه 
األخالقية والثورية، وإفراغ املدن من املقرات 

العسكرية بشكل نهائي«.
ــّول ريــــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي والــــريــــف  ــ ــحــ ــ وتــ
الشمالي الشرقي إلى وجهة للمهجرين من 
فرضها  تسويات  وفــق  املناطق  مــن  العديد 
ــام وحـــلـــفـــاؤه الـــــــروس واإليــــرانــــيــــون،  ــنـــظـ الـ
الشرقية  ريــف دمشق والغوطة  تحديدًا في 
قبل مهّجري حي  ومــن  الــشــرقــي،  والقلمون 
الشمالي  ريــف حمص  ثم  الحمصي،  الوعر 

وريف حماة الجنوبي.
ــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن »مــديــنــة الــبــاب  ــ وأكـ
ــد وصــــــول  ــعــ ــيــــن بــ ــدنــ ــاملــ ــة بــ ــظـ ــتـ ــكـ بـــــاتـــــت مـ
املهجرين  من مناطق سورية عــدة«، مقّدرة 
»نحو  بـ املدينة وحدها  املدنين داخــل  عدد 
150 ألف شخص«، مشيرة إلى أن »الجيش 
الــوطــنــي الــتــابــع لــلــمــعــارضــة انــتــشــر فــي كل 
أحـــيـــاء املــديــنــة ملــنــع أي اقــتــتــال جـــديـــد بن 

الفصائل«.
وحول موقف الجيش التركي الذي يحتفظ 
ــه قــريــبــة مـــن املـــديـــنـــة، مــمــا حــدث  بـــقـــواعـــد لـ
األحــد، أكــدت املصادر أن »األتـــراك ملتزمون 
يـــتـــدخـــلـــون  ــكــــريــــة، وال  الــــعــــســ بــــقــــواعــــدهــــم 
األطراف  عسكريا، ولكنهم يقومون بتهدئة 
كافة عند حدوث خالفات بينها«. وأضافت 
أنــه »عقب اقتتال األحــد سعى األتــراك لعقد 
اجتماع ما بن األطــراف املتنازعة، مع قادة 
في الجيش الوطني. وهو ما أدى إلى وقف 

إطالق النار في املدينة«.
وأشارت املصادر إلى أن »املنطقة باتت بيئة 
مهيأة لحوادث مماثلة في املستقبل بسبب 
وجــــود عــــدد كــبــيــر مـــن الــفــصــائــل املــســلــحــة، 
التي باتت بال عمل بعد انتهاء املعارك مع 
ــوات الــنــظــام واملــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة الــتــي  قــ
تــســانــدهــا، أو مـــع تــنــظــيــم داعـــــش. وهـــو ما 
يدفعها للتدخل في حياة املدنين من أجل 
فرض سطوتها عليهم، فيتجلى بالحواجز 
الشرقي،  الشمالي  ريــف حلب  فــي  املنتشرة 

والتدخل بحياة املدنين«.
ــادر أن »يـــــــؤدي عـــدم  ــ ــــصـ ــــت هـــــذه املـ ــــحـ ورّجـ
الــتــجــانــس املــجــتــمــعــي بــعــد قــــدوم مهجرين 
من مناطق مختلفة عدة بالعادات والطبائع 
إلى ريف حلب إلى احتقان ربما يتطور إلى 
إلى  حــوادث مؤسفة في املستقبل«، مشيرة 
أي وجــود  يــرفــضــون باملطلق  »املــدنــيــن  أن 

ح في املدن والبلدات والقرى«.
ّ
مسل

وكــشــفــت الــــحــــوادث الـــتـــي جــــرت فـــي مــديــنــة 
الــبــاب أن النظام وحــلــفــاءه دفــعــوا بعشرات 
مـــســـاحـــة  إلـــــــى  ــريــــن  ــهــــجــ املــ املــــدنــــيــــن  آالف 
جــغــرافــيــة ضــّيــقــة، مــن أجـــل إثــــارة الــفــوضــى 
واالقــتــتــال تمهيدًا لــعــودة الــنــظــام إلـــى هــذه 
ــام  ــر أمــ ــيــ ــاره الـــخـــيـــار األخــ ــبـ ــتـ ــاعـ املـــنـــطـــقـــة بـ

سكانها من أجل إرساء األمن واالستقرار.
وبــــذل الــجــانــب الــتــركــي جـــهـــودًا كــبــيــرة في 
تــطــويــر املــنــطــقــة خــصــوصــا لــجــهــة الــجــانــب 
الطبي، فأنشأ مستشفيات ومراكز صحية، 
إضافة لخدمات أخرى، ولكنه لم يبذل الجهد 
الكافي لحفظ أمن املنطقة التي ال تزال تحت 
سيطرة فصائل تتبع للجيش السوري الحر 
بدا أنها دخلت مرحلة التنافس على النفوذ.
ــرد مــن املنطقة 

ُ
وكــان تنظيم »داعـــش« قــد ط

ــر ســـيـــطـــرة الــجــيــش  ــ ــام، إثـ ــ ــثـــر مــــن عــ مـــنـــذ أكـ
التركي على مدينة الباب في فبراير/شباط 
مــن الــعــام املــاضــي بــعــد مــعــارك ضــاريــة مع 
الــفــرات«  فــي ســيــاق عملية »درع  الــتــنــظــيــم، 
ــهــــت وجـــــــود »داعــــــــــش« فــــي شــمــال  ــتــــي أنــ الــ

سورية بشكل كامل.

اإليـــرانـــيـــة فـــي ســــوريــــة، أو ربـــمـــا أيـــضـــا في 
لــبــنــان، خــصــوصــا بــعــد أن كــانــت الــتــقــديــرات 
ــرّد  ــران لـــن تـ ــ  إيــ

ّ
اإلســرائــيــلــيــة تــشــيــر إلــــى أن

ــفـــادي تـــوفـــيـــر الـــحـــجـــة لــلــرئــيــس  ــتـ ســـريـــعـــا لـ
ــرامـــب لــالنــســحــاب من  ــالــــد تـ األمـــيـــركـــي دونــ
ــنـــووي مـــن جــهــة، ولـــعـــدم تــوريــط  ــاق الـ ــفـ االتـ
الــــلــــه« فــــي أوج املــــعــــركــــة الــنــيــابــيــة  »حـــــــزب 

اللبنانية، من جهة أخرى.
 الــرســائــل اإلســرائــيــلــيــة، وال 

ّ
ورغـــم ذلـــك، فـــإن

االحتالل،  حكومة  رئيس  تصريحات  سيما 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، األحــــد، خـــالل لــقــائــه مع 
صحافين أجــانــب، بــأنــه »إذا كــان ال بــّد من 
اآلن«،  تقع  أن  فينبغي  ــران،  إيــ مــع  املــواجــهــة 
تــشــيــر إلــــى قـــــرار إســـرائـــيـــلـــي بــاســتــبــاق أي 
ضــربــة إيــرانــيــة، مــن جــهــة، ورســالــة موجهة 
عشية  بــوتــن،  فالديمير  الــروســي،  للرئيس 
لــقــائــه املــرتــقــب مــع نــتــنــيــاهــو، غـــدًا األربـــعـــاء، 
من جهة ثانية، وذلك ملمارسة ضغوط على 
الــرّد عسكريا على مواقع داخل  إيــران لعدم 
األراضي املحتلة، والتمهيد لطرح املوضوع 
اإليراني في اللقاء مع نتنياهو، والبحث عن 
الطرفن، اإلسرائيلي  ب 

ّ
أوراق مساومة تجن

واإليراني، تصعيدًا ال يرغبان به في املرحلة 
الـــحـــالـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســـتـــمـــرار حملة 
تراشق االتهامات والتهديدات املتبادلة بن 

الطرفن.
ــك، يـــبـــدو االحـــتـــالل مـــصـــرًا عــلــى عــدم  ــ مـــع ذلـ
تمكن إيــران من االحتفاظ بوجود عسكري 
فعلّي لها في سورية، وعلى منعها من نشر 
قوات شيعية تكون ذراعا محلية لها هناك، 
الله« في  وتــؤدي دورًا كالذي يؤديه »حــزب 
املواجهة  األول في ساحة  الـــذراع  أي  لبنان، 
الــحــدوديــة املباشرة مــع إســرائــيــل، مــا يعني 
مــضــاعــفــة مـــصـــادر الــقــلــق اإلســـرائـــيـــلـــي من 
وجود مليشيات كهذه تأتمر بأوامر إيرانية 
مــبــاشــرة. علما أن إســرائــيــل مــن شــأنــهــا في 
حال التوّصل إلى تفاهمات مع روسيا ومع 
إيــــران بشكل غــيــر مــبــاشــر، الــقــبــول بــاإلبــقــاء 
على مستشارين إيرانين للنظام في سورية.

الدعائية  الحرب  هــذه  وبــمــوازاة  املقابل،  في 
ــــن إيـــــــــران ودولــــــة  ــة بـ ــادلــ ــبــ ــتــ ــة املــ ــيـ ــفـــسـ ــنـ والـ
االحـــتـــالل، فــمــن الـــواضـــح أنـــه ال يــمــكــن عــزل 
امللف اإليراني  الحرب عن موضوع  كل هذه 
ــيــــل تــبــحــث  الـــــنـــــووي، خـــصـــوصـــا أن إســــرائــ
 املجتمع الــدولــي على قبول 

ّ
عــن طــرق لــحــث

موقفها الرافض لالتفاق النووي حتى بعد 
االســتــعــراض اإلســرائــيــلــي األســبــوع املاضي 
ملسألة االستيالء على »األرشيف النووي في 
إيران«. ويأتي هذا بعدما تبّن أنه باستثناء 
الواليات املتحدة، فإن غالبية الدول األجنبية 
أنــه ال جديد فــي استعراض نتنياهو  أكــدت 
لــلــوثــائــق اإليــرانــيــة فــي مــؤتــمــره الصحافي 
األســـبـــوع املـــاضـــي، بــل إن فــرنــســا أعــلــنــت أن 
هـــذه الــوثــائــق تــؤكــد الــحــاجــة لــإبــقــاء على 

االتفاق وربما تعديله، ولكن ليس إلغاءه.
 الرسائل التي وجهتها 

ّ
وبطبيعة الحال، فإن

إســرائــيــل عــبــر تــقــاريــر »الــكــشــف عــن طبيعة 
الــرد اإليــرانــي«، جــاءت مصحوبة بتأكيدات 
ملــــواجــــهــــة  مـــســـتـــعـــد  االحـــــــتـــــــالل  أن جــــيــــش 
السيناريوهات املحتملة كافة، كتأكيد لجهة 
الــرد العسكرية  إيــران عن تنفيذ خطط  ردع 

على ضرب قاعدة »تيفور«.
وكـــــان نــتــنــيــاهــو قــــال فـــي جــلــســة الــحــكــومــة 
ــد: »إنـــنـــا مــصــمــمــون على  ــ األســبــوعــيــة، األحـ
ف 

ّ
العدوانية اإليــرانــيــة ضــدنــا، وإن كل وقــف 

هـــذا األمـــر مــواجــهــة مــعــهــا، فــمــن األفــضــل أن 
تكون اآلن وليس الحــقــا«. كما أشــار إلــى أن 
لــقــاءه مــع بــوتــن، غـــدًا، يكتسب أهمية على 
ضـــوء املــعــلــومــات الــجــديــدة عــن نــوايــا إيـــران 

التمركز في سورية.

واجه سكان ريف حمص حمالت القصف على مدى سنوات )األناضول(

تعزز إسرائيل من مراقبتها للتحركات اإليرانية في سورية )جالء مرعي/فرانس برس(

تحولت الباب إلى محطة رئيسية للمهجرين )نذير الخطيب/فرانس برس(

يجدد االقتتال الذي 
شهدته مدينة 

الباب في ريف حلب 
الشمالي بين فصائل 
من الجيش السوري 

الحّر، المخاوف بشأن 
مصير المنطقة 
وتأثير ذلك على 

المدنيين خصوصًا أن 
اكتظاظ المنطقة 
ديمغرافيًا، ساهم 
في زيادة األحوال 

سوءًا في أدق 
المناطق السورية

اإليراني  للرد  سيناريوهات  بنشر  اإلسرائيلية  الصحافة  انشغلت  بعدما 
سورية،  في  اإليرانية  »تيفور«  قاعدة  استهدف  الذي  القصف  على 

انتقلت الصحف، أمس، للحديث عن »الكشف عن خطة الرد اإليراني«
رصدقضية

حادث عابر أم صراع 
نفوذ مبكر؟

إسرائيل تحاول استباق أي رد إيراني 
على قصف قاعدة »تيفور«

تقريرمتابعة

9 مجازر
وثقت »الشبكة السورية 

لحقوق اإلنسان« ما ال 
يقل عن تسع مجازر في 
مختلف أنحاء سورية في 
شهر إبريل/نيسان الماضي، 

ارُتكبت معظمها 
على يد النظام السوري 

والمليشيات الموالية 
له، ليرتفع بذلك عدد 

المجازر منذ مطلع 
العام الحالي 2018 حتى 
شهر أيار/مايو الحالي إلى 

160 مجزرة.

دعوات لرفض 
كافة المظاهر العسكرية 

داخل الباب

تهديد باستهداف 
األسد إذا استخدمت إيران 

األراضي السورية

مخاوف من أن يدفع 
المدنيون ثمن أي اقتتال 

في المدينة

العدد الكلي للمهجرين 
من ريفي حمص وحماة 

غير محسوم 

نفى االحتالل مسؤوليته 
لعدم توفير دليل على 

إنجاز المقاومة

تريد إسرائيل استهداف 
مواقع بطاريات

الصواريخ اإليرانية

بدأت، أمس اإلثنين، عملية 
تهجير المدنيين في 

ريفي حمص الشمالي 
وحماة الجنوبي، الذين 

رفضوا الرضوخ لشروط 
التسوية و«المصالحة« 

مع النظام السوري

يبذل االحتالل اإلسرائيلي 
جهودًا كبيرة للحصول 

على معلومات 
استخبارية لرصد تحركات 

المقاومة، وهو ما 
تتصدى له األخيرة
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الكفة تميل لصالح العبادي

سباق لتأمين »الكتلة األكبر« في البرلمان العراقي

والية رابعة لبوتين مليئة باألزمات

المرحلة المقبلة 
ال تتحدد إال من خالل 

تفاهمات سياسية

بغداد ـ براء الشمري

فــي  الحســم  موعــد  اقتــراب  مــع 
املقــررة  العراقيــة  االنتخابــات 
 

ّ
ظــل وفــي  املقبــل،  الســبت  يــوم 

التقــارب املتوقــع لنتائج القوائــم االنتخابية، 
يجــري الحديــث عــن وجــود جبهتــن تعمالن 
بعــد  األكبــر  البرملانيــة  الكتلــة  تشــكيل  علــى 
االنتخابات والتي يضعها الدستور العراقي 
كشــرط ملنــح حق تشــكيل الحكومــة الجديدة. 
الخمــس  الكبيــرة  »الشــيعية«  القوائــم 
والفتــح،  القانــون،  دولــة  وائتــالف  )النصــر، 
وســائرون، والحكمة( منقسمة بشكل واضح 
فــي  قيــادي  األكبــر«، بحســب  »الكتلــة  بشــأن 
»التحالــف الوطنــي« الحاكــم قــال لـــ »العربــي 
الجديد« إن »صراعًا محمومًا يدور منذ مدة 
والــذي  العبــادي  حيــدر  الــوزراء  رئيــس  بــن 
يتزعــم ائتــالف النصر، ورئيــس ائتالف دولة 
القانــون، نــوري املالكــي مــن أجــل إقنــاع بقيــة 
القــوى الشــيعية باالنضــواء ضمــن التحالــف 
الواسع الذي سيتم تشكيله بعد االنتخابات 
ليتولــى مهمــة اختيار رئيس الوزراء املقبل«.  
وأضــاف »يبدو معســكر العبــادي هو األقوى 
ســائرون  تحالفــي  مــن  لقربــه  اآلن  حتــى 
االنتخابــات  دخولــه  عــن   

ً
فضــال والحكمــة، 

والشــمالية  الغربيــة  املحافظــات  فــي  بقــوة 
أن  موضحــًا  ســنية«،  بأغلبيــة  املتمتعــة 
»للعبــادي عالقــات وطيــدة أيضــًا بالتحالــف 
املدنــي الديمقراطــي، وبقيــة مكونــات التيــار 
»وجــود  إلــى  وأشــار  العراقــي«.  املدنــي 
اتصــاالت مكثفــة بــن فريق العبــادي وبعض 
فــي محافظــة  تعمــل  التــي  الكرديــة  األحــزاب 
السليمانية بإقليم كردستان، وأبرزها حركة 
والعدالــة«.  الديمقراطيــة  التغييــر، وتحالــف 
وتابــع »إال أن قــوة معســكر العبــادي ال تعني 
أن جبهــة املالكــي ســتكون ســهلة«، مبينــًا أن 
»رئيــس ائتــالف دولــة القانــون يحظــى بدعــم 
 عن وجود تقدم كبير في 

ً
إيراني كبير، فضال

مفاوضاتــه مع تحالف الفتح التابع ملليشــيا 
الحشد الشعبي«.

أن  الوطنــي«  »التحالــف  بـ القيــادي  وأوضــح 
بقيــادات  االتصــال  أخيــرًا  حــاول  »املالكــي 
إال  الوطنيــة،  القائمــة  فــي  وأعضــاء  ســنية، 
أنــه لــم يتمكــن من إقناعهــم باالنضواء ضمن 
تحالفــه لتشــكيل الكتلــة األكبــر«. ولفــت إلــى 
أن »املالكــي وجــد صعوبــة كبيــرة فــي إقنــاع 
بمشــروع  معهــا  تواصــل  التــي  األطــراف 
الرئيــس  نائــب  وكان  السياســية«.  األغلبيــة 
وقــت  فــي  طــرح  قــد  املالكــي  نــوري  العراقــي 
الــذي  السياســية  األغلبيــة  مشــروع  ســابق 
بر من قبل أطراف سياسية بأنه »محاولة 

ُ
اعت

إلقصاء السنة واألكراد عن الحكم«.
ورأى عضــو البرملــان العراقــي عــن »التحالــف 
عــن  »الحديــث  أن  اللبــان  صــادق  الوطنــي« 
صعــب  أمنيــات  مجــرد  األغلبيــة  حكومــة 
تطبيقهــا«، موضحــًا لـــ »العربــي الجديــد« أن 
»األغلبيــة ال يمكــن أن تتحقــق مــا لــم تتوفــر 
شــروطها«. وبشــأن الصــراع لتشــكيل الكتلــة 

الوزراء العراقي حيدر العبادي كان قد رفض 
أغلبيــة،  حكومــة  تشــكيل  ســابق  وقــت  فــي 
مبينــًا أنــه »يطمــح لحكومــة توافقية تشــترك 
فيهــا جميــع مكونــات الشــعب العراقــي«. إال 
أمــور ال يمكــن  الشــعارات والتصريحــات  أن 
التعويل عليها وفقًا للنائب السابق، املرشح 
الحالــي لالنتخابــات مظهــر الجنابــي، الــذي 
النجــف  فــي  الدينيــة  »املرجعيــة  أن  يؤكــد 
وضعــت كثيــرا مــن عالمــات االســتفهام علــى 
األحــزاب التــي حكمــت العــراق خــالل املرحلــة 
الســابقة«، موضحــًا لـــ »العربــي الجديــد« أن 
»الخيــار الجديــد يجــب أن يكــون الــى جانــب 
مــن  البــالد  تخليــص  علــى  القــادرة  الجهــة 
تراكمــات الفشــل«. وفــي الســياق، أكــد رئيــس 
البرملان العراقي، سليم الجبوري، أن »املرحلة 
خــالل  مــن  إال  تتحــدد  أن  يمكــن  ال  املقبلــة 
فــي حديــث  السياســية«، مشــيرًا  التفاهمــات 
التأثيــر  مــن  إلــى »وجــود مســاحة  صحافــي 
الخارجــي علــى صناعــة القــرار الداخلــي، وال 
ســيما التفاهمــات وعمليــة تشــكيل الحكومة 
وتوزيــع املناصــب«. وأضــاف أنــه »ليــس مــن 
الســهل أن نذهــب الختيــار رئيــس وزراء مــن 
املرشــح  وكان  اآلن«.  الشــيعي  املكــون  خــارج 

عــن »ائتــالف دولــة القانــون«، ســعد املطلبــي، 
أن  أكــد  قــد  املالكــي،  مــن  املقربــن  مــن  وهــو 
لواليــة  للعبــادي  التجديــد  عــن  »الحديــث 
ثانيــة واستنســاخ حكومتــه أمــر صعــب جــدًا 
بســبب انقســام الشــيعة إلى خمسة تحالفات 

»العربــي  لـ حديــث  فــي  موضحــًا  قويــة«، 
الجديــد« أن »التنبــؤ في الوقت الحاضر غير 
ممكــن بســبب ارتباط املســألة بمــزاج الناخب 
العاطفــي الــذي قــد يغّيــر رأيــه فــي اللحظــات 
األخيرة«، لكنه اســتدرك أن »الشــيء املؤكد أن 
ائتــالف دولــة القانــون ســيكون الكتلــة األكبــر 
عــددًا فــي البرملان«، مشــيرًا إلى »تقــارب كبير 

مع تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي«.
في هذه األثناء، توقع عضو البرملان العراقي 
تأخــر  الطرفــي،  الحكمــة« حبيــب  »تيــار  عــن 
تشــكيل الحكومــة املقبلــة بســبب »الصراعات 
املرجعيــة  »تدخــل  مرّجحــًا  السياســية«، 
الدينيــة لحســم هــذه املســألة فــي حــال خــرق 
 إن »تشكيل الحكومة 

ً
الدستور«. وتابع قائال

وسيســتغرق  جــدًا  معقــدًا  ســيكون  املقبلــة 
القانونيــة  املــدة  يتجــاوز  قــد   ،

ً
طويــال وقتــًا 

أن  صحافــي  حديــث  فــي  مبينــًا  املحــددة«، 
»القــوى السياســية الرئيســية تتنافــس علــى 
وحصصهــا  الــوزراء  رئاســة  منصــب  نيــل 
الوزاريــة«. وقــال عضــو البرملــان العراقــي عــن 
»ائتــالف دولــة القانــون«، عبــد اإللــه النائلــي، 
في وقت سابق إن »الحكومة املقبلة ستتكون 
مــن جبهتــن«، موضحــًا أن »الجبهــة األولــى 
ستمســك زمــام األمــور، والثانيــة ســتعمل من 

أجل تصحيح األوضاع«.
حــزام  مناطــق  وأهالــي  مرشــحو  يخشــى 
فــي  أصواتهــم  مصــادرة  مــن  بغــداد، 
االنتخابــات، واستنســاخ تجربــة انتخابــات 
مــن  الكثيــر  فيهــا  ضــاع  التــي   ،2014 عــام 
األصــوات، مطالبــن بتوفيــر أجــواء مالئمــة 
إلجــراء االنتخابــات، ووجــود رقابــة دوليــة. 
مهنــد  بغــداد،  تحالــف  عــن  املرشــح  وقــال 
 »وضــع 

ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـ الحمدانــي، 

مناطــق حــزام بغــداد، وضــع لــه خصوصيــة، 
ضغوطــا  ســنوات  منــذ  تعيــش  إنهــا  حيــث 
أمنيــة كبيــرة، وارتبــاكا فــي وضعهــا العــام«، 
شــهدت   2014 العــام  »انتخابــات   

ّ
أن مبينــًا 

الناخبــن،  أصــوات  مــن  الكثيــر  مصــادرة 
بســبب الخوف من الذهاب للتصويت، وذلك 

يعود للضغوط األمنية على األهالي«.

8
سياسة

تم تنصيب فالديمير 
بوتين، أمس االثنين، 

رئيسًا لروسيا لوالية رابعة 
تستمر حتى سنة 2024، 
بعد أن أمضى 18 عامًا 

في الحكم كرئيس 
ورئيس للوزراء

بــدأت األنظــار تتجه عراقيــً إلى مرحلة ما بعد االنتخابات التشــريعية المقررة يوم الســبت المقبل، في ظّل الصراع المســتجّد حول 
الحكومة، بين أن تكون حكومة أكثرية أو حكومة توافقية، وتصارع جبهتين على الظفر بالكتلة األكبر

محاوالت حشد أخيرة من قبل العبادي قبل االنتخابات النيابية )محمد سواف/فرانس برس(

ووســط  خارجيــة  وأحــالم  داخليــة  بوعــود 
تظاهــرات مناهضــة لــه، جــرت أمــس االثنــن 
ــى 

ّ
ليتول بوتــن  فالديميــر  تنصيــب  مراســم 

رئاسة روسيا لوالية رابعة ملدة ست سنوات 
يــرزح  لكنــه  قويــة  بشــعبية  مدعومــًا  أخــرى، 
أيضــًا تحــت وطــأة مواجهــة مكلفــة مــع الغرب 
 وغمــوض بشــأن مــا يمكــن أن 

ّ
واقتصــاد هــش

يحــدث بعــد انتهــاء فترة واليتــه. وبعيد حفل 
التنصيــب ســّمى بوتــن مرة جديــدة ديمتري 
ع أن 

ّ
مدفيديــف ملنصــب رئيس الوزراء، ويتوق

يصــادق الدومــا )مجلــس النــواب( علــى هــذا 
الترشيح من دون أي مفاجأة.

وتولــى مدفيديف الرئاســة بــن 2008 و2012، 
ــع بشــعبية وتــم تهميشــه فــي 

ّ
ــه ال يتمت

ّ
إال أن

الواليــة األخيــرة لبوتــن الــذي لــم يتخــل يومًا 
عن مستشاره الوفي. وقال بوتن واضعًا يده 
علــى الدســتور الروســي »اعتبــر أنــه واجبــي 
وهــدف حياتــي أن أبــذل قصــارى جهــدي مــن 
ومســتقبلها«،  حاضرهــا  فــي  روســيا،  أجــل 
فــي  الكبيــر  القصــر  فــي  رســمي  احتفــال  فــي 
البرملــان  غرفتــي  رؤســاء  حضــره  الكرملــن 

الروسي واملحكمة الدستورية.
كما وعد بوتن ببذل أقصى جهوده »لتعزيز 
موضحــًا  روســيا«،  ومجــد  وازدهــار  قــوة 

الثقافيــة  أصالتنــا  فــي  تكمــن  قوتنــا  »كل 
الروســي  الشــعب  بوتــن  وشــكر  ووحدتنــا«. 
أهميــة  علــى  مشــددًا  الصــادق«،  »لدعمــه 
هــذا الدعــم »ليــس فقــط للدفــاع عــن موقعنــا 
علــى الســاحة الدوليــة، وإنمــا أيضــًا مــن أجــل 

تغييرات إيجابية في العمق داخل البالد«.
االنتخابيــة  حملتــه  خــالل  بوتــن  وحــرص 
علــى التفاخــر بالقــدرات الجديــدة العســكرية 
الروســية، متحدثــًا عــن صواريــخ »ال تقهــر«، 
لكنــه أكــد بعــد فــوزه أنه ســيعمل على خفض 
ونفــى  و2019   2018 فــي  العســكري  اإلنفــاق 
بوتــن  وأكــد  التســلح.  نحــو  ســباق  خــوض 
حيــاة  أســلوب  هــو  اليــوم  »األهــم   

ّ
أن أمــس 

هــذا  والصحــة،  واألمــن  والســيادة  جديــد، 
إن  تتمحــور حولــه سياســتنا«، مضيفــًا  مــا 
الســنوات الســت املقبلــة »ستشــهد علــى دور 
روســيا كالعــب قــوي علــى الســاحة العامليــة، 

يدعمه جيش قوي«.
قــد شــهدت  وكانــت الواليــة األخيــرة لبوتــن 
والــدول  روســيا  بــن  مســبوقة  غيــر  أزمــات 
الغربيــة. وال يعتقــد الدبلوماســيون األجانب 
بوجــود أمــل كبيــر فــي تخفيــف حــدة األزمــات 
الطرفــن،  بــن  ســنوات  أربــع  منــذ  املســتمرة 
لبوتــن.  الجديــدة  الرئاســية  الفتــرة  خــالل 
وعّبــر بعــض الدبلوماســين عــن قلقهــم مــن 
األســابيع  مــدى  علــى  الخالفــات  تســفر  أن 
املاضيــة، ألســباب منهــا العقوبــات األميركية 
ضــد روســيا والصــراع فــي ســورية وتســميم 
عــن  إنكلتــرا،  فــي  ســابق  روســي  جاســوس 

مواجهة خارجة عن السيطرة.
 .2024 حتــى  الحكــم  فــي  بوتــن  وســيبقى 
مــن  والســبعن  الثانيــة  فــي  ســيكون  عندهــا 
عمــره. ولــدى ســؤاله بعــد فــوزه عــن احتمــال 
ترشــحه فــي نهايــة هــذه الواليــة، قــال »ال بــد 
أنكــم تمزحــون! مــاذا علــّي أن أفعــل؟ أن أبقــى 
حتى يصبح عمري مائة ســنة؟ ال«. وال يتيح 

إال  متتاليتــن،  واليتــن  مــن  أكثــر  الدســتور 
الخبــراء  أدخلــت تعديــالت عليــه. ويقــول  إذا 
إن بوتــن قــد يســتغل الســنوات الســت املقبلــة 
إلعــداد خليفــة لــه وإن كان تحفــظ حتــى اآلن 

عن أي إشارة إلى الشخص املحتمل.
وســبق حفــل التنصيــب تظاهــرات مناهضــة 
لبوتــن يــوم الســبت شــارك فيهــا اآلالف، فــي 
أنحاء عدة من روسيا تلبية لدعوة املعارض 
ــح 

ّ
الترش مــن  حــرم  الــذي  نافالنــي،  أليكســي 

الكرملــن  اتهــم  جنائيــة  قضيــة  بســبب 
بتلفيقها ضده. وفرقت الشــرطة املتظاهرين 
بالقوة في أغلب األحيان وأوقفت نحو 1600 
ســبيله  أخلــي  الــذي  نافالنــي  بينهــم  منهــم 
حقوقيــون  ناشــطون  واتهــم  ســاعات.  بعــد 
مجموعــات  أمــس  روســية  إعــالم  ووســائل 
موالية للكرملن بالضلوع في أعمال العنف 
ووعــد  موســكو.  فــي  الســبت  اندلعــت  التــي 
املجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان لــدى 
الكرملــن بالتحقيــق حــول الــدور الــذي لعبه 
القــوزاق )مجموعــات وطنيــة شــبه عســكرية 
روســيا،  جنــوب  فــي  خصوصــًا  موجــودة 
كمجموعــات دعم بشــكل خــاص في األحداث 
العامــة الكبيــرة( وناشــطون موالــون لبوتن 

في هذه األعمال.
وقــال رئيــس املجلــس، ميخائيــل فيدوتــوف، 
لوكالة »إنترفاكس«، إن »وجود قوزاق ببزات 
)عســكرية( وأعضــاء حركــة التحريــر الوطنــي 
)مجموعــة مواليــة لبوتــن( أثنــاء التظاهــرة، 
فاقــم الوضــع وأدى إلى مشــاهد عنف«. ولفت 
إلى أنه »يجب فهم ملاذا كانوا موجودين هنا، 
فيدوتــوف  النــاس«. وأشــار  هــؤالء  هــم  ومــن 
إلــى أن املجلــس االستشــاري لحقوق اإلنســان 
سيرســل طلــب الحصــول علــى تفســيرات إلــى 
شــرطة موســكو ومــدن روســية أخــرى، حيــث 

جرت أعمال عنف مماثلة أثناء التظاهرات.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

قــال  األكبــر، ومســتقبل الخارطــة السياســية 
تمامــًا،  واضحــة  غيــر  »القــراءة  إن  اللبــان 
ســتفرزه  ملــا  وفقــًا  األمــر ســيتحدد  هــذا  وأن 
»الجماهيــر  أن  مبينــًا  االنتخابــات«،  نتائــج 
هــي التــي ســتحدد مــن هــو األفضــل واألكفأ«. 
وأضــاف »نراهــن علــى وعــي الشــارع لتحديد 
مــن هــو األكفــأ«، معّبرًا عن »خشــيته من قدرة 
وجرهــم  الناخبــن  تســييس  علــى  األحــزاب 
إلــى  ولفــت  للفاســدين«.  التصويــت  باتجــاه 
أن »الحكومــة املقبلــة يمكــن أن تتشــّكل علــى 
»التوافقيــة  أن  مضيفــًا  التوافقيــة«،  أســاس 
وهــي  أحــزاب  توافقيــة  األولــى  اثنتــان، 
مرفوضــة، واألخرى توافقية مصلحة عامة«. 
أغلبيــة  حكومــة  بتشــكيل  »يأمــل  أنــه  وأكــد 
تحقق االستقرار للبالد«. يشار إلى أن رئيس 

الحدث

■  جبران باسيل عليك أن تحاسب نفسك وتصحح أخطاءك التيار الوطني 
ال يستحق هذا التراجع واالعتراف بالخطيئة فضيلة ال ترم اللوم على 

اآلخرين وحدك تتحمل املسؤولية

■  بعد أفول عملية االقتراع ال بد للوزير جبران باسيل أن يقيم إخفاقه 
في نسج تحالفاته االنتخابية التي خّسرته عدة نواب على مستوى التيار 

وحلفائه فقط ليكون نائبا على املستوى الشخصي

■  سعد الحريري الخاسر األكبر من نتائج انتخابات لبنان 

■  تقدم #النهضة في #تونس في البلديات بعيًدا عن أي سياقات 
نقدية مستحقة لإلسالمين يثبت أن كل حمالت التشويه لحق الشراكة 

الديمقراطية لإلسالمين لم تفلح أبدًا، بعد مشروع النفط الخليجي الذي 
دمر الربيع العربي، ويبقى أن نهضة تونس تدير خبرتها وبراغماتية 

السياسة، بمستوى جيد في ظل وضع معقد

■  الجميل في االنتخابات التونسية ليس فوز  النهضة اإلسالمي بل نجاح 
الديمقراطية والربيع وفشل اإلمارات وثورتها املضادة.

#تونس_تنتخب 

■  الصراع في سورية يأخذ منحى دوليا خطيرا واملدنيون يدفعون الثمن 
تهجيرًا

#سقطرى_يمنية_شرعية 
ال تقبل بأموال الدنيا كلها على حساب الوطن وكرامتك ومكانتك فاإلنسان 
ال يفاوض في وطنه وكرامته وحريته وال يساوم عليهم ألنهم أغلى ما يملك

■  ما تقوم به اإلمارات في سقطرى من سيطرة على ميناء ومطار سقطرى 
وإرسال عشرات الجنود بدون أي تنسيق مع الشرعية ودون وجود أي 

معركة في سقطرى ليس من أهداف التحالف العربي

■  سرطان االحتالل متى ُيستأصل لنشفى من أوجاعنا..! #غزة

■  املتحدث باسم حركة #حماس عبد اللطيف القانوع: »الحديث عن اتفاق 
تهدئة جديد بن الحركة واالحتالل أو تقديمها عرضًا بهذا الخصوص غير 

صحيح وغير مطروح حاليًا«. يفترض أن الجواب قد وصل للذين حاولوا 
تصديق االحتالل 

إن  االثنين،  أمس  قوله،  أمني  مصدر  عن  محلية  إعالم  وسائل  ذكرت 
ائتالف  االنتخابات عن  المرشح في  »مجموعة مسلّحة اقتحمت منزل 
القيارة  لناحية  التابعة  اللزاكة  الجبوري، في قرية  زرزور  الوطنية فاروق 
يتبنى   أن  قبل  وذلك  فــروا«،  ثم  بالسكاكين  وقتلوه  الموصل،  جنوب 
إياد  بزعامة  الوطنية  ائتالف  ودان  االغتيال.  عملية  »داعــش«  تنظيم 
عالوي الحادث وطالب بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة مالبساته، كما 

دعا إلى »توفير الحماية الالزمة للمرشحين«.

»داعش« يغتال مرشحًا
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األردن: زيادة كبيرة بضريبة الدخل
عمان ـ زيد الدبيسة

رفــع  رســمية،  وثيقــة  أظهــرت 
ضريبــة  األردنيــة  الحكومــة 
إطــار  فــي  كبيــرة،  بنســبة  الدخــل 
تعديــالت تشــريعية لتحصيــل مــوارد ماليــة 
إضافيــة، فيمــا لّوح نواب فــي البرملان بعرقلة 
أي مشــروع قانــون مــن شــأنه زيــادة األعبــاء 
مشــروع  وأوضــح  املواطنــن.  علــى  املاليــة 
قانــون ضريبــة الدخــل الجديــد، الذي حصلت 
أن  منــه،  نســخة  علــى  الجديــد«  »العربــي 
الحكومــة تعتــزم رفــع نســبة ضريبــة الدخــل 
وشــركات  املاليــة  والشــركات  البنــوك  علــى 
واألشــخاص  التأمــن  وإعــادة  التأمــن 
االعتبارين الذين يمارســون أنشطة التأجير 
التمويلي إلى 40% بدال من 30% في القانون 

الساري حاليا.
وبحسب مسودة مشروع القانون، سيتم رفع 

الدخــل علــى شــركات تعديــن  نســبة ضريبــة 
املواد األساسية إلى 30% بدال من 24%، فيما 
دخــل  ضريبــة  علــى  القانــون  مشــروع  أبقــى 
بنســبة 24% لشــركات االتصــاالت األساســية 
وشــركات توزيــع وتوليــد الكهربــاء وشــركات 
الوســاطة املالية. ووفقا للتعديالت املقترحة، 
ســيتم تخفيض ضريبة الدخل للعائالت إلى 
22.7 ألــف دوالر، فيمــا تبلــغ حاليــا 33.9 ألــف 
بــدال  دوالر  ألــف   11.2 إلــى  ولألفــراد  دوالر، 
مــن 17 ألــف دوالر. ومــن جانبــه، انتقــد رئيــس 
مشــروع  الطراونــة  عاطــف  النــواب  مجلــس 
قانــون ضريبــة الدخــل. واعتبــر الطراونــة فــي 
تصريحــات لـــ »العربــي الجديــد« أن الحكومة 
تثير الجدل في إصدار مثل هذه التشريعات، 
متوعدًا برفض القانون خالل مجلس النواب 
بمحــدودي  يضــر  نظــره  وجهــة  مــن  كونــه 
الضرائــب.  بدفــع  امللتزمــن  ويعاقــب  الدخــل 
مشــروع  علــى  فعــل  رد  أول  فــي  ذلــك  ويأتــي 

القانــون الجديــد. وبحســب القانــون املقتــرح، 
ســيتم إلغــاء اإلعفــاءات اإلضافيــة املمنوحــة 
املمنوحــة  لألســر واملقــدرة بمبلــغ 56 دوالرا 

حاليا بدل فواتير استشفاء وتعليم.
الخاضعــن  دخــول  أن  املســودة  وأوضحــت 
كل  شــرائح،  خمــس  علــى  تقســم  للضريبــة 
شريحة مقدارها 5 آالف دينار )7 آالف دوالر( 
مــن  و%25   %5 بــن  تــراوح  ضريبــة  بنســبة 
الدخل املتحقق بدال من القانون الحالي الذي 
إلــى 3 شــرائح تــراوح نســب  يخضــع األفــراد 
الضريبــة عليهــا بــن 7% و20% تبــدأ مــن %7 
علــى أول عشــرة آالف دينــار )14 ألــف دوالر( 

و14% على ثاني عشرة آالف دينار.
الخمــس  الشــرائح  مقترحــات  وبموجــب 
فــإن  التــي وردت بمســودة مشــروع القانــون، 
الشــريحة األولــى وقيمتهــا 5 آالف دينــار )7 
آالف دوالر( بعد الدخل املعفى تخضع لنسبة 
لنســبة  دينــار  آالف   5 ثانــي  وتخضــع   ،%5

10%، وثالث 5 آالف دينار لنســبة 15%، فيما 
تخضع رابع خمســة آالف دينار لنســبة %22، 
وصــوال إلــى 25% لألســر التــي يزيــد دخلهــا 
علــى 36 ألــف دينــار ســنوي )50.5 ألــف دوالر 
املؤسســات  دخــل  اإلعفــاء  وشــمل  تقريبــا(. 
داخــل  مــن  والبلديــات  العامــة  الرســمية 
األردن، فيمــا يســتثنى مــن هــذا اإلعفــاء دخــل 
هــذه الجهــات مــن بــدالت اإليجــارات والخلــو 
واملفتاحيــة، وأي ربــح ألي نشــاط اســتثماري 
مجلــس  ويقــرر  الســنوي،  اإليــراد  فائــض  أو 
الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر إخضاعــه 
للضريبــة. كمــا أعفــى مشــروع القانــون أربــاح 
الشــركات األجنبيــة غيــر العاملــة فــي األردن، 
بيــع  مــن  األردن  داخــل  مــن  املتأتــي  والدخــل 
األســهم املدرجــة بالســوق املالــي. كمــا ســيتم 
إعفــاء أول 353 ألــف دوالر فقــط مــن مبيعــات 
مــن  املتأتيــة  والشــركات  الطبيعــي  الشــخص 

النشاط الزراعي. 

غزة، الدوحة ـ العربي الجديد

أعلن رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، السفير 
محمــد العمــادي، أمــس االثنــن، عن تقديم بــالده منحة 
إغاثيــة عاجلــة بقيمــة 14 مليون دوالر )50 مليون ريال 
قطــري(، تشــمل قطاعــات الصحــة والتعليــم واإلســكان 

واالحتياجات اإلنسانية في قطاع غزة.
وقــال العمــادي فــي مؤتمر صحافي عقــده بمدينة غزة، 
إن املنحة تأتي في سياق دور قطر اإلغاثي واإلنساني 
تزامنــًا مــع قــرب حلــول شــهر رمضــان املبــارك، مشــيرًا 
إلــى أن هــذه املنحــة الخدماتيــة واإلنســانية ســتقدم في 

مجــاالت مهمــة ومتنوعــة. وأوضــح العمادي أنه ســيتم 
تخصيــص مبلــغ بقيمــة 3 ماليــن دوالر مــن إجمالــي 
املنحــة، لقطــاع اإلســكان وترميــم بيــوت الفقــراء ودفــع 
املنــازل. كذلــك، ســتخصص 4 ماليــن دوالر  إيجــارات 
الفقــراء،  علــى  شــرائية  وقســائم  معونــات  شــكل  علــى 
دوالر،  ماليــن   3 التعليــم  لقطــاع  صصــت 

ُ
خ فيمــا 

لتســديد رســوم طلبــة الجامعــات، وباقــي املنحة ســيتم 
تخصيصها في عدد من املجاالت األخرى.

وفــي ســياق منفصــل، أكــد الســفير القطــري علــى وجود 
عمــل ومحــاوالت من أجل ســد النقص املوجود برواتب 
املوظفــن فــي كال الجانبــن، ســواء فــي رواتــب املوظفن 

أو  الفلســطينية  الســلطة  كشــوفات  ضمــن  املدرجــن 
كانــت  التــي  الســابقة  غــزة  حكومــة  علــى  املحســوبن 
تديرهــا حركــة حماس، مشــيرًا إلــى إمكانية بذل جهود 
أكبــر فــي هــذا املجــال. وتعتبــر قطــر إحــدى أبــرز الــدول 
املجــاالت  نفــذت مشــاريع ضخمــة شــملت شــتى  التــي 
إســرائيليًا منــذ نحــو  املحاصــر  القطــاع  فــي  الحيويــة 
12 عامــًا، ال ســيما علــى صعيــد البنيــة التحتية وإعادة 
إعمار ما دمره االحتالل وبناء مدن سكنية ومستشفى 

متخصص في مجال األطراف الصناعية وغيرها.
عشــرات  غــزة  إعمــار  إلعــادة  القطريــة  اللجنــة  ــذ 

ّ
نف

ُ
وت

املشــاريع الحيويــة واملهمــة فــي القطــاع، ضمــن منحــة 

ثانــي  آل  بــن خليفــة  الشــيخ حمــد  الســابق  أميــر قطــر 
إلعادة إعمار غزة، والبالغة قيمتها 407 مالين دوالر، 

باإلضافة إلى منح أخرى.
ويعاني أكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة أوضاعًا 
معيشــية مترديــة، جــراء الحصــار اإلســرائيلي املســتمر 
منــذ نحــو 11 عامــًا، إضافــة إلى إغــالق مصر ملعبر رفح 
الحدودي بشكل شبه دائم. ومنذ إبريل/ نيسان 2017، 
اقتطعت الحكومة شــهريًا 30% من الرواتب األساســية 
ملوظفي غزة، بينما صرفت 50% فقط من راتب مارس/ 
آذار املاضــي، الخميــس املاضــي، فيمــا لــم يصــرف بعــد 

راتب إبريل 2018 حتى اآلن.

منحة قطرية عاجلة لغزة... ومساٍع لحل أزمة الرواتب

60 مليون مسافر جوي 
في تركيا

ارتفعت حركة املسافرين جوا في 
تركيا بنسبة 19.5% في األشهر 

األربعة األولى من العام الجاري 
مقارنة بنفس الفترة من العام 

املاضي، ليصل عدد املسافرين 
إلى 60 مليونا و111 ألفا و990 

شخصا. ووفقًا لإلحصاءات 

الجوية التي أعلنتها املديرية العامة 
للمطارات في تركيا أمس، سافر 
37 مليونا و452 ألفا و85 راكبا 

في رحالت جوية داخلية في 
أنحاء تركيا في الفترة من يناير/ 
كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان 

من العام الجاري، في زيادة بنسبة 
18.5% عن الفترة نفسها من العام 
املاضي. وبلغ عدد ركاب الرحالت 
الدولية في الفترة نفسها من العام 

الجاري 22 مليونا و605 آالف 
و138 شخصا، في زيادة نسبتها 

22.1% عن الفترة نفسها من العام 
املاضي.

وبذلك يصل عدد املسافرين 
جوا في تركيا، بمن فيهم ركاب 

الترانزيت املباشر، خالل األشهر 
األربعة األولى من العام الجاري، إلى 
60 مليونا و111 ألفا و990 راكبا، 
بزيادة نسبتها 19.5% عن الفترة 

نفسها من العام املاضي.

خط غاز بين قبرص ومصر
قال وزير البترول املصري طارق 

املال، أمس، إن تكلفة مد خط أنابيب 
مزمع لنقل الغاز من قبرص إلى 
مصر ستدور بني 800 مليون 
ومليار دوالر. وأوضح الوزير 

املصري خالل مؤتمر صحفي 
مع نظيره القبرصي يورجوس 

الكوتريبيس أن جزءا من إمدادات 
الغاز القادمة من قبرص سيكون 
للسوق املصرية والباقي إلسالته 

وتصديره إلى أوروبا. وأكد املال أن 
شركاء حقل أفروديت سيكونون 

مساهمني في إنشاء الخط.
وقال الكوتريبيس »اتفقنا على 

االنتهاء من االتفاقية الخاصة بنقل 
الغاز في أسرع وقت« .  يستهدف 

املشروع الذي يتفاوض عليه البلدان 
نقل الغاز من حقل أفروديت 

القبرصي الذي تقدر احتياطياته 
بما بني 3.6 تريليونات وستة 

تريليونات قدم مكعبة.

تعديالت في البنوك اإلسالمية
قال األمني العام للمجلس العام 

للبنوك واملؤسسات املالية 
اإلسالمية »سيبافي«، عبد اإلله 

بلعتيق، إن الكثير من عمالء 
البنوك ال يرون اختالفا بني البنوك 

التشاركية )اإلسالمية( والبنوك 
األخرى، داعيا إلظهار الفروقات 

بني هذا النوع من البنوك وسواها. 
وأكد على هامش املنتدى العاملي 

لـ »سيبافي« 2018، على ضرورة 
تعزيز مجال التمويل ككل. وزاد: 
»إنه سيتم إصدار تعديالت في 
قطاع البنوك التشاركية«. كذلك، 

شدد املسؤول، على ضرورة إجراء 
دراسات بخصوص أسواق رؤوس 

األموال، الفتا إلى أهمية تعزيز 
الصكوك والتكافل بالنسبة ملجال 

التمويل اإلسالمي.

أخبار

هبوط
اضطراري ألسهم 

إير فرانس

هبطت أسهم شركة الخطوط الجوية الفرنسية »اير فرانس« بنسبة 13% في بورصة باريس، أمس اإلثنن، على خلفية استقالة الرئيس التنفيذي للشركة 
جــان مــارك جانايــاك، بســبب خــالف بشــأن الرواتــب واســتمرار اإلضرابــات. واســتقال جانايــاك من منصبه رئيســا للشــركة األم »إير فرانــس-كاي إل إم«، يوم 
الجمعة املاضي، بعد أن رفض املوظفون عرضًا أخيرًا قدمه إليهم ويقضي برفع الرواتب بنسبة 7% خالل أربع سنوات، بينما يطالبون بـ 5% خالل العام 
الجاري. وأدى إضراب أمس، إلى إلغاء نحو 15% من رحالت الشــركة إلى جميع أنحاء العالم، فيما حذرت الحكومة من أن بقاء الشــركة »بات على املحك«. 

وأعلنت الشركة قبل أيام، أن كلفة نحو 14 يومًا من اإلضرابات خالل األشهر القليلة املاضية ال تقل عن 300 مليون يورو )359 مليون دوالر(.

اقتصاد
الثالثاء 8  مايو/ أيار 2018 م  22  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1345  السنة الرابعة
Tuesday 8 May 2018

)فرانس برس(
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الجزائر ـ حمزة كحال

شــهــدت أســـعـــار الــســلــع الــغــذائــيــة 
في الجزائر خالل الفترة األخيرة 
ارتـــفـــاعـــا حـــــادًا، مـــا فـــاقـــم معيشة 
العائالت الجزائرية مع اقتراب شهر رمضان 
الــكــريــم. وقــــال رئــيــس الــجــمــعــيــة الــجــزائــريــة 
»العربي  للتجار والحرفيني، الطاهر بلنوار لـ
الــجــديــد« إن الـــزيـــادة الــحــالــيــة الــتــي سبقت 
شـــهـــر رمــــضــــان يـــقـــف وراءهــــــــا مــــن وصــفــهــم 

بـ»الحيتان« الذين يحتكرون السلع.
وبحسب بلنوار فإن »األسعار ستستمر في 
الثلث األول مــن شهر  االرتــفــاع حتى نهاية 
رمضان لتعاود االستقرار بعدها بعد نزول 
الطلب وارتفاع العرض«، مشيرًا إلى أن من 
أبـــرز أســبــاب مــوجــة الــغــالء ضــعــف الــرقــابــة. 
ــنـــوار الـــحـــكـــومـــة بـــضـــخ الـــســـوق  ــلـ ــالــــب بـ وطــ
بمزيد مــن السلع مــن أجــل الحد مــن ارتفاع 
األســـعـــار. وملــواجــهــة ظــاهــرة املــضــاربــة ومــا 
يــتــبــعــهــا مـــن غــــالء حــــاد فـــي شــهــر رمــضــان، 
للسنة  الـــجـــزائـــريـــة  ــتـــجـــارة  الـ وزارة  قـــــررت 
ــتـــوالـــي، تــبــنــي تــكــتــل يمثل  الــثــانــيــة عــلــى الـ
ــبـــالد، يستهدف  الــتــجــار والــحــرفــيــني فـــي الـ
محلية  منتجات  فيها  تعرض  أســـواق  فتح 
الحفاظ  أجــل  )مــحــددة(، من  بأسعار مقننة 
املنتج  للمواطن ودعــم  الشرائية  القوة  على 
املحلي. وتنص الخطة الحكومية على فتح 
فــي مختلف  الرحمة«  »أســواق  بـــ مــا تسميه 
محافظات الجزائر، يعرض فيها املصنعون 
ــنـــتـــجـــات األكـــثـــر  ــلـــيـــون املـ واملـــنـــتـــجـــون املـــحـ

استهالكا خالل شهر رمضان.
بعرضها  املسموح  املنتجات  فــي  ويشترط 
تــكــون محلية املنشأ،  فــي هـــذه األســــواق أن 
ــــى  ــة األولـ ــالـــدرجـ مـــثـــل الـــخـــضـــر والــــفــــواكــــه بـ
والـــلـــحـــوم غــيــر املـــســـتـــوردة، وبـــعـــض املــــواد 
الــغــذائــيــة، عــلــى أال يــتــجــاوز هــامــش الــربــح 
10 %، على اعتبار أن هــذه املنتجات تصل 

الكويت ـ محمود بدير

الكويتية  املــالــيــة  وزارة  فــي  مــصــادر  كــشــفــت 
الــحــكــومــة تعكف  الـــجـــديـــد« أن  ــربـــي  ــعـ لــــ »الـ
عــلــى مــراجــعــة مــنــظــومــة آلــيــة الــدعــم املطبقة 
النظام  الــبــالد، حيث تعمل على تحويل  فــي 
مــن الــدعــم األفــقــي املــطــبــق حــالــيــا إلـــى الــدعــم 
إلــى مستحقيه  إيصاله  بما يضمن  الــرأســي 
مـــن املــواطــنــني مـــع تــعــزيــز شــبــكــات الــضــمــان 

االجتماعي.
وذكـــرت املــصــادر، الــتــي رفــضــت ذكــر اسمها، 
أن الدعم األفقي الذي يعني أن كل فرد غنيا 
املدعومة  السلعة  على  فقيرًا يحصل  أم  كــان 
بــنــفــس الــســعــر، يــجــافــي الــعــدالــة – عــلــى حد 
الغني  مــنــه  يستفيد  حــيــث  املـــصـــادر-  تعبير 

إلى املستهلك مباشرة من دون الحاجة إلى 
وســطــاء. وكــشــف مــديــر الــتــجــارة بمحافظة 
الــجــزائــر العاصمة طــارق عــرابــي، أن »إدارة 
التجارة باملحافظة تلقت تعليمات من وزارة 
الــتــجــارة تــلــزمــهــم بــتــوفــيــر مــســاحــات لفتح 
أســـواق الــرحــمــة قبل بــدايــة شهر رمــضــان«. 
وأضاف نفس املتحدث لـ »العربي الجديد« 
املحافظات،  لجميع  وجهت  »التعليمات  أن 
على  مــســاحــات  أربـــع  بتخصيص  وتلزمهم 
األقل، والهدف هو ضمان استقرار األسعار 
من خالل إحداث توازن بني العرض والطلب، 
وستكون هذه األسواق مراقبة بصفة دورية 
ــار طيلة  ــعــ الـــتـــجـــار تــغــيــيــر األســ وال يــمــكــن 
الــشــهــر الـــكـــريـــم«. وفــــي األســــــواق الــشــعــبــيــة، 
وصل سعر الكيلوغرام من لحم الخروف إلى 
الكيلوغرام  دوالرًا( وسعر   16( دينار   1800
إلــــى 1200 ديـــنـــار )10.90  الــعــجــل  لــحــم  مـــن 
دوالرات(،  كــذلــك ارتــفــعــت أســعــار الــدواجــن 
إلى  )2.45 دوالر(  ديــنــارًا   270 مــن  البيضاء 
لــلــكــيــلــوغــرام،  دوالرات(   3.27( ديـــنـــارًا   360

بحسب تّجار لـ »العربي الجديد«.
كــمــا مــّســت »حــمــى رمـــضـــان« مــبــكــرًا أســعــار 
ــه جــافــة  ــواكـ املـــــواد الــغــذائــيــة مـــن حــبــوب وفـ

ــه يستهلك كــمــيــة أكــبــر من  بــدرجــة أكــبــر، ألنـ
املــصــادر إن دعــم الطاقة في  السلعة. وقــالــت 
الكويت يعد األكثر استنزافا لخزينة الدولة 
وأكبر أنواع الدعم صرفا في املوازنة مقارنة 
الحكومة على وضع  األنـــواع. وتــقــوم  بباقي 
ــدة مــبــنــيــة عـــلـــى أســـــس الـــدعـــم  ــديــ ــد جــ ــواعــ قــ
املدعومة بسعر  السلعة  يوفر  الــذي  الــرأســي 

والتي يكثر الطلب عليها في الشهر الكريم.  
»الـــعـــربـــي  ــــن املــــواطــــنــــني لــــ وأبـــــــــدى كـــثـــيـــر مـ
الـــجـــديـــد« تــخــوفــهــم مـــن مــواصــلــة األســـعـــار 
ارتفاعها، في ظل ضعف الرقابة الحكومية 

ما سيزيد من الضغوط املعيشية عليهم. 
ــيـــاء الــشــعــبــيــة في  ــواق األحـ ــ وفـــي إحــــدى أسـ
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة وتــحــديــدًا فـــي بلدية 
ــال املــــواطــــن مــحــمــد دراج  »بـــــاش جـــــــراح«، قــ
)مـــحـــاســـب( لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »اعــتــدنــا 
على الـــزيـــادات فــي األســعــار مــع قـــدوم شهر 
رمــضــان، إال أن هــذه السنة نــرى أن ارتــفــاع 
األســـعـــار قـــد اســتــبــق الــشــهــر الــكــريــم بفترة 
ــأزمـــات عـــدة ســتــواجــه  كــبــيــرة وهــــذا يــنــذر بـ
أصــحــاب الــدخــل الضعيف«. أمــا ربــة منزل، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن »أســـعـــار  فـــقـــالـــت لــــ
الخضر والسلع الغذائية زادت بشكل كبير 
الفترة األخيرة وأتخوف من أن دخل  خــالل 
ــتـــأمـــني نــصــف  ــتـــى بـ أســــرتــــي لــــن يـــســـمـــح حـ
رمضان«.   شهر  خالل  اليومية  الضروريات 
مــن جهته، أشـــار املــواطــن عبد الــنــور زغبي 
»العربي  مع  حديث  في  كهرباء(،  )مهندس 
الــجــديــد«، إلـــى تــخــوفــه مــن عـــدم استطاعته 
ضــمــان الــضــروريــات األســاســيــة لعائلته )5 
أفراد(. وقال إن »األسعار الحالية أصابتني 
نفس  يسمح بضمان  ال  دخلي  ألن  بالقلق، 
ــٍر كــامــل  ــهــ ــرة فــــي اإلنـــــفـــــاق طـــيـــلـــة شــ ــيــ ــوتــ الــ
معاناة  وتزايدت  احتياجاتنا«.  فيه  تتزايد 
الــجــزائــريــني، مــع اإلجــــراءات التقشفية التي 
أزمتها  من  الحد  بهدف  الحكومة  اتخذتها 
املالية املترتبة على تراجع إيراداتها املالية، 
ــار الـــنـــفـــط املـــصـــدر  ــعــ ــفـــاض أســ بــســبــب انـــخـ
عــن مستوياته  الــبــالد  فــي  للدخل  الرئيسي 

منتصف عام 2014.
ــادة إنــتــاجــهــا املحلي  ــ وتـــحـــاول الــجــزائــر زيـ
وخــفــض فــاتــورة الـــــواردات، فــي مسعى إلى 
ــة املــالــيــة الـــتـــي تــمــر بــهــا.  ــ الــتــأقــلــم مـــع األزمــ
ــاءات رســمــيــة، حــديــثــة، أن  وأظـــهـــرت إحــــصــ
الــتــضــخــم الــســنــوي فـــي الـــجـــزائـــر بــلــغ نحو 

4.6% في مارس/ آذار. 
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقرير 
حديث أن »الجزائر تتجه مباشرة نحو أزمة 
ــاوز نــســبــة الــتــضــخــم  مـــالـــيـــة«، مــتــوقــعــا تـــجـ
املستويات املعتادة. ويتوقع صندوق النقد 
أن تصل نسبة التضخم املتوقعة مع نهاية 
السنة الجارية إلى 7.2%، ويتوقع أن تصل 
كما   ،2020 و9% سنة   2019 فــي   %8.1 إلــى 
ــادة  رّجــــح أن تــعــجــز مــداخــيــل الــنــفــط عــن إعـ
الــــتــــوازن إلــــى املـــيـــزانـــيـــة، حــتــى مـــع ارتـــفـــاع 

أسعار البرميل خالل الفترة األخيرة.

أقل لفئات الدخل املنخفض، وبأسعار تتدرج 
في االرتفاع مع زيادة الدخل، حسب املصادر.
وكـــان وزيـــر املــالــيــة نــايــف الــحــجــرف أكـــد في 
الــدعــم في  تصريح ســابــق أن إجــمــالــي قيمة 
املــيــزانــيــة يــبــلــغ 3.43 مــلــيــارات ديــنــار )نحو 
11 مليار دوالر( وشــدد الــوزيــر على أنــه »ال 
الــدولــة للسلع  الــذي تقدمه  مــســاس« بالدعم 
والخدمات األساسية للمواطنني وكذلك بند 
الرواتب. وحسب امليزانية الجديدة، يستحوذ 
بند الرواتب على 11.2 مليار دينار. واعتبر 
تمثل  الحالية  امليزانية  أن  الكويتي  الــوزيــر 
ضبطا لإلنفاق وخطوة نحو اإلصالح املالي 

الشامل للكويت 
ــادر أن نــمــط الـــدعـــم املــطــبــق  وتـــوضـــح املــــصــ
حـــالـــيـــا يـــــــؤدي إلـــــى اإلفـــــــــراط فــــي اســـتـــهـــالك 

السلع املدعومة، فضال عن اإلســراف والهدر 
خصوصا من قبل الفئات ذات الدخل املرتفع، 
كــمــا يــســاهــم فـــي تـــوزيـــع غــيــر عـــــادل لــلــدعــم 
وبــالــتــالــي امــتــالك املــنــتــجــات الــفــارهــة بشكل 
يزيد عن الحاجة ومن ثم تكون هذه الفئة هي 
األكثر استفادة من الدعم. وتضيف املصادر 
أن البيانات املتاحة تشير إلى أن الفئات ذات 
الدخل املرتفع تحصل على نصيب األسد من 

دعم الطاقة واملياه في الكويت. 
وتــشــيــر إلـــى أن الــدعــم األفــقــي يفقد خاصية 
ــرأســــي، فكل  ــــواص الـــدعـــم الــ أســاســيــة مـــن خـ
األنــشــطــة املــؤســســيــة واالقــتــصــاديــة املحلية 
تحصل على الوقود والكهرباء واملاء بنفس 
مستهلك  أي  عليها  يــحــصــل  الــتــي  األســـعـــار 
ــذه األنــشــطــة  ــ ــتـــهـــالك هـ ــان اسـ ــ آخــــــر، ســــــواء كـ
ناتج عن  بإسراف  أم  الفعلية  بقدر حاجتها 
إهمال أو تقصير في مراقبة طريقة استغالل 

العاملني لديها للسلع املدعومة.
وفــي هــذا اإلطـــار، يقول مدير إدارة البحوث 
االستراتيجية في املركز الدولي لالستشارات 
ــة راشـــــــد الـــعـــجـــمـــي لــــ»الـــعـــربـــي  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
املــؤســســات املــحــلــيــة ال تحظى  الــجــديــد« إن 
تشجعها  حقيقية  تفضيلية  مــعــامــلــة  بـــأي 
على الحد من اإلســـراف أو تطوير وتحسني 
الطاقة واملــيــاه، حيث إن  تعاملها مع مــوارد 
الجميع مدعوم بصرف النظر عن سلوكياته، 
بالحفاظ  اهتمامه  مــدى  عــن  النظر  وبــغــض 
ــة الـــتـــزامـــه بــمــســؤولــيــتــه  ــ عــلــى الــبــيــئــة ودرجــ

االجتماعية.
ويرى العجمي أن الدعم السخي واملوحد له 
عواقب وسلبيات كثيرة، من شأنها أن تسهم 
على املدى الطويل في غرس حالة مجتمعية 
ــراف  ــ مـــرضـــيـــة خـــطـــيـــرة تـــعـــرف بــثــقــافــة اإلســ

والبذخ والتبذير وإساءة استخدام املوارد. 
ــرًا، عــــن املـــيـــزانـــيـــة  ــ ــؤخـ ــ ــكــــويــــت، مـ وأعـــلـــنـــت الــ
ــــي 31  ــي تـــنـــتـــهـــي فـ ــــتــ ــة لـــلـــســـنـــة ال ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
مارس/ آذار 2019، متوقعة أن يبلغ إجمالي 
مــلــيــار   66.7( ديـــنـــار  مــلــيــار  املـــصـــروفـــات 20 
دينار،  مليار   15 اإليـــرادات  دوالر( وإجمالي 

مـــع األخــــذ بــاالعــتــبــار أن املــيــزانــيــة الــحــالــيــة 
لبرميل  دوالرا   50 سعر  أســـاس  على  مبنية 
النفط وإنتاج متوقع قدره 2.8 مليون برميل 

يوميا.
ويــقــول أســتــاذ االقــتــصــاد بــجــامــعــة الــكــويــت 
إبراهيم الكندري لـ«العربي الجديد« إن نظام 
الدعم الحالي في البالد ال يأخذ في االعتبار 
تفاوت مستويات دخل األسر أو األفراد، كما 
يـــصـــرف الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة اســتــخــدامــاتــهــم 
لـــلـــســـلـــعـــة املــــدعــــومــــة )اســــتــــهــــالك فــــــــردي أو 
صــنــاعــي أو اســـتـــثـــمـــاري(، فــضــال عـــن إنــــه ال 
وزنــا ألحــجــام مشترياتهم منها، وهو  يقيم 
بالتالي نظام يخلو من البعدين االقتصادي 

واالجتماعي.
ــــرى الـــكـــنـــدري أن الــبــديــل األمـــثـــل واألكـــفـــأ  ويـ
واألكثر عدالة من نظام الدعم الحالي املوحد 
الذي ال يميز بني من يحتاج إلى الدعم وبني 
من ال يحتاج إليه، هو نظام الدعم الرأسي( 
ــادة تـــوجـــيـــه الــــدعــــم إلـــى  ــ ــإعـ ــ الـــــــذي يــتــمــثــل بـ
ومــحــدودة  منخفضة  الفئات  مــن  مستحقيه 
الدخل، والحد من تدفقه إلى من هم في غنى 

عنه، وذلك وفق برنامج زمني تدريجي. 
ويوضح أن أحد أهم املداخل املتاحة لتحقيق 
ذلـــك هــو اتــبــاع نــمــط تسعير كــفــؤ فــي قطاع 
وقــــود الــســيــارات مــن شــأنــه الــحــد مــن زيـــادة 
ــوقـــود، واتـــبـــاع نــظــام شــرائــح  الــطــلــب عــلــى الـ
االستهالك في قطاع الكهرباء واملاء، أي فرض 
سعر تصاعدي يزيد مع انتقال املستهلك من 

شريحة استهالك إلى أخرى أعلى.
وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة اإليرادات 
النفطية عليها بنسبة تقترب من 90%، وفي 
تقليص  في  الحكومة رغبتها  تعلن  عــام  كل 
ــرادات  اإليــ النفطية وتــوســيــع  اإليـــــرادات  بند 
غير النفطية لكن هذه الرغبة يقابلها العديد 

من العقبات.
وتتوقع الكويت أن يصل العجز في املوازنة 
خــمــســة  نـــحـــو  إلـــــى   2019/  2018 الـــحـــالـــيـــة 
مليارات دينار )حوالي 17 مليار دوالر( قبل 

استقطاع نسبة احتياطي األجيال القادمة.

الرباط ـ مصطفى قماس

الفترة  فــي  املــغــرب،  فــي  اســتــهــالكــيــة  منتجات  مقاطعة  لفتت 
األخيرة، االنتباه إلى غياب مجلس املنافسة )حكومي(، الذي 
لم يشتغل منذ خمسة أعوام، بسبب عدم تعيني أعضائه بعد 
»تنظيم  للمجلس  املــغــربــي  الــدســتــور  ويسند  واليــتــه.  نهاية 
منافسة حـــرة ومــشــروعــة بــضــمــان الــشــفــافــيــة واإلنـــصـــاف في 
ــتـــصـــاديـــة، خـــاصـــة مـــن خــــالل تــحــلــيــل وضــبــط  الـــعـــالقـــات االقـ
املنافية  املــمــارســات  ومراقبة  األســـواق،  فــي  املنافسة  وضعية 

وغير املشروعة وعمليات التركيز االقتصادي واالحتكار«.
أسبوعني،  مــن  أكثر  قبل  أطلقت  التي  املقاطعة  ومــّســت حملة 
استهدفت  والــوقــود، حيث  املعدنية  واملياه  الحليب  منتجات 
ثــالث شــركــات كــبــرى تعتبر رائـــدة فــي قطاعاتها وهـــي: مياه 
»ســيــدي عــلــي« املــعــدنــيــة، اململوكة لشركة أوملـــاركـــوم، ووقــود 
شــركــة »أفــريــقــيــا« الــعــائــدة ملــجــمــوعــة »أكـــــوا«، وحــلــيــب شركة 
»سنترال دانون«. وانتهت والية املجلس األخير في 2013، غير 
أنه لم يتم تجديده، بينما عمد املغرب إلى تبني قانون خاص 
أن  برت مهمة، غير 

ُ
اعت املؤسسة يمنحها اختصاصات  بتلك 

حالة الجمود التي يوجد فيها املجلس منذ خمسة أعوام، لم 
تمنعه من إنجاز تحقيقات حول املنافسة، لكنه لم يطلع الرأي 

العام على خالصاتها بسبب عدم تعيني أعضائه.
العالي بنعمور، إلى أن املجلس  ويشير رئيس املجلس، عبد 
املغرب،  فــي  القطاعات  أنجز حــوالــي 30 تحقيقا حــول بعض 
لكنه ال يمكنه اإلعــالن عن النتائج التي توصل إليها بسبب 
واعتبر  أعضائه.  تعيني  عــدم  في ظل  القانونية،  أهليته  عــدم 
بنعمور، املتخصص في االقتصاد وأحد القياديني السابقني 
لــلــحــزب االشــتــراكــي، فــي تــصــريــحــات لـــه، أنـــه لــو كـــان املجلس 
يشتغل، الضطلع بدوره الذي يحدده له القانون، وملا حدثت 
املقاطعة غبر املسبوقة في تاريخ املغرب. وأوضح أن املجلس 
الذي يرأسه أنجز تحقيقا حول قطاع الوقود في اململكة، حيث 
مــن أجل  االجــتــمــاع  أنــه يتعذر على املجلس  انتهي منه، غير 
إجازته والكشف عن خالصاته. وسبق لبنعمور أن صرح، في 

مناسبة سابقة، بأن لوبيات سعت إلى كبح عمل املجلس، من 
دون أن يحّددها، معتبرا أنهم يدافعون عن مصالحهم من دون 

أن ينتبهوا إلى ما يمكن أن تقدمه املنافسة الحرة من فوائد.
حــاالت  عــن  الكشف  فــي  الحق  املؤسسة  لهذه  القانون  ويتيح 
الــشــطــط فـــي اســتــعــمــال الــوضــعــيــات املــهــيــمــنــة الــتــي يمنعها 
القانون، كأن تبيع بسعر منخفض من أجل طرد منتج آخر في 
التدخل من أجل محاربة  املجلس  السوق. ومن اختصاصات 
االتفاقات التي يمكن أن تحدث بني الشركات في السوق، عبر 
رفع األسعار أو خفض الجودة بما يخدم مصالحها. ووسع 
املـــغـــرب ســلــطــات املــجــلــس قــبــل ثــالثــة أعـــــوام، كـــي يــســاهــم في 
الحد من االحتكار واالتفاقات واملنافسة غير املشروعة، حيث 
التحري والـــردع. وأضحت للمجلس سلطات  يــده في  أطلقت 
والــردع،  والتحري  الذاتية  باإلحالة  تقريرية، وأصبح مخوال 
فحني يتجلى له ما يؤشر على منافسة غير مشروعة يتدخل 
من أجل التحقيق. وكانت السلطات التي منحت للمجلس في 
2015 أثارت مخاوف حول تداخل اختصاصاته مع مؤسسات 
املغربية  الجامعة  رئــيــس  ويــتــصــور  املــغــرب.  بنك  أخـــرى مثل 
لــحــقــوق املــســتــهــلــك، بــوعــزة الــخــراطــي، فــي حــديــثــه لـــ«الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن مــجــلــس املــنــافــســة لـــه دور حـــاســـم فـــي حــمــايــة 
املستهلك، بما يمنحه القانون من سلطة في البحث والتحري 

من أجل تحقيق أهدافه املنصوص عليها قانونا.
ويــــرى الـــخـــراطـــي أنــــه ال بـــد مـــن دعــــم دور مــجــلــس املــنــافــســة، 
التنبه إلى  باملجلس الوطني لالستهالك، الذي سيساعد في 
االقتصاديني  الفاعلني  بــني  العالقة  تــشــوب  الــتــي  االخــتــالالت 
واملستهلكني. وتشغل األسعار املغاربة كثيرا مع اقتراب شهر 
رمضان، كما ينشغلون بالجودة، حيث أعلنت وزارة الداخلية 
عن حجز 300 طن من السلع في الفترة األخيرة، وأعلنت عن 

خط هاتفي لإلشعار بالخروقات التي يعرفها السوق.
إلى  املعارض،  ودفــع مستوى األسعار فريق حزب االستقالل 
الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة املالية في البرملان، من 
أجـــل تــــدارس مــوضــوع مــراقــبــة األســعــار وانــعــكــاس ذلـــك على 

القدرة الشرائية للمواطنني.

هاجس األسعار يؤرق 
الجزائريين قبيل رمضان

زيادة التجارة بين ليبيا وتونسالكويت تطّور منظومة الدعم إليصاله إلى المستحقين

)Getty( الغالء يطاول مختلف السلع)Getty( تفاقم معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السلع

الحكومة تسعى إلى توفير السلع المدعومة للمستحقين )ياسر الزيات/فرانس برس(

المقاطعة تكشف عن شلل مجلس المنافسة

تصاعد قلق الجزائريين 
من مواصلة أسعار السلع 

ارتفاعها مع اقتراب 
شهر رمضان، وسط 

اتهامات لتجار محتكرين 
بالتسبب في موجة 

الغالء الجديدة.

مفاوضات نفطية بين العراق 
وكردستان

قالت حكومة إقليم كردستان )شمال 
العراق(، أمس، إنها اقترحت على الحكومة 

االتحادية في بغداد تصدير النفط من حقول 
محافظة كركوك املتنازع عليها بني الجانبني، 
إلى ميناء جيهان التركي عبر خط األنابيب 

اململوك لإلقليم.  واقترح املتحدث باسم 
حكومة كردستان، سفني دزايي، أن يكون 

اإلشراف املباشر لتصدير النفط من جانب 
شركة تسويق النفط العراقية »سومو« 

اململوكة لبغداد، في حال موافقة الحكومة 
االتحادية على املقترح. وأضاف »دزايي«، 
في تصريح للصحافيني، أن املقترح القى 

ترحيبًا من بغداد، غير أنه لم يدخل في إطار 
املحادثات واملناقشات الجدية. وتوقف ضخ 
النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، 

في أكتوبر/ تشرين األول املاضي، عندما 
سيطرت القوات العراقية على الحقول من 
قوات إقليم الشمال »البيشمركة«.  وقبل 

ذلك، كان اإلقليم يقوم بتصدير كمية تصل 
إلى 250 ألف برميل يوميًا، من حقول 

كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر 
املتوسط، عبر خط أنابيب خاص باإلقليم. 
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة 

»أوبك« بعد السعودية، وينتج في املجمل 
نحو 4.5 ماليني برميل يوميًا.

السعودية تشتري
545 ألف طن قمح

أنهت املؤسسة العامة للحبوب في السعودية، 
إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح 

املستورد لهذا العام، بكمية 545 ألف طن 
من القمح الصلب. وبحسب بيانات منشورة 
على املوقع اإللكتروني للمؤسسة، تم شراء 
الطن في هذه الدفعة بقيمة 247.84 دوالرًا، 

بقيمة إجمالية بلغت 135.1 مليون دوالر.
وقال محافظ املؤسسة أحمد بن عبد العزيز 
الفارس، في بيان، أمس، إن التعاقد يأتي في 
إطار تغطية االحتياجات املحلية، واملحافظة 

على االحتياطي االستراتيجي من القمح. 
وأضاف: »سيكون وصول الدفعة الثانية لهذا 

العام خالل الفترة يوليو/تموز - أغسطس/ 
آب 2018«. وأفاد بأنه تمت دعوة 24 شركة 

عاملية متخصصة في تجارة الحبوب، 
تقدمت منها 16 شركة للمنافسة على 

الكمية املطروحة، وهو ما أتاح للمؤسسة 
الحصول على أسعار تنافسية؛ رست على 
عدد 7 شركات عاملية. وصرح الفارس في 
وقت سابق، أن بالده تستورد 3.5 ماليني 

طن من القمح سنويًا، بمعدل نمو 2 إلى
2.5 %، تماشيًا مع الزيادة السكانية.

تراجع احتياطي الصين 
األجنبي

تراجعت احتياطيات الصني من النقد 
األجنبي في إبريل/ نيسان أكثر من املتوقع 
لتصل إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر 
في ظل تعافي الدوالر ومؤشرات متنامية 

على انحسار قلق الجهات الرقابية في 
الصني من نزوح رؤوس األموال. وتراجعت 
االحتياطيات 17.97 مليار دوالر في إبريل/ 

نيسان إلى 3.125 تريليونات دوالر وهو 
أقل مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 

2017 مقارنة مع زيادة 8.34 مليارات 
دوالر في مارس/ أذار بحسب بيانات 

البنك املركزي، أمس. وتوقع اقتصاديون 
استطلعت رويترز آراءهم أن تنخفض 

االحتياطيات نحو 10 مليارات دوالر في 
إبريل/ نيسان إلى 3.133 تريليونات دوالر، 
إذ من املتوقع أن يؤدي ارتفاع الدوالر مقابل 
عمالت أخرى إلى تقليص قيمة احتياطيات 

الصني املقومة بالعملة األميركية. وارتفع 
مؤشر الدوالر مقابل عمالت رئيسية اثنني 
باملئة الشهر املاضي. واعتبر نزوح رؤوس 
األموال بمثابة خطر كبير على الصني في 

مطلع 2017، لكن تشديد القيود الرأسمالية 
وتراجع الدوالر ساهما في تعافي اليوان 

بما عزز الثقة في االقتصاد.

صفقة بين نستله 
وستاربكس

أعلنت شركة نستله الغذائية العمالقة 
أنها ستدفع 7.15 مليارات دوالر نقدا 

لشراء حق بيع منتجات سلسلة مقاهي 
ستاربكس حول العالم وذلك في إطار 

تحالف يهدف إلى بث الحياة في نشاط 
الشركتني املرتبط بالقهوة.

وتعزز الصفقة التي أبرمت، أمس، وضع 
نستله فيما تحاول ستاربكس أكبر شركة 
للقهوة في العالم ترسيخ أقدامها في سوق 

تتغير بسرعة. وقالت نستله إنها تتوقع 
أن تزيد صفقة بيع قهوة ومشروبات 

ستاربكس من أرباحها بحلول عام 2019. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%7.2
النقد  صــنــدوق  تــوّقــع 
نسبة  تــصــل  أن  ــي  ــدولـ الـ
مع  الجزائر  فــي  التضخم 
إلى  الــجــاريــة  السنة  نهاية 
تصل  أن  ويتوقع   ،%7.2
 2019 سنة  فــي   %8.1 إلــى 
و9% سنة 2020، األمر الذي 
يزيد من األعباء االقتصادية 

على المواطنين.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــيــــس الــــغــــرفــــة الــــتــــجــــاريــــة فــي  ــع رئــ ــوقــ تــ
تصريحات  في  الرعيض،  محمد  ليبيا 
خاصة لـ»العربي الجديد« ارتفاع حجم 
الــتــجــارة بــني بـــالده وتــونــس هــذا العام 
بــســبــب اتـــخـــاذ بــعــض اإلجـــــــراءات الــتــي 
تــســاهــم فــي تسهيل الــتــبــادل الــتــجــاري 
ــال رئـــيـــس الــغــرفــة إن  ــ بـــني الــبــلــديــن. وقـ
حــجــم الــتــجــارة بــني الــبــلــديــن يــرتــقــب أن 
يصل إلى نحو 900 مليون دينار )643 
مقارنة   2018 عــام  خــالل  دوالر(  مليون 
لــيــبــي )357  بــنــحــو 500 مــلــيــون ديـــنـــار 
مليون دوالر( عام 2017، مشيرًا إلى أن 
أســبــاب تــراجــع الــتــجــارة الــعــام املــاضــي 
والقفل  األمنية  االضطرابات  إلــى  تعود 
يــومــا  اجـــديـــر 120  ملــنــفــذ راس  املـــتـــكـــرر 

خالل 2017.
وأضـــــــاف أن هـــنـــاك نـــيـــة لـــرفـــع مــعــدال 
ت الــتــبــادل الــتــجــاري لــكــي تــعــود إلــى 
انــــدالع ثــورة  قــبــل  املــعــدالت الطبيعية 
ــتـــي  والـ  ،2011 ــام  ــ عــ الـــعـــربـــي  الـــربـــيـــع 
دوالر  ملياري  نحو  آنـــذاك  تبلغ  كانت 
أن هناك عــدت مميزات  سنويا، مؤكدًا 
التونسي  املنشأ  ذات  البضائع  لجلب 
مــنــهــا اإلعـــفـــاء الــجــمــركــي بــني البلدين 
بــاإلضــافــة إلــى قــرب املــســافــات، وكذلك 
الــتــحــالــيــل املطابقة  االكــتــفــاء بــشــهــادة 
إلى  الرعيض  البلدين. وأشــار  في أحــد 
وجـــــود اتـــفـــاق بـــني الـــجـــانـــب الــتــونــســي 
والــلــيــبــي بــشــأن شـــراء 250 ألـــف برميل 
نفط مقابل شراء سلع غذائية، واالتفاق 
متوقف حاليا بسب تراجع إنتاج ليبيا 

من النفط خالل السنوات السابقة. 
املصرفني  بــني  اتفاقا  أن هناك  وأضـــاف 
املركزيني التونسي والليبي بشأن فتح 
األعــمــال  لــرجــال  املستندية  االعــتــمــادات 
ــداًل مــن  ــ الــلــيــبــيــني بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة بــ
اعــتــمــادات مــســتــنــديــة مــعــززة بــالــديــنــار 

ــان عــلــيــة ســابــقــا مما  الــتــونــســي عــمــا كــ
يسهم في رفع التبادل التجاري. 

وكــــــــــان مـــــصـــــرف لـــيـــبـــيـــا املـــــــركـــــــزي قــد 
املاضي  نيسان  إبــريــل/   25 منذ  أعــطــى 
تعليماته للمصارف الليبية بخصوص 
السماح بفتح االعتمادات املستندية أو 
املسموح  التحويل  عمليات  مــن  غيرها 
والخدمات  السلع  الســتــيــراد  بإجرائها 
التونسي في إطار  من تونس بالدينار 
لــدول  الــدفــع الثنائية املــوحــدة  اتــفــاقــيــة 
اتـــحـــاد املـــغـــرب الـــعـــربـــي، أو بــــأي عملة 
أخـــــرى مــقــبــولــة لــــدى الـــبـــنـــوك املــركــزيــة 
وغـــيـــرهـــمـــا(،  ودوالر  )يـــــــورو  لــلــبــلــديــن 
أن تكون  املتعاملني، شــرط  حسب طلب 
البضاعة أو الخدمة ذات منشأ تونسي.

وعــلــى صعيد الــســيــاحــة، تــجــاوز حجم 
مليونا  تونس  فــي  الليبيني  السائحني 
و700 ألف ليبي العام املاضي مع معدل 
ــرف لـــلـــســـائـــح الـــــواحـــــد بـــنـــحـــو 350  ــ صــ
دوالرًا، حسب دراســات للبنك األفريقي. 
وحـــســـب تـــقـــاريـــر غــيــر رســـمـــيـــة، تعيش 
التجارة  من  تونسية  عائلة   3000 نحو 
إلــى مئات  ليبيا، باإلضافة  البينية مع 
التصدير  التي تشتغل على  املؤسسات 

للسوق الليبي.  
وتــعــتــبــر ليبيا مــن أهـــم شــركــاء تونس 
ــانــــت أول شـــريـــك عــلــى  اقـــتـــصـــاديـــا، وكــ
والخامسة  والعربي  املغاربي  الصعيد 
ــتـــوى الــــدولــــي )بـــعـــد فــرنــســا  عـــلـــى املـــسـ
وإيــطــالــيــا وأملــانــيــا وإســبــانــيــا(. وكــانــت 
قــبــل انــــدالع الـــثـــورة تــصــدر نــحــو 1200 
املتنوعة  منتجاتها  تونسية  مؤسسة 
غذائية  سلعا  تشمل  والــتــي  ليبيا  إلـــى 
وخـــدمـــات بــتــرولــيــة وصــنــاعــيــة ومــــواد 
بـــنـــاء وقـــطـــع غـــيـــار ومـــالبـــس وغــيــرهــا. 
ويعتبر خبراء اقتصاديون أن مساهمة 
ــادة  ــ ــقـــات إعــ ــفـ ــبـــة فــــي صـ ــقـ تــــونــــس املـــرتـ
إعـــمـــار لــيــبــيــا هـــي عــمــلــيــة اســتــثــمــاريــة 
التونسية  التجارية  للمؤسسات  كبرى 

ز الـــعـــالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة بني 
ّ
وســـتـــعـــز

ــن، مـــــشـــــدديـــــن عــــلــــى ضــــــــرورة  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
املــحــافــظــة عــلــى حــصــة تـــونـــس الــثــابــتــة 
فـــي الـــســـوق الــلــيــبــيــة. ويـــنـــدرج الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــني تــونــس وليبيا فــي إطــار 
اتــفــاقــيــة منطقة الــتــبــادل الــحــر املــوقــعــة 
والــتــي دخــلــت حيز  عـــام 2001،  بينهما 
من  العديد  وتمنح   ،2002 عــام  التنفيذ 
االمـــتـــيـــازات لــلــمــســتــثــمــريــن واملــــورديــــن 
واملـــصـــدريـــن مـــن الــبــلــديــن. كــمــا يــرتــبــط 
ــة تـــســـيـــيـــر وتــنــمــيــة  ــيـ ــاقـ ــفـ ــاتـ الــــبــــلــــدان بـ
العربية  الـــدول  بــني  التجارية  املــبــادالت 
ــاء منطقة  ــ والــبــرنــامــج الــتــنــفــيــذي إلرسـ
تــجــارة حـــرة عــربــيــة، والــتــي تــنــص على 
تـــحـــريـــر الـــســـلـــع املـــتـــبـــادلـــة، وفـــقـــا ملــبــدأ 

التحرير التدريجي الذي بدأ تطبيقه.
وتــعــتــمــد لــيــبــيــا عــلــى اســـتـــيـــراد معظم 
 %85 بنسبة  الــخــارج  مــن  احتياجاتها 
مــــن الـــســـلـــع. وتــــدعــــم الـــحـــكـــومـــة ســعــر 
الـــــــدوالر الســـتـــيـــراد الــســلــع األســاســيــة 
مــــــن الــــــــخــــــــارج. ويــــبــــلــــغ ســــعــــر صــــرف 
الــدوالر رسميا نحو 1.4 دينار، بينما 
ــتـــجـــاوز فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء 6.25  يـ
دنــانــيــر. وخــصــص املــجــلــس الــرئــاســي 
مليون   450 الــوطــنــي  الــوفــاق  لحكومة 
الــتــحــصــيــل  بــــرســــم  اعــــتــــمــــادات  دوالر 
لـــشـــهـــر رمــــضــــان املـــــبـــــارك لـــتـــوريـــد 13 
سلعة غذائية. وكشف ديوان املحاسبة 
ــمــــة الــلــيــبــيــة  ــــي( فـــــي الــــعــــاصــ ــومـ ــ ــكـ ــ )حـ
املركزي  املــصــرف  أن  طرابلس، مــؤخــرًا، 
واملـــصـــارف الــتــجــاريــة منحا مــوافــقــات 
عــلــى الــتــوريــد لـــ 3243 مــعــامــلــة، بقيمة 
خـــالل  دوالر  مـــلـــيـــارات   3.5 تــــجــــاوزت 
وحتى   2017 تموز  يوليو/  من  الفترة 
دون  مــــن   ،2018 آذار  مـــــــارس/  ــة  بــــدايــ
الرجوع إلى وزارة االقتصاد املختصة، 
ومن دون إدخالها في منظومة موازنة 
تالعبا  البعض  اعتبره  مــا  االســتــيــراد، 

في االعتمادات املستندية.

تقارير عربية

معيشة

أسواقاستهالك

المغرب

مخصصات دعم 
الطاقة األكثر استنزافًا 

لخزينة الدولة

ــدت مـــــخـــــاوف املـــصـــريـــني  ــاعــ تــــصــ
مــن تــداعــيــات أزمـــة ســد »النهضة« 
اإلثيوبي، إثر موافقة مجلس النواب 
)البرملان( على تعديالت تشريعية، 
ــة  ــ ــظـــر زراعــ تـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام حـ
محاصيل كثيفة االستهالك للمياه 

في بعض املناطق.
وقال رئيس شعبة األرز في اتحاد 
الصناعات املصرية رجب شحاتة، 
ــول، أمــــس، إنــــه »ال  ــاضــ ــة األنــ لــوكــال
يــمــكــن تــحــديــد نــتــائــج الــتــعــديــالت 
الــزراعــة قبل منتصف  على قانون 
مايو/ أيار الجاري، ألنه في كل عام 
يخالف الكثيرون مواقف الحكومة، 
الــتــزامــهــم من  واألمـــر يتوقف على 
ــــضــــرر«.  عـــدمـــه لــتــحــديــد نــســبــة ال
وشــدد على أنــه »فــي حــال تقليص 
زيـــادة  املــســاحــات فعليًا، ســتــكــون 
ستلجأ  حيث  حتمية،  األرز  سعر 
الــدولــة إلــى االســتــيــراد«. وأصـــدرت 
ــرارا يسمح  ــ الــســلــطــات املــصــريــة قـ
بــزراعــة 724 ألـــف فـــدان مــن األرز، 
الذي بدأت زارعته مطلع مايو/ أيار 
الجاري وتستمر ملدة ثالثة أشهر.

أزمة 
زراعة األرز 
في مصر
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اقتصاد

طهران ـ فرح الزمان شوقي

عاد اإليرانيون ليعيشوا مرحلة 
تشبه كثيرًا تلك التي اختبروها 
ــي زمــــــن تـــشـــديـــد »الـــعـــقـــوبـــات  ــ فـ
فقيمة  تقريبا،  قبل سبع سنوات  النووية« 
ــال اإليــــرانــــي أمـــــام الـــــــدوالر األمــيــركــي  ــريــ الــ
تنخفض يــومــا تــلــو اآلخــــر، وأســعــار املـــواد 
ومؤشرات  فشيئا،  شيئا  ترتفع  األساسية 
السوق تعاني التخبط والتذبذب، وهو ما 
لــم يسبق للبالد اخــتــبــاره منذ  لــركــود  أدى 

توصلها لالتفاق النووي في عام 2015.
وتــتــرقــب األســــواق قـــرار الــرئــيــس األمــيــركــي 
دونــالــد تــرامــب فــي 12 مــايــو/ أيــار الجاري 
بشأن االتفاق النووي، الذي لوح خالل األيام 
املاضية باالنسحاب منه وفرض العقوبات 

من جديد على إيران، بجانب عوامل داخلية 
مــرتــبــطــة بـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة. وأغــلــقــت 
قت 

ّ
غالبية محالت الصرافة تدريجيًا أو عل

عملها، باستثناء تلك املوجودة في مكاتب 
إداريـــــة داخــــل املــبــانــي ولــيــســت فــي شـــوارع 

تــداول  ولــم يعد باإلمكان  رئيسة مكشوفة، 
العمالت أو تصريفها بسهولة منذ صدور 
قرار حكومي يقضي بتحديد سعر الدوالر 
بنحو 42 ألف ريال أو 4200 تومان، وصدور 

قرار قضائي يقضي بمحاسبة املخالفني.
حتى أن تجار السوق السوداء الذين كانوا 
ينتشرون في منطقة فردوسي الواقعة في 
بأنها  واملــعــروفــة  اإليــرانــيــة  العاصمة  مركز 
مــركــز تــصــريــف الــعــمــالت، بــاتــوا يختبئون 
في أزقتها بعد أن اعتقلت الشرطة اإليرانية 
ــهـــم بـــأســـعـــار  ــبـ ــبـــب تـــالعـ ــنـــهـــم بـــسـ عــــــــددا مـ
الصرف. يقول محمودي، وهو صاحب أحد 
مــحــالت الــصــرافــة، إنــه وزمـــالء لــه بــاتــوا في 
حكم العاطلني من العمل عقب صدور القرار 
الحكومي، فال يمكن تصريف الــدوالر وفق 
السعر  يعد  بينما  حكوميًا،  املحدد  السعر 
الــواقــعــي أعــلــى مــن ذلــك بكثير. وقــد لوحظ 
ــيــــرة أن بــعــض الــصــرافــني  فـــي الـــفـــتـــرة األخــ
يــتــرددون  زالـــت محالهم مفتوحة  مــا  مــمــن 
يشترون  غالبا  وهــم  التصريف،  قبل  كثيرًا 
ويعتمدون  بيعه،  يرفضون  لكنهم  الــدوالر 
الشخصية  معرفتهم  على  تعامالتهم  فــي 
أثــرا كثيرًا على  والقلق  فالخوف  بالزبائن، 

عملهم.
قالت  عــامــا،   35 العمر  مــن  البالغة  نــازنــني، 
ــا اســـتـــطـــاعـــت  ــهــ ــد«، إنــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
بـــالـــدوالر من  تــصــريــف مبلغ كــانــت تحمله 
أحد الصرافني الذين يعملون بشكل حر في 
الشارع، وهو ما كانت تفعله دائما، لكنهم 

عودة أجواء 
العقوبات

غالبية محالت 
الصرافة 

تعلق أعمالها 
)األناضول(

يسيطر االرتباك على األسواق اإليرانية، وسط ركود لم يسبق للبالد اختباره 
منذ نحو ثالث سنوات، حيث عادت أجواء ما قبل رفع العقوبات من 
ارتفاع سعر صرف الدوالر والعديد من السلع، ترقبًا لقرار اإلدارة األميركية 

بشأن االتفاق النووي خالل األيام المقبلة

الدوالر يتجاوز 
64 ألف ريال رغم تحديده 

حكوميًا بـ42 ألفًا

عاش االقتصاد الروسي 
أوقاتًا عصيبة خالل والية 

بوتين السابقة

خام برنت يصل في 
العقود اآلجلة إلى 75.89 

دوالرا للبرميل

الدوالر يربك 
أسواق إيران... 
وركود بالمحال 

التجارية

اهتمام مواطني كوريا  ارتفاع  إلى  الكوريتني،  القمة بني  أدى نجاح محادثات 
الــجــنــوبــيــة والــســيــاح األجــانــب بــاملــنــاطــق الــحــدوديــة مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة مثل 
إقليمي كانغ وون وكيونغ كي. وقال جانغ سونغ-جيه، رئيس شركة »دي إم زد« 
السياحية في كوريا الجنوبية، إن االهتمام بالسفر إلى املنطقة منزوعة السالح 

بني الكوريتني ارتفع بأكثر من الضعف، مقارنة مع السنوات األخيرة.
واجتاز الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الحدود ودخل كوريا الجنوبية 
الرئيس مون  للمرة األولــى في 27 إبريل/ نيسان املاضي، وكــان في استقباله 

جيه-إن، وعقدا أول قمة بني البلدين منذ أكثر من عقد.
وذكــرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أمس اإلثنني، أن العديد من املــزارات 
ــانـــب. وقــفــزت الــحــجــوزات  واملــنــاطــق أضــحــت تــزدحــم بــالــســيــاح املــحــلــيــني واألجـ
الفندقية في إقليم كانغ وون في الفترة من 27 إبريل/نيسان إلى 3 مايو/أيار 
السياحية  السلطات  تــســارع  الحالي،  الــزخــم  استغالل  أجــل  ومــن   .%28 بنسبة 

والحكومات املحلية إلى ترويج السفر إلى املناطق الحدودية.

ــــوزراء الصيني لي  ــــدودو، مــع رئــيــس الـ بــحــث الــرئــيــس اإلنــدونــيــســي جــوكــو ويـ
كيتشيانغ، فــي الــعــاصــمــة اإلنــدونــيــســيــة جــاكــرتــا، أمـــس اإلثـــنـــني، ســبــل تعزيز 

العالقات االقتصادية بني البلدين.
ونقلت وكالة األناضول عن الرئيس اإلندونيسي قوله إن الصني تعتبر شريًكا 
إستراتيجيا لبالده في مجال االقتصاد واالستثمار، فيما أشار رئيس الوزراء 
الــصــيــنــي، إلـــى أن بــكــني ســتــواصــل الــعــمــل مــن أجـــل تنمية قــطــاعــات االقــتــصــاد 
والصناعة والبنية التحتية في إندونيسيا، ودول جنوب شرق القارة اآلسيوية.
قيمة  فــي  الثالثة  املرتبة  احتلت  الصني  فــإن  املــاضــي،  الــعــام  وبحسب معطيات 
حجم  وبلغ  دوالر.  مليارات   3.4 بنحو  إندونيسيا  في  األجنبية  االستثمارات 
الــتــجــاري بــني جاكرتا وبكني خــالل الــعــام املــاضــي، 63.3 مليار دوالر،  الــتــبــادل 

بزيادة وصلت إلى 18%، مقارنة مع 2016.

واصــل الـــدوالر االرتــفــاع صــوب أعلى مستوياته في 2018، أمــس اإلثــنــني، مع 
استمرار رهان املستثمرين على ارتفاع أسعار الفائدة في الواليات املتحدة، 

وظهور بوادر على تحسن أداء االقتصاد مقارنة مع مناطق أخرى.
أمـــام سلة عمالت،  األمــيــركــيــة  العملة  أداء  الـــذي يقيس  الــــدوالر،  وزاد مــؤشــر 
بنسبة 0.2% إلى 92.749 نقطة. وصعد الدوالر بقوة في األسبوعني األخيرين.

وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1927 دوالر، ليقترب من أدنى مستوى في أربعة 
الــدوالر  الــذي سجله يوم الجمعة املاضي. وارتفع  البالغ 1.191 دوالر  أشهر 
0.1% أمام العملة اليابانية إلى 109.22 ين، ليقترب من أعلى مستوياته في 

ثالثة أشهر عند 110.05 ين.

أخبار في صور

انتعاش سياحي بالمناطق 
الحدودية بين الكوريتين

الصين تعزز استثماراتها 
في إندونيسيا

الدوالر يصل ألعلى مستوياته 
في 2018

)Getty( الرئيس الروسي يخطط لزيادة اإلنفاق على البنى التحتية والسكن)حفارات النفط األميركية تنتعش مع ارتفاع األسعار )فرانس برس

موسكو ـ العربي الجديد

تــعــهــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــالديــمــيــر بــوتــني، 
ــة  ــيـ أثـــــنـــــاء مـــــراســـــم تـــنـــصـــيـــبـــه لـــــواليـــــة رئـــاسـ
رابـــعـــة مــدتــهــا ســـت ســـنـــوات، بـــزيـــادة الــدخــل 
الحقيقي للمواطنني وإحداث نقلة اقتصادية 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، فــيــمــا تــنــتــظــر أوســـــــاط املــــال 
واألعمال الروسية إصالحات واسعة النطاق 

من الحكومة الجديدة.
وقال بوتني، أمس اإلثنني، إن روسيا تجاوزت 
واالقتصادية،  االجتماعية  املشكالت  أصعب 
مــشــيــرًا إلــــى اســـتـــمـــرار مــشــاريــع الــتــكــامــل مع 
املنفعة مع جميع  متبادل  والتعاون  الشركاء 

دول العالم.
اإلمكانيات  كــافــة  اســتــخــدام  »علينا  وأضـــاف: 
لـــديـــنـــا، بـــالـــدرجـــة األولــــــى لتحقيق  املـــتـــوفـــرة 
ــداث  ــ املــــهــــام الـــداخـــلـــيـــة املـــلـــحـــة لــلــتــنــمــيــة وإحــ
نــقــلــة اقــتــصــاديــة وتــكــنــولــوجــيــة فــي املــجــاالت 
للحياة  جــديــدة  جــودة  املستقبل.  تحدد  التي 
والرفاهية واألمــان وصحة اإلنــســان، هــذا هو 

ما تتركز عليه سياساتنا اليوم«.
وحقق بوتني فــوزًا كبيرًا بنسبة 76 في املئة، 
خالل االنتخابات التي أجريت في 18 مارس/ 
بانعدام  املعارضة  تنديد  املاضي، وسط  آذار 

املنافسة السياسية في البالد.
وعــــاش االقـــتـــصـــاد الـــروســـي أوقـــاتـــًا عصيبة 
خـــالل واليـــة بــوتــني الــســابــقــة، وذلـــك عــلــى أثــر 
صدمتني   2014 عــام  منتصف  منذ  مواجهته 
العقوبات  في  تمثلتا  معًا،  آن  في  خارجيتني 

ارتفعت أسعار النفط الخام، أمس اإلثنني، إلى 
أعلى مستوياتها في أكثر من ثالث سنوات، 
ــتـــي تــشــتــد  ــتـــصـــاديـــة الـ ــة االقـ ــ ــ بـــدعـــم مــــن األزمـ
حدتها فــي فــنــزويــال، واقــتــراب قـــرار الــواليــات 
املتحدة بخصوص ما إذا كانت ستعيد فرض 
عقوبات على إيران. والمس سعر خام القياس 
العاملي برنت في العقود اآلجلة حدود 75.89 
منذ  لــه  أعــلــى مستوى  وهــو  للبرميل،  دوالرا 
بنحو  ليزيد   ،2014 الثاني  نوفمبر/تشرين 
1% عن الجلسة السابقة، كما ارتفع خام غرب 
تكساس الوسيط األميركي في العقود اآلجلة 
70 سنتا أو ما يعادل 1%، بعد أن وصل إلى 
70.42 دوالرا للبرميل، متجاوزا للمرة األولى 

حاجز الـ 70 دوالرًا منذ نهاية 2014.
فــي الــوقــت نــفــســه، تـــجـــاوزت عــقــود شنغهاي 
القياسي  املــســتــوى  الــصــني  فــي  الــخــام  للنفط 
املـــرتـــفـــع لــقــيــمــتــهــا بــــالــــدوالر والـــبـــالـــغ 71.32 

دوالرا للبرميل لتصل إلى 72.54 دوالرا.
األزمـــــــــة  أن  مـــــــن  املــــحــــلــــلــــني  بـــــعـــــض  وحــــــــــــذر 

كبار  أحد  فنزويال،  في  املتفاقمة  االقتصادية 
مــصــدري الــنــفــط، تــنــذر بــمــزيــد مــن الــضــغــوط 
عــلــى إنــتــاجــهــا وصـــادراتـــهـــا. وتـــراجـــع إنــتــاج 
األول  العقد  أوائـــل  منذ  النصف  إلــى  فنزويال 
من األلفية إلى 1.5 مليون برميل يوميا فقط، 

في ظل عدم ضخ البالد استثمارات كافية.
قال  بفنزويال،  املتعلقة  املخاوف  وإلــى جانب 
لــدى شركة  جريج مكينا كبير خبراء السوق 
العقود اآلجلة  فــي  للوساطة  تــريــدر«  »أكــســي 
ــــوع ســتــتــعــلــق  ــبـ ــ »الـــقـــصـــة الـــكـــبـــرى هـــــذا األسـ
فــي تصريح  إيــــران«، مضيفا  بالنفط واتــفــاق 

ــتـــرز، أن مــعــظــم املــتــعــامــلــني فـــي الــســوق  لـــرويـ
يتوقعون انسحاب الرئيس األميركي دونالد 
تـــرامـــب مـــن االتـــفـــاق الــــنــــووي. ولـــــّوح تــرامــب، 
باالنسحاب من االتفاق النووي، الذي وقعته 
الواليات املتحدة والصني وبريطانيا وأملانيا 
ــران فـــي 2015، وتــم  ــ وفــرنــســا وروســـيـــا مـــع إيـ

بمقتضاه رفع العقوبات عنها مطلع 2016.
ــرار تـــرامـــب فـــي 12 مــايــو/ وتــتــرقــب طـــهـــران قــ

أيــار الجاري، فيما أشــارت تقارير غربية إلى 
ــراء الــنــفــط  مـــراجـــعـــة الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة لـــشـ
اإليراني في ظل هذه األجواء. لكن وزير النفط 
اإليراني قال، في تصريح لوكالة الجمهورية 
اإلسالمية لألنباء »إرنا« على هامش معرض 
لصناعة النفط في طهران، يوم األحد املاضي، 
إنه ال يمكن تجاهل إيــران في السوق العاملي 
ــوق الــنــفــط  ــ ــة، مــضــيــفــا أن »سـ ــاقـ لــلــنــفــط والـــطـ
يــجــب أن يــكــون غــيــر مــســيــس ألن الــتــدخــالت 
السياسية تعرقل مسار عمله«. وأشار زنغنه 
قــيــود حتى اآلن على إنتاج  تــوجــد أي  أنــه ال 
ــــران  ــادت إيـ ــ ــ ــــالده. وعـ ــ وتـــصـــديـــر الـــنـــفـــط مــــن بـ
إلــى كبار مــصــدري النفط فــي 2016 بعد رفع 
العقوبات عنها، لكن محللني يتوقعون تقلص 
صادرات إيران النفطية حال عودة العقوبات. 
بشكل  املتحدة مستفيدة  الــواليــات  وأضــحــت 
مــا مــن مــعــاودة أســعــار النفط االرتــفــاع، حيث 
املــزيــد من  الطاقة األميركية  أضــافــت شــركــات 
الــحــفــارات النفطية األســبــوع املــاضــي، وســط 
املــضــي قــدمــا فــي خــطــط لــزيــادة اإلنــفــاق على 
أنــشــطــة الــحــفــر هـــذا الــعــام، مــا يــعــزز أربــاحــهــا 
ويدفع إنتاج النفط في الواليات املتحدة إلى 
مستويات قياسية. وكانت شركة بيكر هيوز 
املاضي،  الجمعة  يــوم  قالت  الطاقة،  لخدمات 
فــي تــقــريــرهــا األســبــوعــي، إن شــركــات الحفر 
أضافت تسع حفارات في األسبوع املنتهي في 
العدد اإلجمالي  الرابع من مايو/أيار، ليصل 
ــلـــى مـــســـتـــوى مــنــذ  ــو أعـ ــ ــفــــارة وهـ ــــى 834 حــ إلـ

مارس/آذار 2015.
)العربي الجديد، رويترز(

أوكــرانــيــا وتدني  فــي  الــوضــع  الغربية بسبب 
أسعار النفط.

ــة ذروتـــهـــا فـــي عـــام 2015،  ــ وبــلــغــت هـــذه األزمـ
ــاد الـــــروســـــي بــنــســبــة  ــتــــصــ حــــني انـــكـــمـــش االقــ
إلــى  التضخم  مــعــدالت  ارتــفــاع  مــقــابــل   ،%3.7
12.9%. وفي بداية عام 2016، تراجعت العملة 
الروسية الروبل إلى أدنى مستويات تاريخيا 
أمام الــدوالر، وسط تهاوي أسعار النفط إلى 

ما دون 30 دوالرا للبرميل.
إال أن أداء االقتصاد الروسي بدأ يتحسن في 
النصف الثاني من عام 2016، مدفوعًا بارتفاع 
اإلنــتــاج  النفط نتيجة التــفــاق خفض  أســعــار 
الـــدول املنتجة داخــل »أوبـــك« وخارجها،  بــني 
العقوبات من خالل  وتكّيف روسيا مع واقــع 
تـــنـــويـــع عـــالقـــاتـــهـــا االقـــتـــصـــاديـــة الــخــارجــيــة 
ــــم تـــنـــضـــم إلـــى  ــــع دول لـ وإقـــــامـــــة شـــــراكـــــات مـ

اإلجراءات العقابية بحقها.
وفــي عــام 2017، أظــهــرت مــؤشــرات االقتصاد 
الروسي تحسنًا كبيرًا وسط تجاوزه مرحلة 
الــركــود والــعــودة إلــى الــنــمــو. إال أن الــتــوتــرات 
االقــتــصــاد  عــلــى  تخيم  بـــدأت  الجيوسياسية 
مــن جــديــد فــي عـــام 2018، بــعــد تــوســيــع رقعة 
العقوبات األميركية بحق عدد من كبار رجال 
األعمال املقربني من الكرملني، مما تسبب في 
مــوجــة جــديــدة مــن تــدهــور األســـواق الروسية 

وتراجع الروبل.
ووفق البيانات الرسمية، ارتفع الدخل الفعلي 
ــارس/ آذار  ــ ــيـــا خــــالل مــ لــلــمــواطــنــني فـــي روسـ
املـــاضـــي بــنــســبــة 4.1% عــلــى أســــاس ســنــوي. 

وكـــانـــت وكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــرغ« االقـــتـــصـــاديـــة قد 
ــن خـــطـــة بـــوتـــني  ــ ــق عـ ــابــ ــــي وقــــــت ســ كـــشـــفـــت فـ
ــديـــدة،  ــيـــة الـــجـ االقـــتـــصـــاديـــة لــلــفــتــرة الـــرئـــاسـ
مشيرة إلى أنه يخطط إلنفاق 10 تريليونات 
روبل )163 مليار دوالر( على قطاعات الصحة 
والــتــعــلــيــم والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــعــزيــز عملية 

النمو االقتصادي.
وفــي آخــر خطاب أدلــى بــه قبل فــوزه الكاسح 
في االنتخابات الرئاسية، وضع بوتني هدف 
فــي غضون  النصف  إلــى  الفقر  مــعــدل  خفض 
ــــي الــبــنــى  ــثــــمــــار فـ ــتــ ــــوات عـــبـــر االســ ــنـ ــ ــــت سـ سـ

التحتية والسكن والخدمات الصحية.
وتــعــهــد كـــذلـــك بــمــعــدل نــمــو بــنــســبــة 4%، في 
حــــني ال تــشــيــر تـــوقـــعـــات املـــؤســـســـات املــالــيــة 
العاملية إلى تجاوزه 2%. وقال أوليغ كوزمني 
املــحــلــل مـــن مــصــرف »ريــنــيــســانــس كــابــيــتــال« 
ــاري، لـــفـــرانـــس بـــــــرس، يـــــوم األحــــد  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
املـــاضـــي، إن دوائــــر املـــال واألعـــمـــال تــأمــل بــأن 
يتم وضــع أطــر »إصــالحــات ملموسة وخطط 

تطوير عبر خطوات حقيقية«.
وعلى مدى السنوات األخيرة، ركزت الحكومة 
ــة املـــالـــيـــة  ــرامــ ــلـــى الــــصــ جــــهــــودهــــا تــــحــــديــــدًا عـ
والنقدية لتجنب حدوث تغييرات درامية على 
الــعــجــز الــتــجــاري أو الــديــن فــي الــبــلــد الـــذي ال 
يزال يرزح تحت وطأة أزمة العام 1998 املالية.
لكن كــوزمــني، رأى أن »هناك رغبة في دعم 
املــســتــثــمــريــن وتـــطـــويـــر املـــنـــاطـــق الــروســيــة 
مــالــيــًا«. ووفــــق ريــنــيــســانــس كــابــيــتــال، بــات 
ــداف أمــــرًا »أكـــثـــر قابلية  ــ تــحــقــيــق هـــذه األهــ
لـــلـــحـــدوث مـــن املــــاضــــي« بــفــضــل الــســيــطــرة 
عــلــى الــتــضــخــم، الــشــبــح الــــذي لــطــاملــا خيم 
عــلــى االقـــتـــصـــاد الــــروســــي. غــيــر أن كــريــس 
ادفايزوري«  »ماكرو  وايفر، مؤسس شركة 
االستشارية، رأى أن عقد اآلمال على حدوث 
إصالحات عميقة »أمــر غير واقــعــي«. وقال 
ــــرس: »حـــصـــل فــالديــمــيــر بــوتــني  لــفــرانــس بـ
على تفويض من الشعب الــذي كــان راضيًا 

نوعًا ما عن أسلوبه في إدارة البالد«.

النفط في أعلى مستوى منذ 3 سنواتبوتين يتعهد بزيادة دخل الروس في واليته الجديدة

لــــم يــــعــــودوا مــنــتــشــريــن كـــمـــا فــــي الـــســـابـــق. 
ــنـــني يـــريـــدون  وأشــــــــارت إلـــــى وجــــــود مـــواطـ
لــلــدراســة،  أو  للسياحة  إمــا  لــلــخــارج  السفر 
وهـــم يــحــتــاجــون لـــلـــدوالر، وهـــذه الشريحة 
تــــواجــــه صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــــي الـــعـــثـــور عــلــى 
يشترون  منهم  املــضــطــريــن  لــكــن  مبتغاها، 
يطلبه  للغاية  مرتفع  سعر  مقابل  الــــدوالر 
ــم الــتــشــديــدات  تــجــار الــســوق الـــســـوداء. ورغـ
الــدوالر، يوم األحد  الحكومية، وصل سعر 
املـــاضـــي، إلــــى نــحــو 70 ألــــف ريـــــال، قــبــل أن 
يــتــراجــع قــلــيــال، أمـــس اإلثــنــني، حــيــث وصــل 

الــخــارجــيــة، وال ســيــمــا عــلــى الـــحـــدود الــتــي 
برًا من دول مجاورة،  البضائع  تعبر منها 
وهو ما تسبب بشكل أو بآخر بزيادة حجم 
الدوالرات املهربة إلى السوق اإليرانية.  ومع 
ذلك، ما زالت الحكومة ال تعترف باالنهيار 
الرئيس  نائب  وكــان  الشديدين،  والتخبط 
ــال إن األســـعـــار  إســـحـــاق جــهــانــغــيــري قـــد قــ
التي يدور الحديث عنها في وسائل اإلعالم 
عن  تسنيم،  موقع  نقل  كما  صحيحة.  غير 
اإليــرانــيــة محمد  الحكومة  بــاســم  املــتــحــدث 
الحقيقي  الــســعــر  إن  قـــولـــه  نــوبــخــت،  بـــاقـــر 

ــال، بعد أن كــان األســبــوع  إلــى 64.5 ألــف ريـ
ألــــف ريــــال،  ــتــــراوح بـــني 50 و58  املـــاضـــي يــ
التي  الرسمية  الصرافة  محال  غالبية  لكن 
مــا زالـــت تفتح أبــوابــهــا، تــرفــض إجــــراء أي 
معامالت باستثناء بيع أو شراء سبائك أو 

ليرات الذهب.
فـــإن عــددًا  بحسب مــوقــع تسنيم اإليـــرانـــي، 
كبيرًا مــن أعــضــاء غــرفــة الــتــجــارة اإليــرانــيــة 
ــدوا أن تأمني  وبــعــض خــبــراء االقــتــصــاد أكــ
الــدوالر بات صعبا للغاية بوجود كل هذا 
الــتــخــبــط، وهـــو مــا أثـــر سلبا عــلــى الــتــجــارة 

لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة ولــــلــــدوالر مــقــابــل الــريــال 
ــــذي تـــحـــدده الــســوق  ــرانــــي لــيــس ذاك الـ اإليــ

السوداء املختبئة في األزقة.
لــكــن خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد يـــــرون أن الــحــكــومــة 
ــادرة عــلــى ضــبــط ســعــر الــصــرف.  ــ لـــم تــعــد قـ
ــر املــــحــــلــــل االقــــــتــــــصــــــادي شـــريـــف  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
الــــدوالر يرتبط بعدم  خــســروي، أن ارتــفــاع 
وباستمرار  الداخلي،  السياسي  االستقرار 
صدور تهديدات بفض االتفاق النووي على 
»الــعــربــي  لــســان تــرامــب. ويــقــول خــســروي لـــ
الجديد«، إن قرار الحكومة أخيرًا باستبدال 

مؤسساتها  تعامالت  في  باليورو  الـــدوالر 
أمر هــام، لكنه لن يترك تأثيرا قريب املدى. 
وذكر أنه في زمن الرئيس املحافظ السابق 
مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، حــني شـــدد الــغــرب 
حــظــره االقــتــصــادي على إيـــران لــم تستطع 
تكن  ولـــم  الـــوضـــع،  إدارة  الــحــكــومــة حينها 
هذا  وكــل  مــجــديــة،  اقتصادية  خطط  لديها 
ضاعف املشاكل، مشيرا إلى أن املسببات ما 

زالت مختلفة في الوقت الراهن.
وانــعــكــس الــوضــع فــي ســـوق الــصــرف على 
الــســلــع املــخــتــلــفــة، فــارتــفــعــت قــيــمــة بعض 
الــبــضــائــع، وعـــلـــى ســبــيــل املـــثـــال بــلــغ سعر 
عـــبـــوة املـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة 32 ألــــف ريــــال، 
ــيـــزة،  ــتـــرة وجـ ــال قـــبـــل فـ ــ ــــف ريــ مـــقـــابـــل 26 ألـ
ــواتـــف املــحــمــولــة  ــهـ كــمــا صـــعـــدت أســـعـــار الـ
ــتـــذرع  ــــى نـــحـــو الـــضـــعـــف، ويـ املــــســــتــــوردة إلـ
أصحاب املحال بسعر الدوالر املرتفع. وفي 
مــا يخص املــالبــس، فــإن عـــددا مــن األســـواق 
واملـــحـــال الــتــجــاريــة لــم تــعــد فــاعــلــة ونشطة 
كــمــا اعـــتـــادت أن تـــكـــون، فــرغــم وجــــود زوار 
شيئا،  يشترون  ال  لكنهم  فيها،  يتجولون 
إما بسبب ارتفاع األسعار، أو لعدم وجود 
بــضــائــع جـــديـــدة. ويــقــول الــســيــد درويــشــي، 
وهـــــــو صــــاحــــب مــــحــــل فـــــي أحـــــــد األســــــــواق 
اإليرانية، إنه كان معتادا في هذا التوقيت 
ــار دفـــعـــة جـــديـــدة  ــل عـــــام عـــلـــى إحــــضــ مــــن كــ
مــن املــالبــس الصيفية مــن تــركــيــا، ولـــم يقم 
بذلك حتى اآلن، مبررا ذلك باختالف سعر 
الــــــــدوالر وبـــصـــعـــوبـــة نـــقـــل الـــبـــضـــاعـــة عــلــى 
الحدود، وعدم قدرة التجار على الشراء في 
الــوقــت الــراهــن طــاملــا أن الــســوق يــعــانــي كل 
الــصــرف. ويستعد  هـــذا التخبط فــي ســـوق 
ملــشــروع عله  للتحضير  اإليـــرانـــي  الــبــرملــان 
بإجراءات جديدة  الحكومة  تكليف  يحاول 
لــضــبــط ســــوق الــــصــــرف، وبــحــســب الــنــائــب 
مــحــمــد رضـــا بـــور إبــراهــيــمــي، فـــإن اللجنة 
ــة فــــي الـــبـــرملـــان بـــحـــثـــت، مــســاء  ــتـــصـــاديـ االقـ
األحد، وضع أسعار الصرف ونقاط ضعف 
وقــوة الخطط الحكومية، والطرق التي من 
املمكن اتباعها لتحسني األوضاع، وسيقدم 
 
ً
الــنــواب على هــذا األســـاس مشروعًا عاجال

املقبلة.  القليلة  األيـــام  فــي  عليه  للتصويت 
ويـــقـــول الـــنـــائـــب فـــي الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة 
»الــــعــــربــــي  نـــــاصـــــر مــــــوســــــوي الرغـــــــانـــــــي لـــــ
الــصــرف بشكل  الــجــديــد«، إن تثبيت ســعــر 
حقيقي واتخاذ إجراءات صارمة لتوحيده 
بني البنك املركزي والسوق، سيمنع حصول 

تباين في األسعار.

المصارف  بين  التنسيق  مجلس  رئيس  زاده،  حسين  رضا  محمد  قال 
الحكومية اإليرانية، إن انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي، 
الدولية  البنوك  ألن  المصرفية،  إيران  عالقات  في  مشكلة  يخلق  لن 
بعد  إيران  مع  تتعاون  لم  الكبري 
الموقع  النووي  االتفاق  تنفيذ 
في  زاده،  ــاف  وأضـ  .2015 فــي 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــال ــوك ــث ل ــدي ح
اإلسالمية لألنباء »ارنا«، أمس اإلثنين، 
االتــفــاق،  مــن  أميركا  »انــســحــاب 
مما  أســـوأ  ــروف  ــظ ال يجعل  لــن 
الكبرى  البنوك  ألن  اآلن،  عليه  هي 
قبل  ســواء  إيــران  مع  تتعاون  لم 

االتفاق النووي أو بعده«.

عزوف البنوك الدولية

مال وسياسة

تنتظر أوساط المال 
واألعمال الروسية 

إصالحات واسعة النطاق، 
خالل الوالية الرابعة للرئيس 
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عالء الترتير

لــلــمــســاعــدات  الفلسطينيني  حــاجــة  تــنــبــع 
الدولية بشكل رئيسي من العقود الطويلة 
املــرتــبــطــة بــاســتــمــرار االحـــتـــال العسكري 
اإلســرائــيــلــي، والـــنـــزاع مــعــه. وتــكــرس هــذه 
ــاعـــدات املــعــســكــرة واملـــقـــدمـــة لــكــل من  املـــسـ
ــزاع،  ــنــ إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــني هـــــذا الــ

وتطيل من عمره وتساهم في ديمومته.
املساعدات  تعتبر  الكلي،  املستوى  فعلى 
ــا تــأتــي  ــهــ ــرة، ألنــ ــكـ ــعـــسـ لــلــفــلــســطــيــنــيــني مـ
ــات الـــغـــربـــيـــة  ــومــ ــكــ ــحــ فـــــي ســــيــــاق دعـــــــم الــ
ــا فــي  ــمـ ــق، بـ ــ ــه حــ ــ ــل مــــن دون وجــ ــيــ ــرائــ إســ
ذلـــك الــحــصــانــة لــانــتــهــاكــات اإلســرائــيــلــيــة 
توفير  يعزز  حيث  الفلسطينيني،  لحقوق 
ــاعـــدات الــعــســكــريــة وإقــــامــــة عــمــلــيــات  املـــسـ
التعامات  مــن  وغيرها  عسكرية  تجارية 
قــدرة  والسياسية  والثقافية  االقتصادية 
ــلـــى احــــتــــال الــفــلــســطــيــنــيــني  ــل عـ ــيــ ــرائــ إســ
واســتــعــمــارهــم وتــجــريــدهــم مـــن أمــاكــهــم، 
فاملساعدات الدولية تدعم، بشكل مباشر، 
اإلســرائــيــلــي،  العسكري  الــعــدوان  تكاليف 
في حني أن الدعم السياسي الدولي يحمي 
إسرائيل من عواقب عدم االمتثال للقانون 
الفلسطينيني،  يكفل حقوق  الــذي  الــدولــي 
وبــالــتــالــي تــصــبــح األطـــــــراف الــفــاعــلــة في 
مجال املساعدات متواطئة في االنتهاكات 
اإلســرائــيــلــيــة لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــني. إذ 
قدمت حكومة الواليات املتحدة األميركية، 
على سبيل املثال، حوالي 135 مليار دوالر 

عبد الحميد اجماهيري

سألني صديقي األجــنــبــي: قــل لــي مــا الــذي 
يحدث في املغرب؟ وبــدا واضحا أن فيض 
األحداث تجاوز أي صحافي متتبع السقف 
املسموح به لتخزين املعطيات. وبدا كذلك 
أن الــســؤال، فــي حــد ذاتـــه، يحتمل الــجــواب 
وتثير  اإلدراك،  تتجاوز  كثيرة  أشــيــاء  بــأن 
يــا صديقي.  أجبته:  الحيرة.  مــن  قليل  غير 
بــنــا هـــو: قل  الـــذي يليق  الــســؤال الحقيقي 
لي، ما الذي ال يحدث في املغرب األقصى؟ 

وأضفت، تابع معي:
مــنــذ شــهــر، ونــحــن نــعــيــش عــلــى إيـــقـــاع ما 
ــن حـــول  ــ ســـتـــفـــرزه مـــنـــاقـــشـــات مــجــلــس األمــ
ــد ســلــخــنــا عــقــودا  الـــصـــحـــراء املــغــربــيــة. وقــ
ونــحــن نــعــيــش عــلــى »تـــــرّدد إبـــريـــل« خــارج 
قصيدة  الكبير محمود درويش في تمجيد 
العالم، عندما  بــاد  كل  وفــي  أسخيليوس. 
تـــكـــون قــضــيــة الــــحــــدود مـــطـــروحـــة تــتــوقــف 
الــعــجــات، زمــنــيــة كــانــت أو ســيــاســيــة، وال 
شـــيء يــحــدث إال مــا يتعلق بــالــتــراب. وقــد 
سمعنا همس الطبول أول مرة منذ 1991. 
ــم لــلــمــغــرب بــالــكــلــمــة،  ــدائـ ونــطــق الــســفــيــر الـ
وهــو يتحدث عن تحرشاٍت مسلحة وغير 
الصحراء،  العازلة من  املناطق  مسلحة في 

والتي يشملها وقف إطاق النار.
ــرة يـــا صــديــقــي، أن تــأجــل  ــــدث، ألول مــ وحــ
التصويت على قرار أممي بشأن الصحراء، 
وتــبــايــنــت املــقــاربــات بــني شـــرق صــاعــد من 
ــيــــا،  ــة فــــي الـــصـــني وروســ ــيـ ــراكـ ــتـ ــار االشـ ــبـ غـ

وغرب عاصف بني يدي  دونالد ترامب.
الرئيس ترامب  املــعــولــم، وجــد  العالم  وفــي 
وقتا، ما بني الهجوم على إيــران والجواب 
عـــلـــى مــمــثــلــة األفــــــــام اإلبــــاحــــيــــة، دانـــيـــالـــز 
ستورم، وفــرض اإلجـــراءات الحمائية على 
حــلــفــائــه، لــحــظــة لــتــهــديــدنــا، وتـــهـــديـــد من 
بتنظيم  حلمنا  نــحــن  أو  هــم  إن  يــســانــدنــا 
كـــأس الــعــالــم.   وتــرامــب زادنــــا مــن فهلوته 
النووية، إذ اعتبر أن الحلم ذاك اعتداء على 
أميركا، وتجديف في حقها اإللهي املسلح 
وموندياال   كأسا،  كأسا  العالم،  تنظيم  في 
ـــف أنـــه لـــن يساعد 

ْ
تــلــو مـــودنـــيـــال. ولـــم ُيـــخ

سيّار الجميل

  أهــــل  قـــريـــة  كـــرهـــوا  عــمــدتــهــا، 
ّ
ُيـــقـــال  إن

 
ً
كراهية وفسادِه  وطغيانِه  وظلمِه  لعسفِه 

ففرحوا  جــديــدًا،  عمدة  فانتظروا  عمياء،  
اكتشفوه  لكنهم  لهم،  جديد  عمدة  بمقدم 
الحقًا بأنه عمدتهم األول قد غّير مابسه 
مزيفا فــكــرهــوه، وانــتــظــروا عــمــدة جــديــدًا، 
ــّوا  ــنــ ــوا  بـــمـــقـــدمـــِه، فـــاحـــتـــفـــلـــوا وغــ ــ ــرحــ ــ وفــ
ه ذاك 

ّ
ورقصوا، لكنهم اكتشفوا بعد حني أن

الذي جاءهم، وقد خدعهم بقناعِه  القديم 
األمــل، حتى يستعيدوا  ولحيته..  ففقدوا 
ليهجموا عليه  الفرصة  وعيهم كي تحني 

صوا من شروره..  
ّ
ويقتلوه ويتخل

تـــشـــبـــه هـــــذه الـــحـــكـــايـــة عـــــرس الـــعـــراقـــيـــني 
ــع  ســنــني، إذ تــتــســارع  ــ  أربـ

ّ
الــكــومــيــدي كـــل

ــات،  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ األيــــــــــــام مــــــن أجــــــــل عــــــــرس االنـ
ولــلــبــغــداديــني تــشــبــيــه جــمــيــل فــيــصــفــونــه 
بـــ »عــــرس واويـــــة« )جــمــع ابـــن آوى( كونه 
عـــرس املــخــاتــلــني، اذ يــتــفــاقــم الـــصـــراع بني 
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة لــلــفــوز  بالسلطة 
عبر صناديق االقتراع وإجراء االنتخابات 
في 12 مايو/ أيار2018، وستبقى الوجود 
املـــألـــوفـــة، وتــمــضــي املــســرحــيــة  املضحكة 
بازدياد التنافس بني املرشحني الذين بلغ 
ي 904 مرشحني لانتخابات، 

ّ
عددهم الكل

مــمــثــلــني األحـــــــــزاب، وســـيـــجـــري الــتــنــافــس 
ــم الــذيــن  النــتــخــاب 329 نــائــبــًا مــنــهــم، وهــ
ومجلس  الجمهورية  رؤســاء  سيختارون 

الوزراء والبرملان.
ــنـــظـــر عــــن مــــواقــــف الـــعـــراقـــيـــني  وبــــغــــض الـ
الـــعـــمـــلـــيـــة  هـــــــذه  إزاء  ــوم  ــ ــيــ ــ الــ املــــتــــذبــــذبــــة 
االنــتــخــابــيــة املــحــاطــة بــالــزيــف واملــخــادعــة 
ــا  فــــاتــــحــــة مـــخـــاطـــر  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ واألكــــــــــاذيــــــــــب، فـ
فيه   مــاراثــون صعب يشترك   كبيرة، مثل 
قــرابــة  عــشــرة آالف  عــراقــي  وعــراقــيــة  من  
الـــســـاعـــني  إلـــــى  الــســلــطــة فـــي نـــظـــام حكم 
سياسي  مهترئ  تمامًا  يعتمد دستورًا  
ح منهم  يــقــّدم  نفسه  

ّ
  مرش

ّ
كسيحًا، وكــل

عــلــى أحـــســـن مـــا يـــكـــون،  فــمــنــهــم الــوطــنــي  
والشهم  وأبو الفقراء  واملصلح  واملجاهد  
واملـــتـــمـــدن  واملــنــتــصــر  والــفــاتــح ومــخــتــار 
العصر.. وغيرها مــن  األوصــاف الكاذبة.. 
واحــتــدام  املــواقــف  بــني  الــفــرقــاء  بسقوط  
قتلى  وجرحى ال  يمنع  مــن  إكمال  هذا 
املـــاراثـــون  الــــذي  سينتج بــضــاعــة ملونة 
وهـــزيـــلـــة، تـــتـــولـــى  مـــقـــالـــيـــد  الــــبــــاد أربــــع  
ســنــوات مقبلة،  ويــبــدو  واضــحــًا  أمامنا 
الــــيــــوم، وخـــصـــوصـــًا  مــــن لــــديــــه  الــحــكــمــة 
: مـــا  نوعية  

ً
والــحــلــم  والــتــفــكــيــر مــتــســائــا

رامي منصور

في أن الخوف هو املحرك للفعل البشري 
مــنــذ األزل، الــخــوف مــن املــجــهــول، انــعــدام 
الــيــقــني، الــلــجــوء إلـــى األســـطـــورة للتغلب 
على الخوف من الطبيعة. الخوف صناعة 

املستبدين.
ذهـــــــب هــــوركــــهــــايــــمــــر وأدورنـــــــــــــو إلـــــــى أن 
التحرر  أو  التغلب  اإلنسان، في محاولته 
ــل بــعــد  ــقــ ــعــ ــن الــــطــــبــــيــــعــــة، رســـــــا إلـــــــى الــ ــ مــ
األســـطـــورة، وهـــذا هــو الــتــنــويــر، أن العقل 
يحّرر اإلنسان من الطبيعة وينزع السحر 
عــن الــعــالــم ويــحــقــق لــه الــتــقــدم. ولــكــن في 
تـــحـــّرر اإلنــــســــان مـــن الــطــبــيــعــة مـــن خــال 
الطبيعية،  إنسانيته  اإلنــســان  فقد  العقل 
وصــــار هــمــه الــعــقــانــيــة والــعــلــم، بــــداًل من 
ــــارت الــطــبــيــعــة شيئًا  حـــريـــة اإلنــــســــان. صـ
 
ً
للبحث العلمي »املحايد«، وليست مكما

لإلنسان وبيئته الحاضنة.
ــن الــطــبــيــعــة؟ ألــيــس  لــكــن ملـــــاذا الـــتـــحـــّرر مـ
اإلنسان  ناصب  طبيعيًا؟  كائنًا  اإلنــســان 
وعــدم  بها  جهله  بسبب  الــعــداء  الطبيعة 
قدرته على التحكم بها. لكن الدافع األهم 
ــو الــــخــــوف مـــنـــهـــا، وعــــــدم الــــقــــدرة عــلــى  هــ
الــتــنــبــؤ بــحــركــتــهــا. لــيــس هــــدف الــتــحــّرر 
التقدم  هــو  عليها  والتغلب  الطبيعة  مــن 
البشري، بل التغلب على الخوف في داخل 
اإلنسان. الخوف من املجهول. هذا الخوف 
الـــذي دفــع اإلنــســان إلــى تقديس الشمس 
دفعه  الــذي  ذاتــه  هــو  والقمر وعبادتهما، 
العاطفي  العقل  ليس  العقل،  تقديس  إلــى 
ــانـــي الــطــبــيــعــي، بـــل األداتـــــــي الـــذي  اإلنـــسـ
ر البشر والحجر إلعاء شأنه )شأن 

ّ
يسخ

العقل(. هدف با قيمة.
هــــو الــــرعــــب إيـــــــاه الـــــــذي يــــزلــــزل كــيــنــونــة 
العدم.  إلى  اإلنسان عند هايدغر، ويزّجه 
رعـــــب مــــن مــــــــاذا؟ رعـــــب نــــاتــــج عــــن إدراك 
ــــوت. لــيــس الـــرعـــب من  الــنــهــايــة، الـــعـــدم، املـ
ــــوت.  ــبـــدأ بــــــــإدراك حــتــمــيــة املـ املـــــــوت، بــــل يـ
ــريـــن،  حــيــنــهــا يــنــفــصــل اإلنــــســــان عـــن اآلخـ
يعود  العدم  من  بنفسه.  االلتحام  ويعيد 

إلى الوجود األصيل.
ــدام الــيــقــني،  ــ ــعـ ــ ــن املــــجــــهــــول، انـ ــخــــوف مــ الــ
أشعل حروب هيمنة وسيطرة »عقانية« 
اإلنسان  وعلى  الطبيعة،  على  و»علمية« 
السجود  لــيــس  الطبيعة.  مــن  ــزءًا  جـ كــونــه 

دعما ثنائيا )غالبيته عسكري( إلسرائيل، 
للمساعدات  متلق  أكبر  األخــيــرة  مــا جعل 
العاملية  الحرب  منذ  األميركية  الخارجية 
الثانية. وعلى نقيض ذلك، قدمت الواليات 
املتحدة حوالي خمسة مليارات دوالر من 
الدعم للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها.
ــقــــدو الــــــدعــــــم الـــعـــســـكـــري  ــتــ ــنــ ويـــــــجـــــــادل مــ
األميركي إلسرائيل بأن هذا الدعم يخالف 
أن  املمكن  ومــن  األميركي،  املحلي  القانون 
املشتركة  األولــــى  لــلــمــادة  انــتــهــاكــًا  يعتبر 
بــني اتــفــاقــيــات جنيف، والــتــي تــلــزم الــدول 
الثالثة بضمان احترام القانون اإلنساني 
 عن ذلك، 

ً
الــظــروف. وفضا الدولي في كل 

يصبح هذا الدعم انتهاكًا واضحًا للقواعد 
األســـاســـيـــة لــلــقــانــون الــــدولــــي، حـــني ينقل 
الضفة  في  اإلسرائيلية  املستوطنات  إلــى 
الغربية املحتلة، وبذلك يعيق أي احتمال 

لسام دائم.
وليس هذا التوصيف حكرًا على اإلدارات 
األمــيــركــيــة، وإنـــمـــا يــنــطــبــق عــلــى الــعــديــد، 
ــــني.  ــيـ ــ ــــدولـ الـ ــلــــني  ــاعــ ــفــ الــ ــل  ــ ــن جــ ــكــ ــم يــ ــ ــ ل إن 
الفلسطينيون  الناقدون  يعتبر  وبالتالي، 
لــلــمــســاعــدات الــدولــيــة املــانــحــني الــدولــيــني 
مــتــواطــئــني فـــي االنــتــهــاكــات اإلســرائــيــلــيــة 
لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــني، عــلــى الـــرغـــم من 
للتفريق بني  املــانــحــة  الــحــكــومــات  جــهــود 
أعمالها السياسية وسياسة الدعم لديها، 
نوعًا  الدعم »محايدة«  أن سياسة  مدعني 

ما.
ومــــن الـــواضـــح أن املـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 

وعلى  والصناعة،  والتعليم  الصحة  مثل 
حساب الديمقراطية.

املــســاعــدات في  لــم تفشل  أخــــرى،  بكلمات 
فلسطني بسد الفجوات في الفقر والبطالة 
والــتــمــكــني فــحــســب، بـــل وأوجـــــــدت جــانــبــًا 
ــعـــدام األمــــن والــشــرعــيــة، بل  جـــديـــدًا مـــن انـ
الدولية  املــســاعــدات  ومــا زاد الطني بلة أن 
والفلسطيني  الـــدولـــي  املـــدنـــي  للمجتمع 
معسكرة أيضًا، فهي مشروطة بسياسات 
مكافحة »اإلرهاب«، والتي تتناقض بشكل 
املـــبـــادئ اإلنــســانــيــة املتمثلة  مــبــاشــر مـــع 
ــــدم إحــــداث  ــــدم االنـــحـــيـــاز وعـ بــالــحــيــاد وعـ

الضرر.
ــهـــذه املــــســــاعــــدات املــعــســكــرة  ــالـــي، لـ ــتـ ــالـ وبـ

واملدفوعة أمنيًا أثر دراماتيكي على حياة 
اليومية، وسعيه إلى  الفلسطيني  الشعب 
الحرية وتقرير املصير. وتفيد األدلــة بأن 
هـــذا الـــنـــوع مـــن املـــســـاعـــدات غــيــر تــنــمــوي، 
خصوصا في ظل احتال عسكري أجنبي. 
حيث إنه يقيد قدرات الشعب الفلسطيني 
بــداًل  املصير،  بتقرير  بحقه  املطالبة  على 
من تعزيزها. فحتى املساعدات التي يبدو 
عليها ظاهريًا بأنها »تهدف للخير«، مثل 
الغذاء والصحة والتعليم واملياه والصرف 
الصحي، تنفذ في سياق نظام مساعدات 
معقد يخدم املصالح السياسية التوسعية 

إلسرائيل والدول املانحة.
ووجــدت دراســة صــادرة أخيرا عن منظمة 
متابعة الدعم الدولي لفلسطني أن حوالي 
78% من املساعدات لألراضي الفلسطينية 
املحتلة ينتهي بها املطاف بأن تصب في 
االقــتــصــاد اإلســرائــيــلــي، وبــذلــك تــدعــم 18-
30% من تكاليف االحــتــال. وعليه يعتبر 
أربعة  على  معسكرا  للفلسطينيني  الدعم 

مستويات على األقل.
أواًل، الدعم العسكري والتجارة العسكرية 
أمــر طبيعيا، على  مــع إســرائــيــل أصبحت 
ــة الــدامــغــة الــتــي تــثــبــت أن  ــ الـــرغـــم مـــن األدلـ
الـــدعـــم هـــذا يــســتــخــدم فـــي انــتــهــاك حــقــوق 
ــانـــون  ــقـ ــتــــي يــكــفــلــهــا الـ الــفــلــســطــيــنــيــني الــ
الدولي. ثانيًا، يعكس إطار اتفاقية أوسلو 
وإطار حل الدولتني التي ينفذ في سياقها 
كـــل الـــدعـــم الـــغـــربـــي، املــصــالــح الــســيــاســيــة 
ــا  ــ والــعــســكــريــة لــلــواليــات املــتــحــدة وأوروبـ

واإلجماع النيوليبيرالي الذي يقوده البنك 
الفلسطينية  املــصــالــح  مـــن  ــداًل  بــ الـــدولـــي، 
املــــحــــددة ديــمــقــراطــيــًا. ثـــالـــثـــًا، املـــســـاعـــدات 
ــة لــلــفــلــســطــيــنــيــني،  ــيـ ــانـ ــسـ الــتــنــمــويــة واإلنـ
ــواء كــانــت مـــن خـــال مــؤســســات دولــيــة  ســ
أو مؤسسات السلطة الفلسطينية، مبنية 
لحماية االحتكار االستعماري اإلسرائيلي 
وتــقــريــر  الفلسطيني  ــن  األمــ حــســاب  عــلــى 
املــدنــي،  الــدعــم للمجتمع  رابـــعـــًا،  املــصــيــر. 
الدولي والفلسطيني، مشروط بسياسات 
مكافحة »اإلرهــاب« التي تؤدي إلى تفاقم 
النزاع الداخلي، بما في ذلك النزاع املسلح، 
الــحــيــاد وعــدم  ملــبــادئ  انتهاكًا  بما يشكل 

التحيز وعدم إحداث الضرر.
املانحني والفاعلني في  وعليه، فحكومات 
مـــجـــال املـــســـاعـــدات يــســمــحــون إلســرائــيــل 
في  حقوقهم،  مــن  الفلسطينيني  بــحــرمــان 
ظل توفير املساعدات للفلسطينيني بطرق 
تضمن استمرار هيمنة إسرائيل. ولكن في 
املسار،  أجل تصويب  املطاف، ومن  نهاية 
فإن تمكني الفلسطينيني يعني تجهيزهم 
بــــــــاألدوات ملـــقـــاومـــة الــحــكــم االســتــيــطــانــي 
ــم عــلــى  ــهــ ــدراتــ ــاري، وتـــعـــزيـــز قــ ــمــ ــعــ ــتــ االســ
الصمود. وعلى األطراف الفاعلة في مجال 
التنمية  بأن  االعتراف  الدولية  املساعدات 
في ظل احتال واستعمار عسكري تعني 
قبل كــل شــيء االنــخــراط بعملية مواجهة 
ــراز الــحــقــوق، بــمــا فـــي ذلــك  ــ واشــتــبــاك إلحـ

الحق في تقرير املصير.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

ــتـــي تـــســـاعـــدنـــا، حـــتـــى تـــحـــت قــبــة  الـــــــدول الـ
يــا صديقي، عرضة  املتحدة. ونــحــن،  األمــم 
ملــــزاج االســتــراتــيــجــيــة، كــلــمــا تــداعــت حلب، 
أو نسجت عناكيب الدم ظالها في اليمن. 
ــران، إذا هــي شــاءت،  ويــحــدث أن تهددنا إيـ
ويهددنا الحزب الذي صفقنا له في حربه 
الوطنية في جنوب لبنان، إذا نحن حلمنا 

بجنوب عصي علينا جميعا.. 
الــاجــئــون من  إلــى حيث  ويحمل األسلحة 
إخواننا في الصحراء، لكي يضربوناـ كما 
لـــو أن مــوقــعــة صــفــني وقــعــت فـــي الــداخــلــة، 
بقصف  يتم  الجمل  موقعة  من  االنتقام  أو 
الــعــيــون. فــي املــغــرب، يــا صــديــقــي، حــركــات 
ــة فـــــي تــــاريــــخ  ــبـــوقـ ــة غــــيــــر مـــسـ ــيـ ــاجـ ــجـ ــتـ احـ
ــبــــاد نــفــســهــا:  ــاريــــخ الــ املـــنـــطـــقـــة، وال فــــي تــ
أقــالــيــم تــخــرج عــن بــكــرة أبــيــهــا، فــي الــريــف 
األســطــوري للبحث عن سبب معقول ملوت 
بائع سمك صغير في طحانة. وفي الشرق، 
مـــن مناجمهم  الـــعـــائـــات  آالف  خــــروج  مـــع 
املغرب  في  املحكمة مباشرة.  قاعات   .. إلــى 
يــحــدث أن  تــتــداعــى قــطــاعــات واســـعـــة في 
ــــى مـــن نــوعــهــا فـــي بـــاٍد  مــقــاطــعــٍة هـــي األولـ
الــواســع  والفقر  الــواســع  الحلم  بــني  تعيش 
بدوره، على خط الطول الذاهب إلى أفريقيا 
جـــنـــوبـــا، وإلـــــى أوروبـــــــا شـــمـــاال. وال يبقى 
ســـوى الــغــبــار. تــخــرج الــطــبــقــات الــعــمــالــيــة 
بكل تاوينها إلــى الــشــارع، ولكن مــا الــذي 
يتبقي؟ هــل هــي الــهــزالــة فــي األجــــور؟ كــا.. 
اإلضرابات التي تهز قطاعات كثيرة؟ كا.. 
الظهيره  العمال، وهم يضربون  تلويحات 

بقبضات اليد الغاضبة؟ كا..
تراجع السلم االجتماعي؟ قانون اإلضراب؟ 
ــا يــســتــرعــي االنــــتــــبــــاه دعـــــــوات إلـــى  كـــــا: مــ
مقاطعة شركات قوية تحتكر املاء والحليب 

والتوزيع الوطني للوقود.
وتتغير املعادلة من صــراع طبقي يتم بني 
الــعــمــال والـــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــرى والـــدولـــة 
صــراع  إلـــى  ليتحول  اإلداريـــــني،  ومترفيها 
ــــوى افـــتـــراضـــيـــة  ــ بــــني شــــركــــات واقـــعـــيـــة وقـ
»فيسبوك«  فــي  النضالية  هويتها  تعيش 
وينزل تأثيرها قويا على واقٍع ال تملك فيه 
واالستفهامات:  االتهامات  وتتعدد  شيئا: 

هـــــؤالء  املـــتـــصـــارعـــني  مــــن  أقـــطـــاب الــكــتــل  
  يتسابق  

ّ
الــســيــاســيــة، وأتــبــاعــهــم، فــالــكــل

ــفـــادة  ــتـ ــاه واالسـ مـــن أجـــــل  الــســلــطــة والــــجــ
أحــّســوا  بطعم  إذ   الشخصية،  واملصالح 
 ، ويندر  من تجده  

ً
املايني رجااًل  ونسوة

مــخــلــصــًا  ملـــبـــادئـــه، وفـــيـــًا  لـــوطـــنـــه،  أمــيــنــًا 
  تــجــدهــم  يقتحمون 

ّ
عــلــى  شــعــبــه.. الـــكـــل

امليدان  با  أية  برامج  سياسّية، وبا  أّية 
أفكار عملية، وبا  أية  مشروعات وطنية، 
اطلع عليها الناس قبل اإلدالء بأصواتهم 

وتلوين أصابعهم. 
أغلب  املرشحني التابعني للكتل واألحزاب 
إلــى  هناك   يتقافزون كالضفادع مــن  هنا 
بــا مــبــادئ  وال قــيــم،  وال أيــة ثــوابــت  مما  
يعني  أنه  سباق محموم من أجل  املصالح 
كالدمى   جلوسهم   وســيــكــون  الشخصية، 
فــي الــبــرملــان املــقــبــل،  وكــم  هــي  املساومات  
حـــول  تــســلــســل  هـــذا  أو  ذاك ..  املــلــيــارات  
واملايني  تصرف  من هذا  وذاك  في  هذا  
املــــاراثــــون  )االنـــتـــخـــابـــي(  مـــن أجـــل الــفــوز، 
ولــــم يــجــب  أّي  مــنــهــم  عـــن مـــصـــادر  هــذه 
األمــوال. إنها أمــوال  منهوبات أو  سرقات 
واخــتــاســات  أو  مــنــح  مــن دول معينة ..  
هــلــوســة  وهــســتــيــريــا  وجـــنـــون  الــدعــايــات 
الكاذبة  في الشوارع  وامليادين  وشاشات 
الـــفـــضـــائـــيـــات  وحـــتـــى  فـــي املـــقـــابـــر،  وهــي  
دعايات سخيفة، تثير  السخرية  والقرف  
مــع  الصور الكالحة واإلعــانــات  البلهاء..  
وجوه  إعاميني  متخلفني،  أو  متعصبني 
طائفيني، أو  جوقة  وقد  انضموا إلى هذه 
املهزلة الكوميدية التي  ترعاها  مفّوضية  
يــشــّك  فــي أمــرهــا  أغــلــب الــعــراقــيــني، كونها  
انبثقت  بترتيب ماكر  من األحزاب الدينية 
الحاكمة.   نسوة  عراقيات  متنوعات،  قسم  
مــنــهــن  تـــثـــار  حــولــهــن  عـــامـــات اســتــفــهــام 
ــاؤالت  ال  حــــــدود  لـــهـــا، قــتــلــى  هنا   ــ ــسـ ــ وتـ
وتفجيرات  هــنــاك  مــع  تصفّية  حسابات 
مــن مسؤولني مــجــرمــني،  لــم  يحاكموا  ملا  
 العراق وسحق مدنه 

ّ
اقترفته أيديهم  بحق

وتهجير أهله وقتل شبابه. واليوم  يسعون 
بجنون إلــى حكم الــعــراق ثــانــيــة!   ورئيس  
وزراء  ليس  له  إال  التصريحات السريعة 
من دون  أية عاجات  حاسمة  ومصيرية،  
فــهــو  يــعــد  ويــتــّوعــد  مــن دون أي فــعــل  أو  
قرارات جريئة باإلصاحات، في حني يأكل 

 العراق. 
ّ

الفساد  كل
كرنفال غير نظيف أبدًا يعيشه العراقيون 
ـــل  فــــي  هــــذا الــســيــرك  

ّ
هــــذه االيــــــــام،  وتـــمـــث

ــنــــاس مـــمـــن يـــســـعـــون لـــيـــكـــونـــوا جــوقــة  أجــ
جـــديـــدة  فـــي  مــنــظــومــة  الــفــســاد والــنــهــب 

رغبة  تنورًا، هو  تقدمًا وال  والعلم  للعقل 
فـــي الــهــيــمــنــة يــحــركــهــا الـــخـــوف وانـــعـــدام 

اليقني.
االســـتـــثـــمـــار بــــالــــخــــوف وبـــالـــايـــقـــني هــو 
ميزان  املستبد  يبني  املستبدين.  صناعة 
»بيضة  نفسه  أواًل، ويضع  رعــب وخــوف 
الضامن لاخوف.  امليزان. هو  قبان« هذا 
هو اليقني. يقرن نفسه بصاحب الجالة. 
هــو اليقني والــعــاِلــم. يــدرك أن اإلنــســان قد 
ال يــأبــه بـــأن يــتــأذى جــســديــًا، وأن يخسر 
لكنه يكره  فــي سبيل حــريــتــه،  امــتــيــازاتــه 
املــــجــــهــــول، يـــخـــاف مـــنـــه. عـــقـــدة الــطــفــولــة 
الحرية  بــني  الخيار  يصير  املجهول.  هــي 
والــامــجــهــول/ عدم  الحرية  بــني  واليقني. 
تــنــال حريتك، لكنك ستدخل  قــد  الــخــوف. 
املجهول. هل تفضل أن تكون حــرًا خائفًا 
املاضي،  القرن  في  مطمئنًا؟  مستعبدًا  أم 
في  الثاني.  الخيار  البشر فضلوا  مايني 

.
ً
أملانيا وإيطاليا مثا

عـــمـــلـــيـــًا، حـــــــاول اإلنـــــســـــان الـــتـــخـــلـــص مــن 
اســتــبــداد الـــخـــوف، فــوصــل إلـــى اســتــبــداد 
الــــخــــوف  زال  مــــــا  عــــنــــدنــــا  لــــكــــن  ــل.  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

واالستبداد مثل رديفني. 
الــغــرب، صــار الخوف صناعة سينما  في 
مــربــحــة. عــنــدنــا، الــخــوف صــنــاعــة مربحة 

أيضًا، لكنها حقيقية.
ــــو، وصفا  إلــى هوركهايمر وأدورنـ عـــودة 
لــلــخــوف، لكن نــوره  بــأنــه مــضــاد  التنوير 
مر  وعلى  التنوير،  يعتبر  مخيف:  أيضا 
الـــزمـــن، وبــاملــعــنــى الــعــريــض، تــعــبــيــرًا عن 
اإلنــســان من  التقدم، وهــدفــه تحرير  فكرة 
الــخــوف، وجــعــلــه ســيــدًا. أمـــا األرض التي 
تـــنـــورت كــلــيــًا، فــهــي أرض تــشــع بــكــارثــة 

منتصرة.
ــيــــوم، يـــخـــوض الــعــربــي عــمــومــًا حــربــًا  والــ
لــلــتــحــرر مــن الـــخـــوف. ألن الــحــاضــر صــار 
كلما  والكابوس  مرعبًا،  كابوسًا  مخيفًا، 
طال يقترب من نهايته. صار العربي في 
ومستعبد  خــائــف..  حــر  خائفا.  الحالتني 
خــائــف.. مــن كــثــرة الــخــوف.. صــار الخوف 

تافهًا. تفاهة الخوف.
إنــهــا أرض تــشــع بــنــور كـــارثـــة مــنــتــصــرة. 
أو كما قــال محمود درويــش في »طباق« 
الـــتـــقـــدم جسر  يـــكـــون  قـــد  ســعــيــد:  إدوارد 

الرجوع إلى البربرية.
)كاتب وإعالمي فلسطيني(

ــيـــســـت الــــطــــريــــقــــة الــــوحــــيــــدة  ــل لـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إلسـ
الــتــي تــدعــم مــن خــالــهــا األطــــراف الــدولــيــة 
أوروبــا  فتعتبر  فلسطني،  احتال  الفاعلة 
والـــواليـــات املــتــحــدة أهـــم الــجــهــات املانحة 
الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة  الثنائية 
والــتــي تــفــرد حــوالــي 30% مــن املــســاعــدات 
الــدولــيــة لتمويل قــطــاع األمـــن الـــذي يكلف 
ال يخضع  والــــــذي  ســـنـــويـــًا،  دوالر  مــلــيــار 
ويعتبر  بل  الفلسطيني،  الشعب  ملساءلة 

قطاعًا قمعيًا استبداديًا.
وبــــذلــــك، يــتــلــقــى االحــــتــــال واالســـتـــعـــمـــار 
اإلسرائيلي مساعدات معسكرة من جهة، 
وتــتــلــقــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جهة 
أخـــــرى، املـــســـاعـــدات الــتــنــمــويــة الــرســمــيــة، 
وتــصــرفــهــا فــي مــســاحــة أمــنــيــة فــي سياق 
تدعي  كــانــت  وإن  األشــمــل،  األمننة  عملية 
بمشروع  مرتبطة  تنموية  عمليات  بأنها 
بـــنـــاء الـــــدولـــــة. ولــــهــــذا، مــهــمــا نـــظـــرنـــا فــي 
املــــســــاعــــدات فــــي الــــســــيــــاق الــفــلــســطــيــنــي، 
ــق مــنــطــق الــهــيــمــنــة  ــ  وفـ

ً
ــة ســتــبــقــى مـــوجـــهـ

ــاوف  ــخــ ــيــــة ومـــصـــمـــمـــة ملـــعـــالـــجـــة املــ ــنــ األمــ
األمنية اإلسرائيلية، في ظل ازدياد شعور 

الفلسطينيني بانعدام األمان.
وعــلــيــه، يــصــبــح لــزامــًا علينا تــبــيــان كيف 
متعاقد  إلــى  تحرير  حــركــة  تحويل  يمكن 
املساعدات  هــذه  نتيجة  للمستعمر  فرعي 
تنشأ عن هذه  أن  يمكن  املعسكرة، وكيف 
املعسكرة توجهات استبدادية  املساعدات 
ــة األمـــنـــيـــة  ــمـــؤســـسـ ــلـ ــرة لـ ــيــــطــ تـــمـــنـــح الــــســ
وطواقمها على حساب القطاعات األخرى، 

ــك: هـــل هـــم اإلســامــيــون  ــ مـــن يــقــف وراء ذلـ
الذين غــادروا دفة الحكم بدون أن يغادروا 
دفة الحكومة؟ هل هم  البدائل الذين تنكرت 
لهم مــراكــز الــقــرار، بعد أن واجــهــوهــم؟ هل 
ــن يـــخـــافـــون اســتــحــواذ  ــذيـ أربــــــاب الــعــمــل الـ
حزب واحد على السياسة واالقتصاد؟ ألف 
سؤال في لحظٍة ال تحتمل في الواقع سوى 
معادلة واحدة. في املغرب أيضا يحدث ما 
ال يــتــصــوره  صــبــر. آه صــبــر مــنــهــجــي. في 
املغرب أيضا، يحدث أن تتوالى املحاكمات 
لــلــغــاضــبــني. وفــــي املـــغـــرب أضــــــواء أخــــرى، 
عالية الرّجات على سلم الزلزال السياسي: 
إعفاء وزراء ومسؤولني كبار، كما ال يحدث 
إال مـــرة فــي كــل عــهــد ســيــاســي. فــي املــغــرب، 
الــقــيــادة السياسية في  يــا صديقي، تــقــول  
ــبــــاد، بــالــشــجــاعــة الـــكـــافـــيـــة، إن نــمــوذج  الــ
التنمية وبناء املواطن قد استنفد، أو فشل، 
واألفـــــق يــتــطــلــب إعـــــادة تــعــريــف الــوطــنــيــة، 
عــلــى ضـــوء الــقــيــم املــؤســســة لــهــا. واإلدارة 
الــبــاد عــالــة، واملـــراكـــز امللكفة  كــمــا عرفتها 

باالستثمار عاهة، والحقيقة مرة للغاية. 
ما الذي ال يحدث، يا صديقي، وتظل الباد 
 تركب املــعــادالت بما يجعلها قــادرة 

ً
واقــفــة

ــان أو ال  ــزمــ عــلــى املـــشـــي، وقــــد يــســعــفــهــا الــ
يسعفها، لكن املؤكد أن الضباب يجر طبقة 
سياسية بكاملها خارج مدة الصاحية، يا 

صديقي.. 
)كاتب مغربي(

والـــخـــراب..  هـــذا  »الــفــســاد«   الـــذي سحق 
ـــــا  املـــســـؤولـــون  

ّ
الـــــعـــــراق  وأهــــلــــه، ودوخـــــن

بالقضاء  عليه كذبًا ، فهم جميعًا  حيتان 
فساد.. وقد جعلوا  العراق  عاريًا، وصلبوه 
وأجلسوه  على  مسامير  حادة  في  تنور  
املرجعية   مسجور.  وكـــام  مبهم  تطلقُه 
  يفسّره على  هواه  

ّ
الشيعية العليا، وكــل

مـــن دون أّيــــــة  مــــحــــددات  وضــــوابــــط، وال 
أعــتــقــد  أنــهــا غــافــلــة عــمــا  يفعله السفهاء  
والــظــاملــون، والــعــراق  لــيــس  حقل تجارب 

للفئران والجرذان.  
  كـــبـــيـــرة  مـــن الـــعـــراقـــيـــني  افــتــقــدوا  

ً
نـــســـبـــة

أي  أمــل  بالقادمني الجدد  إلــى  السلطة، 
الحاكمة  بالطبقة  الــاحــقــني   مــن  كونهم  
ــــدور  ــلــــى  صـ ــــي  جـــثـــمـــت  عــ ــتـ ــ املــــزمــــنــــة  الـ
  شــــــيء فــي 

ّ
الــــعــــراقــــيــــني،  وأبــــــاحــــــت  كــــــــل

والفئوية  الشخصية   العراق ملصالحها  
ــراه  ــا  نــســمــعــه  ونــ ــ ــل  ومـ مـــنـــذ  2004..  بــ
الــيــوم مــن  وعـــود  وعــهــود سيمحى  بعد 
االنتخابات،  وستجد  إعادة غير أخاقية 
ــقـــى  األحـــــــزاب  ــبـ ــيـــث  تـ لـــلـــتـــحـــالـــفـــات، بـــحـ
الحاكمة  مهيمنة  على  األوضاع، ويعود  
العراقيون  ليأكل  بعضهم  بعضا!.  أبشع  
ه  عن  هؤالء أنهم  كانوا  

ّ
ما  يمكن  تخيل

مــــن املـــســـؤولـــني الــحــقــيــقــيــني عـــــن  تــفــاقــم 
باسم  والــعــرقــيــة   الطائفية   املحاصصة  
يدينونها   والــيــوم   السياسية،  التوافقية 
ــريـــن  بـــعـــقـــول  ــتـ ــهـ ــتـ ــا،  مـــسـ ــهــ ــقــــدونــ ــتــ ــنــ ويــ
العراقيني، وكأنهم  لم  يكونوا  هم أنفسهم 
مـــن عــتــاتــهــا ســابــقــًا!  يـــغـــيـــّرون  جــلــودهــم  
ــــوات، وتــــجــــدهــــم  جــمــيــعــًا   ــنـ ــ  أربــــــــع  سـ

ّ
كـــــل

ــى.. فلم  تــزل  هــنــاك  قوائم  
ّ
وقلوبهم  شــت

شيعية  وقــوائــم  سنية  وأخــــرى  كردية  
الوطنية..   غير  املتناقضة  أجندتها   لها  
وملا  كانوا  من أسوأ املخاتلني واملرائني، 
الــعــراق  والعراقيني  فهم  يتكلمون باسم 
با  أّي خجل أو حياء. وقــد  تجدهم  من 
األحـــــــزاب  والــكــتــل الــديــنــيــة  والــطــائــفــيــة، 
إذ   األوراق،  يــخــلــطــون  ــالــــون  دجــ لــكــنــهــم  
ــمــون الـــيـــوم  بــاســم املــدنــيــة، وكأنهم  

ّ
يــتــكــل

يريدون  حرق  املدنيني  الحقيقيني.
يعيش الــعــراقــيــون الــيــوم انــقــســامــًا  حــادًا، 
فهناك من  لم  يزل  مخدوعًا  بهذا النظام 
)الديمقراطي(، وهــو  يأمل  إصاحه  من 
ــات، وهـــــنـــــاك  مــن   ــابــ ــخــ ــتــ ــذه االنــ ــ خـــــــال  هــ
يرفض  تمامًا  املشاركة  في االنتخابات، 
ــل  أســاســًا مـــن  هـــذه الــوجــوه  إذ  فــقــد األمــ
الــتــي  تــريــد الــبــقــاء  فــي الــحــكــم بـــأّي ثمن. 
ــن  بــالــديــمــقــراطــيــة  تــمــامــًا، ولـــكـــن  أن   ــ أؤمـ
ــــؤالء  أن  يــحــكــمــوا   تـــكـــون  ســلــّمــًا  ملــثــل هــ
ــزه  نفسي  عن املشاركة 

ّ
العراق، فإنني  ان

في هذا  املاراثون  الــذي  سيجري با أية 
رقــابــة  دولــيــة..  واخــيــرًا  أقــول للعراقيني، 
  أربع  سنوات  قادمة  ستكون  صعبة  

ّ
بأن

جدًا  عليكم، وعلى  بادكم  حتى  يقضي 
الله أمرًا  كان  مفعواًل.

)مؤرخ عراقي(

أمن المحتل... عسكرة المساعدات للفلسـطينيين

ما الذي ال يحدث في المغرب؟

العراق... إعادة إنتاج الوجوه نفسها

في الخوف

تمكين الفلسطينيين 
يعني تجهيزهم 

باألدوات لمقاومة 
الحكم االستيطاني 

االستعماري

المؤكد أن الضباب 
يجر طبقة سياسية 

بكاملها خارج مدة 
الصالحية

نسبة  كبيرة  من 
العراقيين  افتقدوا  
أي  أمل  بالقادمين 

الجدد  إلى  السلطة

آراء

صالح الدين الجورشي

على الرغم من محاوالت بعضهم في تونس تأجيل االنتخابات البلدية إلى ما ال نهاية، 
إال أنها تمت وأفصحت عن خفاياها، وذلك يوم األحد 6 مايو/ أيار الجاري. ويعتبر 
ذلك، في حد ذاته، إنجازًا تاريخيًا في تونس، غير أنه، في املقابل، عكس حالة عزوف 
واسعة، حيث وّجه املواطنون رسالة مضمونة الوصول إلى النخب الحزبية، وأعلموها، 
عبر األرقــام، أن ثقتهم فيها تعمقت خالل السنوات السبع التي أعقبت الثورة على 
بن علي. وبناء عليه، أصبحت األحزاب، سواء الحاكمة منها أو املعارضة، مدعوة إلى 
مراجعة سياساتها واستراتيجياتها، حتى ال تتعمق أكثر املسافة الفاصلة بني عموم 

الناس والطبقة السياسية. 
حدثت تجاوزاٌت رصدتها الهيئة املستقلة لالنتخابات ووثقتها، إال أن ذلك لم يرتق 
إلى مستوى الجرائم االنتخابية التي تؤدي إلى الطعن في مصداقية االقتراع وسحب 
الثقة من العملية االنتخابية، واالنتهاء بالتشكيك في نتائجها. لم يحصل تزوير، ولم 
 واسع النطاق كما يجري في بعض الدول اإلفريقية وغيرها. تم االشتباك 

ٌ
يحدث عنف

باأليدي بني بعض املرشحني، وهناك من حاول رشوة بعض الناخبني أو املراقبني، 
القاعدة.  الذي ال يلغي  النطاق الضيق، ما جعله بمثابة االستثناء  لكن ذلك يتجاوز 
وهو ما أكدت البيانات التي أصدرتها البعثات األجنبية، إضافة إلى شهادات الهيئات 
النهضة  حركة  استعادت  وحرفية.   بدقٍة  االنتخابية  العملية  رصــدت  التي  املحلية 
موقعها املتقدم، عندما تصّدرت املشهد الحزبي، وحصدت عددًا واسعًا من املقاعد 
البلدية. وبذلك زادت من إزعاج خصومها الذين حاولوا، بكل ثقلهم، الدفع بها نحو 
العزلة واالنكماش. وفي مقابل ذلك، تقلصت قاعدتها االنتخابية بشكل الفت، والتي 

بلغت خالل انتخابات املجلس التأسيسي مليونًا وخمسمائة ألف صوت.
كما لــم يــتــعــّرض حــزب نـــداء تــونــس إلــى الــزلــزال الـــذي تنبأ بــه خــصــوم هــذا الــحــزب، 
وذكروا أن النتائج الكارثية التي سيحصل عليها ستفضحه وستزيله من الخارطة 
الحزبية، غير أن هذه التوقعات التي ذكرها جازمني كثيرون ممن انشقوا عن »نداء 
تونس« خالل األشهر األخيرة، بينت االنتخابات البلدية أن هذا الحزب ليس عقائديًا، 
وال هو حزب برامجي، إنما هو حزب انتخابي يستفيد منه الطامحون إلى الحكم، 
والراغبون في إحداث التوازن مع حركة النهضة التي ال تزال تتمتع بحضور شعبي 
استقطاب  اليسارية وغيرها فرصة ملحاولة  للمعارضة  تتوفر  كما  به.  ال يستهان 
األغلبية الصامتة التي ابتعدت عن األحزاب، وفضلت البقاء في أماكن الظل والعزوف 
واالنسحاب من الشأن العام. لكن »الجبهة الشعبية« وغيرها تحتاج إلى أن تقدم على 
القيام بمراجعاٍت جذريٍة في خطابها السياسي ووسائل عملها وطرق التواصل مع 
االستفادة  على حسن  قدرته  بمدى  مرتبط  التونسي  اليسار  فمستقبل  املواطنني، 
من أخطاء األحزاب الحاكمة، وتحويلها إلى نقاط قوة لصالحه. وهو أمر ليس هينًا 

وال يسيرًا. 
ما  بــني  مــن  يعتبر  السياسي،  املشهد  وعلى  الــدولــة،  على  الحزبني  هيمنة  استمرار 
باالنتخابات  الصلة  وثيقة  األخيرة  يجعل  ما  وهو  البلدية،  االنتخابات  عنه  كشفته 
البرملانية والرئاسية لسنة 2019، فموازين القوى السائدة حاليًا، والتي أكدتها هذه 
 بسبب 

ً
االنتخابات، مرشحة لكي تستمر وتشمل املحطات املقبلة، والتي ستزداد قوة

الذي يجمع بينهما منذ  التوافق  اضطرار »النهضة« و»نــداء تونس« الستمرار دعم 
سنة 2014، والــذي ال تزال تحاول معظم األحــزاب إطاحته من أجل عزل »النهضة« 
نمط  وهــو  تونس،  بــدأ في  قد  املحلي  الحكم  إن  القول  يمكن  الحكم.  وإخراجها من 
 وبشكل ملموس، فاملجالس البلدية 

ً
من التنظيم السياسي واالجتماعي قد بدأ فعال

تتمتع بفضل القانون الجديد بصالحيات مهمة وغير مسبوقة، من شأنها أن تجعل 
من الجهات شريكًا فعليًا في رسم السياسات، واستغالل الثروات وتنظيم املجتمع 

لَغى فيها الفوارق، خصوصًا في ظل األوضاع الصعبة الراهنة. 
ُ
بكيفيٍة قد ت

معن البياري

 ،)Me Too( أيــضــا«  »أنـــا  الجنسي،  الــتــحــّرش  ضــد  العاملية  الحملة  لــوال  إذن،   ...
لربما ما بــادرت ثالث نساٍء من األعضاء الـ 18 في األكاديمية السويدية لآلداب، 
والتي تمنح جائزة نوبل لآلداب منذ العام 1901، إلى الكشف علنا، وبأسمائهن 
الجنسي من زوج زميلٍة لهن في األكاديمية،  للتحّرش  الصريحة، عن تعّرضهن 
 )مزعومة؟( أيضا في شقتني 

ً
 إنه اقترف اعتداءاٍت جنسية

ٌ
ذكرت صحافاٌت غربية

تابعتني لألكاديمية، منذ 1996. والبادي أن الرجل، وهو مصور فرنسي اسمه جان 
كلود آرنو، كان صاحب نفوذ على هذه املؤسسة العتيدة )تأسست في 1786(، 
شر أنه 

ُ
والتي ال يفقد أيٌّ من أعضائها موقعه فيها إال باملوت أو االستقالة، فقد ن

ربط صالت عمل بني ناد ثقافي يديره واألكاديمية، في مقابل ماليني الــدوالرات 
ن من تسريب أسماء فائزين بالجائزة الشهيرة 

ّ
)الكرونات على األصح(، وقد تمك

قبل إعالنها، وربما ساعد في إيصال أسماء وحرمان أخرى. ويؤشر هذا اإليجاز 
لتفاصيل كثيرة، ومثيرة، إلى فساٍد مهوٍل ضرب أداء أعضاء األكاديمية السويدية 
ذاك  أو  الكاتب  هــذا  اســم  العالم، تخليد  الذين يحتكرون، دون غيرهم في  لــآلداب 
األديب في نادي الفائزين بالجائزة العاملية، ما يساهم في ترويج كتبه وترجماته 
انكشاف  فــي غضون  وغربية،   سويدية، 

ٌ
أوســـاط نــادت  وقــد  ومضاعفة شهرته. 

وتــرّدد  األكاديمية وعضويتها،  نظام  تعديل  يتم  بأن  السوداء  الفضيحة  فصول 
أن »هؤالء بشٌر مثلنا«، فكيف لهم أن يحرزوا هذه القداسة الطوطمية، وينفردوا 
بمداوالٍت بشأن قوائم قصيرة لينال واحٌد فيها جائزة نوبل لآلداب، ثم قد تأتي 
النتيجة غير مقنعة، ليس فقط بشأن من ُيعطى الجائزة، بل أيضا بشأن من لم 

ها. 
َ
ُيعط

ل هّزة كبرى في األوساط الثقافية في 
ّ
... ما املستفاد عربيا من هذا الحدث الذي مث

العالم؟ وكانت الحربان العامليتان، األولى والثانية، في القرن املاضي، سبب إلغاء 
، يحضر فيها 

ٌ
 شنيعة

ٌ
إشهار الجائزة في أعوامهما، لكنها في عامنا هذا فضيحة

املال والجنس، تتسّبب في إرجاء منح الجائزة إلى 2019 )سُيعلن فيه عن فائزْين(. 
 مــن الــوجــاهــة، منها أنــنــا، فــي األوســـاط الثقافية واإلعالمية 

ٌ
ولــهــذا الــســؤال أرطـــال

الــعــربــيــة، مــغــرمــون بــالــطــّخ عــلــى الــجــوائــز الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة، وعــلــى فــائــزيــن بها، 
مني ولجان فيها، بل يظن كثيرون ممن يحترفون هذه املهنة أنهم عليمون 

ّ
ومحك

أنهم يستأنسون  بتفاصيل ما يتلقفون من نمائم. ومن غرائب ما يفعله هؤالء 
مني. 

ّ
أحيانا بالجوائز الغربية وعلمّيتها ونزاهتها وأحقية الفائزين بها وقدرة املحك

ولنا في موسم الجائزة العاملية للرواية العربية )بوكر( السنوي شاهٌد على هذا، من 
دون أن يدرك أصحابنا هؤالء أن األمر ليس كما يستسهلون الكالم املسترسل، 
ة وغير محقة، 

ّ
فالبوكر البريطانية تنال في دوراتها السنوية مقادير وفيرة، محق

من االنتقادات واملؤاخذات )الحاّدة أحيانا(، وقد تشبه ما نحكي فيه بشأن النسخة 
مني في النسخة البريطانية 

ّ
العربية من هذه الجائزة، وحدث مراٍت أن كان بني املحك
وزيٌر للدفاع وإعالميون ومتخصصون في االقتصاد. 

ــغــزا عــســيــرا، فــثــّمــة جـــديـــرون بــالــفــوز يــنــالــون جــوائــز  الــقــصــة بــبــســاطــة لــيــســت ل
من  وهناك  ومؤّسساته،  الغرب  مضارب  وفــي  الــعــرب،  نحن  بيننا  يستحقونها، 
يعطون جوائز وال يستحقونها، هنا وهناك. كما أن هناك من ليسوا مؤهلني في 
أوضاعهم  أن  نقول  أن  )لنا  ولديهم  لدينا  واإلدارة  التنظيم  في  والجدارة  التحكيم 
ة إذا جهرت بأن الرواية التي فازت بالجائزة 

ّ
أفضل(. ولذلك كله، لن تخرَج من املل

العربية هذه أو تلك العاملية لم تعجبك، وإن الرواية الفالنية أْولى بالفوز بدال منها. 
أسماء  باستعراض  املــدويــة، تستثير رغبة  لـــآلداب،  نوبل  وهــذه فضيحة جــائــزة 
وأن  ون، 

ّ
يستحق ال  من  بينهم  أن  ببساطٍة  لتجد  العاملي،  التكريم  بهذا  فــازوا  من 

غــيــرهــم، أجــانــب وعــربــا، أفــضــل نتاجا وأرقـــى إبــداعــا. وال شطط فــي زعــمــي هنا 
مثال أن نتاج الروائي الراحل أول من أمس، جمال ناجي، يتفّوق كثيرا على أعمال 
األملانية الرومانية هيرتا مولر، الحائزة على »نوبل لآلداب« في 2009، وأن نصوص 
صنع الله إبراهيم أرقى من أعمال النمساوية ألفريدي يلينيك )نوبل 2004(، وأن 
، ألن عبد الرحمن األبنودي 

ً
ُمزحة إعطاء الجائزة للمغني بوب ديالن كانت سمجة

وجوزف حرب لم ُيعطياها.
ُيــؤمــل مــن واقــعــة فضيحة الــفــســاد املــالــي والجنسي فــي أكــاديــمــيــة نــوبــل لــآلداب 

السويدية أن تصّيرنا أكثر تخففا من االنسراق وراء  كل »فرنجي برنجي«.

محمد أبو رمان

على مدى يومني، وجلسات عديدة من األبحاث والنقاشات بني الباحثني والخبراء 
الحركات اإلسالمية، والحضور املهتم، جرت عملية اختبار وتمحيص  في مجال 
ملــفــهــوم »مـــا بــعــد اإلســــالم الــســيــاســي« الـــذي حمله عــنــوان ملــؤتــمــر دولـــي ُعــقــد في 
األردن بترتيب من مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية ومؤسسة 

فريدريش إيبرت األملانية. 
على  اإلسالمية،  الحركة  أنصار  من  بعضًا  استفّزت  نفسها  املصطلح  إشكالية 
الــرغــم مــن مــشــاركــة قــيــادات فيها فــي املــؤتــمــر، وعــلــى الــرغــم، أيــضــًا، مــن توضيح 
الورقة الخلفية أن املقصود بما بعد اإلسالم السياسي لس نهايته أو فشله )كما 
ذهب الباحث الفرنسي أوليفيه روا(، بل هي التطورات والتحوالت التي تحدث لدى 
أيديولوجية،  وفرضيات  مفاهيم  عــن  التخلي  إلــى  وتدفعها  اإلســالمــيــة،  الحركات 
 من ذلك بمفاهيم الدولة املدنية والتعّددية والديمقراطية 

ً
تها عقودا، وقبولها بدال

ّ
تبن

على  األبـــرز  واملــثــال  السياسي،  عــن  الــدعــوي  الحكم، وفصل  لنظام  نهائية  صيغة 
حركات ما بعد اإلسالم السياسي هي أحزاب العدالة والتنمية في تركيا واملغرب 

رين لهذا املفهوم. 
ّ
والنهضة في تونس، كما شرح ذلك آصف بّيات، أحد أبرز املنظ

التي خــرج بها املؤتمرون عند حــدود تعريف مصطلح »مــا بعد  النتيجة  ال تقف 
اإلســــالم الــســيــاســي«، بــوصــفــه مــفــهــومــًا جــدلــّيــًا، إشــكــالــيــًا، وضــبــابــيــًا، بــل أيضًا 
التيارات  أغلب  لــدى  ينضج  ولــم  بعد،  كاملة  ر بصورة 

ّ
يتجذ لم  »طــرّيــًا«  باعتباره 

اإلسالمي  السياسي  االتجاه  يزال  فما  واملسلمة،  العربية  واملجتمعات  اإلسالمية 
الذي يذهب إلى هذه املنظومة األيديولوجية الجديدة، أي اإلسالم املدني الديمقراطي، 
التخلي عن الشعارات  إلــى ما بعده نحو  والــخــروج من عباءة اإلســالم السياسي 
اإلسالمية، والقبول بالدولة الوطنية والتعّددية والديمقراطية والدولة املدنية، وفصل 
لم تتوضح  بداياته،  االتجاه( محدودًا وفي  )هــذا  يــزال  السياسي، ما  الدعوي عن 
تمامًا املخرجات النهائية له، كما يصل إلى ذلك الباحث املصري، خليل العناني، 

في ورقته ومداخالته. 
وعلى الرغم من أّن املؤتمر حاول اختبار هذا االتجاه املتنامي، بعدما كشفت عنه 
قراءة معّمقة لحالة التيارات اإلسالمية بعد الربيع العربي في مؤتمر العام املاضي 
)صدرت أعماله في كتاب »آفاق اإلسالم السياسي في إقليم مضطرب: اإلسالميون 
 أّن النتائج جاءت لتضع قيودًا على مستوى 

ّ
وتحديات ما بعد الربيع العربي«(، إال

التفاؤل بأّن هنالك تحوالت كبيرة وجوهرية تحدث في مسار الحركات اإلسالمية، 
ر تمامًا على استنتاج أّن هذا االتجاه املتصاعد سينتشر، ويكتب 

ّ
وأّن الوقت مبك

له النجاح الكامل. 
ظات واملحّددات على صعود نموذج »ما بعد اإلسالم السياسي« 

ّ
تتمثل هذه التحف

فــي أّن هـــذا الــنــمــوذج مــرتــبــط بــشــروط وســيــاقــات أســاســيــة، مــن ذلـــك وجـــود بيئة 
ديمقراطية واستقرار سياسي وتطّور فكري، وهي األمور التي ال تتوفر في أغلب 
الدول العربية واإلسالمية اليوم حتى التجارب التي ينظر لها بوصفها معّبرة عن 
ذلك، فهي ال تزال موضع شك، ففي تونس حزب النهضة يصارع قوى وبيئة غير 
مستقرة، وال تزال التجربة في بداياتها. وفي املغرب، هنالك شكوك في مدى نجاعة 
النهج البراغماتي لحزب العدالة والتنمية في تعزيز الديمقراطية، والخشية أن يكون 

فقط أداة من أجل استدامة سيطرة املخزن، وتحكمه باللعبة السياسية. 
السلطوية  أردوغــان نحو  الرئيس  بــروز توّجهات  لتركيا مع  بالنسبة  الحال كذلك 
والفردية، ما يقضي على النتائج اإليجابية ملا قام به »العدالة والتنمية« هناك، وحتى 
في أندونسيا نقد إحسان فوزي ما وصل إليه أحد زمالئه في كتاب آصف بيات 
التيار سينتصر هناك، إذ يرى فــوزي أن  »ما بعد اإلسالموية« من القول إّن هذا 
على  املتواضع  حجمه  من  أكبر  أنفسهم  اإلسالميني  من  للتيار  املعارضة  القوى 

الساحة األندونسية. 

تونس: الطربوش واالنتخابات 
والتفاوض

حاشية عربية على فضيحة »نوبل«

جدل اإلسالم السياسي وما بعده
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فاجــأ املذيــع فــي قنــاة ســي إن إن األميركيــة 
رئيــس الوزراء اإلســرائيلي، بنيامني نتنياهو، 
امتــاك  حــول  ســيما  ال  مباغتــة،  بأســئلة 

إسرائيل أسلحة نووية.
املذيــع  فاجــأه  عندمــا  وتلعثــم  الرجــل  ارتبــك 
بســؤال، وطلــب منــه أن يجيــب بنعــم أم ال: هــل 

لديكم أسلحة نووية نعم أم ال؟
حــاول نتنياهــو االلتفــاف علــى الســؤال. لكــن 
الســؤال  وطــرح  مــرات،  الســؤال  كــّرر  املذيــع 
لديكــم  أّن  يقــول  العالــم  »كل  أخــرى  بصيغــة 
أســلحة نوويــة وأنتــم تنكــرون ومــا دام لديكــم 
علــى  متحاملــون  أنتــم  ملــاذا  نوويــة  أســلحة 
إيــران؟«. رّد نتنياهــو زاعمــا: »ال أســتطيع أن 
أتحــدث فــي ذلــك وتســتطيع أنــت التخمني كما 
تريد.. وإســرائيل ال تشــكل تهديدا على أحد، 

لكن إيران تشكل تهديدا للمنطقة«.
جــاء هــذا الجــواب املريــب بعــد املســرحية التي 
قــام بهــا نتنياهــو، والتــي عــرض فيهــا صــور 
وثائق، اّدعى فيها أن لدى إيران برنامج نووي 
ســري، وهــي تخــرق االتفــاق املوقــع مــع الــدول 
العظمــى. هــذا الطــرح الــذي ســخر، منــه وبــنّي 
كذبــه رئيــس املوســاد الســابق، دانــي ياتــوم، 
حيــث قــام بالــرد علــى عــرض نتنياهــو، وقــال 
إّن املعلومــات التــي قدمهــا رئيــس الــوزراء عن 
األرشــيف النــووي اإليرانــي »قديمــة وال صلــة 
أخلــت  إيــران  أن  تثبــت  اآلن، وال  بالواقــع  لهــا 
باالتفــاق النــووي«. وقال ياتــوم في حديث مع 

إذاعــة الجيــش، إن هــذه املعلومــات كانت مهمة 
فــي املاضــي لكنهــا لم تعد اآلن كذلك، مضيفا 
أنه يجب عدم إلغاء االتفاق النووي مع إيران.

بغــض النظــر عــن رأينــا بالحكومــة اإليرانيــة، 
ياحــظ املتابــع لألحــداث منذ نشــأة إســرائيل 
إلى اليوم أن إسرائيل، وبدعم أميركي، تسعى 
إلــى أن تكــون القــوة األولــى في منطقة الشــرق 
ال  متطــورة  أســلحة  بشــراء  ســواء  األوســط. 
تبيعهــا الواليــات املتحــدة للعــرب أو بتطويــر 
نوويــة  مفاعــات  وتشــييد  نوويــة  أســلحة 
بمســاعدة أميركيــة غربية لتكريس إســرائيل 
كقوة في املنطقة ال يمكن التغلب عليها. وهذا 
بالفعل ما نقلته صحيفة هآرتس عن الرئيس 
األميركــي، دونالــد ترامــب، بــأن إســرائيل لــن 
تطالــب بنــزع ســاحها النــووي الــذي تمتلكــه 
بدون اعتراف شــامل وكامل من جميع الدول 
في منطقة الشرق األوسط بحقها بالوجود.

تســعى إســرائيل اليــوم إلــى تقويــض االتفــاق 
النــووي اإليرانــي وحــض ترامب علــى الخروج 
مــن هــذا االتفــاق فــي محاولــة منهــا للقضــاء 
علــى البرنامــج النووي اإليراني الوحيد القادر 
على مواجهة النووي اإلسرائيلي في املنطقة. 
وكلنا يعلم أّن إلســرائيل باع طويل بتقويض 
واإلســامية،  العربيــة  للــدول  النوويــة  القــدرة 
امتــاك  مــن  مصــر  إســرائيل  منعــت  حيــث 
أســلحة نووية وقامت بالقضاء على ما تبقى 
من هذه األسلحة بعد حرب اكتوبر. أما العراق 

الــذي كان يتطــور ويتقدم فــي املجال الدفاعي 
اإلســرائيلية  الطائــرات  شــنت  فقــد  النــووي 
هجومــا عنيفــا علــى مفاعــل »تمــوز« العراقي 
عمليــة  فــي  كامــل  بشــكل  بتدميــره  وقامــت 
أطلــق عليهــا اســم، أوبــرا، كما قامت إســرائيل 

باغتيال ما يقارب 350 عاملا عراقيا.
أمــا فــي ليبيــا فقــد أدت الضغــوط األميركيــة 
اإلســرائيلية إلــى تخلــي العقيــد كعمر القذافي 
تســليم  وتــم  هنــاك،  النــووي  برنامجــه  عــن 
أسلحته طواعية في عام 2004. هذه األسلحة 
هي أســلحة رادعة للعدوان ويمكن االستفادة 
منهــا بشــكل ســلمي وعلمــي. ولكــن التدقيــق 
ى عن أسلحته النووية 

ّ
سيثبت لنا أّن من تخل

بعــد  قتــل  النوويــة  أســلحته  دمــرت  مــن  أو 
ســنوات، وفقــد قدرتــه علــى الدفاع عن نفســه، 
وهــذا مــا ســيحصل لكيــم جونــغ أونــغ، زعيــم 
برنامجــه  عــن  تخليــه  عنــد  الشــمالية  كوريــا 

النووي.
أي  امتــاك  مــن  الســعودية  إســرائيل  وتمنــع 
برنامــج نــووي، بــل وتمنــع الواليــات املتحــدة 
مــن دعــم هــذا البرنامــج أو حتى املســاعدة في 
إنشــائه. كل ذلــك يصــب فــي ســعي إســرائيل 
ألن تكون القوة األولى واملسيطرة في املنطقة، 
حتى لو كانت الدولة صاحبة البرنامج النووي 
هي الســعودية، الحليف االســتراتيجي العلني 

ألميركا والسري إلسرائيل.
محمود البازي )سورية(

ابــن خلــدون ذات تأمــٍل، وقــال : »ال ُيســاُس  تمــّرد 
بــوة«. وفــي التدشــني النبــوّي أحيلــت 

ُ
العــرُب إال بالن

الَعصبيــة الَعشــائرّية الجهوّيــة إلــى جيفــة، ُســرعان 
سياســّي،  توتــٍر  ذات  رمســها  ِمــْن  خرجــْت  مــا 
علــى  نبوّيــة  بمباركــٍة  وقــال  َحســاَن،  ســتدعي 

ُ
فأ

سبيل البروباغندا: »فإنَّ ُسيوفنا قد تركتَك َعبدا .. 
ها اإلّماء«. 

ُ
وعبُد الداِر سادت

باركــة نفســها ســتحدث داخــل مســجد حينمــا 
ُ
وامل

تبــدأ أولــى الــدوال الســيميائّية بالظهــور فــي صيغــة 
»بانــْت ســعاد« كتجلــي ألنســاق ثقافّيــة مضمــرة 

ومستورة في بنيان املجتمع - الدولة - اللغة.
خفي، تضمُر، تســتر تلك األنســاق، هي 

ُ
اللغة التي ت

نفســها اللغــة التي ســتفكك، تكشــف الُبنــى العميقة 
النظــام(  ســيار  )ابــن  )النظامــي(  مونــي 

ُ
الك للعقــل 

حينمــا تشــتدُّ امِلحنــة )محنــة خلــق القــرآن(، ويبــدأ 
املعتزلة بتكرير خطابات الخاصة أمام العامة )يجب 
على الله أن كذا .. ، ال يستطيع الله أن .. ، يستحيل 
 ِعنــد 

ً
علــى الخالــق أن .. ( وتحويــل املشــروع عقــا

الخاصــة، إلــى املجــال التداولي عنــد العامة، فتجرأت 
الدهماء والغوغاء والنوكى من العامة التي تستطيُر 
فرحــا بذكــِر )الجوهر الفرد، والجزء الذي ال يتجزأ، 
والعــرض والجوهــر، والقديم واملحدث( وأحيلت إلى 
مفهومــات فســفورية خاطفــة لألبصــار.. ووجــدت 

الحاجة إلى »لجم العوام« و»نهاية اإلقدام«.
علــى  قــادرة  غيــر  لكنهــا  رموزهــا،  الدولــة  تخلــق 
ُمثقفــو  الطــاووس(  )مــن  فتطــاوس  إدارتهــا، 
الســلطة  بغريــزة  األخيــرة، مدفوعــني  الُربــع ســاعة 

اآلخــر، غريــزة  الجانــب  علــى  أو  واملــال،  والكرســي 
املعارضة الفيتيشــية الظهور. وحاصل الشــقاء في 
كل ذلــك هــو تجــرؤ الدهماء علــى التطاول، النيل من 
هيبة األشخاص، في صيغة هي الدرك األسفل من 

الحضارة والفكر.
قدمات التراثّية هو حصرًا القراءات 

ُ
ُمناســبة هذه امل

خب ســعودّية 
ُ
النزوّية للنص الدينّي التي تمارســُه ن

أضربــْت عــن التفكيــر فــي صراعهــا مــع دولــة قطر. 
بــدور  تقــوُم  التــي  اإلســتبداد  ُســلطة  تكتــِف  فلــم 
مــع  دنســة 

ُ
امل وبالشــراكة  الشكســبيرّي  شــايلوك 

الكومبــرادور املحلّي بارتجــاِل حرٍب يمنّية والتفرد 
بالســلطة ونفــي املعارضــة الذين ُهم أقرباء الســلطة 
الســلطة  بلغــْت  بــل  مســاميرها،  مــن  وخرجــوا 
الشــهريارّية الُبلغــني فــي امتطــاء صهــوة الدين، وما 

َزاَدُهُم اإلغتناُم ِمْن الُسلطة إال اسِتنعاجا.
 انــدالع أزمة 

ُ
مارســات الخطابّيــة منــذ

ُ
ورصــُد تلــك امل

قطــر تكفيــه اإلشــارة إلــى عناويــن الصحــف التــي 
تداولــت وتواتــرت نقــل فتــاوى الُربع ســاعة األخيرة، 
ومنهــا: »الــوالءات السياســية الخارجيــة خــروج عــن 
وحاضنــة  اإلســام  عــن  تنســلخ  و»قطــر  البيعــة« 
لطرائــد اإلرهابيــني« و»مقاطعة قطــر فيها مصلحة 
للمســلمني«... وغيرهــا مــن الخطابــات التــي تنــدرج 
تحــت مــا أســماُه يوهــان جالتونــج بالُعنــف الرمزّي، 
وُهو شكل من أشكال التحريض والتحشيد، والذي 
، أولفر 

ُ
يقــوُد غالبــا إلــى الُعنــف والصــراع كمــا يقــول

رامسبوثام، في دراسته عن التصعيد والعنف.
رعد تغوج )األردن(

فضاء مفتوح

آراء

راتب شعبو

وصــل، فــي األول مــن مايــو/ أيــار الحالــي، إلى 
مناطق ســيطرة نظام األســد 42 من مخطوفي 
قريــة اشــتبرق الذيــن كانــوا في ســجون جبهة 
النصــرة فــي إدلــب منــذ ثــاث ســنوات. هــؤالء، 
علويــون  واألطفــال،  النســاء  مــن  ومعظمهــم 
بالــوالدة، وهــم مخطوفــون ألنهــم كذلــك، غيــر 
أن أيــا مــن النســوة املحــّررات اللواتــي وصلــن، 
شــرع  )بحســب  الشــرعي  حجابهــن  بكامــل 
الجهة الخاطفة(، لم تقدم على ما يمكن توقع 
حدوثه في مثل هذه الحالة. لم تخلع أي منهن 
حجابهــا »املفــروض« فــي لحظة وصولها إلى 
املنطقــة التــي يفتــرض أن الســلطة املســيطرة 
فيهــا ال تفــرض الحجــاب. كان يتوقع املرء هذا 
السلوك، نظرًا إلى أن الحجاب في هذه الحالة 
جــزء مــن عمليــة الخطــف، أي إنــه جــزء قســري 
مــن عمليــة القســر الكليــة التــي هــي الخطــف، 
هوياتيــة  بصمــة  يحمــل  ذلــك  فــوق  وهــو 
الخاطفــة،  الجهــة  حســب  تشــكل،  مذهبيــة، 

العمق االيديولوجي لعملية الخطف. 
يشــبه األمــر مــا كانت عليه حاقة الشــعر على 
ا من الحجز في  الصفر، وحاقة الشوارب جزء
سجن تدمر العسكري سيئ الذكر. األمر الذي 
جعــل طــول شــعر الــرأس والشــوارب نوعــا مــن 
تأكيــد التحّرر بالنســبة لســجني تدمر املحّرر، 
وربمــا نوعــا مــن االنتقــام الرمــزي، علــى الرغم 
مــن ســجن  يتحــّرر  كان  تدمــر  أن ســجني  مــن 

أيمن نبيل

مــن يدخــل فــي نقاشــات عاّمــة يمنّيــة وعربّيــة 
إلــى تكويــن صــورة  باســتمرار، يصــل غالًبــا 
جيــدة عــن وســائل تحويــل أي نقــاش عقاني 
مقدمتهــا  وفــي  وبــذاءة،  كاميــة  حــرٍب  إلــى 
واألكاذيــب  التفاهــات  نقــاش  إلــى  املــرِء  جــّر 
ومماحــكات الصغــار، أي تحويــل الُهــراء ذاتــه 
إلــى موضــوع أخــذ ورد. ولكــن، هــل يعني هذا 
مــع  التفاهــات غيــر مهمــة، وغيــر خطــرة؟  أن 
ــا مــن 

ً
الزمــن، كّونــُت مــا يمكــن تســميته »موقف

حلــل النفســي مــن 
ُ
التفاهــة« يشــابه موقــف امل

األحام والهلوسات:
وعلــى  نفســها،  التفاهــات  حــول  التناقــش 
عبثــي  العمومــي،  الفضــاء  فــي  أرضيتهــا، 
بالضــرورة، وعلــى املــدى الطويــل قــد يســبب 
وصحتــه  اإلنســان  أخــاق  فــي  ــا 

ً
رضوض

وتحويــل  التفاهــات،  دالالت  لكــن  النفســّية، 
ــدَرس 

ُ
ت »حالــة«  إلــى  موضــوع  مــن  األخيــرة 

أبعادهــا مــن علــى أرضّيــة عقانّيــة هــي التــي 
ا مجتهًدا، ألن بواعث، وغايات، 

ً
تحتاج نشاط

خطيــرة  العــام  الشــأن  فــي  الُهــراء  و»ســياق« 
   .

ً
فعا

تصــدرت، فــي األســبوع املاضــي، أزمــة جزيــرة 
أرســلت  اليمــن، حيــث  عــن  األخبــار  ســقطرى 
تحمــل  عســكرّية  طائــرات  العربيــة  اإلمــارات 
الجزيــرة  إلــى  عســكرّية  وُمعــّداٍت  جنــوًدا 
زيــارة  علــى  ردا  )واألجمــل(  األكبــر  اليمنّيــة 
رئيــس الــوزراء اليمنــي، أحمــد بــن دغــر، لهــا، 
وإداراتهــا،  الجزيــرة  منافــذ  علــى  وســيطرت 

النظــام، ويبقــى تحــت ســيطرة النظــام نفســه. 
أما في الحالة التي تناقش هنا، فإن املحّررات 
معاديــة  أنهــا  يفتــرض  منطقــٍة  إلــى  يصلــن 
للجهــة الخاطفــة، ويفتــرض أنهــا ترحــب بــأي 
فعل تمّردي، ولو كان رمزيا، ضد هذه الجهة.
النســوة  مــن  أي  تقــدم  لــم  ملــاذا  هــو  الســؤال 
املحــّررات علــى خلــع الحجــاب الشــرعي الــذي 
احتجازهــن  فتــرة  فــي  عليهــن  مفروضــا  كان 
 ،

ً
لــدى جبهــة النصــرة، خلعا اســتعراضيا مثا

أو فعــا تحرريــا معلنــا يقــول للخاطــف إننــي 
أرفضــك، وأرفــض مــا تفرضــه علــي مــن رمــوز، 
أو أرفــض هــذا الحجــاب ألنــه ارتبــط بخطفــك 
لــي وقســري عليــه؟ أليــس هــذا الحجــاب هــو 
 مــن عمليــة 

ً
 متبقيــة

ً
 ماديــة

ً
الواقــع قطعــة فــي 

الخطــف، أال يشــكل اســتمرارًا رمزيــا للخطــف؟ 
بفعــل  ذلــك  عــن  النســوة  هــؤالء  امتنعــت  هــل 
االعتيــاد؟ ولكــن مــن الطبيعــي أن تكون لحظة 
التحرير أقوى من روتني االعتياد. هل امتنعن 
عــن ذلــك بفعــل تحــول »إيمانــي« لديهــن؟ ولــو 
افترضنــا ذلــك، هــل مــن املعقــول أن يشــمل هذا 
التحــول جميــع النســوة؟ أال يوجــد اســتثناء 
ثــم كيــف يســتوي هــذا التحــول  ؟ 

ً
واحــد مثــا

اإليمانــي، لــو حصل، مع التهجم الشــديد على 
إليهــم،  النظــر  ينبغــي  حــني  فــي  الخاطفــني، 

والحالة هذه، »هداة«؟
املســتقبلني  ليشــمل  األســئلة،  خيــط  يســتمر 
ريــن )اســم فاعــل(، ملاذا لــم يتجّرأ أب أو  واملحرِّ
أخ أو ابــن أو بنــت أو زوج إحــدى املحــّررات، 

وســّرحت املوظفــني اليمنيــني.  انبجســت مــن 
كثيــرة  وأمــور  أحاديــث  األزمــة  هــذه  أرضّيــة 
»الَجــّدي!«  بالنقــاش   

ً
أوال نبــدأ  داللــة.  ذات 

بشــأن  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  فــي 
التوصيــف الصحيــح للوجــود اإلماراتــي فــي 
اليمــن: مســاندة أم احتــال )علــى وزن ثورة أم 

انقاب(، وهذا يعني: 
علــى الرغــم مــن وجــود قــّوات عســكرّية لدولــٍة 
فــي أراضــي دولــة أخرى، وال تعتــرف بالنظام 
ا 

ً
ســجون وتبنــي  األخيــرة،  لهــذه  الشــرعي 

فــي  )موثقــة  املواطنــني  لتعذيــب  ومراكــز 
كيانــات  وتشــكل  ومحليــة(  دوليــة  تقاريــر 
عســكرية وسياســية يمنّية تابعة لها حصًرا، 
الشــرعي،  النظــام  ملحاربــة  وتســتخدمها 
ومطــارات  وُجــزر  أراٍض  علــى  وتســتولي 
ســرح موظفني، وتمنع مســؤولني 

ُ
وموانئ، وت

مــن الســفر أو الدخــول للبلــد، علــى الرغــم مــن 
هــذا كلــه، ثّمــة مــن يجــادل فــي أن هــذا ليــس 
الاعقانّيــة  علــى   

ً
مثــا وخــذ  بعــُد،   

ً
احتــاال

اإلعامــي  الخطــاَب  آن،  فــي  واملضحكــة  ــّرة 
ُ
امل

التابــع  الجنوبــي  االنتقالــي  للمجلــس 
لإلمــارات: مــن يتهــم اإلمــارات باحتــال اليمن 

ويشكك في دورها هم ُعماء قطر! 
دالالت هــذا الخطــاب كثيــرة وعميقــة، يهمنــا 
منها أن املجتمع اليمني قد وصل إلى مراحل 
الســيادة  كانــت  فــإذا  االنهيــار؛  مــن  متقّدمــة 
 وتواضًعا، 

ً
الوطنّية، في أكثر أشكالها مرونة

 أخذ ورد وشتائم، فهذه أوضح عامات 
ّ

محل
الدولــة  وفشــل  هوّيــات،  إلــى  املجتمــع  تفــكك 
األمــر  وطنّيــة.   هوّيــة  إنتــاج  فــي  التاريخــي 

املفــروض، وال تفعــل. مــرور هــذه اللحظــة مــن 
الخاطفــة  الجهــة  أن  يعنــي  فعــل  رد  أي  دون 
املخطوفــات  مجتمــع  علــى  قــدرة  تمتلــك 
القســر  قــدرة  أو  العســكرية،  القــدرة  تتجــاوز 
إلــى مــا بعــد الخطــف. هــل  املاديــة، وتســتمر 
تنبــع هــذه القــدرة من دونيــٍة مذهبيٍة ملجتمع 

املخطوفات تجاه مجتمع الخاطفني؟
بخــروج  النســاء،  احتفلــت   ،

ً
مثــا منبــج  فــي 

بحــرق   ،2016 صيــف  فــي  منهــا  »داعــش« 
البراقع والســير في الشــوارع بوجه مكشــوف 
وبتدخني الســجائر .. إلخ. الســبب عدم وجود 
النســوة  هــذه  مجتمــع  لــدى  مذهبيــة  دونيــة 
تجــاه »داعــش«، على اعتبار أن النســوة هناك 
ينتمــني إلــى املرجعيــة املذهبيــة نفســها. وهو 
مــا لــم نــره فــي الحالــة التــي نناقشــها، علــى 
الرغــم مــن أن النســوة فــي هــذه الحالــة أقســى 
وأمــّر، ألنهــن مخطوفــات، ولســن مجرد نســاٍء 
مذهبيــا.  متشــددة  قــوة  تحتلهــا  مدينــة  فــي 

أخرى كثيرة )تجمعات نفوذ فاسدة، شركات 
مقاولــة وسمســرة سياســية، نــوادي للنقــاش 
السياســي، لوبيــات لــدول أخــرى فــي بادهــا، 
منظمات محلية تراقب األوضاع السياســية.. 

إلخ(، لكنها ليست أحزاًبا. 
ثــم تأتــي ثالثة األثافي، وهي حكومة الرئيس 
عبــد ربــه منصــور هــادي، والتــي عّبــرت عــدة 
املاضــي،  الثانــي  كانــون  ينايــر/  منــذ  مــرات 
وآخرهــا بيانهــا بشــأن أزمــة ســقطرى بخجٍل 
عــن مشــكلتها مــع السياســات اإلماراتّيــة فــي 
اليمــن فــي شــكٍل أقــرب إلــى الشــكوى منــه إلــى 
املوقــف، مــع اتبــاع الخطوة نفســها في أزمات 
إلــى العربّيــة  ســابقة، وهــي توجــه الحكومــة 
األخيــرة  باعتبــار  بالشــكوى  الســعودّية 
وســيطا، وهــذه تتبــع الخطــوة نفســها كذلــك: 
إدارة األضرار والوقوف عملًيا مع السياسات 

اإلماراتّية ألسبابها الخاصة. 
فشلت من السعودية 

ُ
فشلت حكومة هادي )وأ

إلــى  رمزّيتهــا  تترجــم  أن  فــي  واإلمــارات( 

الحجــاب  علــى  اإلبقــاء  ســلوك  فهــم  يمكــن 
املفروض على املخطوفات، واحترامه العلني، 
أنــه ســلوك موجــه إلــى املجتمــع املذهبي الذي 
إنهــا  وتزعــم  الخاطفــة،  الجهــة  إليــه  تنتمــي 
تمثلــه، وليــس إلــى الجهــة الخاطفــة نفســها. 
أي إنه ســلوٌك ينطوي على إيماءة »خضوع« 
علنيٍة ملجتمع الدين الرسمي »السني«، حتى 
لو أن املخطوفة املحّررة تخلت الحقا عن هذا 

الحجاب. 
»احتــرام« عناصــر  يفســر  مــا ســبق ال  ولكــن 
النظــام وشــبيحته حجــاب املحــّررات. الغالــب 
أن ما ضبط هؤالء عن اإلقدام على استعراض 
املحــّررات  بتخليــص  وحداثــي«  »علمانــي 
توجيهــات  هــي  ذاك  الشــرعي  حجابهــن  مــن 
ســلطوية هادفــة إلــى خطــب ود أهــل املذهــب 
الرســمي، عــن طريــق تمريــر هــذا »الخضــوع 
الرمــزي«، فــي موازاة توجيهــات أخرى هادفة 

إلى تدمير هذا املجتمع وتركيعه فعليا.
هكــذا تعــزف ســلطة األســد لحــن اســتمرارها 
 علــى وتــر مذهبي عالــي النبرة، 

ً
الدمــوي، مــرة

ومــرة علــى وتــر آخر »خفيــض الجناح«، لحن 
يجمع الخضوع املذهبي املسالم إلى سياسة 
وهكــذا،  القســري.  والتهجيــر  املعمــم  القتــل 
حــني يبــدو القاتــل محّررًا )اســم فاعل( ال يجد 
املجتمــع املحســوب على النظــام إال االنصياع 
حتــى اآلن، االنصيــاع لضــرورات هــذا اللحــن 

الجنائزي املستمر.
)كاتب سوري(

بيروقراطّية قوّية، ومؤسسات تدير األراضي 
تحــت ســلطتها،  رســمًيا  الخاضعــة  اليمنّيــة 
كثيــرة،  ومفاعيــل  أســباب  املوضــوع  ولهــذا 
املاضــي،  العــام  منــذ  املتراكــم  التطــّور  لكــن 
 إلــى أزمــة ســقطرى بفعــل السياســات 

ً
وصــوال

للرئيــس  الرمــزي  الثقــل  أن  هــو  اإلماراتّيــة، 
هــادي فــي طريقــه إلى الزوال، ألنــه ال يبذل أي 
جهد في استغال الخيارات واإلمكانات التي 
يوفرهــا ذلــك الثقــل، تــارًكا كل مقاليــد األمــور، 
حتــى الرمــزي منهــا، منذ بدايــة الحرب في يد 

اململكة السعودّية. 
التواصــل  فــي وســائل  ثّمــة يمنيــون  ختاًمــا، 
لفظّيــٍة  بجدّيــٍة  يتعاملــون  االجتماعــي 
أنــور  اإلماراتــي،  الوزيــر  تصريحــات  مــع 
قرقــاش، بشــأن جزيــرة ســقطرى وتلميحاتــه 
أن  إلثبــات  ويجتهــدون  بــل  بخصوصهــا، 
ســقطرى تابعــة لليمــن وليــس لإلمــارات! مــع 
تفهــم هــذا الغضــب الصــادق، ليــس هــذا هــو 
أخــذ  اآلن  فاملفتــرض  باعتقــادي؛  املطلــوب 
خلــف  يقبــع  ومــا  اإلماراتّيــة،  السياســات 
عملّيــة،  بجدّيــة  املذكــور  الوزيــر  تصريحــات 
أي بحــث كل الخيــارات القليلــة املتاحــة أمــام 
ومنظماتــه  اليمنــي  املجتمــع  مــن  تبقــى  مــا 
تســتهدف  التــي  السياســات  لهــذه  للتصــّدي 
اليمنــي  والســاحل  ســقطرى  علــى  الســيطرة 
واســتقالة  الحكومــة،  فشــل  ظــل  فــي  عموًمــا، 
األحــزاب مــن وظيفتها، وتشــظي قطاعاٍت من 
املجتمع، وليس الدخول في معارك تنفيسّية 

عبثية إلثبات البديهي واملعروف.
)كاتب يمني(

علــى انتــزاع الحجــاب عــن رأســها نوعــا مــن 
نوعــا  أو  »اإلرهابيــني«  للخاطفــني  التحــّدي 
مــن إعــان الرفــض وإرادة التحــّرر منهــم؟ هــل 
ولكــن  املحــّررة؟  القريبــة  لخيــار  احتــرام  هــو 
هــذه القريبــة لــم تكــن بهــذا الحجــاب الشــرعي 
أنــه  للبرهــان علــى  حــني خطفــت، وال حاجــة 
هــؤالء  مــن  أحــد  استشــار  هــل  ثــم  مفــروض، 

املخطوفة املحّررة ليعلم ما هو خيارها؟ 
الســؤال امللــّح: ملــاذا لــم ُيقــدم »شــبيح« واحــد 
بالــوالء  يهتفــون  ممــن  واحــد  مقاتــل  أو 
لألســد والدولــة العلمانيــة، ويهتفــون باملوت 
لإلرهابيني املتطرفني العماء الجاهلني.. إلى 
التخويــن والتبخيــس،  نعــوت  مــن  مــا هنــاك 
ألــم  املحــّررات؟  أقــارب  عنــه  امتنــع  مــا  علــى 
يعثــر هــؤالء علــى صــورة جبهــة النصــرة فــي 
ذاك الحجــاب الشــرعي املفــروض قســرًا؟ ملــاذا 
ســكتوا عــن هــذه اإلضافــة التــي أملتهــا علــى 
مخطوفاتهــم جبهــة النصــرة »العــدوة« التــي 
وفــق  مخطوفاتهــم  يــروا  أن  عليهــم  فرضــت 
الصــورة التــي »تشــرعها« وتفرضها الجبهة، 

 في ظل سلطة نظام األسد؟
ّ
حتى حني يكن

ال يغيــر فــي هــذه املحاججــة شــيئا أن تخلــع 
هــذه النســوة »حجــاب النصــرة« فــي مــا بعــد، 
بانتهــاء  انتهــت  التحــدي  لحظــة  أن  ذلــك 
االستقبال، أي بانتهاء تلك اللحظة التي يرى 
»رمزيــة«  هيئــة  علــى  مخطوفاتهــم  األهالــي 
اللحظــة  وبانتهــاء  املعهــودة.  هيئتهــن  غيــر 
التــي ُيتــاح فيهــا للمحــّررة أن تخلــع حجابها 

فثّمــة  اليمنّيــة؛  األحــزاب  ســلوك  هــو  اآلخــر 
أحــزاٌب صمتــت طوال العام املاضي، وال تزال، 
علــى الخطاب والســلوك اإلماراتي املتغطرس 
وجرائــم التعذيــب واالعتقــال، وفــي مقدمتهــا 
ــا 

ً
بيان أقــرأ  )لــم  لإلصــاح  اليمنــي  التجمــع 

رســمًيا مــن الحــزب بخصوص أزمة ســقطرى 
حتــى كتابــة هذه الســطور(، والــذي يفعل ذلك 
علــى  ولــو  اإلمــارات،  مــع  التفاهــم  فــي  طمًعــا 
أعلــى  أن  حــني  فــي  والعبــاد،  البــاد  حســاب 
 يبعث 

ً
ا خجــوال

ً
صــوت حزبــي ُســِمَع كان بيان

علــى الرثــاء للتنظيــم الناصــري )املتفاهــم مع 
اإلمــارات فــي تعز( يدعو إلــى »توضيح الدور 

اإلماراتي« في اليمن. 
وهكــذا، بــني أحــزاب صامتــة طمًعــا فــي نفــوذ 
تتحــدث  وأخــرى  الجفــاء  وإزالــة  سياســي 
بخــوٍف عــن نفوذها املتواضــع ورفًعا للعتب، 
السياســي  املوقــف  ال تصبــح مهمــة صياغــة 
وطــرح  املجتمــع،  بحــق  جرائــم  مــن  حــدد 

ُ
امل

خطط عملّية متكاملة ملواجهة احتال أراٍض 
وإهانــة  اليمنــي  املجتمــع  وتمزيــق  يمنّيــة 
ذاتهــا  األحــزاب  تلــك  مــن  املكونــة  الحكومــة 
طوال شهور، وآخرها في سقطرى، من ضمن 
الوظائــف التــي تفكــر فيهــا األحــزاُب اليمنّيــة. 
وتبريــرات األخيــرة هــذا الســلوك كثيــرة ومــن 
االســتنتاجات  مــن  ولكــن  نقاشــها،  العبــث 
الضمنّيــة  الشــرعّية  أن  بخصوصهــا  املهمــة 
انتهــت،  قــد  وطنًيــا  األحــزاب  هــذه  لوجــود 
ألنهــا ال تضطلــع بالحد األدنى من واجباتها 
دولــة  وجــود  علــى  تترتــب  التــي  البديهيــة 
ومجتمع. وعليه، تصبح هذه األحزاب أشياء 

حجاب »النصرة« في ظل نظام األسد

سقطرى وخطورة التفاهة

سلوٌك ينطوي 
على إيماءة »خضوع« 

علنيٍة لمجتمع الدين 
الرسمي »السني«

أحزاٌب يمنية صمتت، 
وال تزال، على الخطاب 

والسلوك اإلماراتي 
المتغطرس
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موسكو ـ رامي القليوبي

يواصــل مجلــس الدوما )النواب( الروســي 
تعديــات  مشــروع  مناقشــة  الشــهر،  هــذا 
لقانون الخدمة العسكرية من شأنها إلزام 
الذكور في سن التجنيد )18 إلى 27 عاما( بالتوجه 
انتظــار  دون  مــن  بأنفســهم  التجنيــد  لجــان  إلــى 
ألــف   170 نحــو  ســيضع  ممــا  االســتدعاء،  إخطــار 
متهــرب مــن الخدمــة اإللزاميــة تحت طائلــة القانون 

الجنائي.
قــراءات  ثــاث  فــي  القانــون  علــى  املصادقــة  وبعــد 
مجلــس  إلــى  إحالتــه  ســتجري  الدومــا،  بمجلــس 
الروســي،  الرئيــس  إلــى  ثــم  )الشــيوخ(،  االتحــاد 
فاديميــر بوتــني، ليوقع عليه ويدخل حيز التنفيذ 
 

ّ
وفقــا لإلجــراءات املعمــول بهــا. بعــد ذلــك، ســيقع كل
التجنيــد بنفســه، تحــت  إلــى لجنــة  لــم يذهــب  مــن 
الروســي  الجنائــي  القانــون  مــن  املــادة 328  طائلــة 
املدنيــة  أو  العســكرية  الخدمــة  أداء  مــن  )التهــرب 
البديلة( التي تصل العقوبة بموجبها إلى الســجن 

ملدة عامني.
»بريزيفنيــك«  هيئــة  رئيــس  يعتبــر  ذلــك،  مــع 
للمحامــاة واملعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق املجنديــن، 
 إلغاء اإلخطارات سيتسبب 

ّ
أركادي تشابليغني، أن

فــي حالــة مــن الفوضــى بلجــان التجنيــد مــن دون 
 مشــكلة التهــرب علــى املــدى البعيــد. يقــول 

ّ
أن يحــل

ه يتعني 
ّ
»العربــي الجديــد«: »أعتقــد أن تشــابليغني لـ

علــى لجــان التجنيــد إرســال إخطــارات االســتدعاء 
املواليــد  نســب  ذات  األقاليــم  ففــي  املجنديــن؛  إلــى 
العالية مثل تتارستان وبشكيريا، يجري استكمال 
 
ّ
لكــن التعبئــة،  فتــرة  انتهــاء  قبــل  التجنيــد  خطــط 

القانــون الجديــد ســيضع مــن ليــس لهــم مــكان فــي 
صفوف الجيش تحت طائلة القانون الجنائي«.

يتكــون الجيش الروســي البالــغ عدد عناصره نحو 
1.1 مليون، من شقني، يضم أحدهما أفراد الخدمات 
اإللزاميــة واآلخــر جنــودًا متعاقديــن يشــاركون فــي 
العســكرية  العمليــة  عمليــات عســكرية كبــرى مثــل 
الزيــادة  مــن  الرغــم  وعلــى  ســورية.  فــي  الروســية 
 بقــاء 

ّ
التدريجيــة لحصــة الجنــود املتعاقديــن، إال أن

بالكثيــر  يدفــع  إلزامــي  بنظــام  العســكرية  الخدمــة 
مــن الشــبان إلــى البحــث عــن ســبل للتهــرب منهــا أو 
 27 

ّ
االلتفــاف عليهــا بطــرق قانونية حتى بلوغ ســن
عاما وتحويلهم إلى صفوف الجنود االحتياط.

يدعو تشابليغني إلى إلغاء الخدمة اإللزامية بشكل 
تكنولوجيــا،  املتقــدم  الجيــش  عصــر  »فــي  كامــل: 
 ذهنيا، وال يمكن 

ً
أصبحت الخدمة العســكرية عما

تعلمهــا خــال عــام واحــد مــن الخدمــة اإللزاميــة، بل 
يجــب أن يعمــل فــي الجيــش عســكريون محترفــون 
بأجــور مغريــة«. وحــول مــدى واقعيــة االنتقــال إلــى 
الجيــش املحتــرف فــي غضــون فترة زمنيــة قصيرة، 
يضيف: »يتطلب ذلك إرادة سياســية من الســلطات 

الخدمــة  باســتمرار  ستتمســك  هــا 
ّ
لكن الروســية، 

إلغاءهــا سيشــكل ضربــة   
ّ
أن العتقادهــا  اإللزاميــة 

للمشاعر الوطنية«.
الروســية  الليبراليــة  الصحافــة  وجهــت  بدورهــا، 
انتقــادات الذعــة إلــى التعديات القانونيــة الجديدة، 
مشــيرة إلــى اســتحالة رفــع 170 ألــف قضيــة جنائيــة 
وإصــدار العــدد نفســه مــن األحــكام بحــق املتهربــني، 
ومشككة في وجود دوافع سياسية وراء التعديات. 
 
ّ
أن  ،

ً
مثــا غازيتــا«،  »نوفايــا  صحيفــة  واعتبــرت 

التعديل يســتهدف الشــبان كونهم األكثر نشــاطا في 
االحتجاجــات وتأييدًا للمعارض الروســي، أليكســي 
وســجن  ماحقــة  ستســهل  ــه 

ّ
أن معتبــرة  نافالنــي، 

املعتقلــني أثنــاء التظاهــرات بذريعــة عــدم توجههــم 
إلــى لجــان التجنيــد بأنفســهم. وخلصــت الصحيفــة 
 أهميــة الخدمــة اإللزاميــة تراجعــت كثيرًا منذ 

ّ
إلــى أن

تقليــص مــدة الخدمــة مــن عامــني إلــى عــام وإطــاق 
عمليــة إعــادة تســليح الجيــش بأحــدث املعــدات التي 

يتعذر تعلم التعامل معها خال 12 شهرًا.
ازداد   ،1991 عــام  الســوفييتي  االتحــاد  تفــكك  بعــد 
فــي روســيا  العســكرية  الخدمــة  مــن  التهــرب  نطــاق 
بشــكل واســع بســبب ســوء أوضاع املجندين ومقتل 
آالف منهم خال أعمال القتال في الشيشــان، ناهيك 
بتكــرار الحــوادث والوفيــات فــي غيــر أوقــات الحــرب، 
ممــا أدى إلــى انتشــار الســوق الســوداء لإلعفــاء مــن 
الخدمة عن طريق اســتخراج شــهادات طبية وهمية 

صحيــة.  ألســباب  بالجيــش  االلتحــاق  دون  تحــول 
إلــى إجــراء   هــذا مــا دفــع الســلطات الروســية 

ّ
ولعــل

مجموعــة مــن اإلصاحات أســفرت عن تخفيض مدة 
التجنيــد مــن عامــني إلــى عــام ونصــف العــام ثــم عــام 
واحــد اعتبــارًا مــن عــام 2008، باإلضافــة إلــى زيــادة 
حصــة الجنــود املتعاقديــن )املحترفــني( الذيــن باتوا 
حاليــا.  الروســي  الجيــش  أفــراد  غالبيــة  يشــكلون 
وعلــى الرغــم مــن تقليــص مــدة الخدمــة اإللزاميــة، إال 
ها لم تاق رواجا كبيرًا بني الشــباب، مما يدفعهم 

ّ
أن

إلــى اللجــوء إلــى بعــض الحيــل والثغــرات القانونيــة 
لاستمرار في تأجيلها بشكل قانوني.

مجتمع
أصيب فتيان في الثالثة عشــرة والخامســة عشــرة بالرصاص، أمس األول األحد، في وضح النهار 
فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن. وعثــر شــرطيون علــى الفتيــني ُبعيــد إصابتهمــا بالرصــاص، فــي 
 »فتى في 

ّ
مكانــني مختلفــني فــي منطقــة هارو، شــمال غرب العاصمة البريطانية. وقالت الشــرطة إن

الثالثــة عشــرة تلقــى العــاج فــي مــكان الحــادث قبــل نقلــه إلــى مستشــفى فــي غــرب لندن حيــث يرقد 
هما ليســا في حالة خطرة. وتســعى 

ّ
 الفتيني يعانيان إصاباٍت في الرأس لكن

ّ
حاليا«. وأوضحت أن

الشرطة إلى تحديد ما إذا كان الحادثان متصلني ببعضهما.  )فرانس برس(

 مجموعات من الكاب املتوحشة قتلت ستة أطفال خال األسبوع املاضي، 
ّ
قالت الشرطة الهندية إن

تل األطفال في 
ُ
شــمالي البــاد، ممــا أثــار رعــب القرويــني الذيــن بدأوا فــي قتل أّي كاب تصادفهــم. وق

مدينــة ســيتابور واملناطــق املحيطــة بهــا بالقــرب مــن لوكنــاو، عاصمــة واليــة أوتــار براديــش. وقــال 
 العديــد مــن الهجمــات وقعــت عندمــا كان األطفال 

ّ
أنانــد كولكارنــي، املســؤول البــارز فــي الشــرطة، إن

يجمعون ثمار املانجو أو عندما كانوا يستخدمون مراحيض خارجية، إذ تفتقر العديد من املنازل 
)أسوشييتد برس( في املنطقة إلى املراحيض.  

مقتل ستة أطفال هنود في هجمات لكالب متوحشةإصابة فتيين بالرصاص في لندن

من بين أساليب تنصل الشبان من الخدمة العسكرية 
الحصول  القانون،  مخالفة  دون  من  روسيا  في 
العمل  أو  طفلين،  إنجاب  حال  في  التأجيل  على 
الشرطة  مثل  والحكومية  األمنية  الجهات  في 
والجمارك واإلطفاء وغيرها، أو مواصلة الدراسة 
من خالل التسجيل في برامج الدكتوراه، باإلضافة 

إلى مئات الدوافع للتأجيل ألسباب صحية.

سبل التهرب

الواليــة  فــي هــاواي، وهــي  البــركان »كيلــوا«  دّمــر 
املحيــط  قلــب  فــي  الواقعــة  الخمســون  األميركيــة 
مئــات  إلــى  حممــه  وأطلــق   ،

ً
منــزال  30 الهــادئ، 

األمتــار فــي الهــواء، مــا تــرك الســكان الذيــن جــرى 
إجاؤهــم، وعددهــم 1700 شــخص، غيــر واثقــني 
مــن مــدة إبقائهــم خــارج منازلهــم. وســمح لبعــض 
األدويــة  لجمــع  وجيــزة،  لفتــرة  بالعــودة  الســكان 

الضروريــات.  مــن  وغيرهــا  األليفــة   وحيواناتهــم 
»األناضــول«  وكالتــي  بحســب  مســؤولون،  أفــاد 
و»أسوشــييتد بــرس« أّن املنــازل التــي تهدمــت هي 
فــي منطقــة ليانــي اســتاتس )تقســيم فرعــي مــن 
مقاطعــة بونــا(، فيمــا غمــرت الحمــم أربعــة مبــاٍن 
أخرى. وأشــار هؤالء إلى أّن البركان يقذف حممه 
إلــى ارتفــاع 61 متــرًا، إذ امتــدت تلــك الحمــم علــى 

أّن  مضيفــني  مربــع،  كيلومتــر  ألــف   36 مســاحة 
توقيــت توقــف البــركان عــن الثــوران غيــر معروف 
إلــى  بالعــودة  للســكان  سيســمحون  فيمــا  بعــد، 
فــي  مجــددًا  واإلجــاء  أغــراض  ألخــذ  منازلهــم 

األوقات غير الخطرة.
وبــدأ ثــوران البــركان »كيلــوا« الخميــس املاضــي، 
وعلــى إثــره تصاعــدت األبخــرة والحمــم البركانيــة 

مناطــق ســكنية.  واســعة شــملت  علــى مســافات 
ويعد هذا البركان واحدًا من أكثر البراكني نشاطا، 

ويقع في محمية براكني هاواي الوطنية.
تأتــي الكارثــة األخيــرة بعــد سلســلة مــن الكــوارث 
الطبيعيــة التــي ضربــت البــّر الرئيســي األميركــي 
والجــزر التابعــة للواليــات املتحــدة، العــام املاضــي، 

وأبرزها أعاصير »هارفي« و»إيرما« و»ماريا«.
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الجدال قائم في ألمانيا، عقب استقبالها موجات 
كبيرة من المهاجرين خصوصًا من سورية، حول 

هويتها العلمانية وتقبلها اإلسالم كجزء منها

مكتبة في الشارع... مبادرات جزائرية

1819
مجتمع

برلين ـ شادي عاكوم

أثـــــارت مــوجــة الــتــصــريــحــات الــتــي 
ــــرًا وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ــيـ ــ أطـــلـــقـــهـــا أخـ
األملــانــي هــورســت زيــهــوفــر، حليف 
املـــســـتـــشـــارة أنـــغـــيـــا مـــيـــركـــل فــــي االتــــحــــاد 
 
ّ
أن ــي،  ــومـــ ــكـــ ــحـــ الـــ ــحــــي واالئــــــــتــــــــاف  ــيــ ــســ املــ

»اإلســام ال ينتمي إلــى املانيا« الجدال في 
الـــبـــاد مـــجـــددًا، بــعــدمــا ســـانـــده فــيــهــا عــدد 
االجتماعي  الــبــافــاري  حــزبــه  مــن سياسيي 
املسيحي. وصل األمر إلى حّد النزاع ضمن 
الــصــف الــواحــد إذ رفــضــت املــســتــشــارة هذه 
 
ّ
الـــتـــصـــريـــحـــات بــــإعــــادة تـــأكـــيـــدهـــا عـــلـــى أن

اإلســام جــزء من أملانيا. وهــو ما دفــع عددًا 
من السياسيني البارزين، وممثلي الكنائس 
والتعايش  والتكافل  التسامح  إلى  للدعوة 
في مجتمع متماسك، ونبذ معاداة السامية، 

وإعطاء فرصة لاجئني.
فــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« يعتبر 
للمسلمني  األعــلــى  للمجلس  الــعــام  األمــــني 
 النقاش 

ّ
في أملانيا، عبد الصمد اليزيدي، أن

ــيـــا، جـــدال  حــــول انـــتـــمـــاء اإلســــــام إلــــى أملـــانـ
ــع مـــن قـــريـــب أو  ــواقــ شــعــبــوي ال يـــامـــس الــ
 اإلســــام جـــزء مــن ماضي 

ّ
بــعــيــد. يــتــابــع أن

وحاضر ومستقبل أملانيا، واملجلس األعلى 
وفــقــا لــلــدســتــور يــدعــو الــســاســة فـــي الــبــاد 
ــراج  ــى نـــقـــاش يــتــســم بــاملــوضــوعــيــة، إلخــ إلــ
االنتخابية  حساباتهم  من  اإلســام  مسألة 
في  يساهم  قــد  وهــذا  املتنوعة،  وأنشطتهم 
ترسيخ قيم االنتماء واملواطنة في أوساط 
املسلمني بشكل كبير. هذا ما أكد عليه أخيرًا 
رئــيــس الــبــونــدســتــاغ )الــبــرملــان االتـــحـــادي( 
فولفغانغ شويبله في حديث صحافي: »ال 
يمكن للمرء أن يوقف مجرى التاريخ، وعلى 
اإلســام   

ّ
أن حقيقة  مــع  يتعامل  أن  الجميع 

أصبح جزءًا من أملانيا«.
فـــي الــســيــاق، يــلــفــت الــيــزيــدي إلـــى الــجــهــود 
التي يبذلها املجلس األعلى عبر الحوارات 
املتواصلة مع جميع األحزاب على املستوى 
االتــــحــــادي والــــواليــــات، كــمــا مــشــاركــتــه في 
اإلقليمية  البرملانات  لدى  استشارية  ورش 
بهدف تقديم تصوره للعيش املشترك تحت 

مظلة املواطنة.
يدعو الفلسطيني األصل طارق ف. املولود 
فــي أملــانــيــا، إلــى الــحــوار بـــداًل مــن االنقسام، 
وطرح املشاكل إلنتاج الحلول، وإزالة عقبات 
الــدمــج الــتــي تــواجــه املــهــاجــريــن، ومكافحة 
جميع أشكال التطرف ورفــع التهميش عن 
 الــكــثــيــر من 

ّ
ــإن الــشــبــاب. يــضــيــف: »لــلــعــلــم فــ

الثالث  الجيل  إلــى  ينتمون  الــذيــن  الشباب 
أنفسهم  يعّرفون  املقيمني  املسلمني من  من 
 املــشــكــلــة هـــي عــــدم شــعــورهــم 

ّ
ــان، لـــكـــن ــأملــ كــ

ــاء، بـــالـــرغـــم مــــن تــحــقــيــق الــبــعــض  ــمـ ــتـ بـــاالنـ

مــن الــبــونــدســتــاغ معللة ذلـــك بــالــخــوف من 
استغال النصوص الدستورية التي تمنح 
حرية املعتقد لتشريع األبــواب أمام األفكار 
املزدرية لإلنسانية واملعادية للديمقراطية«.

ــذا الــخــصــوص، ومــعــه الــنــقــاش حــول  فــي هـ
ــات تــطــبــيــق ســـن الــرشــد  نــيــة بــعــض الــــواليــ
الــديــنــي وفــقــا لــلــقــانــون األملـــانـــي والــســمــاح 
ــلـــواتـــي بلغن  بــالــحــجــاب فــقــط لــلــفــتــيــات الـ
 
ّ
أن اليزيدي على  فــوق، يشدد  فما  14 عاما 

»الـــقـــانـــون نــفــســه كــفــل مــســؤولــيــة الــتــربــيــة 
ــهــمــا ال ينتهكان 

ّ
الــديــنــيــة لــأبــويــن طــاملــا أن

القوانني األخرى، لذلك نتعجب من محاولة 
فــي هــذا األمــر،  الــتــدخــل  بعض السياسيني 
ه 

ّ
 أهل االختصاص يؤكدون أن

ّ
خصوصا أن

 الفتيات يجبرن 
ّ
ليست هناك حاالت تبني أن

على تغطية رؤوســهــن. يجب االبــتــعــاد عن 
هــــذا الــســلــوك الــســيــاســي الــــذي يــهــدف إلــى 
القضايا  اإلعــام عن  املجتمع وشغل  إلهاء 
التي  االجتماعية  املــعــانــاة   

ّ
أن علما  امللحة، 

التي  تنطبق على املقيم املسلم هي نفسها 
يعاني منها األملــانــي، واملــطــلــوب الــكــف عن 
 أصـــحـــاب الــخــلــفــيــات املــهــاجــرة 

ّ
الـــتـــذرع أن

يتجاهلون القوانني األملانية«.

المبادرات الشبابية تأتي 
في وقت تتراجع فيه الجزائر 

على مستوى القراءة

األساس هو اعتماد 
لغة الحوار، والهدف 
تطوير وفهم أفكار 

بعضنا البعض

طموحاته، ويعتبرون أنفسهم مستبعدين، 
وهناك شكوى من عدم فهم أغلبية املجتمع 
ــهــم طـــرف بــكــل االرتــكــابــات 

ّ
لــواقــعــهــم، وكــأن

التي تحصل باسم اإلسام، وهذا ما يشكل 
إحــبــاطــا نتيجة عـــدم الــتــعــاطــف واالبــتــعــاد 
الواقع والتركيز على اإلســام املتطرف  عن 
وتزايد السلفية في الباد، متجاهلني كليا 
ما ينص عليه اإلســام املعتدل الــذي يدعو 
إلـــى الــتــســامــح واملــغــفــرة والــتــعــاون وتقبل 

اآلخر«. 
ــة كـــأملـــانـــيـــا ال يــنــبــغــي أن  ــ ــــي دولــ يـــتـــابـــع: »فـ
نتجادل حــول مــا إذا كــانــت بــرلــني يمكن أن 
ما املطلوب التفكير 

ّ
تكون موطنا لإلسام، إن

كيف يمكن أن تكون أملانيا ألّي شخص اتخذ 
من هذا البلد موطنا له سواء كان مسيحيا 
أو مسلما أو غير ذلــك. على السياسيني أن 
يــتــحــدثــوا عـــن االنـــتـــمـــاء وأن يــكــتــشــفــوا في 
الناس طاقاتهم ومواهبهم والتعامل معهم 
دينهم  دور  أو  الدينية  لهويتهم  فقط  ليس 
الشباب  التركيزعلى  ما 

ّ
إن املجتمع،  في هذا 

الـــذيـــن تــكــيــفــوا فـــي هــــذا املــجــتــمــع. كــثــيــرون 
 ،

ً
لم يروا وطنهم كالفلسطينيني مثا منهم 

وعليهم  مــشــروط،  انتماءهم   
ّ
أن ويــشــعــرون 

اليومية،  حياتهم  في  أنفسهم  إثبات  دائما 
 األمــــر يتطلب 

ّ
ــإن وعــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، فــ

ــرب إلــــى هـــؤالء  ــ مـــن الـــســـاســـة أن يـــكـــونـــوا أقـ
الباد  قــوانــني  فــرد يحترم  أّي   

ّ
أن والتسليم 

هو فرد منا ســواء كان يذهب إلى الكنيسة 
انــتــمــى،  املــعــبــد، وألّي أصــــل  أو  املــســجــد  أو 

والكف عن النقاش دائما في االنتماء«.
ــتــــراكــــي  ــــزب االشــ ــحـ ــ ــــي الـ ــنــــاشــــط فـ ــول الــ ــقــ يــ
»الــعــربــي  الــديــمــقــراطــي، تــومــاس ديـــفـــرث، لـــ
 األساس هو اعتماد لغة الحوار 

ّ
الجديد« إن

بني جميع الخلفيات، والهدف تطوير وفهم 
التركيز على  البعض، وعــدم  أفكار بعضنا 
الــهــويــة، مــؤيــدًا مــا جـــاء عــلــى لــســان رئيس 
البوندستاغ  في  الخارجية  الــشــؤون  لجنة 
املنتمي إلى حزب ميركل، نوربرت روتغن، 
ــتــــمــــاد مـــفـــهـــوم جـــديـــد  ــه إلــــــى اعــ ــ ــــوتـ ــــي دعـ فـ
القائم  النزاع  بإنهاء  لاندماج،  ومطالبته 
ــــام إلــــى أملـــانـــيـــا. يــتــابــع  حــــول انــتــمــاء اإلســ
 عـــلـــى زيـــهـــوفـــر وضـــــع مــفــهــوم 

ّ
ديــــفــــرث أن

األطــفــال  النــدمــاج  وعملي  متطور  ملموس 
ــة تــتــعــلــق  ــيـ ــاسـ املـــســـلـــمـــني فـــهـــي مـــســـألـــة أسـ
بالسلم االجتماعي بعيدًا عن إثارة نزاع ال 

جدوى منه.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــعــتــبــر الـــبـــاحـــثـــة الـــتـــربـــويـــة 
 هناك ظاهرة بدأت تتسع 

ّ
كونيليا هونن أن

الــجــديــدة للمهاجرين،  أخــيــرًا مــع املــوجــات 
وهي ازدياد أعداد الفتيات الصغيرات السن 
)بني 6 و10 سنوات( ممن يضعن الحجاب، 
 الــعــجــز عـــن االنــــدمــــاج سببه 

ّ
الفــتــة إلــــى أن

أولياء أمور التاميذ الذين يحاولون فرض 

الحجاب على صغيراتهم، وصواًل إلى منع 
وحفات  السباحة  صفوف  في  مشاركتهن 
 
ّ
عيد املياد والرحات املدرسية. تنبه من أن

الحجاب قد يشكل في املستقبل عائقا أمام 
 للتدريب 

ً
التلميذات عند تقدمهن مستقبا

فــي الــشــركــات واملـــؤســـســـات، وهــــذا طبيعي 
 
ّ
 أملــانــيــا بــلــد عــلــمــانــي، وأن

ّ
مـــن مــنــطــلــق أن

القيمني على املؤسسات ما زالــوا يترددون 
فــي اســتــقــبــال املــحــجــبــات الــلــواتــي يعتبرن 
ليس  النهاية،  »فــي  تتابع:  األكــبــر.  الخاسر 
ــارم في  ــ املــطــلــوب فــــرض حــظــر قــانــونــي صـ
تير دي  العامة كما طلبت منظمة  األمــاكــن 
فـــام )املــعــنــيــة بــحــقــوق الــنــســاء فـــي أملــانــيــا( 

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تتراجع القراءة في الجزائر 
شأنها شأن دول عربية أخرى، 
لكّن بعض المبادرات الشبابية 

تسعى إلى إعادة الروح إلى 
هذا القطاع

الجزائر ـ عثمان لحياني

فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــديـــنـــة وبـــــلـــــدة جـــــزائـــــريـــــة، تــكــســر 
املــرســومــة  الـــصـــورة النمطية  مــجــمــوعــات شــبــابــيــة 
عن فئة الشباب في املجتمع كجيل غير مثقف، من 
خال تنظيم فعاليات ثقافية بمبادرات وإمكانات 
الــشــارع، باإلضافة  مــبــادرات مكتبات  ذاتــيــة، منها 

إلى املقاهي الثقافية للتشجيع على القراءة.
قــبــل غــيــرهــا مـــن املـــــدن، بــــرزت فـــي مــديــنــة الــبــويــرة 
بــالــقــرب مــن الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، تــجــربــة مكتبة 
ــادر شـــبـــاب إلــــى تــعــلــيــق خــزانــة  ــ ــارع، عــنــدمــا بـ الــــشــ
صــغــيــرة فــي عــمــود، تــحــوي كــتــبــا، تــحــث املــواطــنــني 
استبداله تحت شعار: »خذ  أو  الكتاب  قــراءة  على 

كتابا وضع آخر«.
إلى مدينة فرجيوة  التجربة نفسها الحقا  انتقلت 
بـــواليـــة مــيــلــة شــرقــي الـــجـــزائـــر، حــيــث بــــادر شــبــاب 
مــثــقــفــون إلــــى وضــــع خـــزانـــة كـــتـــب، تــتــيــح للجميع 
إمــكــانــيــة االســــتــــبــــدال. وطـــرحـــت جــمــعــيــة »بــســكــرة 
تقرأ« الثقافية في شــارع املدينة خزانة تضم كتبا 
للمبادلة. كذلك، وضعت خزانة مماثلة فيها كتب، 
وسط مدينة عنابة شرقي الجزائر. وشهدت مدينة 
 ضــعــف االلــتــزام 

ّ
قسنطينة الــتــجــربــة نــفــســهــا، لــكــن

املجتمعي جعل التجربة في املدينة األخيرة تفشل 
التي أخذها  الكتب  املكتبة الصغيرة من  أفرغت  اذ 
إعــادتــهــا  أو  املــواطــنــني مــن دون تعويضها  بــعــض 

بعد قراءتها.
»البويرة  املــبــادرة:  على  كفيف  أيــاد  الناشط  يعلق 
هي الــواليــة األولــى التي خرجت منها هــذه الفكرة 
ــات، وعلى   الـــواليـ

ّ
املــمــتــازة. نتمنى أن تــعــم فــي كـــل

 هذه 
ّ
 التحكم فيها صعب نوعا ما فإن

ّ
الرغم من أن

دعم  إلــى مزيد من  الشباب  يدعو  التجربة مهمة«. 
الفكرة حتى ال تفشل.

األخــرى مبادرة شبابية،  باتنة شهدت هي  مدينة 
رفــــع الــقــائــمــون عــلــيــهــا شـــعـــارات »نـــقـــرأ لــنــرتــقــي«. 
واستغلت في املبادرة محطة حافات، لتجهيز ركن 
املسافرين  بتصرف  لتكون  كــتــب،  بــرفــوف  داخــلــهــا 
خـــال فــتــرة االنـــتـــظـــار. بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، زيــنــت 

املحطة بمجسم لكتاب كتب عليه »باتنة تقرأ«.
فــي مدينة األغـــواط، بــادر شباب إلــى وضــع خزانة 
على منت دراجــة تضّم مجموعة من الكتب املتاحة 
الثقافي  اإلثــــراء  تستهدف  تــجــربــة  وهـــي  للجميع. 
من جهة، وتشجيع املواطنني واملثقفني على وضع 
مــكــتــبــاتــهــم الـــخـــاصـــة أو جــــزء يــســيــر مــنــهــا تحت 

تصرف العامة.
فــي منطقة تــقــرت، أقــصــى جــنــوب الــجــزائــر، ينجز 

شباب مولعون بالكتب والكتابة، التجربة نفسها 
املكتبات  بــزرع  إذ تتصل  الشكل،  مع اختافها في 
فــي الــفــضــاءات الــعــامــة، وحــث املقاهي على إدخــال 
الكتاب إلى فضائها، بما يسمح للزبائن بارتشاف 
ة الــكــتــب، وهــــو مـــا يــعــطــي املــقــاهــي  الــقــهــوة وقــــــراء
املــدن،  إلــى  الثقافية  الحيوية  ويعيد  ثقافية  نكهة 
لإلنسان  اليومي  السياق  الــقــراءة ضمن  ولتصبح 
الــجــزائــري. يــقــول الــشــاعــر لخضر ســـعـــداوي، وهــو 
مؤسس املشروع في إطار اتحاد الكتاب الجزائريني 
 »مبادرة زرع املكتبات في املقاهي تجربة فريدة 

ّ
إن

إلى  اجتماعي  فــضــاء  مــن  املقهى  بتحويل  تقضي 
فضاء ثقافي أيضا، يمكن أن يشكل مساحة للكتابة 
والقراءة والتواصل بني الفاعل الثقافي واملستهلك 
للثقافة، في شكل كتاب أو ندوة ثقافية« مشيرًا إلى 
 التجربة كللت بإنجاز أكثر من مقهى ثقافي في 

ّ
أن

املدينة.
كــرســت هـــذه الــتــجــربــة حــالــة ثــقــافــيــة تـــطـــورت إلــى 
تشجيع األطفال على القراءة في الفضاءات العامة 

ــارع يـــقـــرأ« الــتــي نــظــمــهــا نفس  عــبــر تــظــاهــرة »الـــشـ
الفاعلني في مدينة تقرت الصحراوية، والتي تعد 
واحــدة من املدن السياحية الجميلة في الصحراء. 
لــم يكن ممكنا فــي املاضي  ــه 

ّ
فــإن وفــي رأي كثيرين 

القريب رؤية مثل هذه املشاهد الثقافية في الشارع 
 املــوقــف تــغــيــر، إذ بــاتــت مشاهدة 

ّ
الــجــزائــري، لــكــن

مكتبات صغيرة متاحة للعموم في الشارع مصدر 
فــخــر وســـعـــادة بــالــنــســبــة لــلــمــثــقــفــني الــجــزائــريــني. 
»اليوم  زيــان:  الكاتب هيثم  السياق، يقول  في هــذا 
ــارع...  ــشــ  لــنــا مــكــتــبــات فـــي الــ

ّ
أصــبــحــنــا نــفــتــخــر أن

الكتاب لم يعد ذلك الكائن الغريب الذي ينزوي في 
 من عملوا على 

ّ
غرفة مظلمة، ومن الواجب شكر كل

 من سيقوم 
ّ

نشر فكرة مكتبات الشارع، والشكر لكل
بإنشاء مكتبة في مدينته«.

 مثل هــذه املــبــادرات الشبابية تــأتــي في 
ّ
الــافــت أن

وقـــت تــتــراجــع فــيــه الــجــزائــر عــلــى مــســتــوى الــقــراءة 
بــفــعــل غــيــاب املــكــتــبــات املـــدرســـيـــة، وتـــحـــول معظم 
املــكــتــبــات الــتــجــاريــة إلـــى مــطــاعــم مــأكــوالت سريعة 
إلــى عدم  باإلضافة  بالكتاب،  لها  ومحال ال عاقة 
الثقافية  املــراكــز  داخـــل  املــوجــودة  املكتبات  فاعلية 
ودور الشباب بسبب عدم تجدد العناوين والكتب 
لذلك، وضعف  املــوازنــات املخصصة  فيها، ونقص 
بطريقة  تــدار  مــا  غالبا  إذ  عليها،  املشرفني  تأهيل 
ثقافيا وفكريا. وهي  ال تتناسب مع كونها فضاء 
ــرى مـــثـــل تــزيــني  ــ ــار إيـــجـــابـــيـــة أخــ ــ ــادرات لـــهـــا آثــ ــ ــبـ ــ مـ
األحياء والشوارع وطاء املدارس وتنظيف املقابر 

ومساعدة املحتاجني وغيرها.

ألمانيا العلمانيةتحقيق
هوية دينية أم مواطنة وانتماء؟

المجتمع ال ينبذ سجناء العراق

كان السجناء يخشون 
نظرة الناس إليهم بعد 

خروجهم من السجن

بغداد ـ كرم سعدي

الزوبعي )36 عاما( إلى  الله  عــاد ثامر عبد 
مــنــزلــه وقــريــتــه غــــرب بـــغـــداد، وســـرعـــان ما 
 واســتــقــرت أحـــوالـــه بــعــد عامني 

ً
وجـــد عــمــا

قــضــاهــا فـــي الــســجــن بــتــهــمــة اإلرهــــــاب، قبل 
تـــه. هـــذا الــرجــل الـــذي ينتظر  ــثــبــت بـــراء

ُ
أن ت

مولوده األول بعد شهرين، ال يجد صعوبة 
في التكّيف مع كونه سجينا سابقا. النظرة 
التي كانت تسود في املجتمع العراقي حيال 
السجني لم تعد موجودة اليوم، والسبب هو 
اليوم، يوصف  باألبرياء.  السجون  اكتظاظ 
بعض السجناء باألبطال، بسبب تصّديهم 

لقوات االحتال األميركية.
ويـــقـــول الـــزوبـــعـــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن 
»زماء آخرين له في السجن كانوا مظلومني 
أيضا، وبعضهم خرج ولم يجد صعوبة في 

أي من مفاصل الحياة خارج السجن«.
نـــظـــرة الـــعـــراقـــّيـــني حـــيـــال املــعــتــقــلــني بــتــهــم 
جــنــائــيــة وجــــرائــــم إرهـــابـــيـــة اخــتــلــفــت عــمــا 
االحتقار  نظرة  اختفت  سابقا.  عليه  كانت 
ق 

ّ
والدونية، باستثناء املعتقلني بتهم تتعل

الــعــنــف  أو  ــلـــح  املـــسـ الـــســـطـــو  أو  ــة  ــرقـ ــالـــسـ بـ
الــطــائــفــي أو االعـــتـــداء الــجــنــســي. عــلــى مــدى 
ــل أحـــمـــد الــجــغــيــفــي بني 

ّ
ســـت ســــنــــوات، تــنــق

ب. وبــســبــب دفـــاعـــه عن 
ّ
ــــدة، وُعـــــــذ ســـجـــون عـ

بــســتــان والــــده، اتــهــم بــاالنــتــمــاء إلـــى تنظيم 
القاعدة ومقاومته للقوى األمنية.

كان ذلك في عام 2006، حني بدأت مليشيات 
مسلحة وجــهــات أمــنــيــة اعــتــقــال ســكــان من 
قــــرى فـــي مــحــيــط بـــغـــداد، ومـــداهـــمـــة مــنــازل 
وحــقــول وبــســاتــني بــداعــي وجـــود مسلحني 
تــابــعــني لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فــيــهــا. والـــهـــدف، 
القاعدة،  محاربة  »ليس  الجغيفي،  بحسب 
بل االستياء على مناطقنا وأماكنا فيها«. 
الــجــديــد«: »نتيجة تلك  »الــعــربــي  لـــ  يضيف 
ــداءات، اضـــطـــر ســـكـــان هــــذه املــنــاطــق  ــ ــتــ ــ االعــ
في  وممتلكاتهم،  أنفسهم  عــن  الــدفــاع  إلـــى 
وقــــت هــاجــر عــــدد آخــــر تـــاركـــا خــلــفــه بــيــوتــه 
السكان  غالبية  البساتني.  بها  تحيط  التي 
املثمرة،  باألشجار  عامرة  بساتني  يملكون 
منها بستان والدي، الذي قرر أن يهاجر إلى 
للحفاظ  العائلة  ــراد  أفـ برفقة  الــبــاد  خـــارج 

على حياتهم، لكنني رفضت املغادرة«.
ــد أحــمــد عـــن أن يــجــبــره عــلــى تــرك  عــجــز والــ
الــبــاد ومــرافــقــة الــعــائــلــة إلـــى الــخــارج هربا 
مــن الــقــتــل أو االعــتــقــال. يــقــول: »كـــان عمري 
خــمــســة وعــشــريــن عــامــا، وكــنــت نــاقــمــا على 
هذه الجهات التي كان هدفها طائفيا«. كان 
ــــدام، عــلــى حــد قــولــه، بعد  مصير أحــمــد اإلعـ
اشــتــبــاكــه مـــع الـــقـــوى األمــنــيــة الــتــي داهــمــت 
ــل والـــده عن 

ّ
بيته فــي بستان الــعــائــلــة. تــدخ

طريق وسطاء لإلبقاء عليه حيا في السجن 
في مقابل دفعه مبلغا كبيرًا من املــال ألحد 
الضباط الكبار املسؤول عن السجون. وبعد 

ــوام مـــن الــســجــن، اســتــطــاع والــــده  ــ ثـــاثـــة أعــ
تبرئته بعد دفــع مبلغ كبير لشخص رفيع 
املستوى في وزارة الداخلية. يضيف أحمد: 
»لــم أكــن أتوقع أن تبقى سمعتي طيبة بني 

الناس بعد دخولي السجن«.
نظرة العراقيني للسجناء تغيرت كثيرًا، ولم 
يــعــد ُيــطــلــق عــلــى مــن دخـــل الــســجــن وقضى 
بـــ »خــريــج  أعــفــي عــنــه،  أو  فــيــه،  محكوميته 
ســجــون« كما فــي الــســابــق، وإن ُســجــن أكثر 
من مرة. بعد غزو الباد في عام 2003، تغّير 
الناس ُيدركون أن  الباد كثيرًا، وبــات  حال 
غالبية من ُيسجنون أبرياء. في هذا السياق، 
ــواد )42 عـــامـــا(، إنـــه ورفــاقــه  يــقــول ســعــد جــ
ــعـــرف عــلــيــهــم فــــي الـــســـجـــن، كـــانـــوا  الــــذيــــن تـ

بعد خروجهم  إليهم  الناس  يخشون نظرة 
لــم يحصل،  أن ذلــك  مــن السجن. لكنه يؤكد 
بل زاد احترام الناس لهم. يضيف لـ »العربي 
الــذيــن  يلتقي ببعض  زال  مــا  أنـــه  الــجــديــد« 
تعّرف عليهم داخل السجن، مشيرًا إلى أنه 
ُسجن في عــام 2014 بسبب »وشــايــة مخبر 
ســري يعمل مع األمــن، قــال إنــه على اتصال 
مع إرهابيني. ومن فعل ذلك منافس لي في 
الــعــقــارات«. ويوضح أنــه بعد سجنه  مجال 
لستة أشهر نال حكما بالبراءة بعدما دفع 
اتصال  على  لوسيط  املــال  مــن  كبيرًا  مبلغا 

بمنافسيه.
ــافــــة إلـــــى ذلــــــك، الـــنـــظـــرة اإليـــجـــابـــيـــة  بــــاإلضــ
عودته  فــي  فعال  دور  لها  السابق  للسجني 
إلــى املجتمع وانــدمــاجــه بــه، واملــشــاركــة في 
بــنــائــه، عــلــى عــكــس الــنــظــرة الــســلــبــيــة الــتــي 
ــر عــلــى  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ــرد، وتـ ــ ــفـ ــ تـــــــؤدي إلـــــى تــحــطــيــم الـ

النفس،  عــلــم  أســتــاذ  أيــضــا. ويــؤّكــد  عائلته 
الجديد«:  »العربي  لـ  الجنابي،  الهادي  عبد 
ينظرون  الــنــاس  جميع  أن  السجني  »يشعر 
إلـــيـــه بـــدونـــيـــة واحـــتـــقـــار. وهـــنـــا يـــأتـــي دور 
أم  الشخص  هــذا  سيتقبل  كــان  إن  املجتمع 

تغيرت  املجتمع  »نــظــرة  يضيف:  يــرفــضــه«. 
الــعــراق.  عرفها  التي  ــداث  األحـ بسبب  كثيرًا 
ومـــا مــن عــائــلــة لــم ُيــســجــن أحـــد أبــنــائــهــا أو 
ــار الــجــمــيــع يــــدرك أن غالبية  أقـــاربـــهـــا. وصــ
املسجونني مظلومون«. يتابع: »من املهم أن 
 املجتمع ينظر إليه 

ّ
ُيدرك السجني السابق أن

بإيجابية، على عكس النظرة السلبية التي 
العائات  وكانت  السابق.  في  سائدة  كانت 
تــرفــض أن يــتــزوج الــســجــني إحـــدى بناتها، 
الناحية  انهيار السجني مــن  إلــى  يـــؤدي  مــا 

النفسية، وقد يلجأ إلى ارتكاب جرائم«.
وكــان مركز بغداد لحقوق اإلنــســان، إحدى 
أبـــــرز املــنــظــمــات الـــعـــراقـــيـــة املــعــنــيــة بــاملــلــف 
الحقوقي في الباد، قد ذكر في بيان مطلع 
ــام الــــجــــاري أن مــجــمــوع املــعــتــقــلــني في  ــعـ الـ
السجون الحكومية بلغ 38 ألف معتقل من 
الرجال، وأكثر من 900 من النساء، مؤكدًا أن 
وزارة العدل تحجب البيانات الرسمية عن 
الدولية  الحقوقية  واملنظمات  الــعــام  الـــرأي 
واملــحــلــيــة، بسبب ســـوء ظـــروف االحــتــجــاز، 
ــال  ــمــ ــيـــرة، واإلهــ وتـــفـــشـــي األمـــــــــراض الـــخـــطـ

الطبي.

جــمــيــعــنــا نــخــتــبــر فـــي مــرحــلــة معينة 
ــواء في  مــن عــمــرنــا مــشــاكــل ذهــنــيــة، سـ
الــتــركــيــز أو الــــذاكــــرة، مــمــا يـــدخـــل في 
بالشيخوخة،  املــرتــبــط  الــخــرف  خــانــة 
ــو مـــا ال يــجــب أن يقلقنا فـــي حــال  وهـ
تنبهنا إلى عدد من األسباب بحسب 

موقع مجلة »ريدرز دايجست«:
- األدوية الخاطئة: بينما يتسبب عدم 
أخذ قسط كاٍف من النوم بمشاكل في 
 بعض األدويــــة يمكن أن 

ّ
الــذاكــرة، فـــإن

للخرف،  أعــــراض محاكية  إلـــى  تـــؤدي 
أو مسببة لتدهور حال من لديه خرف 
، مــنــهــا األدويـــــــــة الـــتـــي تــوصــف 

ً
ــا ــعــ فــ

لــلــتــعــامــل مــــع الـــتـــبـــول الـــــــــــاإرادي، أو 
سلس البول.

ــالـــك الـــبـــولـــيـــة: هـــذه  - الـــتـــهـــابـــات املـــسـ
االلـــتـــهـــابـــات يــصــاحــبــهــا ألــــم وحــمــى، 
ها تسبب 

ّ
وإذا لم تعالج كما يجب فإن

ــلـــخـــرف، ويــمــكــن  أعــــراضــــا مــشــابــهــة لـ
التخلص منها.

- ضــــعــــف الـــــســـــمـــــع: ضــــعــــف الـــســـمـــع 
وصــواًل إلى خسارته يرتبط بالخرف 
 
ّ
املـــصـــاحـــب لــلــشــيــخــوخــة. لــــذلــــك، فــــإن
الــتــدخــل الــطــبــي تــجــاه الــســمــع بــالــذات 
يمكن أن يعالج السمع وما يؤدي إليه 
من احتماالت الخرف في الوقت عينه.

- االكـــتـــئـــاب: مـــن يــخــتــبــرون االكــتــئــاب 
تــحــصــل لــديــهــم حــالــة مــعــروفــة بــاســم 
»الخرف الكاذب« وهي مشكلة إدراكية 
ها 

ّ
إلــى حــّد كبير، لكن الــخــرف  تحاكي 

عــلــى عـــاقـــة بـــظـــروف صــحــيــة ذهــنــيــة 

بـــداًل مــن األســبــاب املــرتــبــطــة بالجهاز 
بالخرف  الــخــاصــة  املــركــزي  العصبي 

الفعلي.
الـــرأس،  الــصــدمــة: الجلطة، وإصــابــة   -
 ما يتعرض 

ّ
واالرتــجــاج في املــخ، وكــل

له الدماغ فيزيائيا، يشكل عامل خطر 
 اإلصابة تؤثر 

ّ
يؤدي إلى الخرف، إذ إن

في بنية النسيج الدماغي، خصوصا 
.
ّ
لدى الكبار في السن

- نقص الغذاء: معظمنا يأخذ الكمية 
املــطــلــوبــة مـــن فــيــتــامــني »بــــي 12« من 
األغــــذيــــة الــيــومــيــة الـــعـــاديـــة كــاأللــبــان 
 
ّ
والـــبـــيـــض والـــلـــحـــوم واألســــمــــاك، لــكــن
ــن نـــقـــص فــــي هـــذا  الـــبـــعـــض يـــعـــانـــي مــ
الفيتامني بسبب حالة مزمنة، وهو ما 
أعــراض  يترك املصاب بها يعاني من 

شبيهة بالخرف.
- مشاكل القلب والرئة: الصحة القلبية 
الــصــدريــة الــســيــئــة مـــن قــبــيــل املــشــاكــل 
ــلـــدم، أو  الـــتـــي تــمــنــع الــتــدفــق الــجــيــد لـ
التدفق املفرط للدم إلى الدماغ املؤدي 
إلــــى الــجــلــطــات الـــصـــغـــيـــرة، يــمــكــن أن 
يؤدي إلى خطر حقيقي لدى املصابني 
بها يؤدي إلى ضعف الذاكرة وصواًل 

إلى الخرف.
ــكــــحــــول: تــــنــــاول الـــكـــحـــول  - إدمــــــــان الــ
بإفراط يدمر خايا الدماغ في املناطق 
القرار،  الــذاكــرة، واتــخــاذ  املسؤولة عن 
والــتــوازن، وهو ما يــؤدي إلى أعراض 

مشابهة للخرف.
)عصام سحمراني(

سبعة أسباب للخرف 
قابلة للعالج

رلى المصري

االنتخابات  عشية   »She men lebnen« مــبــادرة  ق 
َ
تطل أن  صدفة  ليس 

اللبنانية. املبادرة، كما يشير بيانها، تهدف إلى تمكني »نساء الريف من 
فــي هذين  تكمن  واملهنية«.  الفنية  ــاد  اإلرشـ أفضل وســائــل  تأمني  خــال 
أبرزها االسم نفسه. ال نعرف ماذا كان   

ّ
السطرين عدة إشكاليات ولعل

ه إشكالي في 
ّ
لكن الهيئة اإلعانية وراء اختيار االســم،  أو تقصد  يقصد 

قرأ بالعربية »شي من لبنان« وذلك في 
ُ
حد ذاتــه. »She men lebnen« ت

 النساء في لبنان، 
ّ

الحديث عن النساء. من غير املسموح، احترامًا لكيان كل
هن شيء، وإنكار كيانات النساء وإنسانيتهن. قد 

ّ
أن ُيشار إليهن على أن

يكون لدى القائمني وراء الحملة دافع قوي أن »يزجوا« هي وهو في نفس 
هم لم ُيوفقوا في ذلك البتة.

ّ
الجملة، لكن

»نساء  وهي  املبادرة  لهذه  املستهدفة  الفئة  في  الثانية  اإلشكالية  وتكمن 
الريف«، وكأّن في لبنان ريفًا واحدًا، أو أّن احتياجاتهن واحدة. ال نعرف 
القطاع املراد دعم النساء به في هذه املبادرة، لكن إذا ما افترضنا أّن القطاع 
ه يجدر البحث في دور النساء في هذا القطاع 

ّ
الزراعي هو املقصود، فإن

النساء في  واملهنية«. فنسبة  الفنية  اإلرشــاد  أفضل وسائل  »تأمني  قبل 
القطاع الزراعي بلغت 5.7 في املائة بحسب إدارة اإلحصاء املركزي للعام 
للرجل،  الدعم  القطاع محصورة في تقديم  2009، ومشاركتهن في هذا 
القّيم على سوق اإلنتاج والتوزيع، مع محدودية وصول النساء إلى املوارد 
فــي هــذا املــجــال. وهــكــذا، فـــإّن أّي دعــم تقني أو فني مــن شــأنــه أن يخلق 
املبادرة في ما يبدو ُمسقطة  لها، ألّن  إشكالية عوضًا عن إيجاد حلول 
واقعها  أو  املستهدفة  الفئة  بدراسة فعلية الحتياجات  تقم  ولــم  فــوق  من 
الزراعي  القطاع  الدخول في نقاش حــول واقــع  وأوضاعها. هــذا من دون 

في لبنان.
بها  واملتاجرة  النساء  حقوق  استغال  في  تكمن  األبــرز  اإلشكالية   

ّ
لعل

ــبـــادرة قــبــل أيــــام مـــعـــدودة من  ألغــــراض ســيــاســيــة وانــتــخــابــيــة. أطــلــقــت املـ
االنتخابات النيابية )األحد املاضي( وبدت التصريحات الرسمية في حفل 
املــبــادرة وكــأّن النساء على قمة أولــويــات واهتمامات السياسيني.  إطــاق 
لكّن الذاكرة القريبة تظهر أّن النساء ما زلن في آخر سلم أولويات األحزاب 
السياسية، والدليل نسبة ترشيح النساء على لوائحهم، إذ شكلن 11 في 
املائة فقط من نسبة املرشحني في تيار املستقبل بالرغم من وعود زعيم 
التيار، رئيس الحكومة، سعد الحريري بنسبة أعلى تصل إلى 30 في املائة. 
ال تختلف هذه املبادرة في شيء عن البرامج واملشاريع والشعارات التي 
خرجت في سياق املعارك االنتخابية، لكّن الفارق أّن هذه املبادرة ممّولة 
وسيجري تنفيذها بمعزل عن نتائج االنتخابات. وعلى األرجح، سيختتم 
مشروع هذه املبادرة بتخريج عدد من النساء، وستكتب التقارير النهائية 
لتركز على التحديات وتطالب بتجديد التمويل وضرورة حشده من أجل 

ضمان استمرارية هذه املشاريع الباراشوتية.
)ناشطة نسوية(

مشاريع باراشوتية

تاء

يؤكد األمين العام للمجلس األعلى للمسلمين في ألمانيا، عبد الصمد 
اليزيدي، أّن خطب األئمة المنتمين إلى المجلس معتدلة، وهم ملتزمون 
»المجلس  أّن  إلى  الفتًا  ثراء،  التعددية  يعتبر  الذي  الحنيف  الدين  بروح 
ينظم دورات لتعزيز االنفتاح المبني على المعرفة، كما تطوير قدرات 
حول  فرانكفورت  في  كانت  الدورات  آخر  المجتمع.  لمحاكاة  األئمة 

حرية الدين في الدستور األلماني«.

تطوير قدرات األئمة

)Getty /الحجاب مثار جدال )ألكسندر كورنر

)Getty( تعزيز للوسط الثقافي

الثالثاء 8  مايو/ أيار 2018 م  22  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1345  السنة الرابعة
Tuesday 8 May 2018

الثالثاء 8  مايو/ أيار 2018 م  22  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1345  السنة الرابعة
Tuesday 8 May 2018

)Getty( نقص »بي 12« يؤدي إلى أعراض شبيهة بالخرف

)Getty /عاد إلى منطقته )كريس ماغراس
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مدينة األلف برج 

سياحة عائلية

تاريخ قديم

جسر تشارلز 

نبض الحياة 

فــي الحــرب العامليــة الثانيــة، لــم تتعــّرض مدينــة بــراغ، عاصمــة التشــيك، للدمــار نفســه 
الــذي أصــاب مدنــا وعواصــم أوروبيــة أخــرى، ولــذا حافظــت على شــكلها القديم، ســواء 
فــي مبانيهــا أو شــوارعها وســاحتها. مــن يزورهــا يعتقــد أنــه يــزور مدينــة فــي القرون 
الوســطى. لقبــت بأجمــل مــدن العالم لســنوات، فهي مدينة تأســر زوارهــا وتأخذهم في 
رحلــة خياليــة عبــر الزمــن. كمــا لقبــت بمدينــة األلــف بــرج، نظــرًا إلــى وجــود أكثــر مــن 
ألــف بــرج. تتميــز بــراغ بمبانيها التاريخية التي شــيدت منذ قــرون، وطبيعتها الخالبة، 
وشوارعها املليئة بقصص املارة، والحداثة التي طغت على جزء منها، ما يجعل منها 
مدينــة مفعمــة بالحيــاة واألنــس والجمــال. فــي فصــل الربيــع، تتــأأل بألــوان الزهــر بعــد 
شــتاء قاتم، ولذا فهي وجهة محببة للســياح، تســتحق الزيارة ولو مرة واحدة. )أنطون 

نوفوديريسكن/ تاس(

هل مللتم من زيارة األماكن التاريخية؟ ما رأيكم بجولة لشــراء الهدايا التذكارية، 
أو القيام ببعض النشــاطات الترفيهية. محبو التســوق ال بد لهم من زيارة شــارع 
نابريكــوب الشــهير الــذي يضــم العديــد مــن مراكــز التســوق وعشــرات املحــالت 
التجاريــة. أمــا بالنســبة إلــى األســعار فهــي تناســب جميــع امليزانيــات. أمــا األطفال 
فلهــم حصــة كبيــرة مــن الفــرح عنــد زيــارة بــراغ، إذ تســتقطب حديقــة الحيوانــات 
الــزوار، الكتشــاف الحيــاة البريــة ملئــات الحيوانــات النــادرة. تعــد الحديقــة مــن أكبــر 
وأجمــل حدائــق أوروبــا. تأسســت عــام 1931 بهــدف دراســة الحيوانــات، وحمايــة 
الحياة البرية، وتضم 4200 حيوان، جزء كبير منها ُمدرج ضمن قائمة الحيوانات 
)Getty( .املهددة باالنقراض، كما تتضمن العديد من األنشطة الترفيهية املدهشة

في البلدة القديمة لبراغ، يقصد السياح الساحة 
العامــة للتعــرف علــى كنيســة العــذراء القوطيــة، 
الــذي  كينســكي  وقصــر  نيكــوالس،  وكنيســة 
أصبح متحفا للفنون. كما يزورون ســاعة براغ 
الفلكيــة، وهــي ثالــث أقــدم ســاعة علــى مســتوى 
العالــم، وأقــدم ســاعة فلكيــة تعمــل حتــى اليــوم. 
فــي  تأسســت  التــي  القلعــة،  الســياح  ويقصــد 
أواخــر القــرن التاســع، وهــي أكبــر مجمــع محكم 
البنــاء، وفقــا لكتــاب غينيــس لأرقــام القياســية. 
وتعــد القلعــة املقــر الرســمي لرئيــس جمهوريــة 
مللــوك  الســلطة  مقــر  ســابقا  وكانــت  التشــيك، 
بوهيميــا. وقــد أضيــف املجمــع إلــى قائمة مواقع 
يونيسكو للتراث العاملي. وفي الساحات العامة 
تقــام العديــد مــن االحتفــاالت، حيــث يتــم إنشــاء 
أســواق تشــبه تلك التي كانت سائدة في القرون 
بــاع املأكــوالت التقليديــة. )لــوكاس 

ُ
الوســطى، وت

كابون/األناضول(

تقــع بــراغ علــى نهــر فلتافــا، وســط منطقــة بوهيميــا التاريخيــة. يقســم النهر املدينة إلى شــطرين، على ضفته اليســرى 
توجــد القلعــة، إحــدى أبــرز الوجهــات الســياحية فــي املدينــة، وعلــى الضفــة اليمنــى تقــع املدينــة العتيقــة، وبينهما جســر 
تشــارلز الشــهير. يعتبــر الجســر مــن أهــم معالــم املدينــة، يعــود تاريــخ بنائــه إلــى أواســط القــرن الرابــع عشــر. ويتضمن 
الجسر 3 أبراج والعديد من التماثيل واملنحوتات. على طول الجسر، يفترش مئات املوسيقيني والرسامني األرض، كما 
يعرض بائعو القطع الفنية منتجاتهم لجذب السائحني، وهو مكان ساحر الكتشاف املدينة والتقاط الصور التذكارية.

أمــا نهــر فلتافــا، فيجــذب محبــي ركــوب الدراجــات املائيــة، الكتشــاف جمــال املدينــة مــن خالل التجــّول في املــاء، والقيام 
)Getty /بنشاطات ومغامرات استثنائية. )نيكوالس إيكيومو

في الجانب الحديث من املدينة، يقصد السياح ساحة وينسيالس. تأخذ الساحة شكل حدوة الفرس، وقد نشأت السوق 
منــذ 650 عامــا، وتحتــل مســاحة واســعة تصــل إلــى 45,000 متــر مربــع. ويقــع فــي الســاحة املتحــف الوطنــي التــذكاري 
التاريخي، وقاعة دار األوبرا. ومن الوجهات السياحية املحببة برج تلة بترين، وهو نموذج مصغر لبرج إيفل الفرنسي، 
والبيت الراقص، وهو مبنى تم تصميمه على شكل مبنى متمايل، يضم مطاعم ومكاتب، وتمت طباعته على قطع نقدية 
تشيكية ضمن سلسلة عشرة قروٍن من الفنون املعمارية. وتشتهر براغ كذلك بصناعة الدمى، إذ تكثر املحال التجارية 
املخصصــة لبيــع الدمــى واأللعــاب، التــي يعــود جــزء كبير منها إلى مئات الســنني، ولذا فهي فرصة مناســبة لشــراء دمية 

تقليدية. )أنطون نوفوديريسكن/ تاس(
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بدء حقبة الفيديوهات الزائفة... انهيار الواقع المشترك

هكذا تكافحون اإلباحية المفبركة

ماجدولين الشموري

إلــى  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــة  تطــورت 
وبــات  األخيــرة،  الســنوات  فــي  كبيــر،  حــد 
باإلمكان تحويل وجوه مألوفة إلى مشاهد 
إباحيــة، بإتقــان وجــودة عاليــة، عــن طريــق 
تبديــل الوجــوه ببســاطة. ويعــد هــذا األمــر 
من أبشــع أنواع ســرقة الهوية التي ابتكرت 
أكثــر  يجعلهــا  ومــا  اإلنترنــت،  عصــر  فــي 
وحشــية عــدم قــدرة املشــاهد العرضــي علــى 
اكتشاف الخدعة بسهولة. التقنية املذكورة 
بالغــة الحيويــة، وتعتمد على تقنية التعلم 
اآللــي التي تقــوم على أحدث مميزات الذكاء 
خدمت ضــد مشــاهير، 

ُ
واســت االصطناعــي، 

مثل إيما واتســون وتايلور ســويفت اللتني 
أعطــى  مــا  الفيديوهــات،  هــذه  فــي  ظهرتــا 
أبعــادًا جديــدة لقضيــة االنتقــام عــن طريــق 

اإلباحية على شبكة اإلنترنت.
اســم  يســتخدم  مبرمــج  مــن تصميــم  وهــي 
»الزيــف العميــق« Deepfakes. ويعــد نســخة 
أحــد  إذ صــّرح  أكثــر طموحــا،  مــن مشــروع 
فــي  »موذربــورد«،  ملوقــع  التقنيــة  رواد 
يهــدف  أنــه  املاضــي،  الثانــي  يناير/كانــون 
إلــى »دمقرطــة« هــذه العمليــة. ويســعى إلــى 
تحســينها، وجعلهــا أكثــر آليــة، كــي يتمكــن 
أي شــخص مــن إتمامهــا بخطوات بســيطة، 

من دون أي خبرة تقنية.
وبــدء هــذه الحقبة املخيفة مــن الفيديوهات 
املفبركــة والزائفــة يشــكك األشــخاص في كل 
مــا يشــاهدونه علــى شــبكة اإلنترنــت. هــذا 
الشــّك سُيســتغل مــن قبــل السياســيني حــول 
خاطــئ  فعــل  أي  اكتشــاف  عنــد  إذ  العالــم، 
القــول  إلــى  أو فاضــح، ســيلجأ املســؤولون 
إن الدليــل املرئــي املوجــود ليــس إال خدعــة 
خبيثــة. وقــد أثــارت مجلــة »ذي أتالنتيــك« 
هــذه املخــاوف فــي عددهــا املخصص لشــهر 
مايو/أيــار الحالــي، الفتــة إلــى أن التالعــب 
فــي  ســيؤدي،  بالفيديوهــات  الخطيــر 
نهايــة املطــاف، إلــى »تدميــر اإليمــان بأقوى 
حبــل تبقــى لدينــا يشــدنا إلــى فكــرة الواقــع 

املشترك«.
وهــذا التهديــد ليــس صعبــا أو بعيــد املنال، 
ســواء  الزائفــة،  األخبــار  أن  ذكرنــا  مــا  إذا 
حاليــا  تشــكل  خبيثــة،  أو  ســاخرة  كانــت 
تهديــد  علــى  قدرتهــا  حــول  عامليــا  نقاشــا 
فــي  والتأثيــر  العالــم  فــي  الديمقراطيــات 

منوعات
الوالء 

لـفيسبوك
واشنطن ـ العربي الجديد

فــي  »فيســبوك«  مســتخدمي  أغلــب  احتفــظ 
االجتماعيــة  للشــبكة  بوالئهــم  املتحــدة  الواليــات 
األكبــر، رغــم فضيحــة الخصوصيــة التــي فجرها 
السياســية  االستشــارات  شــركة  اســتيالء 
مليــون   87 بيانــات  علــى  أناليتــكا«  »كامبريــدج 
مســتخدم أخيــرًا، وفــق ما أظهر اســتطالع جديد. 

أنبــاء  وكالــة  أجرتــه  الــذي  االســتطالع  وكشــف 
»رويترز« وشــركة »إبســوس« ألبحاث السوق، أن 
»فيســبوك« لــم يشــهد أي تراجــع أو تقــدم ملحوظ 
الفضيحــة  تصــدر  منــذ  املســتخدمني،  عــدد  فــي 

عناوين األخبار في الشهر املاضي.
وأكــد حوالــي ربع املشــاركني أنهم قللوا اســتخدام 
املوقــع أو أوقفــوا حســاباتهم، لكــن نســبة مماثلــة 
التواصــل  شــبكة  تســتخدم  أنهــا  إلــى  أشــارت 

مــن  الباقــي  النصــف  وأفــاد  الســابق.  مــن  أكثــر 
بشــكل  يســير  اســتخدامهم  بــأن  املســتخدمني 

طبيعي من دون أدنى تغيير.
وأفاد 68 في املائة من املشاركني في املسح بأنهم 
يستخدمون »فيسبوك« مرة على األقل يوميا، ما 
يشير إلى تراجع بحوالي 4 في املائة مقابل نتيجة 
استطالع رأي أجري في وقت سابق بعد احتالل 
األخبــار.  عناويــن  أناليتــكا«  »كامبريــدج  قصــة 

وأكــد 74 فــي املائــة مــن املســتخدمني املشــاركني 
فــي املســح أنهم علــى علم بإعــدادات الخصوصية 
املطبقــة علــى حســاباتهم، وقــال 78 فــي املائــة مــن 

املشاركني إنهم يعرفون كيف يغيرونها.
وتصــل نســبة املســتخدمني الذيــن يعرفــون كيف 
موقــع  علــى  الخصوصيــة  إعــدادات  يغيــرون 
»تويتــر« وتطبيــق »إنســتغرام« إلــى 60 فــي املائــة 

و55 في املائة على التوالي، وفقا لالستطالع.

العمليــات االنتخابيــة، وأبرزهــا الدور الذي 
لعبتــه الحســابات اآلليــة الروســية »بــوت« 
فــي  األخيــرة  الرئاســية  االنتخابــات  فــي 
الواليــات املتحــدة واتفاقيــة انفصال اململكة 
املتحــدة عــن االتحــاد األوروبي )بريكســت(، 
االستشــارات  شــركة  فضيحــة  عــن   

ً
فضــال

السياســية »كامبريدج أناليتكا« التي تبني 

أنهــا اســتولت علــى بيانــات 87 مليــون مــن 
فــي  واســتغلتها  »فيســبوك«،  مســتخدمي 

أغراض انتخابية حول العالم.
كما أن املخاوف التي أثارتها املجلة تعيدنا 
إلــى تصريحــات العالــم في شــركة »غوغل«، 
إيــان غوودفيلــو، فــي حديثــه ملجلــة »أم آي 
تــي ريفيــو«، حني قال إننا »كنا محظوظني، 

علــى  االعتمــاد  علــى  بالقــدرة  تاريخيــا، 
علــى  حســي  كدليــل  الفيديــو  مقاطــع 
الــذكاء  أن  يعنــي  مــا  معــني«،  حــدث  وجــود 
االصطناعــي أدخلنــا حقبــة جديــدة يصــح 
اجتيــاح  الواقــع«.   »انهيــار  بـــ  تســميتها 
الفيديوهــات اإلباحيــة الزائفــة دفــع باتجــاه 
اإلنترنــت  شــبكة  علــى  متصاعــدة  حملــة 
طــاول  أن خطرهــا  الحظــر، خاصــة  هدفهــا 
األطفــال.  وهــذه الجهود املتضافرة للقضاء 
تعــّد  الزائفــة  اإلباحيــة  الفيديوهــات  علــى 
إحــدى العالمــات الخطيرة الجديــدة لتقنية 
ر متخصصــون 

ّ
الــذكاء االصطناعــي. إذ حــذ

في هذا املجال من أن تقنية التعلم اآللي قد 
ستخدم في خلق محتوى »زائف« يصعب 

ُ
ت

املحتــوى  مــن  تمييــزه  األشــخاص  علــى 
الحقيقي.

واالنتشــار الواســع للفيديوهــات اإلباحيــة 
الزائفــة، فــي الفتــرة األخيــرة، فــرض اختبارًا 
فــي  التكنولوجيــا،  شــركات  علــى  جديــدًا 
مجــال الرقابــة علــى املحتــوى املنشــور علــى 
مواقــع  أن  خاصــة  االجتماعيــة،  منصاتهــا 
علــى  ترتكــز  و»ريديــت«  »تويتــر«  مثــل 
مســتوى عــاٍل من حريــة التعبيــر، وتعارض 
إلى حد واسع إغالق حسابات املستخدمني.
وفــي هــذا الســياق، أعلــن »ريديت« عن حظر 
تنشــر  التــي   r/deepfakes عنوانهــا  قنــاة 
حّدثــت  كمــا  الفيديوهــات.  مــن  النــوع  هــذا 
قواعدها في حظر هذه املمارسات صراحة.

فــي الوقــت نفســه، لجــأت مواقــع أخــرى إلــى 
املوجــودة  وقواعدهــا  سياســاتها  فــرض 
 من أجل تفعيل محاربة الفيديوهات 

ً
أصــال

أن  »تويتــر«  ــق 
ّ
وعل الكاذبــة.  اإلباحيــة 

ق أي حساب يعيد استخدام 
ّ
»الشركة ستعل

ملصــق أصلــي مــن دون موافقــة الشــخص 
يناير/كانــون  فــي  املعنيــة«،  املؤسســة  أو 
الثانــي املاضــي. وعلــى النهــج نفســه، أعلــن 
املوقــع اإلباحــي اإللكترونــي »بــورن هــاب« 
أن »املحتــوى غيــر الرضائــي« ممنــوع علــى 
املوقع. وأعلنت مواقع أخرى على اإلنترنت 
مقاطــع  الســتضافة  »جفيــكات«  مثــل 
»ديســكورد«،  املحادثــة  وموقــع  الفيديــو، 
األفــالم  ضــد  مماثلــة  خطــوات  اتخــاذ  عــن 
قانــون  يكــون  وقــد  الزائفــة.  اإلباحيــة 
الخصوصيــة الجديــد املنتظــر فــي أوروبــا، 
فــي 25 مايو/أيــار الحالــي، رادعــا أمــام هــذا 

النوع من الفيديوهات.

أفضل وسيلة لمحاربة 
الذكاء االصطناعي هي 

الذكاء االصطناعي

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

الــذكاء  قــدرات  مــن  املخــاوف  تصاعــدت 
الصــور  اســتخدام  علــى  االصطناعــي 
الشــخصية لألشــخاص العاديــني والنجوم 
وتحويلها إلى جزء من مقاطع إباحية، عبر 
 Deepfake »تقنيــة »إباحيــة الزيــف العميــق
Porn. ورغــم محاولــة عمالقــة التكنولوجيــة 
حظــر  عبــر  الظاهــرة،  هــذه  علــى  الســيطرة 
لهــا،  تــروج  التــي  والصفحــات  الحســابات 
وبينهــا موقــع »تويتــر« و»ريديــت« وموقــع 
األفــالم اإلباحيــة »بورن هاب«، إال أن قدرات 
متواصــل  تزايــد  فــي  االصطناعــي  الــذكاء 
ينــذر بفقــدان الســيطرة، لــذا نشــر موقــع »ذا 
نيكســت ويــب« التقنــي سلســلة مــن الحلول 
التي يمكن بها تجنب الوقوع في فخ تحول 

صوركم إلى فيلم إباحي.

آلية عمل تقنية »الزيف« العميق
يستخدم هذا النوع من الذكاء االصطناعي 
وظائفــه.  ألداء  العصبيــة«  »الشــبكات 
و»الشــبكات العصبيــة« هــي بنيــة برمجيــة 

مصممة تقريبا مثل الدماغ البشري.
العديــد  عصبيــة  شــبكة  عطــى 

ُ
ت عندمــا 

البيانــات،  مــن  معــني  نــوع  مــن  عينــات  مــن 
القيــام  ســتتعلم  مــا،  شــخص  صــور  مثــل 
بوظائــف مثــل اكتشــاف وجه ذلك الشــخص 
فــي الصــور، أو فــي حالــة الزوايــا العميقــة، 

يمكنها استبدال وجه شخص آخر به.
ويعتمد هذا النوع من الذكاء على البيانات 
لــذا  الصنــع،  جيــد  مزيــف  فيديــو  إلنشــاء 
يحتاج ذوو النيات الســيئة إلى صور وجه 
األصلــي  الفيديــو  فــي  املوجــود  الشــخص 
مــن زوايــا عديــدة، وهــذا يعنــي أنــه ســيكون 
مــن الصعــب صنــع نمــوذج مزّيــف لشــخص 

 عشــوائي، ألنــه يحتــاج اآلالف مــن الصــور.
ويعني هذا أيضا أن املشاهير والسياسيني 
والرياضيني وغيرهم من األشــخاص الذين 
يظهــرون بانتظــام على شاشــات التلفزيون 
ومقاطــع  الصــور  مــن  الكثيــر  ينشــرون  أو 

الفيديو عبر اإلنترنت هم الهدف األسهل.

أولى الخطوات الفورية
يقتــرح املوقــع زيــادة الوعــي كخطــوة أولــى، 

قــدرات  حــول  النــاس  تثقيــف  خــالل  مــن 
خوارزميات الذكاء االصطناعي وتطبيقاته 
املتاحــة للجمهــور، إذ لــن تكــون اإلجــراءات 
مفيــدة مــا دام النــاس ال يدركــون الفــرق بــني 

املحتوى الحقيقي واملزيف. 
كما ستكون التدابير القانونية مهمة أيضا، 
قانونيــة  ثغــرة  وجــود  ظــل  فــي  خصوصــا 
 مــن هــذا 

ً
كبيــرة ال تمنــح األشــخاص حمايــة

النوع من التسجيالت البصرية والصوتية 

املــزورة، لــذا ففــرض عقوبات صارمة ســوف 
يرفــع كلفــة إنشــاء مثــل هذا املحتــوى ويحد 

من استخداماته السيئة. 

تكنولوجيا للتعامل مع التزوير الذكي
للمفارقة، فإن أفضل وســيلة ملحاربة الذكاء 
االصطناعــي،  الــذكاء  هــي  االصطناعــي 
فكمــا تعلمــت الخوارزميــات تحليــل الوجــه 
هــذا  كشــف  تتعلــم  أن  يمكنهــا  لتزويــره، 

التزوير في الصور والفيديو والصوت. 
قــد يصبــح التزييــف فــي مرحلــة مــا حقيقيا 
لدرجة تجعل حتى الذكاء االصطناعي غير 
قــادر علــى اكتشــافه، وقــد يظهــر الكثيــر مــن 
األشــخاص وهــم ينكــرون جرائــم صّورتهــا 
الــذكاء  صنــع  مــن  أنهــا  بمبــّرر  الكاميــرات 
ســوف  أيضــا  االدعــاء  وهــذا  االصطناعــي، 

يكون صعب التثبت.
تحــركات  تتبــع  ذلــك  يتطلــب  ســوف  لــذا 
األشخاص وأنشطتهم للحصول على أدلة 
للتحقق من صحة املواد املنشورة عن هؤالء 
األشــخاص.  وعلــى املســتخدم أن يعلــم أن 
الــذكاء االصطناعــي يعتمــد على البيانات، 
خصوصيتــه  حمايــة  الشــخص  علــى  لــذا 
 لشــركة 

ً
مــن خــالل عــدم منــح بياناتــه جملة

واحــدة، وإال وجــد نفســه ضحيــة لفضيحة 
السياســية  االستشــارات  لشــركة  مشــابهة 
اســتولت  التــي  أناليتــكا«  »كامبريــدج 
مــن مســتخدمي  علــى بيانــات 87 مليونــا 
»فيسبوك«، ألهداف سياسية حول العالم.  
أجــل  مــن  التعديــن  غــرف  تســتخدم  وقــد 
ضمــان مصداقيــة املقاطــع، بحيــث يجمــع 
كل فيديــو أو تســجيل صوتــي الكثيــر مــن 
التوقيعــات الرقميــة علــى اإلنترنــت، وكلما 
أن  مــن  التأكــد  زاد  التوقيعــات  عــدد  زاد 

املقطع حقيقي.

تستخدم التقنية في غايات انتقامية على اإلنترنت )ماركوس بات(

يحاول عمالقة التكنولوجيا السيطرة على هذه الظاهرة )بابلو بالسبرغ(

حقبــة جديدة بدأت بانتشــار ظاهرة »الزيف العميــق«، ما أعطى أبعادًا جديدة لقضية االنتقام عن طريــق الفيديوهات اإلباحية على 
شبكة اإلنترنت، وسلط مزيدًا من الضوء على مخاطر الذكاء االصطناعي في نشر »األخبار الزائفة«
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أصبح من الصعب تمييز 
المحتوى الزائف ما يهدد 

فكرة األدلة المرئية



 ،)2012( و»حــّب«   )2009( األبيض«  »الشريط 
بـــن فيلمي  ــاًمــــا(  املــــــّدة )14 عــ بــيــنــمــا طـــالـــت 
ـ 2006(:   1926( إيــمــامــورا  الــيــابــانــي شــوهــي 
»أغنية ناراياما« )1983( و»الثعبان« )1997(، 
ـ مع اإليراني عباس  ـ حينها  الــذي تقاسمها 
كيارستامي )1940 ـ 2016(، عن »طعم الكرز«.

»الـــشـــريـــط األبــــيــــض« قـــــــراءة بـــصـــريـــة حــــادة 
لجذور الفاشية في السلوك التربوي لألفراد 
ـــ20،  فــي مــجــتــمــعــات مــتــزّمــتــة، بــدايــة الــقــرن الــ

ن في االنفعال 
ّ
بينما يذهب »حــّب« إلى املبط

 الــشــيــخــوخــة 
ّ
ــردي تـــجـــاه اآلخـــــر فـــي ســــن ــفــ الــ

بأزمة   
ّ
آن ــصــاب 

ُ
ت عندما  الثمانينيات(:  )فــي 

صّحية، تعيش في عزلة عن العالم الخارجي 
رفقة جورج، في عالقة حّب جميلة.

أمــا »أغــنــيــة نــارايــامــا«، فتسرد وقــائــع تقليٍد 
يــابــانــي فـــي بــلــدة فــقــيــرة ومـــعـــزولـــة، يقضي 
 من يبلغ الـ70 من عمره إلى موته 

ّ
بتوّجه كل

قــصــدًا. فــي حــن أن »الــثــعــبــان« يــســرد حكاية 

كاّن ـ نديم جرجوره

 »
ّ
»كــــــــان ــان  ــرجــ ــهــ ملــ دورة   70 فـــــي 

الــســيــنــمــائــي، قــلــيــلــون هـــم الــذيــن 
ــة الــــذهــــبــــيــــة«  ــفــ ــعــ ــســ ـــ »الــ ــ فـــــــــــازوا بــ
أساليب عمل  إلى  مّرتن. مخرجون منتمون 
مختلفة يحصلون عليها بفضل أفالٍم ال تزال 
السينمائي  املشهد  في  اآلن،  لغاية  حــاضــرة، 
الدولي، ليس بسبب فوزها بهذه الجائزة، بل 
السينمائية  الصورة  تجعل  أن  من  بتمّكنها 

مرايا ذات وبيئات وأحوال وتبّدالت.
ـــ20، شهد مهرجان  الــ الــقــرن  فــي خمسينيات 
الذهبية«.  »السعفة  السينمائي والدة   »

ّ
»كــان

ــا: »الــجــائــزة 
ً
ــم مــخــتــلــف ــان االســ فــي الــبــدايــة، كـ

عام  منذ  للفيلم«.  الدولي  للمهرجان  الكبرى 
1954، أصبح الشعار الثابت متالئًما وسعف 
الــنــخــيــل الــتــي تــتــمــّيــز بــهــا املــديــنــة الفرنسية 

الجنوبية.
«، نال 7 

ّ
خالل التاريخ الطويل ملهرجان »كــان

مخرجن فقط تلك الجائزة )السعفة الذهبية( 
مـــّرتـــن اثــنــتــن: أســرعــهــم فـــي نــيــلــهــا مــّرتــن، 
هـــو الــنــمــســاوي مــيــشــائــيــل هــانــيــكــه )1942(، 
ــوام فــقــط:  ــ  حــصــل عــلــيــهــا مـــرتـــن فـــي 3 أعــ

ْ
إذ

يُشارك الياباني 
هيروكازو كوري ـ إيدا 

في المسابقة الرسمية 
بجديده »عائلة السرقة«

قليلون محظوظون 
بنيلهم »السعفة الذهبية« 

مّرتين في حياتهم

مخرجة واحدة 
تفوز بالجائزة األولى 
في 70 دورة متتالية

2223
منوعات

يــامــاشــيــتــا، الــــذي يــخــرج مــن الــســجــن بتهمة 
 جــديــدًا فــي صالون 

ً
قتل زوجــتــه، ويــبــدأ عمال

ــاذه ســـيـــدة من  ــقــ تــجــمــيــل لـــلـــســـيـــدات، قــبــل إنــ
ل أحوال  ا وتبدِّ

ً
االنتحار، ستعمل عنده الحق
ا.

ً
الصالون وأحواله هو أيض

ــغــــاالت مـــثـــيـــرة  ــتــ ــاشــ ــّيــــزون بــ ــمــ ــتــ ــــون مــ ــاقـ ــ ــبـ ــ الـ
 لوتش )1936( 

ْ
لالهتمام. يبقى البريطاني ِكن

فــي نضال  يــســارًيــا  إنسانًيا  الــتــزاًمــا  أكثرهم 
 فـــي عـــيـــٍش كـــريـــم، في 

ّ
الـــفـــرد مـــن أجــــل الـــحـــق

 
ْ
السياسة والحرية واالجتماع واالقتصاد، إذ

يستعيد أول روائــي له يحصل على الجائزة 
 
ّ
«، وهــــو »الـــريـــح الــتــي تــهــز

ّ
األولـــــى فـــي »كـــــــان

ات من تاريخ الصراع 
ّ
الشعير« )2006(، محط

اإليــرلــنــدي اإلنــكــلــيــزي، ومـــن الــحــرب األهلية 
اإليرلندية، في عشرينيات القرن الـ20؛ بينما 
ــا، دانــيــال بــاليــك« )2016(، ثاني  يــغــوص »أنــ
نــزاٍع  فــي  الذهبية«،  لــه ينال »السعفة  روائـــي 
اجتماعيـ  اقتصادي بن عامل ُيصاب بعطب 

جسدي ونظام جائر.
ــا أمــيــر كــوســتــوريــتــزا )ســرايــيــفــو، 

ً
هــنــاك أيــض

عن   1995 عــــام  الـــجـــائـــزة  يــنــال  الــــذي   ،)1954
»أندرغراوند«، بعد 10 أعوام على نيله إياها 
عن »أبي في رحلة عمل« )1985(، الذي تدور 
ــه فــــي يـــوغـــوســـالفـــيـــا الـــشـــيـــوعـــيـــة، فــي  ــداثــ أحــ
خمسينيات القرن الفائت، بعد لحظة القطع 
مع االتحاد السوفياتي، من خالل قصة لقاء 
شابن، ينمو الحب بينهما في مناخ سياسي 
ــد«  ــراونــ ــدرغــ واجـــتـــمـــاعـــي مـــضـــطـــرب. أمــــا »أنــ
مة 

ّ
بديًعا ألهــوال بالد محط انعكاًسا  ل 

ِّ
فيمث

قن، في رحلة تاريخية بن نهاية 
ّ
وأناس ممز

الحرب العاملية الثانية ومطلع التسعينيات.
البلجيكيان جان ـ بيار )1951( ولوك )1954( 
ــا:  ـ

ً
أيـــض مــــّرتــــن، هـــمـــا  داردن حـــصـــال عــلــيــهــا 

األولى عام 1999 عن »روزيتا«، والثانية عام 
2005 عن »الطفل«. أما الدنماركي بل أوغست 
)1948( فنالهما عامي 1988 عن »ِبل الفاتح«، 
و1992 عـــن »أفـــضـــل الـــنـــوايـــا«. أخـــيـــًرا، هــنــاك 
األمــيــركــي فــرنــســيــس فــــورد كــوبــوال )1939(: 
»املــحــادثــة« )1974(، والثانية عن  األولــى عن 
»الطبل«  مع  مناصفة   ،)1979( اآلن«  »الــرؤيــا 

لألملاني فولكر شلوندورف )1939(.
الحكايات مختلفة تماًما. هؤالء السينمائيون 
قــادرة  غير  سينمائية  أساليب  إلــى  منتمون 
على التالقي إاّل في لحظة ابتكار لغة وُصَور 
العيش  سينمائية تعكس جوانب من قسوة 
 
ً
فــي مــواجــهــة تــحــّديــات دائــمــة. فــروزيــتــا مثال
تجد نفسها فجأة من دون عمل، هي املقيمة 
مع أمٍّ كحولية، ما يدفعها إلى خوض معارك 
طــاحــنــة مــع الــحــيــاة والـــنـــاس واالنــفــعــال، في 
ة. أما »الطفل«، فيكشف 

ّ
مناخ غير سوي البت

فقًرا  يعانيان  وحبيبها  لشاّبة  يومًيا  بؤًسا 
وتشّرًدا، ما يدفع الشاب إلى بيع طفلهما في 
»الــســوق الـــســـوداء« مــن أجـــل حفنة مــن املـــال، 
هــنــا وهــنــاك،  بــمــاٍل كسبه  أن يستعيده  قــبــل 
مشاهد  الطفل.  أم  مــن  لتعنيٍف  تعّرضه  بعد 
ق فردي في بيئة مرتبكة، في فيلمن 

ّ
عن تمز

ُيعتبران األفضل لألخوين البلجيكين.
ــم أخـــــرى بــعــيــدة:  ــوالـ لــلــدنــمــاركــي أوغـــســـت عـ
 الــفــاتــح« يــعــود إلـــى الــقــرن الـــــ19، ســـارًدا 

ْ
ــل ــ »ِب

ــران مــــن الـــســـويـــد  ــاجــ ــهــ ــايـــة أٍب وابــــنــــه يــ ــكـ حـ
ى 

ّ
إلـــى الـــدنـــمـــارك، ويــتــعــّرضــان لــضــغــوط شت

تــجــعــلــهــمــا يــتــحــّديــان األقــــــدار لــلــحــفــاظ على 
حــيــاتــهــمــا. و»أفـــضـــل الــنــوايــا« )الــحــائــز على 
ا، نالتها 

ً
« أيض

ّ
جائزة أفضل ممثلة في »كان

برنيال أوغست عن دورها فيه(، فهو سلسلة 
ا في شريط سينمائي 

ً
جَمع الحق

ُ
تلفزيونية ت

ا لرأي 
ً
واحد، في 182 دقيقة: عام 1909، وخالف

ــا 
ّ
الــعــائــلــة، تــقــتــرن املــمــرضــة الــبــورجــوازيــة آن

بطالب الالهوت هنريك، قبل اكتشافها برودة 
ا، خصوًصا بعد إنجابها 

ً
زوجها معها الحق

يهما آخر.
ّ
منه ولًدا وتبن

 فــي مفهومي 
ٌ

ل
ّ
أمــا »مــحــادثــة« كــوبــوال، فتوغ

ــان إلـــى  ــ ــؤّديـ ــ ــلـــذيـــن يـ الـــســـّريـــة والـــتـــنـــّصـــت، الـ
الوقوع في شرك أفعالهما. فبعد إنهائه مهّمة 
الــتــنــّصــت عــلــى أحــاديــث ثــنــائــي وتسجيلها، 
يكتشف هــاري أن هــذا الثنائي يــواجــه خطر 
املـــوت. فــي املقابل، يبقى »الــرؤيــا اآلن« حتى 
ــّم األفــــالم السينمائية  الــلــحــظــة أحـــد أهــ هـــذه 
فــيــتــنــام، بلغتها االنــتــقــاديــة  املــعــنــيــة بــحــرب 
رة، عن جنود  القاسية، وُصورها املؤمِلة واملدمِّ
أميركين في أدغال املوت والعنف والخراب.    

كاّن ـ العربي الجديد

« لحضور دورات عديدة 
ّ
»اعتدُت زيارة »كان

ملهرجانها السينمائي، كممثلة أو منتجة أو 
ضيفة سهرات احتفالية أو عروض املسابقة 
ــارك فــي الــســوق  ــا، كــنــُت أشــ

ً
الــرســمــيــة. أحــيــان

أكـــن مــوجــودة  لــم  ــي 
ّ
لــكــن ــا. 

ً
أيــض السينمائية 

أبـــًدا مــن أجــل املتعة الوحيدة فــي االستفادة 
من وفــرة األفــالم التي ُيقّدمها هذا املهرجان 

العريق والكبير«.
ــيـــة كــايــت  ــرالـ ــتـ ــّبــــرت األسـ بـــهـــذه الـــكـــلـــمـــات، عــ
إبالغها  بــعــد  األول  انفعالها  عــن  بالنشيت 
 للجنة 

ً
قرار إدارة املهرجان باختيارها رئيسة

لإلسباني  ا 
ً
خلف الرسمية،  املسابقة  تحكيم 

ــار، فـــي دورة الـــعـــام الــفــائــت:  ــودوفــ بـــيـــدرو أملــ
إيــاه بطلبهم مني  الــذي منحوني  »االمتياز 
امللقاة  واملــســؤولــيــة  التحكيم،  لجنة  تـــرؤس 
ــا.  ــًعـ ــة، يـــمـــآنـــي تـــواضـ ــمـ ــهـ عـــلـــّي فــــي هـــــذه املـ
« يلعب دوًرا رائّدا في الطموح إلى أن 

ّ
»كان فـ

نفهم أنفسنا وبعضنا البعض بشكٍل أفضل، 
ــايـــات. هــــذه مـــحـــاولـــة غــريــبــة  ــكـ عــبــر ســــرد حـ

 في زمن مضطرب وقلق ومتوتر. 
ً
مستحيال

الــخــروج  كــان  ـــ20،  الــ الــقــرن  ففي خمسينيات 
 بــخــراب 

ً
مــن الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة ُمــثــقــال

ــة فــــي اســـتـــعـــادة  ــبـ كــبــيــر فــــي أوروبـــــــــا، وبـــرغـ
نبض الــحــيــاة، وبانتقال الــحــرب إلــى صــراع 
قـــوي بــن الــغــرب والـــشـــرق. واملــغــنــيــة الــشــاّبــة 
ــا شـــاًبـــا، وتــعــيــش مــعــه تلك  تلتقي مــوســيــقــّيً
البؤس  الخروج من نفق  العارمة في  الرغبة 
قات، في رحلة بن بولندا الستالينية 

ّ
والتمز

وباريس »الغجرية«.
إلـــى ذلــــك، هــنــاك »حــــرق« لــلــكــوري الجنوبي 
ـ دونــغ )1954(، املقتبس عن قصة  لي شانغ 
»حظائر محترقة« للكاتب الياباني هاروكي 
لقاء  عــام 1983:  )1949(، صـــادرة  مــوراكــامــي 
سو 

ْ
صدفة يجمع ساعي البريد الشاب جونغ

ــايـــمـــي، الـــتـــي كـــانـــت تــســكــن فــي  بـــالـــشـــاّبـــة هـ
يـــوم، تطلب  ُيــقــيــم. ذات  الــشــارع نفسه حيث 
مــنــه االهــتــمــام بــهــرٍّ تملكه مــنــذ وقـــٍت طــويــل، 
النــشــغــالــهــا بــســفــٍر إلــــى أفـــريـــقـــيـــا. ثـــم تــعــود 
، تجعله 

ْ
ــن ــ ــ ــاٍب ُيـــدعـــى َب ــ إلــــى بــيــتــهــا رفـــقـــة شـ

الغريب  الــشــاب  لكن  سو. 
ْ
جونغ إلــى  يتعّرف 

ــا 
ً
ــامـــض يــحــمــل مـــاضـــًيـــا خـــفـــًيـــا ومــلــيــئ ــغـ والـ

ا 
ً
ا فشيئ

ً
باألسرار واملخاوف، التي تبدأ ـ شيئ

للقلق.  ـ بالظهور بأساليب مختلفة ومثيرة 

اآلن  لــــغــــايــــة  واضـــــــًحـــــــا  شــــــــيء  ال  أن  رغــــــــم 
ــازة« ســفــر الــروســي كيريل  ــ بــخــصــوص »إجـ
ــبــــاٍب  «، ألســ

ّ
ــــى »كـــــــــــان ســـيـــريـــبـــريـــنـــيـــكـــوف إلــ

ــه نـــظـــام  ــتــ ــعــــارضــ ــمــ ـــقـــة بــ
ّ
ــيــــة مـــتـــعـــل ــيــــاســ ســ

ــيـــر  األخـ فــيــلــمــه  أن  إاّل  بــــوتــــن،  ــيـــر  فـــالديـــمـ
األولــى  للمرة  سُيعرض،   )2018( »الصيف« 
دولًيا، في املسابقة الرسمية للدورة الـ71 )8 
ـ 19 مايو/ أيار 2018(. فالسينمائي الشاب 
هم« ـ عام 2017 ـ باختالس أموال 

ّ
)1969( »ُمت

لحساب فرقته املسرحية »استديو 7«، تبلغ 
نحو مليون يورو، بن عامي 2011 و2014، 
لكن تبنَّ سريًعا أن »االتــهــام« سياسي، ما 
أّدى إلى قيام حالة تضامن معه في مواجهة 

سلطة قامعة.
وكعادة أفالم املسابقة الرسمية )واملسابقات 
الــدولــي، لن  املهرجان  األخـــرى( في  والبرامج 
ُيعرف الكثير عن »الصيف«، وال عن أي فيلم 
إن  تقول  متفّرقة،  معلومات  باستثناء  آخــر، 
وغير  قليلة  معطيات  على  مرتكز  موضوعه 
ي 

ّ
ــق بــالــســيــرة الــحــيــاتــيــة ملغن

ّ
مــعــروفــة تــتــعــل

ـ  الـــروك »الــســوفــيــاتــي« فكتور تــســوي )1962 
1990(، وأن األحداث الدرامية تجري وقائعها 
صيف 1981 في لينينغراد. النواة الجوهرية 
لــلــحــبــكــة الـــدرامـــيـــة مــبــنــيــة عــلــى لــقــاء تــســوي 
الشاب، البالغ حينها 19 عاًما، بمايك نومنكو 
)26 عــاًمــا( وزوجــتــه ناتاليا. لقاء يـــؤّدي إلى 
وتسجيل  لينينغراد«،  روك  »فــرقــة  تأسيس 

»فرقة كينو«. أول ألبوم بعنوان »45« لـ
ــاد  ــحــ ــالــــعــــودة إلـــــى زمـــــن الـــشـــيـــوعـــيـــة واالتــ بــ
م »حــــرب بــــاردة«  ــقـــدِّ الــســوفــيــاتــي الــســابــق، ُيـ
للبولوني بافل بافليكوفسكي )1957( صورة 
ــيــة 

ّ
عـــن حـــالـــة عـــامـــة، مـــن خــــالل حــكــايــة مــغــن

ا  حّبً وتعيش  بالحياة،  ا( شغوفة 
ً

أيض )هنا 

وحيوية مشتركة بن الناس جميعهم، الذين 
يفهمونها ويرغبون فيها بحماسة«.

أما بيار السكور )رئيس املهرجان( وتييري 
العام( فقاال إنهما سعيدان  )املندوب  فريمو 
ــادرة وفـــريـــدة،  ــ لــلــغــايــة بــاســتــقــبــال »مــمــثــلــة نـ
ــاُت  ــاشــ ــقـــداتـــهـــا شــ ــتـ ــَبــــهــــا ومـــعـ تـــــــروي مــــواهــ
ــا، في  ــافـ ــارح«. أضـ الــســيــنــمــا وخــشــبــات املــــســ
بيان رسمي مشترك: »حواراتنا هذا الخريف 
ــرأة  ــ ــأن تـــكـــون رئــيــســة مــلــتــزمــة، وامـ تــعــدنــا بــ

شغوفة، وُمشاِهدة سخية«.
ا، ستكون كايت بالنشيت إحدى النجمات 

ً
إذ

األساسيات في دورة جديدة ملهرجان عريق. 
املولودة في ملبورن في 11 مايو/ أيار 1969 
)أي أنها ستحتفل بعيد ميالدها الـ49 أثناء 
»مــشــاهــداتــهــا« الــســيــنــمــائــيــة(، والــعــامــلــة في 
املجال املسرحي قبل بلوغها مرتبة مرموقة 
شارك 8 سينمائين 

ُ
في صناعة السينما، ست

في  واألمــــزجــــة  واملـــنـــاهـــج  األذواق  مــخــتــلــفــي 
مــشــاهــدة 21 فيلًما مــتــنــّوًعــا، هــي الــتــي تبدأ 
الــقــرن  تسعينيات  مطلع  سينمائًيا  مــســاًرا 
»كــومــبــارس« فــي »كابوريا«  كـــ ـــ20، وتظهر  الـ
أن  قــبــل  ــارة،  ــشــ بــ خـــيـــري  لــلــمــصــري   )1990(
تــخــطــو خــــطــــوات مــخــتــلــفــة تـــؤّهـــلـــهـــا لــلــعــمــل 
مــــع ســيــنــمــائــيــن عـــديـــديـــن، أمــــثــــال أنــتــونــي 
 ،)1999 املوهوب«،  ريبالي  )»السيد   

ّ
مانغيال

ــــاع الــــطــــرق«، 2001(، 
ّ
وبـــــاري لــيــفــنــســن )»قــــط

وجيم جــارمــوش )»قــهــوة وســجــائــر«، 2003( 
ــار«، 2004(،  ــ ــّي )»الــــطــ ومـــارتـــن ســكــورســيــزي 
ــار« أفـــضـــل مــمــثــلــة عــن  ــ ــكــ ــ الـــتـــي نـــالـــت »أوســ
)2005(، وســتــيــفــن ســودربــيــرغ  فــيــه  دورهـــــا 
)»األملاني الطّيب«، 2006(، وتود هاينز )»أنا 
لسُت هــنــاك«، 2007(، مــؤّديــة فيه دور إحدى 
الــشــخــصــيــات الــعــديــدة لــلــشــاعــر واملــوســيــقــي 

واملــغــنــي بـــوب ديــــالن، والــتــي فــــازت ـ بفضل 
مــشــاركــتــهــا فــيــه ـ بــجــائــزة »كـــوبـــي فــولــبــي« 
أفضل ممثلة في الدورة الـ64 )29 أغسطس/ 
»ال  ملــهــرجــان  أيــلــول 2007(  ـ 8 سبتمبر/  آب 
إلى  وصــواًل  )إيطاليا(؛  البندقية«  ـ  موسترا 
تــيــريــنــس مــالــيــك )»أغــنــيــة ألغــنــيــة«، 2017(، 

مــن دون تناسي مشاركات عــديــدة فــي أفــالم 
ُمنتجة في  إنــتــاجــات ضــخــمــة، وأخــــرى  ذات 
دورهــا  أن  علًما  ــة«. 

ّ
املــســتــقــل »السينما  إطـــار 

فــي »يــاســمــن الـــزرقـــاء« )2013( لــــوودي آلــن 
عــام 2018،  منحها »أوســكــار« أفضل ممثلة. 
سيشهد لها 4 أفالم جديدة: »من أين تذهب، 

و»أوشــنــز  لينكاليتر،  لــريــتــشــارد  بــرنــاديــت« 
 The House With A Clock8« لغاري روّس، و
ألنــدي   Mowgliو روث،  إليــلــي   In Its Walls
ِســـْرِكـــس. ُيــذكــر أن بالنشيت هــي املـــرأة الـــ11 
التي تترأس لجنة تحكيم املسابقة الرسمية 

.»
ّ
في التاريخ الطويل ملهرجان »كان

من جهته، ُيشارك الياباني هيروكازو كوري 
ـ إيــدا )1962( في املسابقة الرسمية بجديده 
»عائلة السرقة« )أو »قضية عائلية« بحسب 
الترجمة الفرنسية(: بعد عودتهما من عملية 
سرقة، يلتقي أوسامو وابنه فتاة صغيرة في 
الشارع تبدو كأنها تائهة، فيأخدانها معهما 
إلــى منزلهما. لكن زوجــة أوســامــو تقلق من 
إيواء »غريبة«، قبل أن توافق على ذلك، وتبدأ 
االهتمام بها ورعايتها، بعد معرفتها بسوء 
معاملة والديها لها. ورغم أن عائلة أوسامو 
تــعــانــي فــقــًرا وحــيــاة رتــيــبــة، إال أن أفـــرادهـــا، 
املتوّرطن في سرقات مختلفة من أجل لقمة 
العيش، يعرفون سعادة خاّصة بهم، قبل أن 
فــي مــواجــهــة »تــحــدٍّ كبير«،  يــجــدوا أنفسهم 

ها رأًسا على عقب.
ّ
يقلب حياتهم كل

شارك في املسابقة نفسها 
ُ
الياباني الثاني امل

الــذي  هــو ريــوســوكــي هــامــاغــوشــي )1978(، 
ــَت عــنــي«: عندما تفقد 

ْ
ــف

ّ
م »حــتــى لــو تــوق ُيــقــدِّ

شديد.  بذهوٍل  أساكو  صاب 
ُ
ت الكبير،  حّبها 

ال  بشكل  شبهها 
ُ
ت فــتــاة  تلتقي  عــامــن،  بــعــد 

الغريبة،  الصدفة  هــذه  إزاء  فترتبك  ق،  ُيــصــدَّ
قبل أن تكتشف حقائق عديدة مخّبأة خلف 
هـــذا الــتــشــابــه، خــصــوًصــا أن هــنــاك شخًصا 

آخر سيظهر، ويمتلك شخصية غريبة جًدا.
مـــن جــهــتــه، يــعــود الــصــيــنــي جــيــا زهــانــغــكــي 
)1970(ـ  في »األبديون«ـ  إلى عام 2001، ليروي 
ــّب وعــــالقــــات مـــتـــوتـــرة فـــي عــالــم  حـــكـــايـــات حــ
الجريمة والعنف، في مدينة »داتــونــغ«. لكن 
التفاصيل  السجن سيكون تحّواًل في مسار 
في  منضوين  أنـــاس  بــن  الــنــاشــئــة  املختلفة 
مــنــظــمــة إجـــرامـــيـــة واحــــــــدة، وســـــيـــــؤّدي إلـــى 

تبّدالت كبيرة في يوميات الجميع.
نديم...

كايت بالنشيت... »ُمشاِهدة سخيّة«أفالم »كاّن 2018«: حّب وموسيقى وجرائم وارتباكات
بعد اإلسباني بيدرو 

ألمودوفار اختارت إدارة 
مهرجان كاّن النجمة 

األسترالية كايت بالنشيت 
لرئاسة لجنة تحكيم 

المهرجان في دورته 
الحالية

كاّن ـ العربي الجديد

« ثابتة، رغم 
ّ
املشاركة النسائية في مهرجان »كان

أن مــخــرجــة واحــــدة هــي جــايــن كــامــبــيــون فــــازت بـ 
يتطور  رقــم  إنــه  دورة.   70 فــي  الذهبية«  »السعفة 
باستمرار في األعوام القليلة الفائتة: 6 عام 2015، 
و9 عام 2016، و12 عام 2017. لكن، في مايو/ أيار 
فريمو  تييري  أعلن  فقط،  مخرجات   8  

ّ
هــن  ،2017

« السينمائي ـ عن 
ّ
ـ املــنــدوب الــعــام ملــهــرجــان »كــــان

 بشكل رسمي للدورة الـ71 ، التي 
ّ
اختيار أفالمهن

قام بن 8 و19 مايو/ أيار 2018. 
ُ
ت

 في 
ّ
مــن أفــالمــهــن ، هــنــاك 5 مــخــرجــات يــقــدِّ

ّ
بــيــنــهــن

برنامج »نظرة ما«، »الشقيقة الصغرى للمسابقة 
الـــرســـمـــيـــة«، كـــمـــا يــحــلــو لــكــثــيــريــن تــســمــيــة هـــذه 
املــســابــقــة، الــتــي أنــشــأهــا جــيــل جـــاكـــوب )املـــنـــدوب 
ــدورة الـــــ31 )16 ـ  الــعــام الــســابــق لــلــمــهــرجــان( فــي الــ
ا عــن »مــواهــب جديدة 

ً
30 مــايــو/ أيــار 1978( بحث

، هناك 3 فقط تتنافس 
ّ
وأصلية«. باإلضافة إليهن

املندوب  أن  مع  الذهبية«،  »السعفة  على   
ّ
أفالمهن

العام »أملــح« ـ في مؤتمره الصحافي الرسمي )12 
فيلم  اختيار  إمكانية  إلــى  ـ  أبــريــل/ نيسان 2018( 

إضافي ملخرجة رابعة.
ـــ70 الــســابــقــة، امــــرأة واحــــدة فقط  ــدورات الــ ــ خـــالل الـ
ــة(:  ــيـ ــبـ ــة الـــذهـ ــفـ ــعـ فـــــــازت بـــالـــجـــائـــزة األولــــــــى )الـــسـ
»درس  عن   )1954( كامبيون  جاين  النيوزيلندية 

الــبــيــانــو«، فــي الـــــدورة الـــــ46 )13 ـ 24 مــايــو/ أيــار 
كــايــج  الــصــيــنــي شــايــن  مـــع  مــنــاصــفــة   

ْ
1993(، وإن

)1952(، عن »وداًعا يا خليلتي«.
قــرن، هــل تفوز مخرجة ثانية بالجائزة  ربــع  بعد 
األساسية نفسها؟ عشية بدء الدورة الـ71، تساءل 
كايت  األسترالية  وجــود  كــان  إذا  عّما  صحافيون 
الــتــحــكــيــم  لــجــنــة  ــة  رئــــاســ فــــي   )1969( بــالنــشــيــت 
الخاّصة باملسابقة الرسمية سيلعب دوًرا في ذلك 
تأسيس حركة  في  ُمشاركة  أنها  ال، خصوًصا  أم 
Time’s-Up، الهادفة إلى إعالن املساواة بن الرجال 
باملسألة  ر  فكِّ

ُ
»ست السينما:  صناعة  فــي  والنساء 

ع البعض.
ّ
بشكل قوي للغاية«، كما توق

املــشــاركــات فــي املسابقة الرسمية،  املــخــرجــات  أمــا 
واللبنانية   )1977( هــوّســن  إيــفــا  الفرنسية   :

ّ
فــهــن

نادين لبكي )1974( واإليطالية أليس ُروهرواشر 
الـــذي يتابع  )1981(. فــلــألولــى »فــتــيــات الــشــمــس«، 
ــــات يـــواجـــهـــن »تــنــظــيــم  ــــرديـ يـــومـــيـــات مـــقـــاتـــالت كـ

داعـــش« فــي بــلــدة كــرديــة، ويسعن إلــى تحريرها 
الـــذي يــســرد حكاية  مــنــه. وللثانية »كــفــرنــاحــوم«، 
مــراهــق نــاقــم على الــعــالــم بسبب تــعــّرضــه ملشاكل 
كــثــيــرة، وُيـــقـــّرر الــتــقــّدم بـــدعـــوى ضـــد والـــديـــه. أمــا 
« مع »الزاّرو فيليتشي«، 

ّ
»كــان إلى  الثالثة، فتأتي 

الـــذي يلتقط يــومــيــات العيش فــي بــلــدة مــزارعــن، 
عبر شخصيات مختلفة.

املغربية  مــا«، تحتل  من بن مخرجات في »نظرة 
ميريام بنمبارك مرتبة أساسية في املنافسة على 
الجوائز، بفيلمها الروائي الطويل األول »صوفيا«: 
فتاة شاّبة تعيش مع والديها في شقة متواضعة 
في الدار البيضاء، وتكتشف ـ أثناء تناولها الغداء 
مع العائلة ـ أنها على وشك أن تلد. لكن املضمون 
املحّرمات  الفيلم بعض   يتناول 

ْ
إذ أعمق من هــذا، 

ــا لـــنـــقـــاٍش ســيــنــمــائــي  ــاهـ االجــتــمــاعــيــة، طــــارًحــــا إيـ
نانديتا  الهندية  بينما تروي  وجمالي وإنساني. 
داس، في »مانتو«، مقتطفات من السيرة الحياتية 
في   ،)1955 ـ   1912( مانتو  ســعــدات حسن  للكاتب 

أربعينيات القرن الـ20، في الهند.
في  فيلو  فانيسا  الفرنسية  تتابع  ناحيتها،  مــن 
ـــقـــّرر، ذات ســهــرة في 

ُ
ــــالك« حــكــايــة ســيــدة ت »فـــم املـ

 أحد، بمن 
ّ

 شيء وكل
ّ

ى عن كل
ّ
ملهى ليلي، أن تتخل

عيٍش  تجربة  كي تخوض  الوحيدة،  ابنتها  فيهم 
مختلفة تماًما، خصوًصا بعد لقاء صدفة جمعها 

ا عنه.
ً
بشاٍب ال تعرف شيئ

70 دورة وجائزتان لـ 7 مخرجين فقط

)Getty( كايت بالنشيت رئيسة للجنة التحكيم

النيوزيلندية جاين 
)Getty( كامبيون

)Getty( لم يُعرف بعد إن كان الروسي كيريل سيريبرينيكوف سيحضر المهرجان

)Getty( »روبن أوستلوند بعد فوزه بالسعفة الذهبية العام الماضي عن »الميدان

في التاريخ المديد لمهرجان »كاّن« السينمائي الدولي )70 دورة(، هناك 7 سينمائيين فقط نالوا 
»السعفة الذهبية« مرّتين اثنتين في مسارهم المهنّي

السعفة الذهبية

سينمائيات الـ»كروازيت«

فنون وكوكتيل
مهرجان

إضاءة

بورتريهعروض

تبّدل اسم الجائزة األولى 
مراًرا. مطلع الستينيات 
الفائتة، تخلّى منّظمو 

مهرجان »كاّن« عن 
»السعفة الذهبية«، 

واستعادوا اسم »الجائزة 
الكبرى«. بين عامي 1946 
و1954، منح المهرجان 

»الجائزة الكبرى«، التي 
أصبح اسمها ـ بين عامي 
1955 و1963 ـ »السعفة 
الذهبية«. لكن، وخالل 

األعوام الـ10 الالحقة )1964 
ـ 1974(، استعادت الجائزة 
اسمها األول، المختفي 

لمصلحة االسم الثاني بدًءا 
من عام 1975.

محطات 
وأسماء
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الصيغ العربية املناسبة للموضوعات التي 
تــحــكــم الــعــاقــات الــدولــيــة. كــمــا جــهــدوا في 
والعبارات  للجمل  دقيقة  مقاباٍت  صياغة 
الدولية  الهيئات  التي تستعملها  الجاهزة 
والناطقون الرسميون. وظهر بالتالي تحدٍّ 
املــعــاصــرة، يتمثل في  العربية  أمـــام  جــديــد 
ضـــرورة إيــجــاد ِصــيــٍغ ال تنقل فقط معاني 
املتولدة  العاملية  الحساسية  مع  تتجانس 
من »اتفاقية فيينا« للعاقات الدبلوماسية 
لــســنــة 1961 وهـــي الــتــي تــحــدد اإلجـــــراءات 
الدبلوماسي  بالعمل  الخاصة  والضوابط 
بني الــدول، بل وتــؤدي الوظائف اإلنجازية 

النابعة من روح هذه االتفاقية. 
في  تتمثل  بما هي خطاب،  فالدبلوماسية 
إنجاز أفعاٍل كامية مثل: اإلدانــة والشجب 
والــدعــم والــتــشــجــيــع والــتــرحــيــب واالنــتــقــاد 
وتــقــديــم الــتــعــازي والــتــهــانــي. وكــلــهــا أفــعــال 
ــلــــفــــوظــــاٌت تـــــــؤدي وظــيــفــتــهــا  قـــولـــيـــة أي مــ
بـــهـــا. ويــعــود  اإلدالء  بـــمـــجـــّرد  الــتــواصــلــيــة 
فضل بــلــورة نظرية أفــعــال الــكــام هــذه إلى 
الــلــغــوي اإلنــكــلــيــزي جـــون أوســتــني )1911-

تغيير  اللغة  مــن وظيفة  الــذي جعل   )1960

الواقع ال تمثيله، عبر النطق ببعض الصيغ 
والــتــراكــيــب. وهـــو مــا يتطلب كــفــاءة عالية 
تــتــجــاوز املــســتــوى الــلــســانــي إلـــى املــســتــوى 

اإلنجازي.  
وفـــي عــصــرنــا، ســـرى إدراك بـــني الــنــاطــقــني 
ــتـــاك هــذه  ــعـــرب بــــضــــرورة امـ الــرســمــيــني الـ
الكفاءة عبر القطع مع باغة اإلنشاء البالية 
في مخاطبة الدول وصياغة خطاٍب حديٍث، 
قادر على التأثير في الواقع والتعاطي مع 
ــداث واملـــواقـــف الــعــاملــيــة بــشــكــٍل يــراعــي  ــ األحـ
الـــضـــوابـــط الـــدولـــيـــة. ولـــذلـــك غــــاص كـــل من 
الرسمية  الخطابات  تحرير  في  املختّصني 
والــــصــــحــــافــــيــــني املـــشـــتـــغـــلـــني فـــــي األقــــســــام 
السياسية، في املنت املعجمي القديم النتقاء 
الــوظــائــف  الــصــالــحــة ألداء هــــذه  املــــفــــردات 
موضوعاتها،  عن  النظر  بقطع  إذ  الدقيقة. 
ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــحــ ــريــ ــتــــصــ ــل الــ ــتــــوســ تــ
بــمــجــمــوعــة مـــن الــكــلــمــات والـــعـــبـــارات الــتــي 
ال هــدف مــن ورائــهــا ســوى الــقــيــام بـــدوٍر ما 

ضمن نسيج العاقات الدولية. 
وال تكمن قيمة تلك »البيانات« في معناها 
الــلــغــوي الــظــاهــر، وإنـــمـــا فـــي قــدرتــهــا على 
ف، وحتى الخشبي، عن قضية 

َّ
لط

ُ
التعبير امل

الــدول  مــا، وال سيما املسائل الخافية بني 
القائمة بينها.  والحساسيات واملحظورات 
ولــذلــك تــعــرف جــل هــذه الــعــبــارات توسيعًا 
اعتادت   على غير ما 

ُ
دالليًا يجعلها تحيل

أن تــحــيــل عــلــيــه. ويــكــفــي شـــاهـــدًا عــلــى هــذا 
َجَب/يشجُب«، الذي 

َ
املسار أن نرى فعل »ش

 
َ
ن

َ
ــز ــ ــان يــعــنــي بــحــســب لـــســـان الــــعــــرب: »َحــ كــ

أي:  الــلــه يشجبه شجبًا  ــجــَبــه 
َ

ـــَك. وش
َ
َهـــل أو 

أهــلــكــه«، فــغــدا يـــدل عــلــى: »اســتــنــكــَر عليه، 
أدانه ونقده بحّدة«، ومنه سياسة الشجب 
ما   

ٌ
ــة دولـ تتخذها  الــتــي  الرسمي  والتنديد 

ضد دولة ثانية. 
املــثــل، على بساطته، استمداد  ويــؤكــد هــذا 
الــخــطــاب الــدبــلــومــاســي الــعــربــي صـــوَره من 
ــة، بـــل ومــنــهــا  ــيـ ــرة الــعــربــيــة- اإلســـامـ ــذاكــ الــ
أنــه يظهرها  رغــم  ومــبــادئــه،  ِقيمه  يستلهم 
في طابٍع رسمي وأحيانًا علماني. فالعديد 
الــدبــلــومــاســيــة تستعيد تلك  الــعــبــارات  مــن 
القيم، ومن أشهر شواهدها عبارة: »الدول 
الــدول  على  املحيلة  والــصــديــقــة«،  الشقيقة 
العربية، التي ترتبط في ما بينها بروابط 
الـــدم واألخــــوة. وأمـــا ســائــر الـــدول، فصداقة 
تشتد وتضعف بحسب املصالح واألزمات. 

نجم الدين خلف اهلل

ــلـــت املــــــراســــــات واملــــعــــاهــــدات  ــّكـ شـ
املـــتـــبـــادلـــة بــــني الــــقــــوى األوروبــــيــــة 
الــعــظــمــى وبــعــض الــحــّكــام الــعــرب، 
طــيــلــة الــحــكــم الــعــثــمــانــي، أولــــى الــخــطــابــات 
الــعــربــيــة. وقـــد غلبت عليها  الــدبــلــومــاســيــة 
طابي. 

َ
الخ اإلنــشــاء  وصـــور  التعظيم  صيغ 

وفي العقود األخيرة، نشطت الدبلوماسية 
الــنــاطــقــة بــالــضــاد، وال ســيــمــا بــعــد اعــتــمــاد 
ــة  ــ  رســـمـــيـــة ضـــمـــن أروقـ

ً
ــة ــغـ ــذه األخــــيــــرة لـ ــ هـ

منظمة األمــم املتحدة ابــتــداًء من 18 كانون 
دفــــع  مـــــا  وهـــــــو   .1973 ديـــســـمـــبـــر  األول/ 
العربية  الـــدول  خــارجــيــة  وزارات  بموظفي 
بما  فــي صياغة خطاباتهم  االجــتــهــاد  إلــى 
الدبلوماسية واألعــراف  يتاءم مع معايير 

الدولية. 
ذي  خطاٍب  دائــرة  بالتدريج  تنامت  وهكذا 
لح على تسميته 

ُ
حقٍل دالليٍّ مستحدث، اصط

البروتوكول«.  »لغة  أو  الخشبية«  »اللغة  بـ
والــــــتــــــزم املــــهــــتــــّمــــون بـــتـــحـــريـــر الـــبـــيـــانـــات 
بإيجاد  الرسمية  واملواثيق  والتصريحات 

محمد عالوة حاجي

من القصص املتداَولة عبر شبكات التواصل 
 
ٌ
اإلنــتــرنــت، قّصة االجتماعي وبــعــض مــواقــع 

ــــؤال: »ملـــــــاذا ال يــــرتــــدي مــلــك  ــــسـ ــهـــذا الـ ــبـــدأ بـ تـ
تبعه بــســؤال آخــر هو 

ُ
إسبانيا تــاجــًا؟«، ثــّم ت

بمثابة تمهيد لإلجابة: »هل تعلم أن الجزائر 
هي السبب؟«.

تــقــول الــقــّصــة إن شــارلــكــان، وبــعــد هزيمته 
ع التاَج من على 

َ
في الجزائر سنة 1541، نز

رأسه، ورمى به إلى البحر وهو يقول: »أّيها 
ــضــيــف: 

ُ
 لــَحــمــلــك«. وت

ً
الـــتـــاج أنـــا لــســت أهــــا

»منذ ذلك الحني، ال يرتدي أيُّ ملٍك من ملوك 
إسبانيا تاجًا«.

ــأن »األســـطـــول  ــة بــ ــتـــداولـ ــة املـ ــروايــ نـــقـــرأ فـــي الــ
ــا  ــ ــــوركـ ــايـ ــ ــــق مـــــــن جـــــــزيـــــــرة مـ ــلـ ــ ــطـ ــ الـــــحـــــربـــــي انـ
العاصمة.  شــواطــئ  نــحــو  جهًا 

ّ
مت اإلســبــانــيــة 

لــكــن الــحــمــلــة اصــطــدمــت بــمــقــاومــة عنيفة من 
مأساوية  نهاية  وانتهت  الجزائريني،  البربر 
فوق  تطفو  شــوهــدت جثثهم  لإلسبان، حيث 
تل حوالي 

ُ
سطح البحر أليام بعد املعركة، إذ ق

مت أكــثــر مــن 250 
ّ
عشرين ألــف جــنــدي وتحط

سفينة حربية. واضطّر اإلمبراطور اإلسباني 
ــي عــن 8000 جــنــدي عــلــى شــواطــئ 

ّ
إلـــى الــتــخــل

ى من السفن«.
ّ
العاصمة، لعدم كفاية ما تبق

عدُم استناد الرواية، التي يجري تناقلها على 
نطاق واسع، إلى مصادر تاريخية، وتداولها 
فـــي فـــضـــاٍء ال يــخــلــو مـــن األخـــبـــار والــقــصــص 
 

ّ
الــزائــفــة واملــفــبــركــة، أو غــيــر الــدقــيــقــة عــلــى أقــل
تقدير، يجعاننا نتساءل عن مدى صّحتها.

بروتوكوالت 
في بيت اإلنشاء

في حين أن اللغة الدبلوماسية تطّورت في الضاد من ناحية الدقة والفاعلية. ازداد في 
الوقت نفسه سوُء استخدامها، إما بعدم توّفر كفاءات تواصلية لدى السياسيين 

بـ»اللغة  »األشقاء«. ومن »حسنات« ما اصطلح على تسميتها  باستعمالها ضد  أو 
الخشبية« تمكينها من عقد قمم عربية منتظمة، ولكن دون  نتائج

لماذا ال يضع الملوك 
اإلسبان تاجًا؟ حكايات 

تتداولها المواقع، بعض 
منها يتعلّق بمرور الملك 
شارلكان بالجزائر غازيًا منذ 

قرابة خمسة قرون

عن الجزائر وملوك إسبانيا من شارلكان إلى فيليبي السادس

المعجم الدبلوماسي كيف صارت 
أداة الفعل لغًة خشبية؟

يستمد المعجم 
الدبلوماسي صوره من 

التراث والقوالب الجاهزة

ملفوظاٌت تؤدي 
وظيفتها التواصلية 

بمجّرد اإلدالء بها

بقية  على  الغربية  المركزية  حكمت 
مفتقرًة  واعتبرتها  بالهامشية،  اللغات 
إلى مفردات تحيل على مقوالت العصر 
السياِسَييْن.  والفكر  الممارسة  ومراجع 
اللغوية،  الفوقية  هــذه  ــدت  ــأك وت
العربية،  حيال  الخصوص  وجه  وعلى 
نشأ  الذي  العربي  العالم  وضعية  بسبب 
تحرَّرت  إن  ما  متشرِذمة،  ُدوًال  وتنامى 
الثقافي،  والطمس  االستعمار  نير  من 
حتى دخلت عهود التبعية االقتصادية 
بين  تتأرجح  وظلت  الثقافي،  والضياع 

فظاظة التغريب وفوضى التعريب.

من يقول العصر؟

2425
ثقافة

فّواز حداد

قد تبدو هذه املداخلة وكأنها تنضح بالطائفية، فالنظام الذي رآه بعضهم 
الــطــوائــف، كأنه بــريء منها،  طائفيًا حتى العظم، يــحــّرم اإلتــيــان على ذكــر 
النعرات الطائفية،  أو ليس لها وجــود على اإلطــاق، واالتــهــام جاهز: إثــارة 
بعدما  املــاضــي،  مــن  أصبح  االستعمار  أن  مــع  االستعمار،  منها  ليستفيد 
أصبح محليًا، يرتكب جرائمه في وضح النهار وظام الليل، في السجون 

واملعتقات واملداهمات.
هذه نظرة شائعة، ال تعدم نصيبًا من الصحة، لكن بنظرة متمعنة، يتبّي 
لنا أن النظام ولو مّسته شبهة الطائفية، فهي غير مؤكدة، وذلك باإلحالة إلى 
األكثرية  تعير  وال  ط فحسب، 

ّ
بالتسل املهووسة  الحاكمة،  الرئاسية  العائلة 

عنى باستخدامها، واستغالها وتوظيفها 
ُ
وطوائف األقليات اهتمامًا، وإنما ت

قاعدة الستمراريتها، خاصة أنها تنشد البقاء إلى األبد.
تنصرف جهود النظام العلمانية إلى تذويب الطوائف كلها في طائفة واحدة، 
طائفة عبادة الرئيس، باالستناد إلى أيديولوجية »منحبك« تلك التي يدعو 
الفكرة وهشاشتها في بناء  إليها »املنحبكجية«، بالرغم من سخافة هذه 
الدول، إذ ال عاقة لها بالواقع وال السياسة، ما دام الدكتاتور عدو الشعب، 
والتاريخ،  والعقل  املنطق  الواقع في غفلة عن  هــذا تمضي على أرض  رغــم 
ــداد إلى  تــاريــخ ســوريــة الــتــي تخطت هــذه الــتــّرهــات منذ نشأتها. هــذا االرتــ
 ليتطّور إلى ما يدعى الحق اإللهي 

ً
عصور الخرافة والعبودية، أصبح مؤها

في السلطة، تكفله اإلعدامات وكتم األنفاس.
املــــرّوع أال يــكــون للثقافة فــي الــداخــل نصيب فــي الــتــصــدي لــظــاهــرة الــغــرام 
االستخباراتي بي الدكتاتور والشعب، وإنما لألسف في الدفاع عنها، حتى 
أنها أصبحت العصب الخفي في ثقافة الداخل السوري املغلوب على أمره، 
والدالئل أكثر من أن تحصى، فمثقفو الداخل، يمثلون التنوير والتقّدم ملجرد 
الــهــزء بــاألديــان ال يقتصر على طائفة، إنه  أنهم يــهــزأون بــاألديــان، مــع أن 
موضة العصر، تتجّدد دوريـــًا، هــذه املــرة للحط من اإلســـام. ما يــدل على 
املثقفون  العلمي. طبعًا،  بتقدمنا  الشبيه  أحرزناه،  الذي  االجتماعي  التقّدم 

اليساريون األكثر تقدمية ألحقوا الدكتاتور املحبوب بموكب الخالدين.   
لهم  العالم، يحق  الخارجي، ألنهم جزء من هذا  بالتدخل  السوريون  طالب 
العيش بكرامة في ظل القانون. وإذا كان التدخل الخارجي لم ينجح، فألن 
العالم ال يهتم بإنقاذ البلدان املظلومة، ففي حساباتهم أن أمورها ال يمكن أن 
يضبطها سوى دكتاتور، مهما كان مجرمًا، يقمع اإلرهاب، ولو كان سببه.  
الذين  الــروس  الخارجي اآلخــر فأبلى نجاحًا، وللمفارقة رعــاه  التدخل  أمــا 
لفظوا الشيوعية، واستعادوا األرثوذكسية، وأبطنوا املافياوية، أما اإليرانيون 
ــات الــتــدّيــن وحــمــايــة املــراقــد املــقــدســة؛ وكــاهــمــا يــقــودان تأهيل  فــرفــعــوا رايـ
ــدواع ســيــاســيــة بــحــتــة، وليذهب  ــ الــدكــتــاتــور، لــيــس ألســبــاب ديــنــيــة، وإنــمــا ل
السوريون إلى الجحيم، ما دام هناك عميل لهم على أرفع املستويات شره 
 به بطانة وسخة، ُيشترى والؤها باملال واملناصب والنفوذ.  

ّ
للسلطة، تحف

النظام،  يسايروا  لم  الــداخــل،  في  الحقيقيي  للمثقفي   
ً
إجــاال لننحن  اآلن، 

هؤالء أرفع من أن يكونوا من مثقفيه، إنهم مثقفون سوريون أحرار.

أيديولوجية »منحبك«

مشهد

فعاليات

 ،
ٌ
بليغة وهــي  التسمية،  هــذه  تستدعي  كما 

مقولة  تبعاتها  ومــن  القبلية،  اللحمة  قــيــَم 
أو مظلومًا«. ويندرج  أخـــاَك  ظاملًا  »انــُصــْر 
في إطار هذا االستمداد تضمني النصوص 
ــقـــاءات، حتى  ــلـ الــديــنــيــة فـــي الــخــطــابــات والـ
ــا يـــجـــعـــل الـــقـــول  ــ ــيــــة، وهــــــو مـ ــمــ ــر رســ ــ ــثـ ــ األكـ
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــعـــربـــي مــنــشــدًا إلــــى الــقــيــم 

هنًا بمرجعياتها. 
َ
الكاسيكية، مرت

وفـــي مــقــابــل هـــذا الــخــط الــتــقــادمــي، يشهد 
إلـــى املفاهيم  الــخــطــاب نفسه جــنــوحــًا  هـــذا 
انتشارًا  األوســع  الدولية  واملــبــادئ  الكونية 
في عصرنا الحديث، مهما تنّوعت األلسن، 
فـــعـــبـــارات مــثــل »طــبــقــًا لــلــقــانــون الـــدولـــي«، 
لم  أو »نعبر عن قلقنا«،  »نتابع عن كثٍب«، 
تعد تنتمي إلــى ثقافة مــحــددة، بــل صــارت 
ــتـــخـــدامـــات  ــألـــف مــــن اسـ ــتـ مـــلـــكـــًا مــــشــــاعــــًا، يـ
وعــــــامــــــات مـــشـــتـــركـــة بـــــني كـــــل الـــنـــاطـــقـــني 
الرسميني، وهو رصيد ال ينفك عن االغتناء 
التي تشيع  العبارات املنمطة  بفضل توالد 
فــي كــل الــلــغــات، ومـــن بينها الـــضـــاد، التي 

َعولم.  
ُ
دخلت عبرها إلى آفاق الخطاب امل

وقـــد قـــام قــســٌم كبير مــن هـــذا الــرصــيــد على 

ســيــكــون عــلــيــنــا الـــعـــودة إلـــى بــعــض املــراجــع 
التاريخية في محاولٍة للبحث عن إجابة لهذا 
الثاثمائة  »حـــرب  بكتاب  ولــنــبــدأ  الــتــســاؤل. 
سنة بني الجزائر وإسبانيا« لـ أحمد توفيق 
ق 

ّ
املدني، وهو أبرز مرجٍع باللغة العربية وث

نهاية  منذ  نشبت  الــتــي  الــحــروب  لتفاصيل 
ـــى نــهــايــة الــقــرن 

ّ
الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر وحـــت

الــثــامــن عــشــر، بــني إســبــانــيــا والــجــزائــر التي 
كانت، حينها، تحت الحكم العثماني.

ــنـــوان »غــــــزوة شـــارلـــكـــان الــصــلــيــبــيــة  تــحــت عـ
 لحملة 

ً
ــدنـــي فـــصـــا ــبـــرى«، ُيـــخـــّصـــص املـ ــكـ الـ

شارلكان، أو شارل الخامس )1500 – 1558(، 
على مدينة الجزائر، والتي أمّده فيها »البابا 
ا الثالث بعوٍن أدبي عظيم، عاوة عن 

ّ
يوحن

ــاّدي، إذ نشر فــي الــبــاد األوروبــيــة  الــعــون املــ
الحملة  أن هــذه  ُيعلن فيه  أمــرًا بابويًا،  ها 

ّ
كل

 
ّ

كل  صليبية، وأن من واجــب 
ٌ
إنما هي حملة

مؤمٍن باملسيح مخلٍص للنصرانية، أن ينضّم 
إليها، وأن يشارك في محاربة »الكافرين««.

 عن الحملة، من 
ً
ينقل الكتاب تفاصيل كثيرة

بينها املفاوضات التي أجراها شارلكان، قبل 
بدئها، مع خير الدين بربروس في استامبول 
)إسطنبول(، بواسطة رسٍل سرّيني، إلقناعه 
ــن الــســلــطــان الــعــثــمــانــي مــقــابــل  ــي عـ

ّ
بــالــتــخــل

تعيينه مــلــكــًا عــلــى كــامــل الــشــمــال اإلفــريــقــي 
تابعًا إلسبانيا. 

آلـــيـــة الــتــرجــمــة الــحــرفــيــة والــتــعــريــب لــهــذه 
مقولة  نــأخــذ  أن  ويكفي  والــصــور  املفاهيم 
والــتــي صــارت  إرهــابــي«،  »التنديد بهجوم 
دة، يكتفي  جملها وأدواتها َمسكوكة ومعبَّ
ــدٍق أو  الــدبــلــومــاســيــون بــتــكــرارهــا دون صــ
 »الـــواجـــب الــدبــلــومــاســي« 

َّ
إبــــــداٍع، فــقــط ألن

يقتضي التنديد في حالة حصول مثل هذه 
الهجمات.   

ومــع تــراكــم هــذه الــعــبــارات املــكــررة، صــارت 
التكلس  إلــى  تنزع  العربية  الخشبية  اللغة 
ــــي أداة  ــة جـــــوفـــــاء، هـ ــيـ ــقـ ــوافـ ــيـــغ تـ حــــــول صـ
عــمــل رتــيــٍب، يحيل عــلــى مــجــال تعبيري ال 
مرجعية حقيقية له. وإنما هو استخداماٌت 
تـــقـــال ملـــجـــرد ذر الـــرمـــاد فـــي الـــعـــيـــون. ومــن 
أشــهــر مـــا شـــاع فـــي أيــامــنــا عـــبـــارة: »الــنــأي 
بالنفس« التي صارت تكررها كل األطراف 
املتصارعة، وخصوصا في لبنان، من أجل 

تبرير مواقفها. 
ومــع احــتــداد األزمــــات العربية والــخــافــات 
ــًا، ال يــســعــنــا  ــم تـــهـــدأ يــــومــ الــبــيــنــيــة الـــتـــي لــ
التي  الضاد  على حكمة  التنصيص  ســوى 
اســتــطــاعــت بــفــضــل مــعــجــمــهــا وتــراكــيــبــهــا 

ومــجــازاتــهــا أن تــوفــر لــلــقــادة الـــعـــرب، وهــم 
ــاحـــة، مــا  ـــهـــم الـــفـــصـ

َ
الــــذيــــن ال تــــعــــوز بـــعـــض

ــون خــافــاتــهــم الـــحـــادة ويــســتــرون 
ّ
بـــه يــغــط

أطرف  ومــن  اإلقليمي.  وتنافسهم  تنازعهم 
»حــســنــات« الــلــغــة الــخــشــبــيــة الــعــربــيــة أنها 
تــمــّكــنــهــم مـــن عــقــد الــقــمــم الــعــربــيــة، بــشــكــٍل 
مــنــتــظــٍم، ولــكــن دون الـــخـــروج بــأيــة نــتــائــج 
التي يبدع كاتبوها  ســوى هــذه الخطابات 
ــو كــان  فـــي تــصــويــر الــــواقــــع الـــعـــربـــي كــمــا لـ
ملتحمًا في حني أنه عميق الشروخ. وتجدر 
هــنــا مــاحــظــة الـــفـــرق بـــني الــخــطــبــاء الــعــرب 
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن 
الذين كانوا يبدعون في ارتجال الخطابات 
الحالية  الخطابات  وبني  لألزمات،  تخفيفًا 
تــصــاغ بشكل مسبق وتميل  الــتــي صـــارت 
املفارقة تكمن  التقنية والجفاف. ولعل  إلى 
ــّورت في  ــطــ فـــي أن الــلــغــة الــدبــلــومــاســيــة تــ
والثراء.  والفاعلية  الدقة  ناحية  من  الضاد 
ازداد ســوُء استخدامها،  الوقت،  وفي نفس 
ــاءات تـــواصـــلـــيـــة لـــدى  ــفــ ــــر كــ

ّ
ــا بـــعـــدم تــــوف ــ إمـ

السياسيني أو باستعمالها ضد »األشقاء« 
قبل أي طرف آخر.

إطاللة
تصويب

رضا براهني

ــْوَبــن شــوبــان واحــد 
َ

الــبــيــانــو تــتــش
خلف البيانو ونحن ال نسمع

ونحن ال نسمع
ونحن ال نسمع
ونحن ال نسمع

ونحن ونحن ونحن ونحن ال
نسمع ونحن نسمع ونحن ال

واحــد  ال نسمع وشــوبــان  نسمع 
ــْوَبــن 

َ
خــلــف ال نــســمــع الــــذي يــتــش

الذي ال
و
و

ونحن ال نسمع ع ع ع ع عـ
ـــــْوَبـــــن شــــوبــــان 

َ
خــــلــــف نـــــوتـــــتـــــش

ْوَبن شو وبان شوبان
َ

اليتش
ْوَبن 

َ
اليتـ اليتـ اليتـ اليـ اليتشـ يتش

والــذي نحن نسمع النسـ م م م ع 
ع.

)شــاعــر إيــرانــي أذري مــن مواليد 
تــبــريــز،  مـــديـــنـــة  فــــي  عـــــام 1935 
ــلـــة  ويــــقــــيــــم مــــنــــذ ســــــنــــــوات طـــويـ
ــي الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة. تــعــكــس  فــ
قــصــيــدتــه »مــوســيــقــى« اشــتــغــاال 
ــغــويــًا وإيـــقـــاعـــيـــًا فــــريــــدًا، قــدمــتــه  ل
أيــضــًا قــصــيــدتــه الــطــويــلــة »دف« 
هذه  فــي  نشرناها  أن  التي سبق 
الـــصـــفـــحـــة. مــــن بــــي مــجــمــوعــات 
ــة: »غــــــــزالن  ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ بـــــراهـــــنـــــي الـ
و»ليل  املدينة«  و»الغابة  الحديقة« 
الــنــهــار« و»مــأســاة  مــن منتصف 
تــحــت الـــشـــمـــس« و»الــــــــوردة على 
مدى القمر« و»ظل الله« و»األحزان 
الكبيرة« و»خطاب إلى الفراشات« 
أبرز  من  األخيرة هي  واملجموعة 
املجموعات الشعرية التي صدرت 
كتب  كــمــا  التسعيني.  الــعــقــد  فــي 
دراسات نقدية في الكتابة الحديثة 
الــذكــوري، وروايــات  التاريخ  ونقد 
تركت أثرها على الساحة األدبية 
في إيران، وفي الشعراء الشباب.  
ترجمة عن الفارسية: 
حمزة كوتي(

تنطلق بعد غٍد الخميس الدورة العشرين من المهرجان الدولي للعود على مسرح تاج في البحر
»سينما إسبنيول« في تطوان، والتي تتواصل حتى الثالث عشر من الشهر الجاري. من 
من  )الصورة(  الجندي  طارق  ورباعي  الصين،  من  شنكدو  المشاركة؛  الفرق  بين 

األردن، وسافاك أزكوك من تركيا، ومجموعة فرات قدوري من العراق.

الموسيقى  تظاهرة  فعاليات  تتواصل  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثاني  غاية  إلى 
تونس  في  الثقافة«  »مدينة  في  أمس  من  أوّل  افتتحت  التي  الجديدة  العربية 
خشيش  ريما  المشاركين:  من  واألوبرا«.  الموسيقى  »قطب  من  بتنظيم  العاصمة 
األردن،  من  نحاس  ومكادي  فلسطين،  من  موسى  وسناء  لبنان،  من  )الصورة( 

ومحمد الهادي العقربي من تونس. 

في »مكتبة قطر الوطنية«، تستمر فعاليات المعرض الدائم للمكتبة التراثية الذي 
يحتوي عشرات النصوص والمخطوطات النادرة المرتبطة بتاريخ الحضارة اإلسالمية، 
يتضّمن  كما  العربية،  للمنطقة  قديمة  فوتوغرافية  وصورًا  ومعّدات  وأدوات 
كتابات الرّحالة والمستكشفين الذين زاروا الخليج على مرّ القرون، تضّم المجموعة 

أربعة آالف مخطوط، و26 ألف كتاب، و1300 خريطة، و30 ألف صورة.

محاضرة  الثالثاء  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  ريبا  برتراند  الفرنسي  الباحث  يلقي 
بعنوان الخليل: المدينة والذاكرة في »المركز الثقافي الفرنسي« في عّمان. يسلّط 
المحاضر الضوء على تاريخ الحرم اإلبراهيمي كما يبرز الخصائص األساسية التي شّكلت 

الهوية الثقافية للمدينة الفلسطينية المميّزة القابعة تحت االحتالل. 
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حروفية لـ نجا مهداوي، من مقتنيات منظمة »يونيسكو«

موسيقى

»شارلكان ]شارل 
الخامس[ طفًال«، 
لوحة لـ جان فان 
بيرز، 1879

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



كتب
26

محمد األسعد

في كتاب صادر حديثًا يترافق مع 
مــرور نصــف قرن علــى انتفاضات 
والعماليــة،  الطالبيــة   ،1968 عــام 
واالحتجاجيــة املناوئــة للحــرب فــي فيتنــام، 
األعــراق  بــن  باملســاواة  املطالبــة  والحــركات 
لــكل  بعامــة  واملتحديــة  الجنســي،  والتحــّرر 
صاحبــه  يقــّرر  القائمــة،  الســلطات  أشــكال 
املــؤرخ البريطانــي ريتشــارد فينن إعادة بناء 
ما يسميه ذاك العالم املفقود، ويبدأ بمالحظة 
»أن كل السالســل الجبليــة البــارزة اختفــت«، 
ظمــًا 

ُ
 مــا كانــت فــي أيامهــا ن

ّ
ويعنــي بذلــك أن

منيعة، مثل االتحاد السوفييتي وصن ماو، 
انهــارت أو غّيــرت أشــكالها بحيــث صــار مــن 
املتعــذر تبّينهــا، ويعيــد تكــرار ما ســبق لعدد 
من منظري النظم الرأسمالية التشديد عليه، 
أي اختفــاء األيديولوجيــات أيضــًا، التــي هــي 
بحــد ذاتهــا دعايــة أيديولوجيــة ألنهــا تكّرس 

ضمنًا وحدانية أيديولوجية أصحابها.   
إذا أضفنــا هــذه املقدمــة الدالــة إلــى مــا يشــير 
االحتجــاج  الطويــل:   68 »عــام  العنــوان  إليــه 
الســطور  منــذ  نكتشــف  وأعــداؤه«،  املتطــرف 
األولى أن هذا املؤرخ رغم غزارة اإلحصائيات 
والبيانات التي يأتي بها، يضع نصب عينيه 
ليس بناء عالم مفقود حقيقة بل إعادة رواية 
قصــة يمكــن أن نجــد لها نســخًا في عدد كبير 
من املصادر، ســواء كانت بأقالم بعض أبطال 
هذه االنتفاضات أو بأقالم أبنائهم، أو بأقالم 
مــن يعتقــدون أن روح تلــك الســنوات لــم تمــت، 
أشــكال  فــي  وظهــرت  وتنّوعــت  عــت 

ّ
توز وإن 

جديدة في زمننا الراهن. 
هــذا، نجــده يضــع نســخته  وفــي ضــوء كل 
 تقريبــًا كل ما يخطر 

ً
الخاصــة بــه، متجاهــال

بالبــال مــن نســخ، بــل ويبرهــن علــى صحــة 
أحكامه وآرائه باللجوء إلى ما يمكن أن يعّد 
أحــد ألــّد أعــداء هــذه الحــركات االحتجاجيــة 
بعدًا عن أي موقف نزيه؛ أي أجهزة الشرطة 
بمختلــف  املخابــرات  وتقاريــر  القمعيــة 

أنواعها.   
ولكــن قبــل أن نأخــذ ملحــات عــن هــذا الكتــاب 
مــن املناســب أن نذّكــر بمــا يعنيــه ذلــك العــام 
الــذي لــم يكــن »أوروبيــًا« أو »أميركيــًا« فقــط 
كمــا قــد يتصّور بعض النــاس، وكما تصّور 
هــذا املــؤرخ البريطانــي، بــل كان عامًا ذا أفق 
»عاملي« بكل ما تعنيه كلمة األفق من اتساع 

وشمول. 
عّبــر هــذا العــام املتمّيــز عــن نفســه فــي التحية 
الشهيرة، تحية »القوة السوداء« التي أعلنها 
األفريقيــان، تومــي  األميركيــان/  الرياضيــان 
ســمث وجــون كارلــوس، في أوملبياد املكســيك 
للمخــرج  »إذا«  فيلــم  وفــي   ،1968 عــام  فــي 
 )1994-1923( آندرســن  لندســي  البريطانــي 
التعليــم  نظــام  مــن  مــّرة  ســخرية  الســاخر 
اإلنكليــزي فــي شــخصية طالــب يقــود ثــورة، 
أيقونــة  إلــى  تحولــت  التــي  الصــورة  وفــي 
كوهــن- دانيــال  الفرنســي  الطالبــي  للزعيــم 
ــر في وجه شــرطي من فرقة 

ّ
بانــدت وهــو يكش

مكافحة الشــغب في باحة جامعة الســوربون. 
وبالطبــع ترافــق هــذا مع موجــات احتجاجية 
حاشــدة مــأت الشــوارع وإضرابــات عماليــة 
ومــع حركــة  تقريبــًا،  الغــرب  فــي كل عواصــم 
ســفر وتنقل لجماعات شــبابية بن العواصم 
من مختلف الجنسيات كان يمكن مشاهدتها 
فــي  أو  الطــرق،  مفــارق  وعلــى  الســاحات  فــي 

مخّيمات مرتجلة. 
لــم يكــن مــن الســهل القبــض علــى جوهــر هذا 

العــام، كانــت عــدة أشــياء مجتمعــة فــي وقــت 
واحد معًا؛ كان هناك تمّرد جيل من الشــّبان 
علــى الشــيوخ، وهنــاك ثــورة سياســية علــى 
العســكرية الغربيــة ورأســماليتها، ورمزهــا 
تحديــًا  وكان  األميركيــة،  املتحــدة  الواليــات 
اليســارية  لأحــزاب  داخليــًا  أيديولوجيــًا 
الســائدة، وتمــّردًا فرديــًا ثقافــّي االتجاه على 
التقليديــة،  البرجوازيــة  والقيــم  األعــراف 
ديموقراطيــًا  طموحــًا  كان  هــذا،  مــن  وأكثــر 
نحــو املزيــد مــن الشــفافية وفــرص املشــاركة 

في القرار السياسي. 
جــّو هــذا االنتفــاض الصاخــب الــذي وصلــت 
أصداؤه إلى الوطن العربي آنذاك، وليس إلى 
العواصــم الغربيــة فقــط، يحاول كتــاب املؤّرخ 
البريطاني، على رغم أهميته التســجيلية في 
عــدد مــن املواطــن، تجاهــل الصــالت املتبادلــة 
بن حركاته االحتجاجية بوجوهها املتعددة 

علــى صعيــد عاملــي، ويقــّرر أن هــذا التواصــل 
ويختــار  واقعيــًا«،  وليــس  مظهريــًا  »كان 
 لبحثــه يقصــره علــى الواليــات املتحــدة 

ً
حقــال

وفرنسا وبريطانيا وأملانيا.
ويقــوم فــي هــذا الحقــل بجهــد منظــم لتقديــم 
فيدفــع  أعدائــه.  نظــر  وجهــة  مــن   1968 عــام 
حــركات  خصائــص  إحــدى  إن   

ً
مثــال بالقــول 

مــع  تعايشــها  عالقــة  كانــت  االحتجــاج 
مــن  فــكان كل واحــد  معارضيهــا املحافظــن، 
الطرفــن يعيــش علــى الصــورة العدائيــة التي 

صنعها لآلخر. 
ويســود هــذا الطابــع كمــا يبــدو منــذ البدايــة 
»الحــزب  تشــكيل  وهــي  منهــا،  ينطلــق  التــي 
االشــتراكي الفرنسي املوّحد« )1960( وصواًل 
رئيســًا  ماكــرون  إيمانويــل  انتخــاب  إلــى 
لفرنسا )2017(. ويأخذ بقول شرطي فرنسي 
يــرى أن »الطلبــة الفرنســين كانوا يتصّرفون 

بدافع التلذذ بالتخريب«.  
كانــت  تنويــرًا  الكتــاب  صفحــات  أكثــر  أن  إال 
كمــا  األحــداث  ســرد  إلــى  املؤلــف  يلجــأ  حــن 
تبدو في أعن أبطالها أنفسهم. فينقل القارئ 
»بيركلــي«  فــي  الطالبــي  الحــراك  مواقــع  إلــى 
األميركيــة، و»نانتيــر« الفرنســية، و»الجامعة 
جماعــات  تنشــط  حيــث  برلــن،  فــي  الحــرة« 
أساســية مثــل حركــة »طلبــة مــن أجــل مجتمع 
الســود«،  »الفهــود  وحركــة  ديمقراطــي«، 
إلــى  مــارس«. ويقــدم باإلضافــة  و»حركــة 28 
هــؤالء تجــارب نشــطاء على مســتوى القواعد 
الكويكــرز  Grassroots، مثــل طائفــة  الشــعبية 
والنقابيــن  والتروتســكين  واملاويــن 
ضّمــوا  النســوية،  والحــركات  والفوضويــن 

جهودهم إلى جهود الطلبة. 
أو  الكتــاب،  نواقــص  إحــدى   

ّ
تظــل ذلــك  ومــع 

مواطــن ضعفــه، رؤيتــه املركــزة ملــا يحــدث فــي 
داخــل حقلــه املحــدد الــذي أشــرنا إليــه، مبعــدًا 
األفــق العاملــي الــذي كان فــي قلــب انتفاضــات 
أخــذه  كمــا  عليــه،  نأخــذه  وممــا   .1968 عــام 
بعــض مــن كتــب تعليقــًا حولــه، أنــه ال يأخــذ 
الكبــرى  الطالبيــة  االنتفاضــة  اعتبــاره  فــي 
فــي »مكســيكو«، وال يلتفــت إلــى الروابــط بــن 
الحــركات األوروبيــة واألميركيــة وتضامنهــا 
فــي معــارك الدفــاع عــن املهاجريــن، وال كفــاح 
عالــم الجنــوب السياســي، واملؤثــرات الفكريــة 
فــي  التــي تتجــاوز الحــدود، والتــي ســاهمت 
تأســيس حــركات هنــا وهنــاك، مثــل أثــر فكــر 
مــاو تســي تونــغ وغيفــارا وفرانتــز فانــون في 
أثــر  الســود« وليــس  »الفهــود  تشــكيل حركــة 

»مالكولم أكس« فقط. 
الخــاص  الفصــل  فــي  حتــى  أنــه  نجــد  كمــا 
الضحالــة  مــن  حــدًا  منظــوره  يبلــغ  بفرنســا، 
إلــى درجــة أنــه ال يشــير إال بالــكاد إلى حربها 
االســتعمارية فــي الجزائــر، مع أن هذه الحرب 
تقــّدم خلفيــة بحثيــة بالغــة األهميــة فــي فهــم 
ملــاذا كان املحتّجــون فــي 1968 ينظــرون تلــك 
النظــرة املليئــة باالحتقــار إلــى رمــوز الســلطة 
وشــرطة،  وجيــش  حكومــة  مــن  الفرنســية 
باريــس  شــوارع  فــي  املحتّجــون  كان  وملــاذا 
يســتحضرون مجــزرة محطــة متــرو شــارون 
فيهــا  هاجمــت  التــي   )1961( الباريســية 
الشــرطة الفرنســية مظاهــرة يســارية وقتلــت 
فيها ما يقارب الـ200 جزائري كانوا يحتّجون 
على نشــاط منظمة الجيش الفرنســي السرية 

وفظائعها في الجزائر. 
هــل يمكــن ملــؤرخ أن يتجاهــل أن الصــراع ضد 
والجزائــر  فيتنــام  فــي  الفرنســي  االســتعمار 
فــي  وأميــركا  وأوروبــا  فرنســا  لشــّبان  أظهــر 
الســتينيات كم هو ســهل أن تتالعب الســلطة 
الغربيــة،  الديمقراطيــة  بالنظــم  السياســية 
بالســهولة  تنســاق  أن  يمكــن  أنهــا  وكيــف 
نفسها إلى القتل الجماعي باسم ما تسميها 

»املصلحة الوطنية«؟
صحيح أن الكثير تغّير منذ ذلك الزمن، وأن 
ديموقراطيــات الغــرب التــي ترنحــت في عام 
1968 تحــت ثقــل تراثهــا االســتعماري الــذي 
مــا زالــت تواصلــه، تــكاد تقــف علــى أقدامهــا 
التضاريــس  طبيعــة  تبّدلــت  أن  بعــد  اآلن 
السياســية، ولــم تختــف كما يقول ريتشــارد 
تــراث  أن  أيضــًا  الصحيــح  أن  إال  فينــن، 
مفعولــه  زال  مــا  االحتجاجــي  الســتينيات 
ساريًا على شكل حركات ذات قواعد شعبية 

واحتجاجية أيضًا. 

حين ترنحت 
»ديموقراطيات« الغرب

68 لم يكن »أوروبيًا« 
أو »أميركيًا« فقط كما 

توّهم المؤلف

تراث الستينيات 
االحتجاجي ما زال 

مفعوله ساريًا إلى اليوم

فــي تونــس كتــاب  املتوســطية«  »الــدار  صــدر حديثــا عــن 
التونســي  للباحــث  أرى«  التــي  ليبيــا  رأيــت..  التــي  »ليبيــا 
ــاس، الــذي ينطلــق مــن إشــكالية محورية حول 

ّ
املنصــف ون

إمكانيــة القطــع علميــا مع القراءة »األزموية« ملرحلة ما بعد 
2011 فــي ليبيــا واالنطــاق نحــو مرحلة جديــدة؟ وما هي 
املــوارد التاريخيــة واالجتماعيــة والسياســية واالقتصادية 
والقيميــة التــي يملكهــا املجتمع الليبي والتــي تؤهله إلعادة 
البناء وتجاوز حالة اإلخفاق؟ ينقسم الكتاب إلى فصلني، 
املجتمــع  فــي  والعنــف  واإلخفــاق  األزمــة  »جــذور  همــا 

ّ
أول

شــروطها  الجديــدة:  الليبيــة  »املدنيــة  وثانيهمــا  الليبــي«، 
ومتطلباتها وكيفية إعادة البناء«.

»العــراق الجغرافــي: مطالعــات وافيــة فــي األدب الجغرافــي 
العربــي- اإلســامي« عنــوان الكتــاب الصــادر حديثــا عــن 
»دار الفارابــي« للباحــث العراقــي آوات اســعدي، الــذي يعود 
فيــه إلــى أصــول مفــردة »العــراق« ومعانيهــا وتطــّور هــذه 
ــت 

ّ
التســمية فــي العصــور القديمــة، وهــي املســألة التــي ظل

حاضــرة حتــى العصــر الحديــث فــي التنظيــر السياســي 
ف 

ّ
واالجتماعــي حــول أرض الســواد والجزيــرة. يتتّبــع املؤل

الجغرافــي  األدب  فــي  التســمية  لتلــك  الجغرافيــة  الحــدود 
العربــي اإلســامي منــذ بدايــة الحضــارة اإلســامية لغايــة 
املصطلــح  نشــأة  وتحليــل  ميــادي،  عشــر  الرابــع  القــرن 

وسياقاته املعرفية والعلمية.

يعــود الباحــث علــي عبــد الحليــم علي في دراســته »مفهوم 
الشــر فــي مصــر القديمــة«، الصــادرة حديثــا عــن »الهيئــة 
ــح 

ّ
توض عديــدة  نصــوص  إلــى  للكتــاب«  العامــة  املصريــة 

اعتبروهــا  حيــث  للفوضــى،  القدمــاء  املصريــني  كراهيــة 
الخلــق«، وعّبــروا عنهــا بكلمــة بليغــة هــي  »انتكاســة فــي 
كلمة »إســفت« التي تعني »جميع الشــرور والفســاد«، كما 
ص من هذه الفوضى، 

ّ
عددت تلك النصوص وســائل التخل

سواء على املستوى السياسي أو االجتماعي أو األخاقي 
أو حتــى املســتوى الكونــي. يقــّدم الكتــاب عرضــا تحليليــا 
ألفــكار املصريــني القدمــاء حــول بنيــة الشــر وتمظهراتهــا، 

وما يندرج تحتها من معان ودالالت.

فــي كتابــه الجديد »الدولــة واملجتمع.. هاك القرى وازدهار 
املدن« الصادر عن »دار الساقي« في بيروت، ُيكمل املفكر 
الســوري محمد شــحرور مشــروعه الذي ابتدأه في إعادة 
املركزيــة للخطــاب القرآنــي عبــر تنــاول جملــة مــن املفاهيــم 
املؤسســة للدولــة واملجتمــع، فــي محاولــة الســتقراء الواقــع 
العربــي بعــد زمــن طويــل مــن الجمــود واالنغــاق الفكــري، 
حيــث يطــرح مســائل مثــل: الحريــة بــني املفهــوم والتطبيــق، 
وأزمة الديمقراطية قديما وحديثا، واالستبداد في مجتمع 
أحادي يحمل بذور هاكه في ذاته، وكيف يعطي األسباب 
االســتعمار  إلــى  بالنســبة  الحــال  كمــا  ــل، 

ّ
للتدخ للخــارج 

ل.
ّ
وغيره من أشكال التدخ

تحــت عنــوان »بيكاســو كوكتــو: مراســات 1963-1915« 
الشــاعر  مراســات  مؤخــرًا،  »غاليمــار«  دار  أصــدرت 
والكاتــب املســرحي مــع أحــد أهــم فنانــي القــرن العشــرين، 
ضمــن سلســلتها »فــن وفنانــون«. تتضّمــن الرســائل بــني 
-1889( كوكتــو  وجــان   )1973-1881( بيكاســو  بابلــو 

وتعليقــات  نــادرة  تخطيطــات  منهــا  وثيقــة   450  )1963
ومشــاريعهما  الفنيــة  املــدارس  حــول  بينهمــا  متبادلــة 
الخاصــة وحياتيهمــا، وتنتهــي هــذه الرســائل بعــام رحيــل 
بــني  التعــاون  األولــى قصــة  املراســات  تتضمــن  كوكتــو. 
كوكتــو وبيكاســو فــي عرض »موكــب« )1917( الذي كتبه 
 لفهم 

ً
األول وصّمم أزياءه الثاني. تعتبر املراســات مدخا

تلك الحقبة فنيا وثقافيا. 

»متاعب في القبيلة«، كتاب ألستاذ العلوم السياسية دوف 
واكســمان، صــدر حديثــا ضمن منشــورات »برينســتون« 
ويتنــاول التحــول الــذي يحــدث داخــل يهــود أميــركا تجــاه 
»إسرائيل«. يلفت الكاتب إلى أن أعدادًا متزايدة من اليهود 
األميركيــني أصبحــوا أقل رغبة في دعم »إســرائيل« وأكثر 
هــذا  داخــل  الجــدال  أن  ويــرى  اســتعدادًا النتقادهــا علنــا. 
املجتمــع، خاصــة فئة الشــباب، أصبــح مختلفا أكثر من أي 
وقــت مضــى حــول السياســات اإلســرائيلية، وزاد التعبيــر 
يــرى  للفلســطينيني«.  إســرائيل  »معاملــة  مــن  القلــق  عــن 
الكاتــب أن حقبــة جديــدة مــن الصــراع األميركــي اليهــودي 

على إسرائيل تحل محل عصر التضامن القديم. 

»جمهورية الحروف العربية: اإلسام والتنوير األوروبي«، 
عنــوان الكتــاب الصــادر حديثــا عن »هارفــارد« من تأليف 
فــي  الثقافــة  تاريــخ  فــي  املتخّصــص  بافيــاك،  ألكســندر 
أوروبــا. يعــود الكتــاب إلــى القرنــني الســابع عشــر والثامــن 
عشــر، والكيفيــة التــي وضعــت بهــا جماعــة مــن العلمــاء 
للحضــارة  الحديــث  الغربــي  للفهــم  األســاس  املســيحيني 
اإلســامية. يتنــاول الكاتــب كيــف قــّدم هــؤالء أول ترجمــة 
باســتخدام  اإلســامي  التاريــخ  وكتبــوا  للقــرآن،  دقيقــة 
الكاثوليــك  املثقفــني  تأثــر  ويكشــف  العربيــة،  املصــادر 
التنويــر  علــى  ذلــك  وانعــكاس  باإلســام  والبروتســتانت 

األوروبي خصوصا في الترجمات من العربية. 

»مــا بعــد الكولونياليــة« كتــاب املفكــر البريطانــي روبــرت 
يونــغ صــدر عــن »دار الحوار« بنســخة مــن ترجمة عدنان 
حســن. يلتفــت الكتــاب إلــى التاريــخ الثــوري للعالــم غيــر 
الهيمنــة  إلطاحــة  قــرون  منــذ  املســتمر  وكفاحــه  الغربــي 
الغربيــة، منــذ بدايــة القــرن الثامــن عشــر وحتــى النصــف 
األخيــر مــن القــرن العشــرين. ويقــف عنــد »نظريــة ما بعد 
الكولونياليــة«  وكيــف أظهــرت هــذه أصواتــا ثقافية مؤثرة 
أوروبــا  عليــه مجتمعــات  أقامــت  الــذي  األســاس  تتحــدى 
وأميــركا الشــمالية تمثياتهــا لنفســها ولآلخــر، والتاريــخ 
وفقا لوجهة نظرها. يعود الكتاب ألعمال املفكرين إدوارد 

سعيد والجامايكي ستيوارت هول وآخرين.

لم تصل احتجاجات 1968 إلى نهايتها كما يحاول ريتشارد فينن اإليحاء 
نهاية  حتى  ترّف  روحها  ظلّت  مفاعيلها.  تواصلت  بل  كتابه،  في 
العقد، ثم تواصلت في السبعينيات وبعدها. هي ال تشبه غليان عام 
احتجاج  لتراكم  مركزية  نقطة  إلى  أقرب  هي  بل  أوروبــا،  في   1848
وإن  اآلن،  حتى  يحدث  زال  ما  فكري  لتغيّر  رمزيًا  بيانًا  أو  األمد،  طويل 

اتخذ أشكاًال مختلفة، في كل القارات تقريبًا، كما كان كذلك بداية.

ما زال يحدث

نظرة أولى

مؤرخ بريطاني ينظر إلى الوراء

يروي  وأعداؤه«،  المتطرف  االحتجاج  الطويل:   68 »عام  كتاب  في 
المؤرّخ البريطاني ريتشارد فينن قصة مختلفة عن النسخ المعروفة، 
غير أنه يتجاهل الصالت المتبادلة بين الحركات االحتجاجية بوجوهها 

المتعددة على صعيد عالمي خالل هذا العام

من إحدى المواجهات بين الطلبة والشرطة، باريس 14 مايو 1968 )ريغ النكاستير(
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قال أندريس إنييستا، قائد والعب وسط 
برشلونة، بعدما خاض املباراة األخيرة له في 

»كالسيكو األرض« أمام ريال مدريد، إنه »استمتع 
باملباراة منذ الدقيقة األولى«، مؤكدًا أنه يشعر 

بالرضا عن أداء الفريق السيما في الشوط الثاني 
 بعشرة العبن. وقال إنييستا: 

ً
الذي لعبه كامال

»يجب تهنئة الفريق على املجهود الذي قدمه، 
وواصلنا الحفاظ على هدفنا بإنهاء الليغا بدون 

خسارة أي مباراة«.

حسم فريق كارديف سيتي رسميًا صعوده إلى 
الدوري اإلنكليزي املمتاز بعد تعادله السلبي  
مع ضيفه ريدينغ وهزيمة فولهام على ملعب 

بيرمنغهام سيتي بنتيجة )3 - 1( في آخر جوالت 
دوري الدرجة األولى. وبذلك يعود كارديف 

سيتي لدوري األضواء ألول مرة منذ هبوطة من 
البريمييرليغ في موسم )2013-2014( بعد أن 

أنهاه في ذيل الترتيب، وذلك بعد أن حل وصيفًا 
لفريق وولفرهامبتون واندررز.

فاز الفرنسي ريشار جاسكيه على التشيكي 
توماس بيرديتش بمجموعتن بدون رد )6 - 4( 
و)6 - 2( في الدور األول لبطولة مدريد للتنس. 

وأقصى جاسكيه بهذه الطريقة أحد أكبر 
املرشحن للفوز ببطولة مدريد ذات األلف نقطة 

التي تلعب على األراضي الرملية. وحقق جاسكيه 
فوزه بعد  76 دقيقة ليقصي التشيكي الذي وصل 
لنهائي مدريد في عام 2012 ونصف نهائي نفس 

البطولة في أعوام 2006 و2013 و2015.

إنييستا: استمتعت 
بمباراة »الكالسيكو« 
منذ الدقيقة األولى

كارديف سيتي 
يحسم تأهله للدوري 

اإلنكليزي الممتاز

جاسكيه يقصي 
بيرديتش من الدور األول 

لبطولة مدريد

أكد المدرب 
الفرنسي زيدان 
أن إصابة النجم 
البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو ال تدعو 
إلى القلق ألنها 
طفيفة، وأكد 
أن العبه لن يغيب 
عن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، 
بعد أسبوعين 
من اآلن، أمام 
فريق ليفربول 
اإلنكليزي. وقال 
زيدان: »أنا لست 
قلقًا على 
النهائي، سنجري 
له الفحصوات 
ونُحدد مدة 
رونالدو لن يغيب عن نهائي دوري األبطال )جوسيب الغو/Getty(الغياب«.
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رياض محرز سجل 
عشرة أهداف وصنع 

ثمانية في الموسم

بورتو يحتفل بلقب الدوري البرتغالي رسميًا بثنائية 
في شباك فييرنسي

للمرة  املوسم  لهذا  القدم  لكرة  البرتغالي  الــدوري  بالقب  تتويجه  بورتو  أكد 
الـــ28 في تاريخه بعدما فــاز )2 - 1( على ضيفه فييرنسي ضمن الجولة 
الـ33 وقبل األخيرة من املسابقة. سجل »التنانني« هدفا في كل شوط حيث 
افتتح سيرجيو أوليفيرا باب التسجيل في الدقيقة 37 ، قبل أن يزيد املهاجم 
بينما سجل   .59 الدقيقة  في  ثــان  بهدف  الغلة  براهيمي  ياسني  الجزائري 
خوسيه أدولفو فالنسيا هدفًا شرفيًا للضيوف في الدقيقة األخيرة من عمر 
اللقاء. وكان بورتو توج باللقب قبل أن يلعب املباراة بعد تعادل سبورتنغ 
لشبونة وبنفيكا سلبيا في »الديربي« وهو ما جعلهما على بعد 4 نقاط منه 

قبل جولة من النهاية.

روما يفوز على كالياري بهدف نظيف
فاز روما على مضيفه كالياري بهدف نظيف في الجولة الـــ36 من الدوري 
اإليطالي لكرة القدم باملباراة التي احتضنها ملعب سانت إيليا. جاء هدف 
املباراة الوحيد عقب مرور ربع ساعة على انطالقها وحمل توقيع سينغيز 
أوندير. وبهذا الفوز رفع النادي العاصمي رصيده إلى 73 نقطة في املركز 
الثالث بينما تجمد كالياري عند 33 نقطة في املركز الـ18 ليتعقد وضعه قبل 

جولتني على نهاية املسابقة.

ليون يفوز على تروا في الدوري الفرنسي 
ويؤكد تمسكه بالوصافة

حقق فريق أوملبيك ليون فوزًا مهمًا داخل الديار على تروا بثالثية نظيفة، 
ليؤكد تمسكه بوصافة الــدوري الفرنسي لكرة القدم الذي حسم لقبه منذ 
عدة جوالت لباريس سان جيرمان. تقدم أصحاب األرض بهدفني متتاليني 
للجناح البوركيني بيرتراند تراوري )د.28 و35(، ثم أضاف البديل ماكسويل 
كورني الهدف الثالث )د.88(. وبذلك رفع ليون رصيده إلى 75 نقطة منفردًا 
بوصافة الليغ 1. في املقابل، ظل تروا في موضع التهديد حيث تراجع إلى 
املرتبة التاسعة عشرة وقبل األخيرة برصيد 32 نقطة، وذلك بفارق األهداف 

عن ليل الثامن عشر )32 نقطة( الذي يلعب حاليًا مع تولوز.

أرسنال يكتسح بيرنلي بخماسية
أكرم أرسنال ضيافة بيرنلي بخمسة أهداف نظيفة خالل اللقاء الذي أقيم 
الــدوري  مــن  الــــ37  الجولة  منافسات  »اإلمــــارات« ضمن  ملعب  على  بينهما 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.  أنهى الفريق »اللندني« الشوط األول متقدمًا 
أوباميانغ  إيمريك  بيير  الغابوني  الهجومي  الثنائي  توقيع  حملت  بثنائية 
الثاني،  الشوط  وفي  و45.   14 الدقيقتني  في  الكازيت  ألكسندر  والفرنسي 
أضاف املدافع البوسني سياد كوالسيناك الهدف الثالث ألرسنال في الدقيقة 
54، ثم سجل النيجيري أليكس آيوبي الهدف الرابع بعدها بعشر دقائق فقط. 
وقبل 15 دقيقة من النهاية اختتم أوباميانغ خماسية »املدفعجية«، مسجاًل 
رصيد  يرتفع  الكبير  االنتصار  وبهذا  اللقاء.  في  الثاني  الشخصي  هدفه 
أرسنال لـ60 نقطة يستقر بها في املركز السادس الذي ضمن أن ينهي به 
املوسم مع تبقي مباراتني له، ويبتعد بفارق 6 نقاط كاملة عن بيرنلي الذي 
اللندني  الفريق  الترتيب، وله مباراة واحــدة فقط. وضمن  يليه مباشرة في 
بهذا املشاركة في دور املجموعات في الدوري األوروبــي في املوسم املقبل، 

وتبخرت جميع آماله في الفوز بأي بطاقة مؤهلة لدوري األبطال.

زفيريف يتوج بلقب بطولة ميونخ
التنس  الثالث عامليا بني العبي  املصنف  ألكسندر زفيريف  األملاني  حصد 
املــحــتــرفــني  لــقــب بــطــولــة مــيــونــخ عــلــى حــســاب مــواطــنــه فيليب كولشرايبر. 
في   )3  - و)6   )3  -  6( بنتيجة  كولشرابير  على  زفيريف  تغلب  وبسهولة 

ساعة و11 دقيقة ليحصد لقبه السابع في مسيرته واألول هذا العام.

محمد ريان

أوفـــى النجم الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز العب 
نــادي ليستر سيتي االنكليزي بوعده تجاه 
الــطــفــل الــجــزائــري »املــعــجــزة« عــمــاد شيالي 
صاحب العشر سنوات، حيث استقبله بمقر 
السبت، محققًا بذلك  »الثعالب« مساء  نادي 
عّبر عن حلمه  قد  الطفل  كــان  أمنيته بعدما 
بــلــقــاء الــنــجــم الـــجـــزائـــري ومـــشـــاهـــدة إحـــدى 

مبارياته.
ويصنع عماد الحدث، ليس فقط عبر وسائل 
الــتــي اهتمت بحالته  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
املــرضــيــة املــســتــعــصــيــة، وإنـــمـــا فـــي األوســــاط 
الــريــاضــيــة أيــضــًا، وبشكل خــاص كــرة القدم 
الــذيــن هــب بعضهم ألخذ  الــعــرب،  ونجومها 
زمام املبادرة والقيام بلفتات إنسانية أثارت 

اإلعجاب وأظهرت وجههم اآلخر.
ونشر رياض محرز عبر صفحته الشخصية 
فــي »فــيــســبــوك«، صـــورة لــه مــع عــمــاد وكتب 
ــبـــن«. وتــظــهــر  ــلـ ــاد« مــرفــقــة بــــ »قـ ــمــ كــلــمــة »عــ
الــــصــــورة بــمــقــر نـــــادي لــيــســتــر ســيــتــي، قبل 

اقــتــربــت املـــواجـــهـــة املــرتــقــبــة بـــن هــيــوســن 
ــبـــطـــل فـــريـــق غــــولــــدن ســتــايــت  ــتــــس والـ روكــ
ووريورز في نهائي املنطقة الغربية، بعدما 
حقق كل منهما فوزه الثالث مقابل خسارة 
واحــــدة فــي الــــدور الــثــانــي مــن »بـــاي أوف« 
الدوري األميركي في كرة السلة للمحترفن.

وتفوق هيوسن روكتس على أرض مضيفه 
يوتا جاز )100 – 87( في املواجهة الرابعة 
بينهما، بينما تغلب ووريورز حامل اللقب 
 118( بيليكانز  أورليانز  نيو  مضيفه  على 
– 92(، على أن تنتقل الجولة الخامسة الى 
أرض هــيــوســن صــاحــب أفــضــل ســجــل في 

املوسم املنتظم، وغولدن ستايت وصيفه. 
نهائي  )نصف  املنطقة  نهائي  الى  ويتأهل 
ــــذي يــســبــق مــنــافــســه  الـــبـــطـــولـــة( الـــفـــريـــق الــ
لتحقيق أربــعــة انــتــصــارات فــي سلسلة من 
سبع مــبــاريــات، ويكفي روكــتــس وووريـــوز 
الحاجة  دون  التأهل  بطاقتي  لحجز  الفوز 
الــى خــوض املــبــاراتــن األخــيــرتــن. وسيطر 
البداية،  منذ  اللقاء  مجريات  على  روكتس 
الــربــع األول )30 – 23(، وتــقــدم في  وأنــهــى 

املباراة التي خسرها الفريق بثنائية نظيفة 
عــلــى مــلــعــبــه أمـــــام ويــســتــهــام يــونــايــتــد في 

الجولة الـ 37 من الدوري االنكليزي املمتاز.
وكان أول نجوم الكرة الذين استقبلوا عماد، 
النجم املغربي املهدي بن عطية العــب نادي 
ــــى الــنــجــم  يـــوفـــنـــتـــوس االيــــطــــالــــي، إضــــافــــة إلـ
ــادي  ــزائــــري يـــاســـن بـــراهـــيـــمـــي العـــــب نــ ــجــ الــ
بورتو البرتغالي، وكذلك رياض محرز العب 
الـــذي سبق  اإلنــكــلــيــزي  نـــادي ليستر سيتي 
العاصمة  »النابغة« في  الصبي  لقاء هــذا  له 

الفرنسية باريس في شهر يناير املاضي.
وكان مهدي بن عطية استقبل عماد ووالديه 
ــــداه  مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي فـــي تـــوريـــنـــو، وأهـ
ــه، كــمــا  ــ ــمـ ــ ــتـــوس يـــحـــمـــل اسـ ــنـ ــيـــوفـ قـــمـــيـــصـــًا لـ
أخـــذ مــعــه صـــورًا تــذكــاريــة، رفــعــت كــثــيــرًا من 
معنويات هذا الصبي املفعم بالحيوية رغم 
ــــراض الــتــي يــعــانــي مــنــهــا والــتــي أرهــقــت  األمـ

جسده الصغير.

قصة نجومية وشهرة عماد
قــصــة عـــمـــاد ونــجــومــيــتــه بـــــدأت عــنــدمــا حل 

بـــدايـــة الــثــانــي بـــفـــارق 15 نــقــطــة )38 – 23( 
روكــتــس  وتــابــع   .)25  –  28( ينهيه  أن  قــبــل 
الثالث )21 – 17( قبل  الربع  سيطرته على 
أن يخسر بــفــارق نقطة واحــــدة فــي األخــيــر 

.)22 – 21(
وكـــالـــعـــادة، تــألــق الــثــاثــي كــريــس بـــول )27 
حاسمة(  تــمــريــرات  و6  متابعة  و12  نقطة 
نـــقـــطـــة( وكــلــيــنــت   24( هـــــــــاردن  وجـــيـــمـــس 
برز  بينما  متابعة(،  نقطة و15   12( كابيا 
دونــوفــان ميتشل مــن يوتا الــذي غــاب عنه 
صانع ألعابه اإلسباني ريكي روبيو بسبب 
إصابة في الحالبن، مسجًا 25 نقطة مع 9 
 11( الفرنسي رودي غوبير  متابعات، تاه 

نقطة و10 متابعات(.
وقــــال هــــاردن بــعــد نــهــايــة املــواجــهــة »بــدأنــا 
املــــبــــاراة بــتــركــيــز عــــال وبـــنـــزعـــة هــجــومــيــة، 
وعندما نلعب هكذا، نقدم أفضل ما لدينا«. 
فـــي وقـــت احــتــفــل بـــول بــعــيــد مـــيـــاده الــــ 33 
بأفضل طريقة، وقال »األمر لم ينته بعد. إنه 
فريق جيد ولن يمنحنا الفوز ألننا سنلعب 
املـــبـــاراة املــقــبــلــة عــلــى أرضـــنـــا«، مــعــتــبــرًا أن 
ــاراة األمــــس كــانــت مــجــنــونــة. وســتــكــون  ــبـ مـ
الـــفـــرصـــة ســانــحــة أمـــــام بــــول لـــخـــوض أول 
فــي دوري  نهائي منطقة خــال 12 موسمًا 

املحترفن.
وفــي املــبــاراة الثانية، وألول مــرة منذ قدوم 
النجم كيفن دورانت عام 2016، أشرك املدرب 
ــورز  ــ ــــذي يـــشـــرف عــلــى ووريــ ســتــيــف كــيــر الـ
ــاده إلـــى إحـــراز  ــ لــلــمــوســم الـــرابـــع تــوالــيــًا وقـ

على  التلفزيونية  الــبــرامــج  أحــد  على  ضيفًا 
القناة الفرنسية الشهيرة »تي أف1«، حينها 
تـــحـــدث بــلــغــة فــرنــســيــة فــصــيــحــة وبــطــاقــة 
عــن تجربته مــع املـــرض ومــع الــحــيــاة، ومنح 
الجميع درسًا في التمسك بالحياة والتفاؤل 
والتعامل مع األوضاع الصعبة. وأظهر عماد 
شجاعة كبيرة على تحمل مرض نادر أصابه 
فــي الــكــبــد، وانــتــقــل إلــى الــكــلــى، فــضــًا عــن أن 
باقي  بخاف  اليمنى  الجهة  على  يقع  قلبه 
ــــرض فـــي تـــوقـــف كلى  ــاء. وتــســبــب املـ األعــــضــ
الــفــتــى الــصــغــيــر عــن الــعــمــل، واســتــدعــى ذلــك 
تــدخــل والــــده الـــذي تــبــرع لــه بــإحــدى كليتيه 

إلنقاذه من موت أكيد.
رحلة عماد وصراعه من أجل االستمرار في 
الــحــيــاة كــبــاقــي أقـــرانـــه، لــفــتــت أنـــظـــار نــجــوم 
الساحرة املستديرة، خاصة من أبناء جلدته، 
وأبرزهم رياض محرز الذي استقبله بمدينة 
ــاســـن بـــراهـــيـــمـــي أيــضــًا  ــام يـ ــ لــيــســتــر. كـــمـــا قـ
بــالــلــفــتــة نــفــســهــا حــيــث عـــرض عــلــيــه زيــارتــه 

ودعاه للقدوم إلى بورتو.
رواد  من  املاين  أنظار  عماد  وجذبت قصة 
ــمـــاعـــي عــــن حــالــتــه  ــتـ ــع الــــتــــواصــــل االجـ ــواقــ مــ
ــه مـــع املــــــرض: » أصــــــارع كـــل مــرض  ــراعــ وصــ
بفضل  قــد يصيبني.  مــرض  وكــل  يصيبني، 
الله، وبفضل تكفل الدولة الجزائرية بحالتي، 
تمكنت من استعادة شيء من عافيتي. أشكر 
الله الذي منحني هذه القوة. األمــراض التي 
امتحان لي كي  أعتبرها ســوى  أصابتني ال 

أمضي قدمًا نحو النجاح في الحياة«.

اللقب مرتن )2015 و2017( ولقب الوصيف 
مرة واحدة في عام 2016، »خماسي املوت« 
أســاســيــًا مــنــذ الــبــدايــة بــعــد الــهــزيــمــة الــتــي 
لقيها فريقه في امللعب نفسه 100-109.وبدأ 

الــخــمــاســي املــؤلــف مــن ديـــورانـــت وستيفن 
كــوري وكــاي طومسون ودرايــمــونــد غرين 
وأندريه ايغوداال املباراة بقوة وتقدم بفارق 
18 نقطة )33 – 15( في الربع األول ثم تراجع 

إلى 15 في نهايته )37 – 22(. لكن بيليكانز 
أنهى الربع الثاني في صالحه )32 – 24( قبل 
الشوط  املبادرة في  أن يستعيد العبو كير 
الثاني )الربع الثالث )33 – 19( واألخير )24 
– 19(. وقال ديورانت الذي سجل 38 نقطة 
ــرح عــلــى نفسي  »ألـــعـــب جــيــدًا عــنــدمــا ال أطــ
األســئــلــة، وعــنــدمــا ال أحــصــر تــركــيــزي على 
النتيجة وطريقة اللعب« بعد نجاحه في 15 
تسديدة من 27 محاولة. ورد كوري مسجل 
23 نقطة، »عندما يكون ديــورانــت في هذه 
الكرة  إعــطــاؤه  فقط  يكفي  النفسية،  الحالة 
ووضعه في أفضل املواقع املمكنة ليسدد«.

يستسلم  لم  التركيز،  وقلة  الخسارة  ورغــم 
ديفيس،  أنطوني  وقــال  بسهولة،  بيليكانز 
و12  نقطة   26( فــي صفوفه  أفــضــل مسجل 
متابعة(، »كلما تلقينا خسارة، يكون ردنا 
ــبــــاراة الــتــالــيــة«. وتـــألـــق فـــي صــفــوف  فـــي املــ
ــتـــوون مـــور )20 نقطة(  الــخــاســر كـــل مـــن إيـ
وجرو هوليداي )19 نقطة مع 7 متابعات(، 
وفـــي الــدفــاع الــصــربــي نــيــكــوال ميروتيتش 
)7 نقاط مع 11 متابعة( وراغون روندو )6 

نقاط و11 متابعة ايضًا(.
ويحتاج هيوسن روكتس وغولدن ستايت 
ووريـــورز لفوز وحيد مــن أجــل التأهل إلى 
ومن  الغربية،  املنطقة  عن  النهائية  املباراة 
املــتــوقــع أن تــكــون هـــذه املـــبـــاراة نـــاريـــة بن 
إثنن من أفضل أندية السلة األميركية في 

موسم 2018-2017.  
)فرانس برس(

مواجهة روكتس ووريورز في نهائي الغربية تقتربمحرز يحقق أمنية الطفل »المعجزة«
استقبل النجم 

الجزائري رياض محرز 
الطفل عماد شيالي 

وحقق حلمه

يبدو أن الفريقين هيوستن 
روكتس وغولدن ستايت 

ووريورز يقتربان من 
نهائي المنطقة الغربية

)Getty( رياض محرز يُتابع أعمال الخير

)Getty/خسارة فريق الهالل السوداني )إبراهيم حميد

)Getty/الرجاء يفشل في تحقيق فوزه األول )فضل سنا

)Getty/ووريورز يريد الدفاع عن لقبه )شين غادرنر

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

في الوقت الــذي تفوق فيه نهضة 
بركان املغربي على شقيقه الهال 
العربية  السوداني حققت األندية 
الكونفيدرالية  بطولة  فــي  املــشــاركــة  األخـــرى 
ــــدور ثمن  ــار الـ األفــريــقــيــة لــكــرة الـــقـــدم فـــي إطــ
الـــنـــهـــائـــي )املــــجــــمــــوعــــات( نـــتـــائـــج مــرضــيــة 
بــفــوز اتـــحـــاد الـــجـــزائـــر عــلــى يــانــغ أفــريــكــانــز 
واملصري  رد،  دون  أهـــداف  بأربعة  التنزاني 
ــاو دو ســونــغــو  ــيـ ــونـ الـــبـــورســـعـــيـــدي عـــلـــى يـ
املــوزمــبــيــقــي بــهــدفــن دون رد، فــيــمــا تــعــادل 
الرجاء البيضاوي املغربي على أرضه ووسط 
بــدون  الكونغولي  كلوب  فيتا  مــع  جماهيره 

الكونفيدرالية 
األفريقية

نتائج جيدة لألندية العربية 
في دور المجموعات

بداية  في  جيدة  نتائج  العربية  األندية  قدمت 
الكونفيدرالية  بطولة  في  المجموعات  دور 
بركان  النهضة  فوز  بعد  وذلك  األفريقية، 

المغربي واتحاد الجزائر والمصري البور سعيدي

تقرير

الجزائري  العاصمة  اتحاد  أهــداف. واكتسح 
ضيفه يونغ أفريكانز التنزاني برباعية دون 
رد في ملعب الخامس يوليو، ضمن الجولة 
ــة لــيــحــصــد أول  ــعـ ــرابـ األولــــــى لــلــمــجــمــوعــة الـ
بينما  املجموعة،  بها  لــه تصدر  نقاط  ثــاث 
ظـــل ضــيــفــه بـــا نـــقـــاط فـــي املــــؤخــــرة. افــتــتــح 

الرابعة،  الدقيقة  التسجيل في  أسامة درفلو 
وضاعف فاروق شافعي النتيجة في الدقيقة 
33، وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي واصـــــل أصــحــاب 
الــهــدف  ــافــــوا  األرض ســيــطــرتــهــم، حــتــى أضــ
الــثــالــث عـــن طــريــق عــبــد الــرحــمــن مـــزيـــان في 
الدقيقة 54 قبل أن يحصل الفريق على ركلة 
جزاء نفذها الحارس محمد األمن زماموش 

في الدقيقة 92 مسجًا الهدف الرابع.
وفي املجموعة الرابعة تعادل رايون سبورت 
لكل  بهدف  الكيني  غورماهيا  مــع  الــروانــدي 
مــنــهــمــا، ســـجـــل لــلــفــريــق الـــــروانـــــدي صــاحــب 
األرض إريك روتانغا في الدقيقة 24، وأحرز 
للضيوف ميدي كاغيري في الدقيقة العاشرة.
في املقابل تعادل الرجاء البيضاوي املغربي 
بدون أهداف مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي 
البيضاء في إطار  الــدار  محمد الخامس في 
املــجــمــوعــة األولــــى، وجــــاءت ســيــطــرة الفريق 
املـــغـــربـــي صـــاحـــب الــنــتــائــج املـــتـــواضـــعـــة في 
الفترة األخيرة ظاهرية رغم بعض املحاوالت 
التي قام بها في الشوط األول خاصة محسن 
ياجور، فيما اعتمد الفريق الكونغولي على 
الــهــجــمــات املـــرتـــدة الــتــي شــكــلــت خــطــورة في 
الزنيتي،  أنــس  الــحــارس  الفرص على  بعض 
الــتــي استكملها فيتا  املـــبـــاراة  انــتــهــت  ولــكــن 
كلوب بـ 10 العبن بعد طرد إيمومو نغوي، 

في الدقيقة األخيرة بالتعادل السلبي.
وفي إطــار املجموعة األولــى فاز فريق أسيك 
ميموزا اإليــفــواري على إدوانـــا ســتــارز بطل 
غانا بهدف دون رد سجله أحمد توريه في 

الدقيقة 39.
وتــصــدر املــصــري الــبــورســعــيــدي املجموعة 
الـــثـــانـــيـــة بــــفــــوزه عـــلـــى ضــيــفــه يـــونـــيـــاو دي 
رد،  دون  بـــهـــدفـــن  ــقـــي  ــيـ ــبـ املـــوزمـ ســـونـــغـــو 
وسجل له أحمد جمعة بضربة رأس رائعة 
في الدقيقة 36 والدقيقة 52. وفي املجموعة 
نفسها لقي الهال السوداني أول هزيمة في 
افتتاح مبارياته أمام مضيفه نهضة بركان 
املغربي بهدف دون رد في إطــار املجموعة 

الثانية.
 تقدم نهضة بركان بهدفه مبكرا عن طريق 
ــي الــدقــيــقــة  ــو فــ ــودغــ ــم الـــنـــيـــجـــيـــري كــ ــاجـ ــهـ املـ
الــثــانــيــة، ولــكــن ســـرعـــان مـــا تــمــاســك الــفــريــق 
الـــســـودانـــي بــعــد لــصــدمــة املـــفـــاجـــأة، وبــــادل 
مضيفه الهجوم، وأهــدر العديد من الفرص، 
أخــطــرهــا مــن بشة عبر انــفــراد كــامــل، والــذي 
أهدر فرصة أخرى في الدقيقة 61 من انفراد 
ــمـــدي مــن  ثـــــان بــــالــــحــــارس عـــبـــد الـــعـــلـــي املـــحـ
تــمــريــرة لــشــيــبــوب، ورد نــهــضــة بــركــان على 

فيتا كلوب الكونغولي 
أحرج الرجاء البيضاوي 

المغربي

)Getty/فوز مهم التحاد الجزائر )فضل سنا

السيطرة السودانية بهجمات مرتدة سريعة 
رد الــقــائــم األيــســر مــن إحــداهــا كــرة قــويــة في 
املــــبــــاراة بخمس  نــهــايــة  الــدقــيــقــة 80 وقـــبـــل 
دقائق أضاع بشة فرصة هدف من كرة لاعب 
الــصــادق شلش داخـــل الــصــنــدوق والــحــارس 

خارج مرماه.
وفــــــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة تـــغـــلـــب إنــيــيــمــبــا 
دون  بهدفن  املالي  دغوليبا  على  النيجيري 
الدقيقة  أسياكا في  أحرزهما والدينتوي  رد 
ديــمــغــبــا  ــطــــن  ــســ أوغــ ــــي  ــــوروشـ ــيـ ــ ــوبـ ــ 48 وسـ
ــزاء فـــي الــدقــيــقــة 81. وفــــي إطـــار  ــ مـــن ركـــلـــة جـ
أثلتيك  ويليامسفيلي  فــاز  نفسها  املجموعة 

فـــوزه على ضيفه  املــجــمــوعــات بعد  إلــى دور 
زاناكو الزامبي بثاثة أهداف دون رد بملعب 
محمد الــخــامــس بـــالـــدار الــبــيــضــاء، فــي إيــاب 
البيضاوي  الفريق  الــثــانــي، وكــان  الـــ 32  دور 
الــــذهــــاب بـــهـــدفـــن دون رد،  ــاز فــــي مــــبــــاراة  ــ فـ
وســجــل أهـــدافـــه مــحــســن يـــاغـــور فـــي الــدقــيــقــة 
الدقيقة 19، وبدر  15، ومحمود بنحليب في 

بانون في الدقيقة 77.
وشــارك في  دور الـــ32 الـــ16 فريقًا الخاسرين 
الـــدور األول مــن دوري أبطال  فــي مــواجــهــات 
الـــ32  الفائزين في دور  والـــ16 فريقا  أفريقيا، 
الــــ32  الــكــونــفــيــدرالــيــة، وتـــم تقسيم  األول مــن 

بــطــل كـــوت ديـــفـــوار عــلــى كـــارا بــرازافــيــل بطل 
الكونغو بهدف دون رد.

وكــــانــــت خــمــســة أنــــديــــة عـــربـــيـــة صـــعـــدت إلـــى 
البورسعيدي  املــصــري  هــي  املجموعات  دور 
الــبــيــضــاوي ونهضة بركان  الــرجــاء  )مــصــر(، 
)املغرب(، الهال )السودان(، اتحاد العاصمة 
أي  التونسية  الكرة  يمثل  ال  فيما  )الجزائر(، 

فريق في هذا الدور من املسابقة.
وشهد دور الـ 32 الثاني للكونفيدرالية تأهل 
تسعة فرق من بن املتحولة من دوري األبطال 
في دور الـ 32 وسبعة أندية من الكونفيدرالية.

ــل فـــريـــق الــــرجــــاء الـــبـــيـــضـــاوي املــغــربــي  ــأهـ وتـ

فريقًا إلى أربعة مستويات، يتضمن املستوى 
فــي  تـــرتـــيـــبـــا  الــــفــــرق األعــــلــــى  األول األربـــــعـــــة 
تصنيف االتحاد األفريقي آلخر 5 سنوات من 
بــن الــــ16 نــاديــًا املتحولة مــن دوري األبــطــال، 
واملــســتــوى الــثــانــي مــن األربــعــة أنــديــة األعلى 
تصنيفًا من بن الـ16 املنتصرة في دور الـ32 
الــكــونــفــيــدرالــيــة، واملــســتــوى الثالث  األول مــن 
على بقية أندية دوري األبطال، فيما املستوى 

الرابع من بقية أندية الكونفيدرالية.
الذي  املصري  الزمالك  أندية  القرعة  وجنبت 
العاصمة  واتــحــاد  األول  الـــ 32  مــن دور  ودع 
ــربــــي وأنـــيـــيـــمـــبـــا  ــغــ ـــري والــــــرجــــــاء املــ ــزائــ ــ ـــجـ الــ

الــنــيــجــيــري ومــوتــهــمــا بــيــمــبــي الــكــونــغــولــي 
ــبـــورت الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي وأهــلــي  ــر سـ ــوبـ وسـ
شندي السوداني والهال األبيض السوداني 
خوض  الزامبي  ونكانا  التونسي  واألفريقي 

الدور التمهيدي طبقا للتصنيف األخير.
ولــم ينج من مفاجآت دور الـــ 32 األول سوى 
املغربي  والــرجــاء  الجزائري  العاصمة  اتحاد 
وهال األبيض وأنييمبا النيجيري وموتيما 
بيمبي الكونغولي وسوبر سبورت الجنوب 
ودع  فيما  الــزامــبــي،  ديفلز  رد  أفريقيونكانا 
مــبــكــرًا الــزمــالــك واألفــريــقــي الــتــونــســي وأهــلــي 

شندي السوداني.
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ميالنو ـ العربي الجديد

»قمت بتهديده، قلت له أّل يضع 
اإلنترنت،  على  له  جديدًا  فيديو 
القطار فاته لكن عليه أن يستفيد 
من أخطائه السابقة«، هكذا كشف غاتوزو 
الفيديو  مقاطع  اختفاء  وراء  األســبــاب  عــن 
لـــاعـــب الـــشـــاب حــكــيــم مــســتــور فـــي اآلونــــة 
األخـــيـــرة. مــســتــور الـــذي يلعب فــي صفوف 
ميان اإليطالي أصبح مثار حديث الجميع 
في »امليانيلو« منذ فترة ليست بالقصيرة، 
فالاعب املغربي الشاب الذي ُصنف كأفضل 
موهبة صاعدة وشابة في العالم عام 2013، 

اختفاء 
ميسي المغرب

بشكل  الكروية  الساحة  عن  المغرب  »ميسي«  لقب  نال  الذي  مستور  حكيم  النجم  اختفى 
الكبير. اختفى بعد أن كان  التي ستكون مستقبل ميالن  مفاجئ ولم يعد الالعب المفاجأة 
األفضل ضمن قائمة أفضل 99 موهبة كروية شابة في العالم قبل سنوات قليلة فماذا يخبئ 

المستقبل له؟

3031
رياضة

تقرير

في  الواعدين  الاعبني  على جميع  متفوقًا 
العالم ضمن القائمة التي ضمت 99 موهبة 
ــرى بـــخـــافـــه، اخـــتـــفـــى تـــمـــامـــًا مـــنـــذ ذلـــك  ــ أخــ

الوقت حتى هذه اللحظة.
مـــســـتـــور، الـــــــذي ولـــــد فــــي مـــديـــنـــة الـــشـــمـــال 

مغربية،  لعائلة  إيميليا  ريجيو  اإليطالي، 
خطف األضواء مبكرًا بعمر الـ 14، حيث كان 
يلعب لفريق ريجيو، وهــو ما جــذب أنظار 
»النيراتزوري«  ليحاول  إليه،  ميانو  إنتر 
بالفشل  بــاءت  محاولته  لكن  معه،  التعاقد 
نظرًا للقوانني الفيدرالية التي تمنع التعاقد 
مــع لعــب بــهــذه الــســن. عــاد مستور مجددًا 
الثاني  كانون  يناير/  في  األضـــواء  لخطف 
لعام 2012 في بطولة روبيرتو إياسي، إذ 
بمراوغاته،  الجميع  وأبهر  أهــداف   5 أحــرز 
سيتي،  ومانشستر  مــيــان،  أنــديــة  لتنضم 
إلى  وبرشلونة، وريال مدريد، ويوفنتوس 
قائمة املهتمني بالاعب الشاب بجانب إنتر 

ميانو.
 في يوليو / تموز 2012، تعاقد ميان مع 
مستور بقيمة 500 ألف يورو فقط، موجهًا 
ــتـــر مــيــانــو،  ضـــربـــة لــغــريــمــه الــتــقــلــيــدي إنـ
لــلــفــريــق، أدريــانــو  بــقــيــادة املــديــر التنفيذي 
غــالــيــنــي، ومـــديـــر الـــفـــئـــات الــســنــيــة مــــاورو 
أريــغــو ســاكــي،  بــعــد اســتــشــارة  بيانكيسي، 
الرجل املقرب من أسوار النادي اللومباردي.
تـــوهـــج مــســتــور فـــي »بـــريـــمـــافـــيـــرا مـــيـــان«، 
لرجل،  وأصبحت مستحيلة مراقبته رجــًا 
ملــوهــبــتــه الـــفـــذة ومـــراوغـــاتـــه الســتــثــنــائــيــة، 
لـــتـــبـــدأ مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الجـــتـــمـــاعـــي فــي 
تـــضـــخـــيـــم مـــوهـــبـــتـــه، بـــــل وبـــــــــدأت املــــواقــــع 
ــه بـــمـــيـــســـي املـــغـــرب  ــفــ ــــي وصــ ــيــــة فـ الــــريــــاضــ
ــاء الـــلـــعـــبـــة،  ــمــ ــعــــظــ ــه بــ ــتــ ــهــ ــبــ الـــــجـــــديـــــد، وشــ

كرونالدو، وزيدان، ورونالدينيو. 
»إنه موهبة تأتي كل 20 سنة، وإذا استطاع 
الــعــالــم  الــضــغــوطــات ســيــشــاهــد  أن يتحمل 
»ميسي آخــر«. هكذا شبهه موقع »فوتبول 
إن غـــــــــودز« عـــنـــدمـــا وضــــعــــه عـــلـــى قــائــمــة 
عام  العالم  في  الصاعدين  الاعبني  أفضل 
الكروية  األوســـاط  ابتهجت  بــدورهــا   .2013
املــغــربــيــة بــمــســتــور، وضــغــطــت كـــل وســائــل 
اإلعام املغربية على إدارة اتحاد كرة القدم، 
لســتــدعــائــه وقــطــع الــطــريــق عــلــى املنتخب 
اإليطالي. استغل مستور حالة الزخم حوله، 
لــه وملــهــاراتــه  فــي نشر مقاطع فيديو  وبـــدأ 
على »يوتيوب«، وركز كافة جهوده في تلك 
الفترة على املوقع، حتى تفطنت شركة »ريد 
بول« ملهاراته، لتشركه في إعان مع النجم 
البرازيلي نيمار، في دعاية ألحد مشروبات 
الطاقة، ويخرج اإلعام للنور في 31 يناير/ 
كانون الثاني لعام 2014، ليحقق أكثر من 9 

مايني مشاهدة على موقع يوتيوب.
 فــي عــيــد مــيــاده الــــ 16 وقـــع مــســتــور عقدًا 
احـــتـــرافـــيـــًا مـــع مـــيـــان، وحــــــاول جــمــيــع من 
ــوا مـــيـــان فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة وضـــعـــه في  ــ دربــ
تشكيلة الفريق أو إشراكه لبعض الدقائق، 
لــكــن مــســتــور لـــم يــظــهــر بــالــشــكــل املــتــوقــع، 
فــي »ميانيلو«،  وأصــبــح واضــحــًا للجميع 
الــاعــب املــغــربــي ليس ســوى »مجموعة  أن 
ــن الــعــنــاصــر  ــــارات«، مــفــتــقــدًا لــلــعــديــد مـ ــهـ ــ مـ

غاتوزو أكد أن 
الالعب المغربي مستور 

فاته القطار

ديميتروف: أبرز ما يميز نادال روحه القتالية وشجاعته
قال العب التنس البلغاري غريغور ديميتروف في مقابلة مع الوكالة اإلسبانية إن أهم 
ما يميز اإلسباني رافاييل نادال، املصنف األول عامليًا، هو روحه القتالية وشجاعته 
األكبر  اللقب  )26 عامًا( من حصد  الشاب  البلغاري  وتمكن  املباريات.  خالل جميع 
في مسيرته بالفوز ببطولة األساتذة الختامية في لندن، ويستعد للمنافسة على لقب 
نـــادال والصربي نوفاك  أمــثــال  الثقيل  العيار  بطولة مــدريــد لألساتذة مــع أســمــاء مــن 
ديوكوفيتش. وقال ديميتروف: »إذا كان بإمكاني اختيار أو التحدث عن شيء بارز 
في نادال فهو روحه القتالية وشجاعته، وتفانيه في عمله. كما يتميز أيضًا بالطريقة 
التي يعود فيها خالل املباريات وهو ال يستسلم أبدًا. هو يحاول دائمًا بذل أفضل ما 
لديه حتى النهاية«. كما أثنى املصنف الخامس عامليًا على الصربي ديوكوفيتش، الذي 
مر بهبوط كبير في املستوى منذ فــوزه ببطولة روالن غــاروس قبل عامني ولم يفز 
منذ هذا الوقت بأي لقب في البطوالت األربع الكبرى )الغراند سالم(. وأقر ديميتروف 
»يمكنني القول إن نوفاك هو أحد أعظم الالعبني، ويلعب بطريقة جيدة للغاية، ويجب 

أيضا إبراز الطريقة التي كان يفوز بها بالبطوالت«.

جواو سوزا يُحقق ثالث ألقاب مسيرته في بطولة إشتوريل
حقق البرتغالي جواو سوزا لقب بطولة إشتوريل 
االحــتــرافــيــة  فــي مسيرته  الــثــالــث  وهـــو  للتنس، 
واألول منذ عــام 2015 حني تــوج في فالنسيا، 
وذلــــك بــعــد تــغــلــبــه فـــي الــنــهــائــي عــلــى منافسه 
دون  بمجموعتني  تيافو  فرانسيس  األميركي 
بواقع  ليفوز  دقيقة   80 ســـوزا  واســتــغــرق  رد. 
)6 - 4( و)6 - 4( على املصنف رقم 64 عامليًا 
والذي لم يواجهه قط في السابق. ُيذكر أن سوزا 
ــوال مسيرته  نــهــائــيــات طــ خـــاض إجــمــالــي 10 
االحترافية في عالم التنس، فاز في ثالثة منها، 
هي: كواالملبور )ماليزيا( عام 2013، وفالنسيا 

)إسبانيا( في 2015، وأخيرًا في موطنه.

نورنبرغ يرافق فورتونا دوسلدورف 
في الصعود للبوندسليغا

انضم نادي نورنبرغ إلى فورتونا دوسلدورف وتمكنا من الصعود إلى دوري الدرجة 
األملاني لكرة القدم )البوندسليغا( بعد فوزه على ساندهايسن بهدفني نظيفني على 
ملعبه في الجولة قبل األخيرة من دوري الدرجة الثانية. وتمكن الفريق، بعد قضائه 
ثالثة مواسم من اللعب في دوري الدرجة الثانية األملاني، من العودة لدوري األضواء 
بعد نجاحه في حصد 60 نقطة -نفس رصيد فورتونا- متفوقًا على فريق هولشتاين 
كييل بسبع نقاط قبل انتهاء املسابقة بجولة وحيدة. وسيلعب هولشتاين كييل مباراة 
املركز  الفريق صاحب  األولــى، مع  الدرجة  لــدوري  مصيرية، لتحديد موقف صعوده 

الـ16 في البوندسليغا، وهو فريق فولفسبورغ حتى اآلن.

بيكهام وكريستيانو يبعثان رسائل دعم لفيرغيسون
ــا مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــســابــقــان  ــبـ بـــعـــث العـ
رسائل  رونــالــدو  وكريستيانو  بيكهام  ديفيد 
فيرغيسون،  أليكس  السير  لإلسكتلندي  دعــم 
أســــطــــورة الـــتـــدريـــب فــــي »الـــشـــيـــاطـــني الــحــمــر« 
والـــــذي دخـــل الــعــنــايــة املـــركـــزة عــقــب خضوعه 
الــســبــت لــجــراحــة إثـــر تــعــرضــه لــنــزيــف فــي املــخ. 
ــــذي قــاد  وخـــضـــع فــيــرغــيــســون )76 عـــامـــًا(، الـ
خـــالل مسيرة  لقبًا   38 لحصد  يــونــايــتــد  ــان  املـ
امتدت 26 عاما قبل أن يترك الفريق في مايو/

أيار 2013 ، لجراحة طارئة كشف النادي أنها 
لـ«الشياطني  تمت بنجاح، إال أن املــدرب األسبق 
الــعــنــايــة املـــركـــزة. وعبر  الــحــمــر« سيظل داخـــل 
»تــويــتــر« طــلــب بــيــكــهــام مــن فــيــرغــيــســون الــذي 
وصفه بـ«الرئيس« أن يواصل »الكفاح«، معربًا عن دعمه لزوجته كاثي وأسرته. ومن 
ناحيته، كتب كريستيانو العب ريال مدريد حاليا »عقلي وصلواتي معك يا صديقي 
العزيز. كن قويًا يا رئيس«. وعبر آخرون من العبي املان اليونايتد الحاليني عن دعمهم 
الظهور  املدافع كريس سمولينغ أن يكون قويًا. وكان  لفيرغيسون أيضا فطلب منه 
اإلعالمي األخير لفيرغيسون يوم األحد املاضي في ملعب »أولد ترافورد« عندما قام 
بتسليم الفرنسي أرسني فينغر، املدير الفني ألرسنال، درعًا تكريميًا على مسيرته 
الطويلة مع الفريق »اللندني« بعدما أعلن أن هذا هو املوسم األخير له مع »املدفعجية«.

اليوم  كارلوفيتش  يحتل  الهوائية.  التحضيرية  الكرات  في 
املركز الـ 82 في التصنيف العاملي وهو الالعب الذي تفوق 
ديوكوفيتش  نــوفــاك  الــصــربــي  سابقًا  أول  املصنف  على 
مرتني وخسر أمامه مرة واحدة. بدأ كارلوفيتش مسيرته 
في التنس في عام 2000 وهو يلعب باليد الُيمنى ويدربه 
مالية  أربــاحــًا  الــكــرواتــي  النجم  حاليًا، حقق  بيهار  ميركو 
دوالر  ماليني  تسعة  بحوالي  البطوالت  في  مشاركته  من 
أميركي. وحقق كارلوفيتش في منافسات »الفردي« 355 
فوزًا مقابل 316 خسارة بنسبة انتصارات ناهزت الـ %52.

الرابع  الــدور  أما في منافسات »الغراند ســالم« فخرج من 
في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2010، كما وودع بطولة 
عــامــي 2014 و2016،  الــثــالــث  الـــدور  مــن  املفتوحة  فرنسا 
النهائي في بطولة »ويمبلدون« عام  الــدور ربع  وخــرج من 
الرابع في  الــدور  من  املفتوحة  أميركا  بطولة  وودع   ،2009

عام 2016. أما في منافسات »الزوجي«، فحقق كارلوفيتش 
89 فوزًا مقابل 108 خسارات بنسبة انتصارات ناهزت الـ 
العاملي  التصنيف  الـــ 829 فــي  املــركــز  الــيــوم  45%، ويحتل 
»الغراند  منافسات  وعلى صعيد  »الــزوجــي«.  فئة  للرجال 
املفتوحة  سالم« فئة »الزوجي«، خرج من بطولة أستراليا 
في الدور نصف النهائي عام 2010، ومن الدور الثاني في 
كما وخرج  املفتوحة عامي 2004 و2011،  فرنسا  بطولة 
الثالث في بطولة »ويمبلدون« عام 2005، وودع  الــدور  من 
بطولة أميركا املفتوحة من الدور الثاني أعوام 2004، 2007 
ُتوج بلقب بطولة »ديفيس«  ُيذكر أن كارلوفيتش  و2011. 
فــي عـــام 2005 مــع املــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي، وهـــو يــحــاول في 
نتائج  البطوالت وتسجيل  املشاركة في جميع  عام 2018 
 100 أول  ضمن  مقعده  على  املحافظة  أجــل  مــن  إيجابية 

العب في التصنيف العاملي للتنس فئة الرجال.

رياض الترك

إيفو كارلوفيتش هو العب تنس كرواتي ولد في عام 1979 
ألقاب في بطوالت  العمر 39 سنة. حقق ثمانية  ويبلغ من 
إلى  أعــوام 2007 و2016، ويصل طوله  للفردي بني  العالم 
حوالي مترين و11 سنتم، وهو الالعب األطــول بني جميع 

العبي التنس في العالم.
يحمل الرقم القياسي لناحية الضربات الهوائية املباشرة في 
والتي تصل سرعتها بحسب اإلحصاءات  التنس  رياضة 
إلى حوالي 251 كلم في الساعة، وانتظر حتى عام 2012 
حــني تــفــوق عليه الــالعــب صــامــويــل غـــروث. وهــو يتصدر 
برصيد 12,661، وهو  الساحقة  اإلرســـاالت  أفضل  قائمة 
ـــ 10 آالف  ــ مـــن بـــني أربـــعـــة العـــبـــني فــقــط تــخــطــوا حـــاجـــز ال
تاريخيًا، كما أن طوله ُيساعده على استعمال القوة والدقة 

إيفو كارلوفـيتش

على هامش الحدث

العب تنس كرواتي 
هو األطول في 

هذه الرياضة 
ويحتل المركز الـ 82 

في التصنيف

هاشم مستور ُمعار 
إلى فريق زويليه 
الهولندي )ماركو 
)Getty/لوزاني

حقق فريق ميالن فوزًا مهمًا على ضيفه هيالس فيرونا )4 - 1(، الذي 
التسجيل  الثانية. افتتح أصحاب األرض  تأكد هبوطه رسميًا إلى الدرجة 
يضيف  أن  قبل  أوغــلــو،  تشالهان  هاكان  الالعب  طريق  عن  مبكرًا 
الشوط  بداية  وفي  لفريقه.  الثاني  الهدف  كوتروني  باتريك  المهاجم 
الثاني تمكن الالعب إجنازيو أباتي من إحراز الهدف الثالث لفريقه )د.49(. 
ونجح الجناح األيسر لهيالس فيرونا، لي سونج وو، في تسجيل هدف 

فريقه الوحيد.

فوز جديد لميالن

وجه رياضي

ــــواء على  األســـاســـيـــة لـــاعـــب كــــرة الـــقـــدم، سـ
املستوى البدني أو الذهني. 

وجــــد رايـــــول وكــيــلــه أنــــه ل مــفــر مـــن إعـــارتـــه 
لــكــســب بــعــض الـــوقـــت واملـــشـــاركـــة بــعــيــدًا عن 
ضــغــوط الــفــريــق األول فــي مــيــان، الـــذي كان 
يــعــانــي وقــتــهــا، لــتــتــم إعـــارتـــه ملـــدة موسمني 
مــع خــيــار الــشــراء إلـــى مــالغــا اإلســبــانــي في 
ميان سخطها  لتصب جماهير   ،2015 عــام 
على اإلدارة للتفريط في مستور، لكن حدث 
الفريق  لــم يكن يتوقعه أحــد، حيث ألغى  مــا 
اإلسباني عقد إعــارة الاعب، وأعــاده مجددًا 
ملــيــان، وأوضـــح خــابــي غــارثــيــا مـــدرب فريق 
أظهر  مستور  أن  وقتها،  اإلسباني  الجنوب 
ــاج مـــع الــفــريــق،  الــقــلــيــل مـــن الــجــهــد لـــانـــدمـ
ــه »نــجــم  وأيــقــنــت جــمــاهــيــر مـــالغـــا وقــتــهــا أنـ
كرة  لكونه لعــب  يرتقي  فقط، ول  يوتيوب« 
قـــــدم، وأعـــــــاره الـــفـــريـــق الـــلـــومـــبـــاردي مــجــددًا 
مجددًا  فشل  لكنه  الــهــولــنــدي،  زفــولــه  لفريق 
لــيــتــلــقــى انـــتـــقـــادات حــــادة مـــن يـــانـــس، مـــدرب 
الـــفـــريـــق الــــهــــولــــنــــدي، الـــــــذي قـــــال » مــســتــور 
ــذا كــان  يــســتــطــيــع عــمــل أي شــــيء بـــالـــكـــرة، هــ
واضــحــًا منذ عــامــني، لكن هــذا هــو أقصى ما 
يستطيع فعله، كرة القدم ليست مبنية على 
»تنطيط كرات التنس« في يوتيوب، األداء في 
أن  الــذي يحكم«. وأضحى مؤكدًا  امللعب هو 
»يوتيوب« كان نعمة ولعنة في نفس الوقت 
بالنسبة ملستور، وفي عصر التحول الرقمي، 
أصبح من السهل تضخيم أي لعب بمجرد 
لــثــواِن مــعــدودة، أو بعض  صـــورة أو فيديو 
الــلــقــطــات لـــلـــمـــراوغـــات مــجــمــعــة، مــمــا تظهر 
الجانب املضيء، لكنها تتجاهل جوانب فنية 
الــعــادي  املتابع  يستطيع  ل  أخـــرى،  وذهنية 
الفيديو،  مقاطع  بعض  طريق  عــن  معرفتها 
التواصل الجتماعي تؤثر  أن مواقع  وحتى 
الاعب، فمستور وجد  بالسلب على  أحيانًا 
نفسه بــاحــثــًا عــن بــعــض الــلــقــطــات الــســاحــرة 
ــــات  ــزع آهـ ــتـ ــنـ ــتــــي تـ ــات الــ ــ ــ ــراوغـ ــ ــ ــعـــض املـ أو بـ
الدفاعية،  التغطية  حساب  على  الجماهير، 
مساعدة  أو  الهجوم  في  بفاعلية  واملشاركة 
زمـــائـــه عــلــى الــتــســجــيــل. كــمــا أكــــد غـــاتـــوزو 
أن الــاعــب املــغــربــي قــد فــاتــه الــقــطــار، أصبح 
أن يستيقظ من سباته  محتمًا على مستور 
آجـــــًا، وإل سيصبح  يــكــون  أن  قــبــل  عـــاجـــًا 
كاملغنني، الذين يصدرون أغنية واحدة طوال 
مسيرتهم، محققني نجاحا باهرا مؤقتا، قبل 
قدرتهم  لــعــدم  الــســاحــة  عــن  كليًا  يختفوا  أن 
املتابعني،  ذاكــرة  من  فيختفوا  التطور،  على 
وإن كان هنالك شيء على مستور فعله، فهو 
نسيان كل املراوغات واللقطات الجذابة على 
يــوتــيــوب، والــتــركــيــز عــلــى شـــيء واحـــد فقط، 

وهو كرة القدم.

وانتزع  بــالده  في  النارية  للدراجات  الكبرى  إسبانيا  ماركيز بسباق جائزة  مــارك  فــاز 
لــلــتــصــادم. وكــان  أقـــرب منافسيه  تــعــرض  الــعــالــم بعدما  لبطولة  الــعــام  الترتيب  ــدارة  صـ
متسابق هوندا ينافس نفسه في آخر ثماني لفات بعد اصطدام ثنائي دوكاتي املكون 
أثناء  هوندا  متسابق  بيدروسا  دانــي  مع  لورينزو  دوفيتسيوزو، وخورخي  أندريا  من 
املعصم قبل  فــي  لجراحة  الــذي خضع  بــيــدروســا،  الثاني. وسقط  املــركــز  التنافس على 
أقل من شهر، من على دراجته النارية بعد محاولة اجتياز متسابقي دوكاتي. واستغل 
الفرنسي يوهان زاركو املوقف واحتل املركز الثاني بفارق 5.241 ثواٍن عن املتصّدر وبات 

أقرب منافسي ماركيز.

صورة في خبر

تفوق ماركيز
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بائع الذرة
لُقمة ُتطاردها األزمات المتالحقة في غزة

غزة ـ جهاد عويص

أبــو شملة مــن بيته  يخرج أحمد 
مـــــع ســـــاعـــــات الــــصــــبــــاح األولـــــــى 
بــهــنــداٍم ُمـــرتـــب، فــالــنــظــرة األولـــى 
ــــدى الــشــركــات  ـــوحـــي بـــأنـــه يــعــمــل فـــي إحـ

ُ
ت

الــخــاصــة، لكن بعد تتبع خــطــواتــه، تجده 
مفترقات  أحــد  على  بسطة صغيرة  يــركــن 
غـــزة، يبيع الــــذرة املــســلــوقــة، ضــمــن روتــن 
 ربما 

ً
موسمي اعتاد عليه، ويعتبره عمال

ُيبعده عن شبحي الفقر والبطالة.
غـــزة ومفترقاتها  قــطــاع  وتــشــهــد شــــوارع 
هدفهم  وُجــل  الجائلن،  بالباعة  ازدحــامــا 
السعي وراء مصدر رزق بسيط قد يؤمن 
لهم قوت يومهم، في ظل التفشي الواضح 

يتحدى الغزيون ظروف العيش الصعبة )عبد الحكيم أبورياش(

فـــي مــســتــويــات الــفــقــر والــبــطــالــة، وتــــردي 
أوضـــاع أكــثــر مــن مليوني مــواطــن فــي كل 
مــنــاحــي الــحــيــاة داخــــل الــقــطــاع املــحــاصــر 
إسرائيليا للعام الثاني عشر على التوالي.

يـــن فـــي األشــهــر 
ّ
فـــالـــَعـــوز بــــات ســمــة الـــغـــز

األخـــيـــرة، بــعــدمــا تــــردت أوضــاعــهــم خــالل 
عاٍم كامل فرضت فيه السلطة الفلسطينية 
ــزة، والــتــي  ــراءات عقابية ضــد قــطــاع غـ ــ إجـ
 
ً
مّست حوائج الفلسطينين وسببت شلال

غزة  فــي  واالقــتــصــاديــة  املعيشية  للحركة 
 
ً
وصــلــت حـــد انــهــيــار كـــارثـــي اجـــتـــاح بقعة
مساحتها ال تتجاوز 365 كيلومترًا مربعا.

»أنا  الجديد«:  »العربي  لـ شملة  أبــو  يقول 
خــريــج محاسبة، مــا فــي شغل وال فــرص، 
مــا بــالــيــد حــيــلــة، شــو ممكن أعــمــل ألجيب 

مـــصـــروفـــي الـــخـــاص عــلــى األقــــــل. الــوضــع 
في غزة شبه مشلول، حتى في بيع الذرة 
الشغل خفيف، يمكن عشان أزمة الرواتب، 
لكل  ُمتعب  الحالي  الوضع  أن  األكيد  بس 

شاب عايش في غزة«.
ــاع الــــخــــاص  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــات الـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ وكــــــانــــــت مـ
الفلسطيني قد هددت في بيان أخير لها، 
بإعالن العصيان االقتصادي وإغالق كافة 
املــعــابــر ووقـــف حــركــة االســتــيــراد ودخـــول 
الــبــضــائــع إلـــى غـــزة والــتــوقــف عــن دفـــع أي 
 
ً
 من الوضع الحالي، وداعية

ً
أموال، محذرة

العالم لوضع خطة إلنقاذ غزة من االنهيار 
الكارثي الذي تعيشه.

وبحسب خبراء اقتصادين، فإن عام 2017 
ــوأ اقــتــصــاديــا عــلــى غـــزة، والـــذي  كـــان األســ

انعكس على أحوال الفلسطينين مع الربع 
األول مــن الــعــام الـــجـــاري، ووصــلــت نسبة 
الــفــقــر إلـــى 60 فــي املـــائـــة، فــي حــن تتلقى 
الفلسطينية  املائة من األســر  نحو 80 في 
ــراءات  مــســاعــدات إغــاثــيــة، كــمــا حــرمــت إجــ
ي من نحو ربع مليار 

ّ
السلطة السوق الغز

دوالر سنويا.
وارتـــفـــعـــت نــســبــة الــبــطــالــة فـــي غــــزة حتى 
البطالة  أعلى نسب  املائة ضمن  في   46.6
حول العالم، ووصلت نسبتها بن أوساط 
الــشــبــاب إلــى 60 فــي املــائــة، و85 فــي املائة 

بن النساء. 
ــنـــة، يقف  وعـــنـــد مــيــنــاء غـــــزة، غـــربـــي املـــديـ
رائـــد سويلم َيــشــوي الــــذرة، وُيــنــادي على 
املـــاّريـــن: »ذرة مــشــويــة يــا ذرة يــال الــــذرة«، 
يكتفي  لكن  شترين، 

ُ
امل هكذا يحاول جذب 

أمام بسطته، وهو  الكثيرون بمرور عابٍر 
ما ُيفسر ضيق الحال على الفلسطينين، 
ويــقــول ســويــلــم: »بــطــلــع مــن الــصــبــح لحد 

الليل والبيع على قد الحال«.
ومـــع ســاعــات الــلــيــل، يــجــلــب صــفــار الـــذرة 
ــدى الــبــســطــات عــيــون من  ــعــلــق عــلــى إحــ

ُ
امل

وجــدوا في »كورنيش« بحر غزة متنفسا 
ــــع وعــتــمــة  ــواقـ ــ لـــهـــم، وهــــربــــا مــــن ضـــيـــق الـ
الــبــيــوت وتــصــدعــهــا بــــاألزمــــات، فــالــشــاب 
ــى بـــســـطـــتـــه  ــ ــ ــّم ــ مــــنــــتــــصــــر األســـــــــــــــــدودي ســ
الــحــال«، حاملا بعمل  »موفمبيك على قد  بـ
بــســيــط قـــد ُيــــدر مــصــروفــا لـــه بــــداًل مـــن أن 

»فندق فاره«. يحلم بـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويـــقـــول األســــــدودي لـــ
ــل، بـــوفـــر  ــيــ ــلــ ــغـــل حــــتــــى ســـــاعـــــات الــ ــتـ »بـــشـ
مــصــروفــي الــخــاص عــلــى األقـــل بـــدل قعدة 
الـــبـــيـــت بــــــــدون شـــغـــل وبـــــــــدون مــــصــــاري. 
لوين ممكن  الحياة  عــارف  مــش  بصراحة 
ــع كـــتـــيـــر ســيــئ  ــ ــــوضـ ــي غــــــــزة، الـ ــ تــــوصــــل فـ

وأحوال الناس بتبكي، بس إلنا الله«.
وتـــــزداد هـــذه األعـــمـــال عــلــى طـــول مناطق 
قــطــاع غـــزة مــن شــمــالــه حــتــى جــنــوبــه، في 
ظــــل األوضـــــــــاع الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يـــمـــر بــهــا 
 مـــنـــهـــم بــالــعــيــش 

ً
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، أمــــــــال

وفـــق الــحــد األدنــــى مــن مــتــطــلــبــات الــحــيــاة 
ــــروف  ــظـ ــ ـــغـــيـــبـــهـــا الـ

ُ
ــي ت ــ ــتــ ــ ــ لـــــآدمـــــيـــــن، وال

 12 بالقطاع منذ  الــتــي تعصف  واألزمــــات 
والحصار  الفلسطيني  االنقسام  من  عاما 

اإلسرائيلي.
ــات فــي غــزة مــع اقتراب  وتشتد حــدة األزمـ
الصفر،  نقطة  الحياة  مناحي  كافة  بلوغ 
ــاتــــت أقـــــــرب إلــــــى »انــــهــــيــــار كـــامـــل  حـــتـــى بــ
مــحــتــوم«، وهـــو مــا يــتــوافــق مــع تــحــذيــرات 
مــــؤســــســــات املـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي ومــــراكــــز 
املتحدة سابقا  األمــم  قالت  فيما  حقوقية، 
ــاع الــراهــنــة فــي غــزة  ــ إن »اســتــمــرار األوضـ
سيجعل القطاع مكانا غير صالح للعيش 

بحلول العام 2020«.
ــى االنـــــــهـــــــيـــــــارات االقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــوالــ ــ ــتــ ــ وتــ
واالجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة فــي غـــزة، وســط 
مشهد ال ُيبشر بانفراج األحــوال في وقت 
قريب، تزامن ذلــك مع عــدم صــرف السلطة 
الفلسطينية رواتـــب مــا يــزيــد عــن 60 ألف 
موظف خالل الشهر الجاري، وسط موجة 
الرئيس  الــتــي تتناقل ســعــي  مــن األخــبــار 
»فــرض  إلـــى  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطيني 

مزيد من العقوبات ضد غزة«.

وصلت نسبة الفقر 
إلى 60 في املائة، في 
حني تتلقى نحو 80 
في املائة من األسر 

الفلسطينية مساعدات 
إغاثية.

■ ■ ■
»موفمبيك على قد 
الحال«، بسطة لبيع 
الذرة املشوية على 
كورنيش بحر غزة، 
الذي يعتبر متنفسًا 

ملعظم الشباب. 

■ ■ ■
تقول األمم املتحدة إن 
»استمرار األوضاع 

الراهنة في غزة 
سيجعل القطاع مكانًا 

غير صالح للعيش 
بحلول العام 2020«

باختصار

تشهد شوارع قطاع غزة ومفترقاتها ازدحامًا بالباعة الجائلين، وُجل هدفهم السعي وراء مصدر رزق بسيط قد يؤمن لهم 
قوت يومهم، في ظل تفشي مستويات الفقر والبطالة

هوامش

نجوى بركات

أيـــار، قبل أن  كتبُت مقالي هــذا ظهر األحــد 6 مــايــو/ 
قد  وكــان  اللبنانية،  النيابية  االنتخابات  نتائُج  ن 

َ
تعل

هطل على جّوالي في اليومني السابقني عدد مخيف 
إلــى التصويت  الــتــي تــدعــونــي  الهاتفية  الــرســائــل  مــن 
ــحــني، وأغلبهم مــن منطقة 

ّ
لــفــان وعــلــتــان مــن املــرش

املـــن، فــي مــا يــبــدو وكــأنــه طــلــب اســتــغــاثــة أخــيــر، في 
انــتــخــابــيــة مختلفة، ال تتيح لي  دائــــرة  أنـــي مــن  حــني 
الشمال، في منطقة  دائــرة  فيها، وهــي  التصويت  إال 

بشّري بالتحديد. 
وأنا التي سبق أن قّدمت أربعة طلبات استبدال هوية 
ضائعة، وذلـــك منذ نحو سبع ســنــوات وإلـــى األمــس 
 عــن أّي مــنــهــا جــوابــا بــالــقــبــول أو 

ّ
الــقــريــب، ولـــم أتــلــق

أو من سرايا طرابلس،  الداخلية،  بالرفض من وزارة 
املختار. كنت مدعوة  مــن  أو  النفوس،  مــأمــور  مــن  أو 
إلى استخراج إخراج قيد جديد، يتيح لي أيضا طلب 
 بديا، يمنحونه لي على وجه 

ّ
جواز سفر جديد، حا

السرعة، لكي يتيحوا لي ممارسة حقي الديمقراطي 
لي وممثل الشعب 

ّ
باعتباري مواطنة، والتصويت ملمث

أني  والــحــال  بالبرملان.  املــعــروف  النيابي  املجلس  في 
لــم أســـارع إلــى مركز األمــن الــعــام لطلب جــواز سفر، 
ألني كنت في رحلة عمل. وألني أملك جوازا فرنسيا 
لبناني. وألنـــي، في  الــلــه، عــن واحــد  والحمد  يغنيني، 
ــوال، حتى وحــني كنت أطــالــب بالهوية، لم  مطلق األحـ
 فــي االنــتــخــاب، وهـــو في 

ٍّ
ــق يــكــن هــدفــي مــمــارســة حـ

 بقدر ما هو واجب، فأنا إجماال ال أنتخب، 
ّ

الحقيقة حق
ولم أنتخب، ال هنا وال هناك، ألني، خال إقامتي في 
فرنسا، لم أجد مشروعا سياسيا يعنيني بحق، إذ 
لم يكن السجال السياسّي يمني – يسار، الفارغ من 
أي طرٍح حقيقي، ليخاطبني، فكيف الحال في لبنان، 
حيث األمور أخطر بكثير من مجّرد غياب أي مشروع 
انتشار  مــع  الــدولــة،  ببناء  صل 

ّ
مت حقيقي،  سياسي 

الخطب الطائفية الفارغة من طرح أي إصاٍح حقيقي، 
حة، وإن كان ال 

ّ
وغياب أي طموٍح بإلغاء الدويلة املسل

أكبر لاعتراض لن  بد من االعتراف بوجود هامٍش 
يؤدي، لألسف، إلى أي تغيير فعلّي.  

 بصدد عــدم مشاركتي في أي 
ً
ولكي ال أكــون كــاذبــة

انتخابات، علّي اإلقرار بأني أدليت بصوتي مرة يتيمة 
فــقــط، فــي الــــدورة الــثــانــيــة مــن االنــتــخــابــات الرئاسية 

الــفــرنــســيــة، فـــي أبـــريـــل/ نــيــســان 2002، حـــني أطـــاح 
اليميني املــتــطــّرف جــان مـــاري لــوبــان رئــيــس الـــوزراء 
ــــى من  الــفــرنــســي ليونيل جــوســبــان فــي الــجــولــة األول
انتخابات الرئاسة الفرنسية، ووجد في املرتبة الثانية 
ــزاال دفــع مــن كان  ــبــر ذلــك زلـ

ُ
بعد جــاك شــيــراك، واعــت

مثلي، إلى االنتخاب إجبارا، ضد لوبني.
الـــيـــوم، وأنـــا فــي طــريــقــي إلـــى بـــشـــّري، هــربــا مــن حــّر 
أجواء  في  الحّي  الغطس  في  ورغبة  املفاجئ،  بيروت 
االنتخابات، أجــدنــي فــي وضــٍع حــرج، مــع ابنتي ناي 
ذات الــســبــع ســـنـــوات، والــتــي أبــــدت نــفــورا كــبــيــرا من 

ــتــلــفــزيــون منذ  ـــحـــني يــمــأل شـــاشـــة ال
ّ

ضــجــيــج املـــرش
ف وضجر: ومــا تكون هذي 

ّ
تأف مــدة، فسألتني بعد 

وإذ شرحت  رؤوَســنــا.  بها  قرقعوا  التي  االنتخابات 
بــاخــتــصــار وتبسيط وإيــجــابــيــة، قالت  »الــلــعــبــة«  لــهــا 
إنها قّررت أن تنتخب سعد الحريري، فضحكُت من 
ال،  ولــم  هكذا  فقالت  الحريري،  لــَم  وسألتها  أعماقي، 
وحسبُت أنها رأته كثيرا في الفترة املاضية، وأنه بدا 
لها حتما األوسم واألكثر شبابا، إلى أن سألتني من 
راني سأنتخب أنا، فضعت وارتبكت، ولم أدر كيف 

ُ
ت

أشرح لها امتناعي عن التصويت، سوى بسؤالها إلى 
أي أغنيٍة توّد االستماع.

إال أن طريقنا الطويلة، املحاذية للبحر أوال، والصاعدة 
من ثم باتجاه الجبال، واملرصوفة بشكل غير مسبوق 
ــانــة، 

ّ
بــصــور املــرشــحــني الــعــمــاقــة، وشــعــاراتــهــم الــطــن

ــى بـــقـــراءة األســـمـــاء والـــشـــعـــارات، 
ّ
جــعــلــْت نـــاي تــتــســل

ــلــــى بــــعــــض املــــامــــح  ــا عــ ــهــ ــاقــ ــمــ ــالــــضــــحــــك مـــــن أعــ وبــ
 
ً
واضحة  

ً
عــامــة كــان  مــا  فــي  والكلمات،  والوضعيات 

على حسن مزاجها، وفرحا فائضا لكونها ستاقي، 
بعد قليل، الضيعة البعيدة التي تحّب، بانتخاباٍت وبا 

انتخابات، وإليها تحّن وتشتاق.

ناي وأنا واالنتخابات

وأخيرًا

األمور في لبنان أخطر بكثير 
من مجرّد غياب أي مشروع 

سياسي حقيقي
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