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يوم األرض العالمي... أوقفوا التلوث بالبالستيك

طرق لحماية الخصوصية على اإلنترنت
مستخدم  مليون   87 لبيانات  أناليتكا«  »كامبريدج  شركة  اختراق  فضيحة  بعد 

لموقع »فيسبوك«، نعرض بعض الطرق لحماية الخصوصية على اإلنترنت. ]21[

تؤمن عضو مجلس االثنين  23  إبريل/ نيسان   2018 م  7  شعبان 1439 هـ  □  العدد 1330  السنة الرابعة
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سـورية

فادي البطش آخر المستهدفين  )محمود الهمص/فرانس برس(

48 عامًا مرت على بدء احتفال دول العالم بيوم 
الـــوعـــي واالهـــتـــمـــام بــالــبــيــئــة على  لــنــشــر  األرض 
كوكبنا، لكن شعار االحتفال هذا العام »أوقفوا 
ــتــلــوث بــالــبــاســتــيــك« دلــيــل ســاطــع عــلــى دور  ال
واملحيطات  األرض  تــلــويــث  فــي  السلبي  الــبــشــر 

وأذية الحياة البحرية بالدرجة األولى.
ــدأ أمـــس  ــ ــال، الــــــذي بـ ــفــ ــتــ ــوان االحــ ــنــ ــان عــ ــ وإن كـ
ويــســتــمــر أســـبـــوعـــًا، يــتــركــز عــلــى حــمــلــة وقــف 
تــصــنــيــع الــبــاســتــيــك وشــــرائــــه، فــهــو مـــن دون 
شـــك قــضــيــة مـــن جــمــلــة قــضــايــا كــثــيــرة تسبب 
التغير املــنــاخــي واالحــتــبــاس الــحــراري وتــزعــزع 

على  الحية  للكائنات  البيولوجية  الحياة  أســس 
ــا، وتـــســـبـــب األمــــــــراض والـــتـــشـــوهـــات  ــهـ ــتـــافـ اخـ
وانـــقـــراض بــعــض األنــــواع والـــســـاالت. ويــوضــح 
املوقع الرسمي لحركة »يوم األرض« العاملي في 
هذه املناسبة أن 300 مليون طن من الباستيك 
باع سنويًا، في حني أن 90 في املائة منها ترمى 

ُ
ت

وتتراكم على كوكبنا، وأن نسبة كبيرة من تلك 
النفايات،  تنتهي في مطامر  الباستيكية  املــواد 
ــة، وداخــــــل أجــســامــنــا  ــبـــريـ واملـــحـــيـــطـــات، وفــــي الـ
تقتصر  الباستيك ال  أن مضار  ويؤكد  أيضًا. 
بل  البحرية،  والبيئة  الجوفية  واملياه  التربة  على 

هــو يــؤثــر على هــرمــونــات اإلنــســان الــتــي ترتبط 
اضطراباتها وخللها بأنواع السرطانات املختلفة 
ومنها سرطان الثدي، إضافة إلى ظهور عامات 
الــبــلــوغ املــبــكــر عــلــى األشـــخـــاص. ويعتبر املــوقــع 
الــفــرد يتحمل جـــزءًا مــن مسؤولية  أن اإلنــســان 
على شراء  إلقدامه  البيئة  في  الباستيك  تراكم 
ــم تــوفــر بـــدائـــل أقــل  املــنــتــجــات الــبــاســتــيــكــيــة رغـ
ضررًا، وألن باستطاعة املجتمع املدني مواجهة 
عــدم قـــدرة أو عــدم مــبــاالة الحكومات فــي وقف 
أو  التدوير،  القابل إلعــادة  الباستيك غير  إنتاج 
الــذي يستخدم ملــرة واحـــدة. يــوم األرض أسسه 

الــســيــنــاتــور األمــيــركــي غــايــلــورد نــيــلــســون على 
اعتباره يومًا بيئيًا تثقيفيًا، وُعقد للمرة األولى 
احتفال  وتخطى   .1970 إبريل/نيسان   22 فــي 
يوم األرض الواليات املتحدة، حني أسس دينيس 
هـــايـــس، املــنــظــم املــحــلــي لــلــمــنــاســبــة فـــي أمــيــركــا 
جعلت  التي   The Bullit Foundation منظمة 
ــيــًا، وأقــامــتــه عــام 1990 فــي 141  هــذا الــيــوم دول
ــرة االحــتــفــال بــيــوم األرض،  ــة. واتــســعــت دائــ ــ دول
وغالبًا  ــة،  دول أكثر من 192  به سنويًا  وتحتفل 
ما تستمر االحتفاالت البيئية على مدى أسبوع.
)العربي الجديد(

Monday 23 April 2018
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في الرقة

خالفات وتصفيات 
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الشعب هو السبب

D D

وائل قنديل

في مصر، والدول االستبدادية 
املحكومة بطغاة دمويني وعنصريني 
فقط، مطلوب من األطباء أن يكونوا 

قتلة، ومن املحامني أن يكونوا 
فاشيني، باسم الوطنية. مجددًا، تندلع 

ألسنة هذه الوطنية املدمرة ملناسبة 
مشاركة فتحي سرور، أستاذ 

القانون والوزير السابق ورئيس 
مجلس الشعب في مرحلة حكم 

حسني مبارك، وآمال عثمان عميدة 
الحقوق والوزيرة السابقة، في الدفاع 
عن متهمني، مختلفني سياسيًا، في 

القضية املعروفة باسم »الكيانات 
ى أعراض أخطر 

ّ
اإلرهابية«. هنا تتجل

أمراض االنقالب الذي وقع في مصر، 
والذي التهم كل ما هو إنساني 

وأخالقي، في طريقه لتصنيع مجتمع 
متوحش. رأينا ذلك، في أبشع 

تجلياته، مع مجزرة القرن في رابعة 
العدوية، بعد تواتر األخبار عن رفض 
مستشفيات وأطباء استقبال جرحى 

املذبحة، وتركهم للموت، كما عرفنا 
 للضمير حني راح أطباء 

ً
غيابًا كامال

في مصلحة الطب الشرعي يزيفون 
تقارير الوفاة، باألمر واإلكراه، 

وبعضهم فعلها ظنًا أنه يقوم بدور 
وطني، وتابعنا مقايضات وضيعة 

على ذوي الضحايا لكي يتمكنوا من 
استالم ودفن جثامني ضحاياهم.

رأينا ذلك، كذلك، على منصات 
 يخلطون 

ً
القضاء، حني عرفنا قضاة

بني دور الحكم الذي يفصل بني 
متخاصمني، ودور الخصم الذي 

يواجه عدوه، املتهم، وال يتوّرعون عن 
إعالن انحيازاتهم الفكرية، وتسّيد 

اختياراتهم السياسية.
واآلن، تمارس عصابات الوطنية 

امللوثة بكل عوادم االنحطاط 
اإلنساني، االبتزاز نفسه على 

محامني اختاروا أن يقوموا بدورهم، 
كما رسمه قسم مهنة املحاماة 

وقوانينها وأخالقياتها وأعرافها، 
ورأينا فريقًا يقوم بتخوين املحامني، 

الذين يترافعون عن متهمني من 
اإلخوان واملعارضني، وفي املقابل 

وجدنا فريقًا آخر يأخذ على اإلخوان 
االستعانة بمحامني مختلفني معهم 

سياسيًا، وكالهما يمضي بهذا 
النفس الفاشي اإلقصائي إلى آخر 
الشوط، فيعتبر األمر خروجًا على 

مقتضيات الوطنية.
في مهنة الطب، هناك قسم أبقراط 
الشهير، الذي تجد روحه تسري 

في نصوص قسم األطباء في كل 
املجتمعات، بما في ذلك املجتمعات 
»أقسم بالله  العربية التي تلخصه بـ

العظيم أن أراقب الله في مهنتي. 
وأن أصون حياة اإلنسان في كافة 
أدوارها، في كل الظروف واألحوال، 

 وسعي في استنقاذها من املوت 
ً

باذال
واملرض واأللم والقلق، وأن أحفظ 

للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، 
وأكتم سّرهم. وأن أكون على الدوام 

 رعايتي 
ً

من وسائل رحمة الله، باذال
الطبية للقريب والبعيد، الصالح 

والطالح، والصديق والعدو«.
وفي املحاماة هناك قسم مقدس 

أيضًا »أقسم بالله العظيم أن أمارس 
أعمال املحاماة بالشرف واألمانة 
واالستقالل وأن أحافظ على سر 

مهنة املحاماة وتقاليدها وأن أحترم 
الدستور والقانون«.

في أزمنة مضت، كانت أكثر إنسانية، 
وأخالقية، كان القديس الشيوعي، 

نجيب الهاللي، يترافع عن اإلسالميني 
في مواجهة جبروت دولة مبارك 

القمعية، وكان محامون إسالميون 
يدافعون عن حقوق املتهمني من 

أقصى اليسار، وكذلك كان الراحالن 
العظيمان من أهل مهنة العدل، عادل 

عيد وأحمد سيف اإلسالم حمد.
أتذكر أنه قبيل ثورة يناير بشهور أو 
أسابيع، كان عصام سلطان محاميًا 

عن مؤمنة كامل في نزاع قضائي 
بينها وبني جريدة الشروق، بشأن 

حوار منشور عن تزوير االنتخابات 
لصالحها، مرشحة للحزب الوطني، 
الذي كان عصام سلطان معارضًا 

شرسًا له، ومع ذلك بقي سلطان 
صديقًا ومصدرًا محترمًا للصحيفة، 

وبقيت الصحيفة منبرًا لعرض آراء 
وأخبار محامي خصومها، بل إنه 

كان دائمًا سباقًا في الدفاع عن 
صحافيني، بعضهم يغرس أنيابه 
ومخالبه في لحمه وسمعته، اآلن، 
بينما هو قابع في سجنه الظالم.

فتحي سرور 
محامي اإلخوان: 

يا للهول!

مرور
الكرام

انسحبت لجنة املــفــاوضــات عــن ريــف حمص الشمالي، أمــس األحـــد، مــن االجتماع 
الــحــاســم الـــذي كـــان مــقــررًا عــقــده مــع الــجــانــب الـــروســـي، وذلـــك بسبب إصــــرار الــوفــد 

الروسي على نقل مكان االجتماع إلى مناطق سيطرة النظام.
الــدار  أيــام عــدة فــي معبر  وكــانــت عقدت مفاوضات غير حاسمة بــني الطرفني قبل 
الكبيرة، رغم طلب الوفد الروسي نقل مكان االجتماع إلى فندق سفير حمص أو إلى 

مناطق سيطرة النظام.
وأفاد بيان للجنة التفاوض في حينه، أن »املفاوضات تناولت وضع املنطقة الحالي 
واملستقبلي، وتّم االتفاق على وقف إطالق النار حتى االجتماع املقرر، على أن ُيلزم 
الجانب الروسي النظام بوقف إطالق النار«. وذكرت فصائل املنطقة أنها »تؤيد أي 

مفاوضات جادة ال تؤدي إلى تهجير األهالي وتدمير املنطقة«.
غير أن النظام لم يلتزم بوقف إطالق النار، وواصل خالل األيام املاضية استهداف 
مناطق ريف حمص الشمالي بالقصف الجوي واملدفعي، في حني حاول في ساعة 
القريبة مــن قريتي عني  التقدم مــن أحــد الحواجز  ـ األحــد  متأخرة مــن ليلة السبت 
الدنانير والغاصبية باتجاه نقاط محور عني حسني. وذكرت فصائل املعارضة أنه 
»تــّم نصب كمني للعناصر املتقدمة وإحباط محاولتهم بعد تكبيدهم خسائر في 

العتاد واألفراد«. 
)العربي الجديد(

املعقل  كانت  التي  الــســوريــة،  الــرقــة  مدينة  فــي  مقابر جماعية  على  العثور  يتوالى 
الرئيس لتنظيم »داعش« في سورية قبل طرده منها. وأعلنت وسائل إعالم النظام 
السوري، أنه »تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 82 جنديًا من جيش النظام 
السوري، كان أعدمهم تنظيم داعش في قرية حلوعبد شمال الرقة«، وذلك بعد يوم 
من العثور على عشرات الجثث العائدة إلى عناصر من تنظيم »داعــش« ومدنيني 

داخل مقبرة جماعية في الرقة.
الــرقــة املــدنــي، التابع  الــعــريــان، رئيس لجنة إعـــادة اإلعــمــار بمجلس  وقــال عبدالله 
ملليشيات »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، إنه »تم رفع عشرات الجثث من املقبرة 
الجماعية التي تحتوي على ما بني 150 و200 جثة، عائدة إلى مدنيني وعناصر من 
داعش«. وأوضح أن »عناصر التنظيم كانوا تحّصنوا داخل املستشفى الوطني مع 

بعض املدنيني، خالل الحملة على املدينة العام املاضي«.
وتقع املقبرة الجماعية تحت ملعب لكرة القدم بالقرب من مستشفى كان التنظيم 
قد تحصن فيه قبل أن يخسر معركة الرقة، وكان هذا  املكان الوحيد املتاح كما يبدو 

للدفن، وفق العريان.  
إنها »عــثــرت على  املــاضــي  فــي منتصف فبراير/شباط  النظام قالت  قــوات  وكــانــت 
مقبرة جماعية في محافظة الرقة تضم جثث 34 شخصًا قتلهم تنظيم داعش«. وفي 

نهاية ديسمبر/كانون األول، ُعثر أيضًا على مقبرتني جماعيتني.
)العربي الجديد(

عدنان علي

تشير مــعــلــومــات مــتــواتــرة إلـــى نــشــوب خــالفــات كــبــيــرة داخـــل تنظيم »داعــــش« في 
السوريون  »داعــش«  األساسيان عناصر  مناطق سيطرته شرقي سورية، قطباها 
والعراقيون من جهة، والعناصر األجنبية بمن فيهم التونسيون واملغاربة من جهة 

أخرى.
وحسب املعطيات املتوفرة، فقد تطورت الخالفات في األيام األخيرة إلى اشتباكات 
وتصفيات واعتقاالت أطاحت عــددًا من عناصر التنظيم وكــوادره، في وقت حاول 

»داعش« التكتم عليها.
لــشــؤون املنطقة الشرقية في  الــســيــاق، ذكـــرت شبكة »فـــرات بــوســت« املتابعة  وفــي 
سورية، أن »خالفات حادة نشبت بني أعضاء اللجنة املفوضة الحاكمة في التنظيم، 
الــتــونــســي زعــيــمــًا للتنظيم خلفًا لزعيمه  أبـــو فــاطــمــة  اقــتــراح تــرشــيــح  عــلــى خلفية 
الحالي أبو بكر البغدادي، وذلك  بناء على طلب العناصر املغاربة واألجانب بعد 

غياب البغدادي عن ساحات القتال«.
وفي سياق هذه التوترات، قتل عناصر املكتب األمني في تنظيم  داعش أبو خالد 
 عــن قــتــل زوجــتــه، وذلـــك بعد 

ً
الــتــونــســي وهـــو أحـــد قــيــاديــي ديــــوان التسليح فــضــال

التيار  أعــدم  كما  للبغدادي.  بيعته  تــرك  خلفية  على  منزلهما  مــن  بالقرب  اشتباك 
الشعفة،  بــلــدة  وســط  الجنسية(  )مغربي  التنظيم  عناصر  أحــد  للبغدادي  املــوالــي 

بتهمة أنه من »الخوارج«، وهي التهمة التي باتت تطلق على املعادين للبغدادي.

غارة جوية كل دقيقتين 
تستهدف اليرموك 

وحي الحجر األسود

هددت روسيا المعارضة 
في القلمون بارتكاب 

مجازر بحق المدنيين

للحديث تتمة...

النظام يستبيح 
جنوب دمشق

القواعد األميركية بسورية... هل تستطيع قوة عربية ملء الفراغ؟

الحجر  وحي  اليرموك  مخيم  على  قصفهم  من  وحلفاؤه  السوري  النظام  يكثّف 
األسود، في رسالة إلى المعارضة في جنوب دمشق لدفعها إلى االستسالم والخروج 
األمر  وهو  المدنيين،  بحق  بمجازر  تهديدها  أو  عليها،  تسيطر  التي  المناطق  من 

الذي دفع األخيرة إلى قبول »تسوية« في القلمون الشرقي

محمد أمين

تحّول الجنوب الدمشقي إلى ميدان 
معارك يستخدم فيه النظام السوري 
وحــلــفــاؤه الـــروس واإليــرانــيــون أكثر 
األسلحة فتكًا باملدنيني، في محاولة إلخضاع 
هـــذا الــجــنــوب املــحــاصــر مــنــذ خــمــس ســنــوات، 
وهو ما تسّبب بأزمات إنسانية جديدة. وبات 
مـــن الــــواضــــح أن الـــنـــظـــام يــســعــى إلــــى »نــصــر 
مـــتـــوحـــش«، مــســتــفــيــدًا مـــن تـــــراٍخ دولــــي يــكــاد 
يــصــل إلــــى مــرحــلــة الـــرضـــى عــمــا يــقــتــرفــه من 
مجازر بحق املدنيني تحت ذريعة مفضوحة 
وهي »محاربة اإلرهــاب«، وهي الذريعة التي 
يستخدمها النظام وحلفاؤه لتحقيق »حسم 
عــســكــري« عــلــى املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، لخلط 
إلى  للوصول  الــتــفــاوض  طــاولــة  األوراق على 
الــروس  الــنــظــام، ويــرســخ  حــل سياسي يثّبت 
واإليــرانــيــني فــي ســوريــة، الــذيــن يــكــاد يتحول 
وجــودهــم فــي ســوريــة إلــى مستوى االحــتــالل 
مفاصل  في  يتحكمون  باتوا  بعدما  املباشر، 

القرار السوري.
ــاؤه مـــن االنــقــســام  ــفـ ــلـ ويــســتــفــيــد الـــنـــظـــام وحـ
الــدولــي املتواصل بشأن ســوريــة، الــذي ترجم 
بـــانـــتـــهـــاء االجـــتـــمـــاع غـــيـــر الـــرســـمـــي لــســفــراء 
الدول األعضاء في مجلس األمن في السويد، 
الجهود وتجاوز  تكثيف  على  باتفاق شكلي 
الخالفات للتوصل إلى حل للنزاع في سورية. 
وقــــال الــســفــيــر الــســويــدي لـــدى األمــــم املــتــحــدة 
اولوف سكوج أمس »هناك اتفاق على العودة 
بــشــكــل جـــدي إلـــى الــحــل الــســيــاســي فـــي إطـــار 
عملية جنيف التابعة لألمم املتحدة«. وأضاف 
»ســـنـــعـــمـــل جــــاهــــديــــن خــــــالل األيـــــــــام املـــقـــبـــلـــة، 
لــالتــفــاق على آلــيــة جــديــة تــحــدد إذا مــا كانت 
األسلحة الكيميائية قد استخدمت، ومن هو 
املسؤول عن هذا األمر«. من جهته، قال السفير 
الــفــرنــســي، فــرنــســوا دوالتــــر، لــوكــالــة »فــرانــس 

ــذه الـــخـــلـــوة »أتــــاحــــت ألعـــضـــاء  ــ بـــــــرس«، إن هـ
مــجــلــس األمــــن الــتــخــلــي عـــن عــمــلــيــة التسيير 
اآللــيــة والـــدخـــول فــي نــقــاش فــعــلــي ومــعــمــق«. 
البدء  »حاولنا   

ً
قائال الفرنسي  السفير  وختم 

في تحديد مناطق التالقي املمكنة«.
مــيــدانــيــًا، أكــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن الـــغـــارات 
اليرموك وحي  التي تستهدف مخيم  الجوية 
الحجر األسود »كثيفة، وبمعدل غارة جوية كل 
النظام  طيران  »يستخدم  مضيفة:  دقيقتني«، 
ــيــــة، الـــصـــواريـــخ والــبــرامــيــل  ومـــقـــاتـــالت روســ
ــرة، عـــــدا عــــن الــــراجــــمــــات وصــــواريــــخ  ــجـ ــفـ ــتـ املـ
العملية  »هــذه  املدفعي«، وإن  الفيل والقصف 
ــر الـــتـــي تــســتــهــدف تــنــظــيــم  ــبــ الـــعـــســـكـــريـــة األكــ
داعــــش فـــي جــنــوب دمــشــق مــنــذ بـــدء الــصــراع 
عــلــى ســـوريـــة«. وأشــــارت املــصــادر فــي حديث 
أن القصف الجوي  إلى  مع »العربي الجديد« 
واملدفعي »غير مسبوق«، مضيفة أن »النظام 
يستهدف املدنيني بصورة أساسية، ال سيما 
فــي أحــيــاء املــغــاربــة والــعــروبــة وامــتــداد شــارع 
الـــثـــالثـــي«، مــوضــحــة أن »نــحــو 75 فـــي املــائــة 
بالكامل«.  مدمرة  أصبحت  املخيم  مباني  من 
القتلى  أن هناك عشرات  إلــى  املصادر  ولفتت 
مــن املــدنــيــني مــا زالــــوا تــحــت األنــقــاض بسبب 
ــه تــم تــدمــيــر مستشفى  تــعــذر انــتــشــالــهــم، وأنــ
ــــو املــســتــشــفــى  فــلــســطــني بــــصــــورة كـــامـــلـــة، وهـ
ــان يـــقـــّدم الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة  ــــذي كــ الــوحــيــد الـ

الطارئة إلى أهالي املخيم.
ــبــــوع  وكــــانــــت قـــــــوات الـــنـــظـــام قــــد بـــــــدأت األســ
املاضي، عملية عسكرية ضد تنظيم »داعش« 
املسيطر على الجزء األكبر من مخيم اليرموك، 
إلــى  الفلسطينيني  الــالجــئــني  مــخــيــمــات  أبــــرز 
على  النصرة«  »جبهة  تسيطر  فيما  ســوريــة، 
جانب من هــذا املخيم املحاصر منذ سنوات، 
والــــــــذي تـــعـــرض لــعــمــلــيــات قـــصـــف أدت إلـــى 
أغــلــب سكانه،  مــئــات وتشريد  مقتل وإصــابــة 
إلــى  الــفــلــســطــيــنــيــني  عـــشـــرات آالف  إذ هـــاجـــر 

دول الـــجـــوار الـــســـوري وإلـــى بــلــدان أوروبـــيـــة. 
 في 

َ
ــم يـــبـــق ــه لـ ــى أنــ ــدة إلــ وتــشــيــر تـــقـــديـــرات عــ

املخيم سوى ثالثة آالف مدني، من بني قرابة 
الفلسطينيني،  الالجئني  مــن  ربعهم  املــلــيــون، 
والبقية من املواطنني من مختلف املحافظات 
الــســوريــة، فيما بقي فــي حــي الحجر األســود 
نحو ثالثة آالف مدني من نحو نصف مليون 
كانوا يقطنون فيه عام 2011. ووصف الناشط 
اإلعالمي رائد الدمشقي، املوجود في الجنوب 

عبسي سميسم

ــاد مــوضــوع االســتــعــاضــة بــقــوات عربية  أعـ
عن القوات األميركية املتواجدة في سورية، 
كــشــفــتــه صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  والــــــــذي 
التي طرحتها  الفكرة  األميركية،  جــورنــال« 
الــســعــوديــة، وتــــم رفــضــهــا مـــن قــبــل اإلدارة 
األمــيــركــيــة فــي الــعــام 2015، قــبــيــل الــتــدخــل 
الروسي العسكري، والتي تقوم على إرسال 
قوات برية، على شكل قوات تحالف عربية، 
إلــــى ســــوريــــة، لــتــأمــني املـــدنـــيـــني الــســوريــني 
ــددة، وذلـــــك على  ــحــ ضــمــن مــنــاطــق آمـــنـــة مــ
خلفية املطالبات بمناطق آمنة في سورية. 
وجــــاء تــأكــيــد الـــواليـــات املــتــحــدة مـــن خــالل 
الــدفــاع  تــصــريــحــات مــتــحــدث بــاســم وزارة 
)البنتاغون( على صحة ما جاء  األميركية 
في صحيفة »وول ستريت جورنال« ليزيد 
مـــن تــعــقــيــدات الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة، ســـواء 
تقوم  عربية  قــوة  تشكيل  إمكانية  لناحية 

الـــدمـــشـــقـــي، مــــا يـــحـــدث فــــي املـــخـــيـــم والــحــجــر 
»الــكــارثــي«، مضيفًا فــي حــديــث مع  األســـود بـــ
الــجــديــد«: »اآلن )ظهر أمــس األحــد(،  »العربي 
مئات الصواريخ تنهال على الحجر األسود، 
ــراف بــلــدة يــلــدا. صــواريــخ الــفــيــل لــم تهدأ  وأطــ
منذ أيـــام، وعلى مــدار 24 ســاعــة«، مضيفًا أن 
»قــــوات الــنــظــام ال تــريــد أن يبقى شـــيء قائمًا 
الــيــرمــوك. تنهال  األســـود ومخيم  الحجر  فــي 
بـــاألرض  الــصــواريــخ عــلــى األبــنــيــة فتسويها 
ــد أن قــــوات الــنــظــام تــحــاول  عــلــى الـــفـــور«. وأكــ
اقتحام املنطقة من محاور عدة، ما يعني نّية 
قوات النظام ومليشيات فلسطينية تساندها 
ارتكاب مجزرة جماعية، والقيام بعملية إبادة 
آلالف املدنيني املحصورين في منطقة ضيقة 
وال سبيل أمامهم للخروج إلى أماكن سيطرة 
املعارضة في يلدا أو ببيال. وبات من الواضح 
أن النظام يــريــد إيــصــال رســائــل »دامــيــة« إلى 
املــعــارضــة الــســوريــة فــي املناطق التي ال تــزال 
تــحــت ســيــطــرتــهــا، مــفــادهــا »إمــــا االســتــســالم 
الجماعية«، في ظل صمت  اإلبــادة  انتظار  أو 
يـــكـــاد يــتــحــول إلــــى رضــــى مـــن قــبــل املــجــتــمــع 
الدولي الذي لم يتحرك إليقاف املذبحة بحق 
السوريني. كما يهدف النظام إلى »زرع الرعب« 
سيطرة جنوب دمشق 

ُ
في فصائل املعارضة امل

بــهــذه املــهــمــة، أو لــنــاحــيــة قــــدرة هـــذه الــقــوة 
عــلــى مـــلء الـــفـــراغ الــــذي ســتــتــركــه الـــواليـــات 
املتحدة، أو لناحية سماح الدول اإلقليمية 
الــقــوات على حدودها  التي ستتمركز هــذه 

بهذا األمر.

عقبات رغم االستعداد السعودي
وبــالــرغــم مــن تأكيد الــســعــوديــة، عبر وزيــر 
خــارجــيــتــهــا عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، اســـتـــعـــدادهـــا 
للمشاركة بقوة تكون ضمن قوات التحالف 
اإلســالمــي ضــد اإلرهـــاب فــي ســوريــة، إال أن 
تنفيذ هـــذا املـــشـــروع قــد يــفــتــح الــبــاب على 
مجموعة من التعقيدات التي تجعل تنفيذه 
بسبب  وذلـــك  للتطبيق،  الــقــابــل  غير  بحكم 
طــبــيــعــة وحــســاســيــة املــنــاطــق الــتــي تنتشر 
ــقـــوات األمــيــركــيــة، والـــتـــي يــمــكــن أن  فــيــهــا الـ
تــتــســبــب بـــصـــدام بـــني تــلــك الـــقـــوات والــقــوى 

اإلقليمية في املنطقة. 
مناطق شرق  في  األميركية  القوات  تنتشر 
وشمال شرق سورية ضمن مناطق حدودية 
يتطلب قدوم قوات بديلة لها، موافقة بعض 
الدول، والتي من الصعب أن تقبل باستقدام 

مثل هذه القوات العربية. 
ــلــــت بـــــقـــــوات عــســكــريــة  تــــركــــيــــا الــــتــــي تــــدخــ
ضـــمـــن األراضــــــــي الـــســـوريـــة بـــهـــدف تــأمــني 
إلــى حزب  التابعة  املليشيات  حــدودهــا مــن 
االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، وتــنــســق وتــفــاوض 
األمـــيـــركـــيـــني عـــلـــى املـــنـــاطـــق املــتــبــقــيــة عــلــى 
ــرد املــلــيــشــيــا  ــ ــــدودي بـــعـــد طـ ــحـ ــ شــريــطــهــا الـ
الـــكـــرديـــة مـــن مــنــطــقــة عــفــريــن، مـــن الــصــعــب 
ــيـــة بــديــلــة  أن تـــســـمـــح بــــدخــــول قـــــــوات عـــربـ
لـــلـــقـــوات األمـــيـــركـــيـــة. كــمــا أن وجـــــود قـــوات 
عـــربـــيـــة ضـــمـــن مـــنـــاطـــق مـــحـــاذيـــة لــلــحــدود 
العراقية، وتحتوي معظم الثروات الباطنية 
الــســوريــة، وتــقــع عــلــى خــط طــهــران بــيــروت 
الذي تعمل إيران على فتحه، قد يفتح الباب 

ويــلــدا، وبيت سحم، وجزء  ببيال  بلدات  على 
من الحجر األسود، كي تقبل بإجراء »تسوية« 
والخروج بموجبها  السالح،  تتضمن تسليم 
مـــع مــدنــيــني مـــن جــنــوب دمــشــق إلـــى الــشــمــال 
السوري على غرار الفصائل األخرى في ريف 
دمــشــق. وُيــعــد الــجــنــوب الــدمــشــقــي »املــطــمــع« 
اإليــرانــي األبـــرز فــي العاصمة الــســوريــة، فهو 
يــتــاخــم منطقة الــســيــدة زيــنــب جــنــوب دمشق 
الــتــي تحولت إلــى »محمية إيــرانــيــة«. وأكــدت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة أن الــجــانــب اإليـــرانـــي عــرقــل 
اتفاقًا مع تنظيم »داعش« للخروج من الحجر 
األســـــود ومــخــيــم الـــيـــرمـــوك، لــتــدمــيــر املــنــطــقــة 
ــــادة إعــمــارهــا بــمــا يــتــنــاســب مع  بــالــكــامــل وإعـ
ــلـــى الـــجـــنـــوب  ــي لــلــســطــو عـ ــ ــرانــ ــ املـــخـــطـــط اإليــ
الدمشقي بدءًا من مدينة داريا، مرورًا بأحياء 
كــفــرســوســة والـــقـــدم والــعــســالــي، والــتــضــامــن، 
والــحــجــر األســــــود، ومــخــيــم الـــيـــرمـــوك، ويــلــدا 

وبييال، وانتهاء بمنطقة السيدة زينب.
تتواصل  الدمشقي،  الجنوب  من  بعيد  وغير 
عمليات إجالء القلمون الشرقي شمال شرقي 
دمــشــق، ومــن املــقــرر نقل آالف الــســوريــني إلى 
الشمال السوري، الذي بات يكتظ باملهجرين 
من كل أنحاء سورية. ومن الواضح أن النظام 
»االستسالم  زاويـــة  فــي  املعارضة  يريد حشر 

ــران وتــلــك  ــ أمــــام احــتــمــاالت تــصــعــيــد بـــني إيـ
القوات، هذا باإلضافة إلى دخول الواليات 
التصعيد  خفض  ملنطقة  كضامن  املــتــحــدة 
األولــــــــى الــــواقــــعــــة فــــي الـــجـــنـــوب الــــســــوري، 
عــلــى حــــدود كـــل مـــن األردن وإســـرائـــيـــل، ما 
يتطلب موافقتهما لدخول قوات عربية إلى 
املنطقة. كما أن استعداد دول عربية أخرى، 
أمرًا  يبدو  سورية  لدخول  السعودية،  غير 
مــســتــبــعــدًا. ومـــصـــر الـــتـــي تـــأتـــي عــلــى رأس 
التحالف  هــذا  فــي  للدخول  املرشحة  الـــدول 
اليمن،  التدخل بقوات عسكرية في  رفضت 
رغم تبعيتها للسعودية، ورغم أن تعقيدات 

الوضع في اليمن أقل بكثير من سورية.

12 قاعدة عسكرية 
وتمتلك الواليات املتحدة 12 قاعدة عسكرية 
فـــي ســــوريــــة، تــمــتــد مـــن الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
األردنـــيـــة جــنــوبــًا، وحــتــى الـــحـــدود التركية 
شــمــااًل. ففي أقــصــى الجنوب الــســوري تقع 
بالقرب  األميركية  العسكرية  التنف  قاعدة 
من املثلث الحدودي لكل من العراق واألردن 
ــة، فـــي مــنــطــقــة صـــحـــراويـــة تتبع  مـــع ســـوريـ
إداريًا ملحافظة حمص. ويتواجد في املوقع 
عــنــاصــر عــســكــريــة أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة، 
باإلضافة إلى مقاتلني من الفصيل، املدعوم 
بقيادة  الثورة«،  »مغاوير  املسمى  أميركيًا، 
شمال  وفــي  طـــالع.  مهند  املنشق،  الضابط 
شــــرق مــحــافــظــة ديــــر الــــــزور يـــوجـــد قــاعــدة 
الخير.  صــبــاح  بــلــدة  فــي  أميركية  عسكرية 
والقاعدة، التي أطلق عليها تسمية »صباح 
الــخــيــر« بــنــاًء عــلــى اســـم الــبــلــدة، عــبــارة عن 
قـــاعـــدتـــني عـــســـكـــريـــتـــني تـــســـتـــخـــدمـــان فــقــط 

لهبوط املروحيات الحربية.
قاعدة  فهي  الثالثة،  األميركية  القاعدة  أمــا 
تل سمن، وتقع شمال مدينة الرقة مباشرة، 
ومـــهـــمـــتـــهـــا »بـــحـــســـب مــــصــــادر عــســكــريــة« 

الــضــيــق«، بــعــد أن فــقــدت األخــيــرة الكثير من 
أوراق قوتها. وأكدت مصادر في أحد فصائل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــجــانــب  املـــعـــارضـــة لــــ
الروسي »خّير املعارضة في القلمون الشرقي 
آالف  ارتكاب مجازر بحق  أو  االستسالم  بني 
املدنيني في املنطقة«، مضيفة: »اخترنا تجّرع 
ســــّم الـــتـــســـويـــات لــتــجــنــيــب املـــدنـــيـــني مــصــيــرًا 
قاسيًا«. وأكدت هذه املصادر أن الروس قالوا: 
»لن نسمح ببقاء أي قوات إال قوات النظام في 
مناطق املعارضة«، مضيفة: »كانوا واضحني 
فـــي تــهــديــدهــم بـــإبـــادة املـــدنـــيـــني، فـــي حــــال لم 
نـــوافـــق عــلــى تــســلــيــم األســلــحــة والـــخـــروج من 

املنطقة بالسالح الفردي«.
وتأتي »رسائل الدم« في الجنوب الدمشقي 
ــــدأت فــيــه املـــفـــاوضـــات فـــي ريــف  فـــي وقــــت بـ
حــمــص الــشــمــالــي، وأجـــــزاء مــن ريـــف حماة 
الــجــنــوبــي، لــتــدفــع املـــعـــارضـــة إلــــى الــخــيــار 
الصعب وهو »االستسالم« لحماية املدنيني 
الذين كانوا النقطة األضعف لدى املعارضة 
ــم معاقلها  الــتــي اضــطــرت لــلــخــروج مــن أهـ
حماية لهم، خصوصًا في مدينة حلب وفي 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة وفـــي وادي بـــردى شمال 
ــدة فـــي الــغــوطــة  غـــربـــي دمـــشـــق ومـــنـــاطـــق عــ

الغربية، وفي القلمون الشرقي.

تنظيم  مسلحي  اتــصــاالت  وقطع  التنصت 
باإلضافة  والسلكية،  الالسلكية  »داعــــش« 
ــقــــر املــــركــــزي  ــر االتـــــصـــــال مــــع املــ ــيـ ــى تـــوفـ ــ إلــ
فيما  اإلرهـــــاب.  ملكافحة  الــدولــي  للتحالف 
تقع القاعدة العسكرية الرابعة في محافظة 
التي  الطبقة  فــي مدينة  أيــضــًا، وتقع  الــرقــة 
الــرقــة. وهــذه القاعدة  تتبع إداريـــا ملحافظة 

تستعمل كمهبط للطائرات األميركية.
وتقع القاعدة العسكرية األميركية الخامسة 
الشمالي،  ريــف حلب  في  الجلبية  بلدة  في 
إلـــى الـــشـــرق مـــن مــديــنــة مــنــبــج بــالــقــرب من 

الحدود مع تركيا. 
وتعتبر هذه القاعدة منطقة مغلقة تحتوي 
على 40 طائرة نقل عسكري حديثة ومدرج 

ثقيلة  بأسلحة  للطائرات وقاذفات مجهزة 
حــديــثــة وغـــيـــرهـــا مـــن األســـلـــحـــة الــحــديــثــة. 
ــدة الـــجـــلـــبـــيـــة تــقــع  ــ ــاعـ ــ ــن قـ ــ ــرب مـ ــ ــغـ ــ وإلــــــــى الـ
في  السادسة  األميركية  العسكرية  القاعدة 
بــلــدة حـــرب عــشــق فــي ريـــف حــلــب الشمالي 
وتـــؤوي مجموعات  التركية،  الــحــدود  قــرب 
القوات األميركية. أما  صغيرة مجوقلة من 
القاعدة العسكرية السابعة فتقع في مدينة 
مــنــبــج فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي. وتكتسب 
هذه القاعدة أهمية استراتيجية كبيرة، إذ 
تتواجد في منطقة يحتمل أن تشهد صراعًا 
بني الجيش التركي والجيش السوري الحر 
من جهة ومليشيا »وحدات حماية الشعب« 
ــنـــة مــن  الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــســيــطــر عـــلـــى املـــديـ

جهة أخــرى. وتملك أميركا قاعدة عسكرية 
ثــامــنــة فــي بــلــدة عــني عيسى شــمــال مدينة 
الــحــدود مــع تركيا،  الــرقــة، ليس بعيدًا عــن 
تستعمل لنقل الذخيرة والسالح إلى »قوات 
سورية الديمقراطية« )قسد(، ويبلغ تعداد 
أميركي و75 عنصرًا  200 عسكري  أفرادها 
ــوات الـــفـــرنـــســـيـــة بـــحـــســـب مـــصـــادر  ــ ــقـ ــ مــــن الـ
هناك  أن  كما  الجديد«.  »العربي  لـ عسكرية 
قـــاعـــدة عــســكــريــة تــاســعــة فـــي بـــلـــدة ديــريــك 
فــي مــحــافــظــة الــحــســكــة فــي أقــصــى الــشــمــال 
الــشــرقــي لــســوريــة، وهــي عــبــارة عــن كتلتني 
اإلنـــزال  قـــوات  أفـــواج  نشر  يتم  عسكريتني، 
ــة إلــى  ــافـ الـــجـــوي األمـــيـــركـــيـــة فــيــهــا، بـــاإلضـ
يتم  كما  العسكرية.  النقل  طــائــرات  هــبــوط 
تقديم الدعم األكبر لوحدات »قوات سورية 
العسكرية.  القاعدة  هــذه  من  الديمقراطية« 
وتقع القاعدة العسكرية األميركية العاشرة 
فــي جــبــل مشتنور فــي شــمــال شـــرق مدينة 
الشريط  مــن  جـــدًا  قــريــبــة  فــي منطقة  منبج 
الحدودي مع تركيا، وهي عبارة عن مركز 
يــوجــد فــيــه أجـــهـــزة إرســـــال تــابــعــة لــلــقــوات 
الـــخـــاصـــة األمـــيـــركـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة. ويــبــلــغ 
العدد اإلجمالي للعناصر في القاعدة نحو 

200 جندي. 
وتقع القاعدة العسكرية األميركية رقم 11 في 
بلدة سيرين شرقي نهر الفرات، وهي قاعدة 
قــريــبــة جـــدًا مــن الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة، 
ــزال  ــ ــدات اإلنـ ــ وتــســتــخــدم كــمــوقــع لــنــشــر وحــ
األخــيــرة،  العسكرية  القاعدة  أمــا  األميركية. 
فهي قاعدة تل تمر، التي تقع في مدينة تل 
تقع  والــتــي  الحسكة،  ملحافظة  التابعة  تمر 
فــي شــمــال غـــرب مــديــنــة الــحــســكــة، ويــتــواجــد 
جنديًا  و70  أميركي  جندي   200 نحو  فيها 
فرنسيًا. وتم في القاعدة تدريب مجموعات 
سورية  »جيش  باسم  تعرف  كانت  مسلحة 

الجديد« الذي ما لبث أن تفكك.

قصف غير مسبوق 
يستهدف اليرموك والحجر األسود 

ويركز على المدنيين

يستمر تهجير أهالي القلمون الشرقي )سمير الدومي/ فرانس برس(

قاعدة أميركية قرب منبج، إبريل 2018 )دليل سليمان/فرانس برس(

وليد التليلي

فقد التونسيون صبرهم أمام صراع 
اتحاد الشغل والحكومة، واستماتة 

الطرفني على موقفيهما. كما تزايدت 
مخاوف التونسيني من اإلضرار 
بمستقبل أبنائهم على مشارف 

انتهاء عام دراسي. ال أحد يعرف إن 
كان ابنه قد نجح أم ال، وربما يذهب 

الجميع إلى سنة بيضاء أي كأنها لم 
تكن أو كانت مجرد قوس عابر في 

حياة التونسيني.
تحول التونسيون إلى رهائن بني 
 منهما 

ّ
الطرفني، بينما يصر كل

على أنه حريص على الشعب. في 
الحقيقة، يتابع التونسيون منذ 

أشهر حوار الطرشان، ال أحد يسمع 
اآلخر وينتظر كل منهما أن يصرخ 

منافسه من األلم وينهار، بينما يصّر 
على أن يدفعه إلى مواجهة مع الشعب 

مع الوصول إلى األمتار األخيرة 
من عمر هذا الصراع. وعندما يقول 

األمني العام التحاد الشغل في 
تونس نور الدين الطبوبي إن »رئيس 

الحكومة ال يتحكم بقراراته« وإنه 
»غّير مضمون خطابه في ظرف ربع 

ساعة«، فإن هناك مشكلة حقيقية 
في البالد وأزمة ثقة يمكن أن تنهار 

معها أي مفاوضات وأي اتفاقات بني 
األطراف.

دعا الطبوبي، رئيس الجمهورية 
الباجي قائد السبسي، إلى التدخل 

 ›‹أوجه نداء 
ً
العاجل لحل األزمة: قائال

 لرئيس الجمهورية للتدخل 
ً
عاجال

وإيجاد الحلول ألن تونس في خطر 
كبير جدًا«. لكن اللوم ليس على 
اتحاد الشغل وال على الحكومة، 

وإنما على الشعب نفسه وقواه الحية 
وأحزابه وجمعياته، فقد بقي الجميع 

يتابع هذه األزمة التي انطلقت منذ 
أشهر وكأن األمر ال يعنيهم، وأمس 
األحد استفاق أولياء أمور التالميذ 
أخيرًا من سباتهم العميق وكأنهم 

كانوا مخدرين طيلة هذه الفترة. دعت 
الجمعية التونسية لألولياء والتالميذ 
السبسي أيضًا إلى »التدخل العاجل، 

اعتبارًا ملسؤوليته الوطنية ولقدرته 
املؤكدة على تسوية الخالف بني 

الطرفني النقابي والحكومي، قصد 
إعادة التالمذة إلى مدارسهم«.

أخيرًا تنبهوا إلى ضرورة الحوار 
والخطر القائم وأن السبسي يملك 

الحل ألزمة طويلة جدًا. لكن هل 
كان السبسي خارج البالد كل 

هذه األشهر ولم يكن على علم بما 
يجري؟ وهل كان ينتظر دعوات 

أولياء األمور للتدخل؟
يحدث كل هذا فيما قيادّيو األحزاب 

عوا رؤوس املواطنني  الذين صدَّ
بالصراخ كل يوم في التلفزيونات 

حول قضايا تافهة، غائبون وكأنهم 
غادروا البلد نهائيًا، بينما الحقيقة أن 

الجميع يخشى التدخل لعله يصاب 
بشظايا هذه املعركة، وهم منهمكون 

في البحث عن مواقع جديدة إنهم 
ينتظرون استحقاقات 2019 التي 

جّمدت كل شيء.

تملك واشنطن 12 
قاعدة في سورية، 

تقع غالبيتها منها على 
حدود سورية مع دول 

الجوار، وهو أمر سيزيد 
من تعقيد عملية نشر 

قوات عربية كبديل عن 
القوات األميركية، في 
ظل توقع رفض تلك 

الدول هذا األمر

مشتركًا  تمرينًا  األحــد،  أمس  وأميركيون،  أردنيون  عسكريون  أجــرى 
أو  كيميائي  هجوم  حدوث  أو  ترقب  حالة  في  التصرف  كيفية  بشأن 
في  وذلــك  ــووي،  ن أو  بيولوجي 
شمال  الــزرقــاء  مدينة  في  مركز 
التمرين  وجــاء  عّمان.  العاصمة 
حول سبل مكافحة أسلحة الدمار 
»األسد  مناورات  إطار  في  الشامل، 
المتأهب« التي بدأت يوم 15 إبريل/ 
أن تستمر حتى 26  نيسان ويتوقع 
بعد  التمرين  ويأتي  الحالي.  إبريل 
نفذه  الــذي  الكيميائي  الهجوم 

النظام السوري في دوما.

تمرين على مكافحة أسلحة الدمار
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لبنان: اعتداء على مرشح 
مناوئ لحزب اهلل

ــكـــي«  ــنــــا حـ ــبــــعــ أعــــلــــنــــت الئـــــحـــــة »شــ
أمس  لبنان،  في جنوب  االنتخابية 
ــــّرض املــــرشــــح عــن  ــعـ ــ األحــــــــد، عــــن »تـ
ــلـــي األمـــــــن )الـــــصـــــورة(  الــــائــــحــــة عـ
ــثــــر مــــن 40 شــابــا  ــداء مــــن أكــ ــتــ لــــاعــ
يــنــتــمــون إلـــى حـــزب الــلــه فـــي بلدته 
ــه إلـــــى الـــشـــارع  ــزولــ ــاء نــ ــنــ ــرا، أثــ ــقــ شــ
االنتخابية  حملته  شــبــاب  ملشاركة 
ــور«.  ــ ــــصـ ــتــــات والـ فــــي تــعــلــيــق الــــافــ
ــداء  ــتــ ــا جـــــرى بـــأنـــه »اعــ ــفــــت مــ ووصــ
سافر ومهن على مرشح النتخابات 

مفترض أن تكون ديمقراطية«. 
)العربي الجديد(

انتهاكات االحتالل 
متواصلة في الضفة

ــت قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي، 
ّ
شــن

أمس األحد، حملة اعتقاالت واسعة 
طاولت عددًا من الفلسطينين خال 
عمليات اقــتــحــام لــقــرى وبــلــدات في 
الضفة الغربية املحتلة، وسط اندالع 
مـــواجـــهـــات مـــع الـــشـــبـــان. وانــدلــعــت 
ــــي جــــيــــوس ومــخــيــم  ــات فـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ املـ
الــعــروب، كما اعتقل االحــتــال عــددًا 
ريما ورنتيس  بيت  الشبان في  من 
ونــعــلــن وســـلـــواد وكــوبــر وســنــجــل. 
وكانت قــوات االحــتــال قد اقتحمت 
الغربية،  بالضفة  عدة  وبلدات  قرى 
ودهــمــت عـــددًا مــن املـــنـــازل وشــرعــت 

بتفتيشها.
)العربي الجديد(

المالكي: واشنطن 
فقدت مصداقيتها

ــر الـــخـــارجـــيـــة واملــغــتــربــن  ــ ــد وزيــ ــ أكـ
ــــي  ــكـ ــ ــالـ ــ ــي ريـــــــــــــاض املـ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
ــد، أن »إلــغــاء  )الـــصـــورة(، أمـــس األحــ
ــة مــصــطــلــح  ــيــ ــركــ ــيــ ــة األمــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
)األراضــــــــــــي املـــحـــتـــلـــة( واســـتـــبـــدالـــه 
ــاع غــــزة(  ــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــ )الـــضـ ـــ بـ
لـــن يــغــيــر مـــن واقــــع األمــــر والــوضــع 
الفلسطينية  لـــأراضـــي  الــقــانــونــي 
أي شــــــيء«. وأوضـــــــح، فـــي تــصــريــح 
الرسمية،  إلذاعــة »صــوت فلسطن« 
إســــقــــاط مــصــطــلــح  »مــــــحــــــاوالت  أن 
بــأن  ــة  داللـ املحتلة يعطي  األراضــــي 
الواليات املتحدة فقدت مصداقيتها 

بالكامل«.
)العربي الجديد(

نداء لعائالت فلسطينيين 
مختطفين في مصر

فلسطينين  ــبــان 
ُ

ش عــائــات  أطلقت 
ــــال عـــبـــورهـــم مــــن وإلــــى  اخـــتـــفـــوا خـ
قــطــاع غـــزة عــبــر األراضــــي املــصــريــة، 
 للكشف 

ً
أمــــس األحـــــد، نـــــداًء عـــاجـــا

عــن مــصــيــر أبــنــائــهــم الــذيــن اختفت 
آثــارهــم أثناء سفرهم قبل أيــام عبر 
ــوا أمــــام  ــ ــفـ ــ ــــري، ووقـ ــبـ ــ مـــعـــبـــر رفـــــح الـ
غــزة،  بمدينة  األحــمــر  الصليب  مقر 
ــــادي الـــجـــهـــات  ــنـ ــ ــــات تـ ــتـ ــ ــعـــــن الفـ ــ رافـ
ــلــــومــــات عــن  ــعــ املـــعـــنـــيـــة بـــتـــقـــديـــم مــ
أوالدهم، وتزامنت الوقفة مع وجود 
ــيـــا فــي  ــــاس« حـــالـ ــمـ ــ وفـــــد حــــركــــة »حـ
الـــقـــاهـــرة، وقـــد طــالــبــوا بــالــعــمــل مع 
السلطات املصرية واملجتمع املحلي 
والدولي من أجل الكشف عن مصير 

أبنائهم.
)العربي الجديد(

العراق: قتلنا 36 داعشيًا 
في سورية

أعــلــنــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة، أمــس 
الجوية،  الــضــربــة  تفاصيل  ــد،  األحـ
ــتــــي نـــفـــذتـــهـــا مــــقــــاتــــات عـــراقـــيـــة  الــ
قبل أيــام ضد تنظيم »داعـــش« في 
36 عنصرًا  مقتل  مــؤكــدة  ســوريــة، 
من التنظيم، حسبما ذكر املتحدث 
باسم مركز اإلعام األمني، العميد 
يــحــيــى رســــول، فــي بــيــان. وأضـــاف 
أن »منتسبي طيران القوة الجوية 
 ،16 أف  ــرات  ــ ــائــ ــ طــ عـــبـــر  وّجــــــهــــــوا، 
ضــربــات داخـــل األراضــــي السورية 
الــحــالــي  إبـــريـــل/نـــيـــســـان  يـــــوم 19 
ــهــــداف األوكـــــــــار والـــعـــنـــاصـــر  ــتــ الســ
التي تشكل خطرًا على  اإلرهــابــيــة، 

العراق«.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

الفلسطيني،  األكاديمي  اغتيال  عملية  تشير 
ــة املـــالـــيـــزيـــة  ــمــ فـــــــــادي الــــبــــطــــش، فـــــي الــــعــــاصــ
اختارتها  التي  للعناوين  ووفــقــا  كــواالملــبــور، 
ــحــــف اإلســــرائــــيــــلــــيــــة لـــــــإشـــــــارة بــشــكــل  الــــصــ
ــة، إلـــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــح إلــــــى الـــجـــريـــمـــة اإلســ ــريــ صــ
حجم االســتــهــداف وعمق العمل الــذي قــام به 
العملية.  تنفيذ  قبيل  اإلسرائيلي  »املــوســاد« 
ــارة إلــــى أن مـــجـــرد تــســاؤل  ــ ــ ــن املــفــيــد اإلشـ ومــ
الــصــحــافــيــن اإلســـرائـــيـــلـــيـــن، واســتــخــدامــهــم 
العملية«،  نفذ  مــن  املــوســاد  كــان  »إذا  لتعبير 
إلــى تأكيد دور  تــهــدف  هــو بمثابة كلمة ســر 
»املـــــوســـــاد« أو مـــســـؤولـــيـــة االحــــتــــال عــــن أي 
عملية كهذه، سواء كانت اغتيااًل وتصفية، أم 
في ظروف  »مجهواًل  تفجيرًا  أو  قصفا جويا 
غــامــضــة«. ومـــا يــزيــد تــرجــيــح هـــذه الــخــيــارات 
أيضا نزوع الصحافة غداة أي عملية من هذا 
النوع إلى التفاخر في عمليات سابقة نفذها 
االحتال، مع استخدام التعبير الثابت نفسه 
فـــي الــصــحــافــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة »وفـــــق مــصــادر 

أجنبية«.
لــكــن عملية اغــتــيــال الــبــطــش، زادت أيــضــا في 
الصحف  الــتــي كشفتها  املــعــلــومــات  مــن  سيل 
االحتال  دولــة  تنسبه  مــا  حــول  اإلسرائيلية، 
ملــالــيــزيــا بــاعــتــبــارهــا قــاعــدة لتعليم وتــدريــب 
عــنــاصــر نــخــبــويــة فـــي حــركــة »حـــمـــاس« على 
أراضــيــهــا، وبــحــســب تــقــريــر ملــوقــع »يــديــعــوت 
أحرونوت« أمس األحد قاعدة بعيدة عن العن 
 
ً
للتدريبات العسكرية، وهو أمر لم يمنع مثا
يقيس ويحدد  اختيار عنوان  »يديعوت« من 
مسافة ُبعد الهدف عن »أيادي إسرائيل«، هو: 
كــيــلــومــتــر«، وهــي  »تصفية عــن مــســافــة 7600 

بغداد ـ زيد سالم

يحتدم الصراع بن األحزاب والكتل السياسية 
املــنــضــويــة ضــمــن الــتــحــالــف الــوطــنــي الــحــاكــم 
فــي الـــعـــراق قــبــل أقـــل مــن أربــعــة أســابــيــع على 
املقررة في 12 مايو/  التشريعية  االنتخابات 
تحرص  لتشكيل حكومة جديدة  املقبل،  أيــار 
األحزاب السياسية على أن تكون مناسبة لها. 
واألهم من ذلك الظفر بمنصب رئيس مجلس 
الوزراء، أعلى املناصب الحكومية في العراق، 
ــــوة« مـــنـــذ عـــام  ــــدعـ ــــزب الـ ــذي يــحــتــكــره »حــ ــ ــ والـ
الباد،  فــي  برملانية  انتخابات  أول  إثــر   2005
املالكي  نــوري  ثم  أواًل  الجعفري  إبراهيم  عبر 
لـــدورتـــن مــتــتــالــيــتــن. وانــتــهــى عــهــد املــالــكــي 
بسيطرة تنظيم »داعش« على ست محافظات 
عراقية ونزوح خمسة ماين مواطن وخراب 
 عن والدة أكثر 

ً
كبير في ميزانية الباد، فضا

من 70 مليشيا مسلحة. واآلن يشغل املنصب 
حيدر العبادي الطامح لدورة ثانية.

ولم تتماسك القوى العربية الشيعية في هذه 
االنــتــخــابــات، فــشــهــدت انــقــســامــات وتأسيس 
ــفــــردة، عـــلـــى عـــكـــس االنـــتـــخـــابـــات  ــنــ أحــــــــزاب مــ
ــالـــف  ــتـــحـ الــــســــابــــقــــة الــــتــــي تـــمـــثـــلـــت بــــقــــوة »الـ
ـــل املــــكــــون الـــشـــيـــعـــي فــي 

ّ
ــنــــي« الــــــذي مـــث الــــوطــ

املتطلعن  أكثر  أن  ويبدو  العراقية.  الحكومة 
إلى منصب رئيس الوزراء هما تيار الحكمة، 
حــديــث الــــوالدة واملــنــشــق عــن املجلس األعلى 
ــالـــف  ــتـــحـ ــي، ويــــتــــزعــــمــــه رئــــيــــس »الـ ــ ــ ــامـ ــ ــ اإلسـ
»سائرون«  وتحالف  الحكيم،  عمار  الوطني« 
ــوم بــصــيــغــة رســمــيــة مـــن زعــيــم »الــتــيــار  املـــدعـ
الصدري« مقتدى الصدر، الذي كان قد أعلن، 
فــي وقــت ســابــق، دعــمــه للعبادي لنيله واليــة 
ثــانــيــة بــحــكــم الـــعـــراق. غــيــر أن هـــذا الـــدعـــم لم 
لــم يستمر سوى  بعد تحالف قصير  يستمر 
ــع تــحــالــف  لـــســـاعـــات بـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة مـ

عمليا املسافة بن دولة االحتال وبن ماليزيا. 
في املقابل اختارت صحيفة »يسرائيل هيوم« 
عنوانا رئيسيا لها هو: »اليد الخفية: تصفية 

دكتور الطائرات املسيرة«.
ــارات واضـــحـــة، لفت  ــ وبــشــكــل ال يخلو مــن إشـ
مـــراســـل »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، الــخــبــيــر في 
ــــؤون االســـتـــخـــبـــارات والـــتـــجـــســـس، رونــــن  شــ
بــيــرغــمــان، إلـــى أن »املــــّس بــفــادي الــبــطــش هو 
عــمــلــيــا الـــطـــرف املــكــشــوف والـــصـــاخـــب لجهد 
فيه على  الــنــطــاق شـــارك  استخباراتي واســـع 
مـــا يـــبـــدو »الــــعــــشــــرات« وربـــمـــا أكـــثـــر )يــقــصــد 
املــئــات( مــن رجـــال االســتــخــبــارات مــن مختلف 
ــن رصــــــدوه  ــ ــذيـ ــ ــتـــخـــصـــصـــات واملـــــــهـــــــارات الـ الـ
ــاره خــــطــــرًا واضـــــحـــــا وفــــــوريــــــا يـــبـــرر  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــاتــيــة واالســتــخــبــاراتــيــة 
اتــخــاذ خطوة  األخــاقــيــة،  والقانونية وحــتــى 

متطرفة من نوع التصفية الجسدية«.
ويعني هذا التوصيف أن ماليزيا كانت ساحة 
امتدت  األمــد  مراقبة ورصــد طويلة  لعمليات 
عــلــى شــهــور، نــشــط فــيــهــا عــمــاء لـــ«املــوســاد« 
فـــي مـــراقـــبـــة الــبــطــش وربـــمـــا ســــــواه، تــمــهــيــدًا 
بيرغمان  أكــد  الــتــي  االغــتــيــال،  عملية  لتنفيذ 
أنها تتماشى مع توصيف رئيس »املوساد« 
بقوله:  الجهاز  لعمل  كوهن  يوسي  السابق 
نقطع  أن  وظيفتنا  اللعبة،  اســم  هي  »املعركة 
كالتي يمكن  الــعــدو،  مــن  استراتيجية  قـــدرات 
مــواطــنــي دولــة  أن تمس بمستقبل وأمـــن  لها 
إســرائــيــل. وعــنــد الــلــزوم يجب املــس بــاألعــداء 

أنفسهم«.
في املقابل، أبرز تقرير آخر ملوقع »يديعوت«، 
 على أن ماليزيا تشّكل جزءًا 

ً
ما اعتبره دليا

مـــن ثـــاثـــة مـــيـــاديـــن لــعــمــل حـــركـــة »حـــمـــاس«، 
 من ماليزيا مرورًا بتركيا وانتهاء بغزة، 

ً
بداية

بــنــاء القوة  وهــي ثــاثــة ميادين تشّكل مــوقــع 
الــعــســكــريــة لــلــحــركــة، خــصــوصــا بــاســتــخــدام 
ــمــــاس«  ـــخـــب تــــــرى »حــ

ُ
مـــالـــيـــزيـــا حـــاضـــنـــة لـــن

فـــي قـــدراتـــهـــم أداة ملــراكــمــة وتــحــســن قــوتــهــا 
العسكرية وخبراتها املختلفة.

منذ  تحّولت  ماليزيا  فــإن  التقرير،  وبحسب 
ســــنــــوات عــــديــــدة مــــقــــرًا وأرضــــــــا لــلــتــدريــبــات 
ــلـــي »حـــــمـــــاس«،  ــاتـ ــقـ الـــعـــســـكـــريـــة وتــــأهــــيــــل مـ
وبــالــتــالــي فـــإن اغــتــيــال الــبــطــش فــيــهــا يشّكل 
حلقة في مسلسل محاوالت ضرب الحاضنة 
ــيــــويــــة لــنــشــطــاء  ــة اآلســ ــ ــدولـ ــ الـــتـــي تـــوفـــرهـــا الـ
»حـــــمـــــاس«. وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن جــهــاز 
»الشاباك«  العامة  اإلسرائيلية  االستخبارات 
ى 

ّ
كشف في السنوات األخيرة حاالت عدة تلق

»الــــفــــتــــح« الــــــــذي يـــمـــثـــل مـــلـــيـــشـــيـــات الــحــشــد 
الشعبي، وهي غير متفقة مع مقتدى الصدر.

فــي هــذا الــســيــاق، قــال وزيـــر عــراقــي لـ«العربي 
ــيـــس الــحــكــومــة املــقــبــلــة لن  ــد«، إن »رئـ ــديـ ــجـ الـ
يكون من حزب الدعوة، فهناك غضب شعبي 
كــبــيــر مـــن الــــحــــزب، ومــــا تــســبــب بـــه مـــن فشل 
ــع بـــــإدارة املــلــفــات األمــنــيــة واالقــتــصــاديــة  ذريــ
ــع الــــــدول الــعــربــيــة،  ــات الـــخـــارجـــيـــة مـ ــعـــاقـ والـ
 عن رفض العرب السنة لشخصيات هذا 

ً
فضا

الحزب«، مشيرًا إلى أن »مقتدى الصدر وعمار 
الــحــكــيــم هــمــا األقــــــرب لــتــرشــيــح شــخــصــيــات 
مهمة لقيادة البلد بداًل من العبادي في حال 

لم يقدم استقالته من الحزب«.
وأضــــاف أن »فــشــل الــعــبــادي ببعض املــلــفــات، 
مــنــهــا مــحــاســبــة الــفــاســديــن خــــال الــســنــوات 
ــــدر وحـــتـــى  ــــصـ ــتـــدى الـ ــقـ املــــاضــــيــــة، أغــــضــــب مـ
بالتصريحات  العبادي  انشغل  فقد  الحكيم، 
والــــتــــلــــمــــيــــحــــات، ولــــــــم يـــســـتـــطـــع مـــحـــاســـبـــة 
ــــت بـــــــكـــــــوارث، مـــنـــهـــا مــا  ــــورطــ شـــخـــصـــيـــات تــ
حــــدث فـــي املـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة 
واحــتــالــهــا مــن قبل عــصــابــات داعــــش«، الفتا 
إلى أن »الصدر أعــّد قائمة تتضمن مجموعة 
أسماء لترشيحها إلى رئاسة الحكومة، فهو 
يــريــد هـــذا املــنــصــب لــيــس لــيــكــون خــاضــعــا لــه، 
معه  يتحالف  لــم  الــذي  بالعبادي  نكاية  إنما 
بظروف غامضة«. وتم استبعاد عودة رئيس 

فلسطينين  مع  تجنيده  تم  الــذي  القواسمي 
آخرين أثناء تلقيهم دراساتهم الجامعية في 
رسميا  االحــتــال  حكومة  ووضــعــت  ماليزيا. 
وصف »محور ماليزيا-تركيا-الضفة الغربية« 
في الئحة االتهام التي قّدمتها ضد القواسمي، 
الطلبة  من  العناصر  لتدريب عشرات  كمسار 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــجــامــعــة اإلســـامـــيـــة في 
ماليزيا، حيث يتم تجنيد الطلبة في ماليزيا 
وتــدريــبــهــم ثــم إرســالــهــم إلـــى تــركــيــا للتدريب 
العسكري على حساب »حماس«، ومن هناك 
لتشكيل  املحتلة  الغربية  الضفة  إلــى  الــعــودة 
بنية وشــبــكــة مــن الــخــايــا الــنــائــمــة. وبحسب 
تـــقـــديـــرات »الــــشــــابــــاك«، فــقــد تــمــّكــنــت الــحــركــة 
بـــهـــذه الــطــريــقــة مـــن تــجــنــيــد عـــشـــرات الــطــلــبــة 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــــــذي درســــــــوا فــــي مــالــيــزيــا 
وضمتهم إلى الذراع العسكرية للحركة. وكان 
قل في فبراير/شباط 2015 

ُ
اعت القواسمي قد 

ووجــهــت لــه لــوائــح اتــهــام بتلقي األمــــوال من 

املــطــروح في  نــرى أن  اللحظة، وال  حتى هــذه 
األفق حتى هذه اللحظة مناسب إلدارة العراق 
خال املرحلة السياسية املقبلة، واملوجودون 
حاليا ال يمثلون خيارًا جيدًا لنا«. ولفت إلى 
أن »العبادي رئيس أنتجته الظروف، وإال فإنه 
لم يكن من املرشحن إلدارة الباد. في املرحلة 
التعامل  فــي  األرقــــام  لــغــة  سنستخدم  املقبلة 
املقبل من  املشهد  املنصب، وسنحدد  مع هذا 

خال ما نحصل عليه من أصوات«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكــــــدت ســـــام ســـمـــيـــســـم، وهـــي 
مــرشــحــة لــانــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة عـــن حــزب 
»املرحلة  أن  الــصــدر،  مــن  املــدعــوم  االستقامة 
املقبلة تحددها الجماهير الراغبة بالتغيير«، 
الــجــديــد«، أن »االســتــقــامــة  لـــ«الــعــربــي  مبينة 
أعدت قائمة بصفات رئيس الحكومة املقبلة، 
غير  املخلصن  الوطنين  مــن  يكون  أن  على 
يكون  وأن  بالفساد،  متهم  وغير  الطائفين 
مــن )الــتــكــنــوقــراط(، ولــم نحدد أســمــاء لشغل 
منصب رئيس الحكومة، ألن هذا األمر مرتبط 
ــدوره،  ــ ــابـــات«. بـ ــتـــخـ ــا بــعــد االنـ بــتــحــالــفــات مـ
آلية  شرح املحلل السياسي أحمد الشريفي، 
اخــتــيــار رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة املــقــبــلــة، 
مبينا أن »الرئيس املقبل سيكون مفاجأة لكل 
باالنتخابات«.  املشاركة  السياسية  األحــزاب 
وقال لـ«العربي الجديد«، إن »الحكومة املقبلة 
بــرمــتــهــا ســتــكــون )تـــكـــنـــوقـــراط(، ولـــن تشهد 
وجود نزاعات طائفية وال مبدأ املحاصصة، 
الــــتــــي ســتــصــعــد  الـــشـــخـــصـــيـــات  وذلــــــــك ألن 
للبرملان ستكون جديدة ولن تخضع لكتلها 
ــا«. وأضــــــاف أن »شـــكـــل الــحــكــومــة  ــهــ ــزابــ وأحــ
املـــقـــبـــلـــة، وتـــســـمـــيـــة رئـــيـــســـهـــا، ســيــحــددهــمــا 
ــــو املـــحـــور  ــراق وهـ ـــعــ ــرز عـــلـــى الـ ــ ــ الـــتـــأثـــيـــر األبـ
الثاثي املتمثل ببريطانيا والواليات املتحدة 
وفرنسا«، مشيرًا إلى أن »نتائج االنتخابات 
لتحقيق  الــكــافــي  الــرصــيــد  تحقق  لــن  املقبلة 
إذ  الــحــكــومــة،  الــضــاغــطــة بتشكيل  األغــلــبــيــة 
لن  وبــالــتــالــي  مــتــقــاربــة،  النتائج ستكون  إن 
يستطيع أي طرف فرض إرادتــه«. ولفت إلى 
أن »املحور الثاثي املؤثر على العراق، ليس 
راضيا على الرئيس الحالي حيدر العبادي، 
لكونه لم يفتح ملفات الفساد واإلرهــاب ولم 
يحاسب املتورطن بخراب الباد واحتالها 
مــن قبل تنظيم داعـــش، وذلــك ألنــه يعرف أن 
املتورطن هم من أبناء جلدته، من القيادين 
ــزب الــــدعــــوة«، مــســتــدركــا أن »املـــحـــور  فـــي حــ
لتصريف  كرئيس  بالعبادي  مقتنع  الثاثي 

أعمال الباد فقط«.

ــمـــاس« تــدريــبــات عسكرية  فــيــهــا مــقــاتــلــو »حـ
وسط موافقة صامتة من الدولة اآلسيوية.

ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى زيـــــــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
املاليزي محمد نجيب، لقطاع غزة عام 2013، 
حــيــث أبـــدى أســفــه عــلــى تصفية قــائــد الـــذراع 
ووضــع  الــجــعــبــري،  أحــمــد  للحركة  العسكرية 
حـــجـــر األســــــــاس لـــتـــرمـــيـــم أحـــــد مــــقــــار الــحــكــم 
والقيادة الرسمية لـ«حماس« في القطاع الذي 
كـــان الــطــيــران الــحــربــي لــاحــتــال قــصــفــه. كما 
إلــى اعتقال »الــشــابــاك« لوسيم  التقرير  أشــار 

رئاسة  إلــى  املــالــكــي،  نــوري  السابق  الحكومة 
الــحــكــومــة، فــقــد صـــرح أكــثــر مــن مـــرة ملحطات 
تــلــفــزيــونــيــة عــراقــيــة، بــأنــه »ال يــريــد الـــعـــودة، 
إلى تحقيق  املقبلة  املرحلة  إنما يهدف خال 
مشروع األغلبية السياسية، الذي يحتاج إلى 
الــنــواب«، أي أكثر من  165 مقعدًا فــي مجلس 

نصف عدد املقاعد البرملانية.
من جانبه، أشار املتحدث باسم تيار الحكمة، 
نوفل أبو رغيف، إلى أن »تيار الحكمة كحزب 
مــشــارك بــاالنــتــخــابــات املقبلة، ال يــرى أيــا من 
الوجوه الحالية ومن شاركت في إدارة العراق 
في املرحلة املاضية، بمن فيهم حيدر العبادي، 
قــادرة على إدارة الــبــاد. وحتى هــذه اللحظة 
مجلس  رئــيــس  توصيفات  عــن  نتحدث  نحن 
أو  عــن شخصية  العتيد وال نتحدث  الــــوزراء 
اسم معن«. وأضــاف، في حديٍث مع »العربي 
الــــجــــديــــد«: »نــمــتــلــك رصــــيــــدًا يــؤهــلــنــا لــنــقــدم 
مــرشــحــن لــرئــاســة الــــــوزراء، ولــكــنــنــا لــم نقدم 

»حماس«، والتدرب عسكريا في تركيا. وذكر 
تقرير »يديعوت« أن اعتقال القواسمي كشف 
أنه تم  التحقيقات اإلسرائيلية  أيضا بحسب 
وضع اسمن على قائمة أهداف االستخبارات 
اإلسرائيلية، معن الخطيب ورضوان األطرش، 
الـــقـــواســـمـــي قــَســم  وهـــمـــا »أشــــرفــــا عـــلـــى أداء 
ذلك،  إلــى  ماليزيا«.  في  لـ«حماس«  االنضمام 
ادعى تقرير »يديعوت أحرونوت«، أن ماليزيا 
ضالعة ولها عاقة بمحاولة حركة »حماس« 
تنفيذ انقاب ضد سلطة محمود عباس في 
الــضــفــة الــغــربــيــة فــي أواســــط عـــام 2014، وأنــه 
ــقــلــوا في 

ُ
مـــن بـــن 93 نــاشــطــا لــــ«حـــمـــاس« اعــت

قــوات االحتال  الفترة، )نصفهم من قبل  تلك 
اإلسرائيلي(، كان بينهم عدد كبير من الطلبة 
مــالــيــزيــا، وعملوا  فــي جــامــعــة  الــذيــن تعلموا 
ضد  عــمــلــيــات  لتنفيذ  تحتية  بــنــيــة  لتشكيل 
استقرار  الغربية لضرب  الضفة  في  إسرائيل 

السلطة الفلسطينية وإسقاط سلطتها.

اغتيال الكفاءات العلمية

مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه لـــــــــم يـــــــــتـــــــــردد وزيــــــــــــــر شـــــــــؤون 
االســـتـــخـــبـــارات فـــي الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، 
نقل  مــا  بحسب  بالتهديد،  كــاتــس،  يسرائيل 
مــوقــع »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، بــالــعــودة إلــى 
ــادة حــركــة  ــ ــيـــاالت وتــصــفــيــة قـ ــتـ ســيــاســة االغـ
ــال اتـــجـــهـــت األخــــيــــرة إلـــى  ــ »حــــمــــاس« فــــي حـ
ــارج إســرائــيــل  تــنــفــيــذ هــجــمــات وعــمــلــيــات خــ
ــك ردًا عــلــى تــصــريــحــات رئـــيـــس املــكــتــب  ــ وذلـ
السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل هنية، 
الــتــي أوردتــهــا وكــالــة األنـــاضـــول، والــتــي قال 
ــــذوي الــبــطــش  فــيــهــا خــــال تــقــديــمــه الـــعـــزاء لـ
»إن املوساد نقل املعركة بن الطرفن خارج 
مــا رد عليه كاتس  املحتلة«. وهــو  األراضــــي 
ــتـــرح عــلــى إســمــاعــيــل هــنــيــة، الـــذي   »أقـ

ً
قـــائـــا

في  إســرائــيــلــيــن  بتنفيذ عمليات ضــد  هـــدد 
الخارج، أن يتحدث أقل وأن يحذر أكثر. عليه 
أن يدرك أن غزة أقرب بكثير من ماليزيا. وهو 
مــا قلته أيــضــا ردًا عــلــى نــشــر صـــور قناصة 
ضباط  إلــى  ساحهم  يوجهون  فلسطينين 
ــذا تــجــاوز  ــ ــر أن »هـ ــ ــتـــوى«. وذكـ رفــيــعــي املـــسـ
الــنــشــاط سيعيد  للخط األحـــمـــر، ومــثــل هـــذا 
إســـرائـــيـــل إلــــى اعــتــمــاد ســيــاســة االغــتــيــاالت 
قادة »حماس«، ومن  والتصفيات، وسيكون 
ضمنهم هنية، مرشحن بأن يصابوا بشكل 

قاس«.
ــاد« بــالــوقــوف  وكــــان هــنــيــة قـــد اتــهــم »املــــوســ
»عايشنا  بقوله  البطش  اغتيال  عملية  وراء 
عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال لــلــعــديــد مـــن عــلــمــاء األمـــة 
والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وفــــي كـــل مــــرة كــان 
يــتــبــدى أن هـــنـــاك أجـــهـــزة اســـتـــخـــبـــارات، في 
ــي،  ــلــ ــيــ ــرائــ مـــقـــدمـــتـــهـــا جــــهــــاز املــــــوســــــاد اإلســ
العلم  روافـــع  كــل  ليقتلوا  العلماء  تستهدف 
ــذه األمـــــــة«.  ــ ــهــــوض فــــي هــ ــنــ والــــحــــضــــارة والــ
ــلـــت وفــــــًدا إلــى  وذكـــــر أن حـــركـــة حـــمـــاس أرسـ

صالح النعامي

ــال الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــــعـــــّد عـــمـــلـــيـــات االغـ
ُ
ت

تنفذها إســرائــيــل وتــطــاول بشكل 
خاص أصحاب املؤهات العلمية 
من الفلسطينين الذين يمكنهم املساهمة في 
تطوير قدرات مقاتلة العدو، عنصرًا أساسيا 
مــن اســتــراتــيــجــيــة الـــحـــروب الــتــي تشنها تل 
أبيب. وتقوم هذه االستراتيجية على تنفيذ 
كل العمليات العسكرية واالستخبارية التي 
»الــعــدو«  قـــدرة  تقليص  أن تضمن  يــفــتــرض 
في  تسهم  أن  يمكن  بإمكانيات  الــتــزود  على 
إحداث تحّول في موازين القوى، والذي يميل 
ــــك مـــن خــــال ضــرب  ملــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، وذلـ
املــاديــة، كما يحدث عند  املــقــدرات العسكرية 
مهاجمة مخازن وإرساليات الساح، أو عبر 
تطوير  على  القادرة  البشرية  القوى  تعطيل 
التقنيات العسكرية للعدو، بحيث تمّكنه من 

امتاك ساح كاسر للتوازن.

بصمة الموساد
تعليقات  فــي  وردت  الــتــي  التسريبات   

ّ
وتـــدل

بــعــض كـــبـــار املــعــلــقــن اإلســـرائـــيـــلـــيـــن، على 
فــادي  الفلسطيني  الــطــاقــة  عــالــم  اغــتــيــال  أن 
الــبــطــش يـــوم الــســبــت املــاضــي، فــي العاصمة 
ــنــــدرج ضـــمـــن هـــذه  ــيـــزيـــة كــــواالملــــبــــور، يــ ــالـ املـ
األمــــــن  وزيـــــــــر  كــــــــان  وإن  االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
اإلســرائــيــلــي أفــيــغــدور لــيــبــرمــان حـــاول أمــس 
إبعاد األنظار عن مسؤولية االحتال، نافيا 
االتــهــامــات بــأن يكون جهاز »املــوســاد« وراء 
البطش، مدعيا أن عملية قتله كانت  اغتيال 
عبارة عن »تصفية حسابات«. لكن ليبرمان 
 إن 

ً
نفسه سرعان ما أقّر بأهمية البطش قائا

»مهمته كانت تطوير مدى ودقة الصواريخ«. 

مــالــيــزيــا لعقد لــقــاءات مــع املــســؤولــن هناك 
للوقوف على كل مابسات الجريمة، وإعان 
نتيجة التحقيقات، وذلــك فيما أجــرى أطباء 
شرعيون في ماليزيا، أمس األحــد، تشريحا 
لجثمان البطش وسط تكتم الشرطة املاليزية 
التي جمعتها بشأن  املعلومات األولية  على 
اغــتــيــال الــعــالــم الــفــلــســطــيــنــي فــــادي الــبــطــش 
وتــجــنــبــهــا تــوجــيــه أي اتـــهـــام رســـمـــي بــعــد، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا بــحــاجــة ملـــزيـــد مـــن املــعــلــومــات 

واألدلة لفك رموز جريمة االغتيال.

تاريخ طويل من االستهداف
ــه االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي الســتــهــداف  ـ تـــوجُّ
الـــكـــفـــاءات الــعــلــمــيــة ذات الـــعـــاقـــة بــبــرامــج 
املقاومة  العربي ولــدى  العالم  التسليح في 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــــدأ فــــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن 
املـــاضـــي. فــفــي الــفــيــلــم الــوثــائــقــي »املـــوســـاد: 
«، الــــــذي بــثــتــه قـــنـــاة الــتــلــفــزة 

ٍّ
ــــف ــــخـ قـــصـــة تـ

اإلســرائــيــلــيــة الــثــامــنــة أخـــيـــرًا، كــشــف رافـــي 
القائد األسبق لشعبة العمليات في  إيتان، 
بـ »قيساريا«، تفاصيل  »املوساد« املعروفة 

ــه شـــخـــصـــيـــا مــطــلــع  ــعــ املـــخـــطـــط الـــــــذي وضــ
العلماء  من  مجموعة  لتصفية  الستينيات 
ــان، الــذيــن عــمــلــوا فــي الـــدائـــرة العلمية  ــ األملـ
ــّروا إلــى  ــ ــــف هــتــلــر، وفــ ــنـــازي أدولـ لــلــزعــيــم الـ
الثانية  العاملية  الــحــرب  انــتــهــاء  بعد  مصر 
أن »مصر  إلــى  إيتان  وأشــار   .)1945-1939(
بـــرئـــاســـة جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر عـــمـــدت إلــى 
العلماء في تطوير برنامج  توظيف هــؤالء 
املـــدى، مما حدا  الــصــواريــخ بعيدة  إلنــتــاج 
املصرين  تمكن  لــعــدم  للتدخل  بــإســرائــيــل 

ــان يــمــكــن أن  ــ ــــاح كـ مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى سـ
ــلــــي، ال ســـيـــمـــا أن  ــيــ ــرائــ يــــهــــدد الـــعـــمـــق اإلســ
الــجــيــش املــصــري كـــان عــلــى حـــدود غـــزة مع 
إســـرائـــيـــل«. وحــســب الــجــنــرال اإلســرائــيــلــي 
األملــان  العلماء  املــوســاد بتصفية  »قــام  فقد 
الخطة  إلــى تصفية  أفضى  ما  القاهرة،  في 
املــصــريــة إلنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة املـــدى 

بحلول عام 1965«.
وفـــــي ســـيـــاق املــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــقــد 
أولـــت إســرائــيــل أهــمــيــة قــصــوى الســتــهــداف 

الـــكـــفـــاءات الــعــلــمــيــة ذات الــعــاقــة بــتــطــويــر 
ــة. فـــقـــد طـــــــاردت إســـرائـــيـــل  ــاومــ ــقــ قـــــــدرات املــ
الـــذي كــان أول من  املهندس يحيى عــيــاش، 
ــارات املــفــخــخــة، الــتــي  ــيـ أعــــد األحـــزمـــة والـــسـ
الرد على  استخدمتها حركة »حماس« في 
املجزرة التي نفذها باروخ غولدشتاين في 

املسجد اإلبراهيمي عام 1994.
وأولــــت إســرائــيــل اهــتــمــامــا كــبــيــرًا باعتقال 
املهندس عبد الله البرغوثي، القيادي البارز 
فـــي »كــتــائــب عـــز الـــديـــن الـــقـــســـام«، الــجــنــاح 

الــعــســكــري لـــ«حــمــاس«، الـــذي ديـــن بتطوير 
ــة الـــنـــاســـفـــة الــتــي  ــ ــزمـ ــ ــاج مـــعـــظـــم األحـ ــ ــتـ ــ وإنـ
استخدمت في تنفيذ العمليات التفجيرية 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الـــحـــركـــة خــــال انــتــفــاضــة 

األقصى )2005-2000(.
إسرائيل على  أقدمت  ثماني سنوات  وقبل 
اخـــتـــطـــاف مـــديـــر مــحــطــة تــولــيــد الــكــهــربــاء 
فــي غــزة املهندس ضـــرار أبــو سيسي أثناء 
وجــــوده مــع زوجــتــه األوكــرانــيــة فــي كييف، 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ودانــــــتــــــه مـــحـــكـــمـــة عـــســـكـــريـــة إســـرائـ

بــمــســاعــدة »كــتــائــب الــقــســام« عــلــى تطوير 
ديسمبر/ وفـــي  الــصــاروخــيــة.  منظومتها 

مــهــنــدس  اغـــتـــيـــال  تــــم   2016 األول  كــــانــــون 
ــــزواري، بفعل  الــ الــتــونــســي محمد  الــطــيــران 
اإلسرائيلية  االستخبارية  األجهزة  حــرص 
أن »االغــتــيــال جــاء ليس فقط  على تسريب 
ــاعـــدة حـــمـــاس عــلــى  بــســبــب دوره فــــي مـــسـ
ــدون طـــيـــار، بـــل بشكل  تــطــويــر الـــطـــائـــرات بــ
خاص ألنه كان يعكف على تطوير غواصة 
غير مأهولة، خططت حماس الستخدامها 
فـــي املـــــّس بــحــقــول الـــغـــاز الـــتـــي اكــتــشــفــتــهــا 
ــواحـــــل الـــشـــمـــالـــيـــة  ــة الـــــســـ ــالــ ــبــ إســـــرائـــــيـــــل قــ
إلى  أيضا  لفلسطن«. وقد عمدت إسرائيل 
الــذرة  مــن علماء  األقـــل  اغتيال خمسة على 
اإليرانين، ضمن مخطط تل أبيب إلحباط 

املشروع النووي اإليراني.
ــلـــي  ــيـ ــــال الــــجــــدل اإلســـرائـ ويـــتـــضـــح مــــن خــ
املتعلق بحادثتي اغتيال الزواري والبطش 
أن الهدف من العمليتن هو التشويش على 
مخططات »حماس« ملراكمة القوة النوعية 
ــدم الــســمــاح بـــوصـــول هــــذه املــخــطــطــات  ــ وعـ
ــــدل الــتــجــربــة على  ملــحــطــتــهــا الــنــهــائــيــة. وتـ
أن عــمــلــيــات االغــتــيــال نــجــحــت، فـــي أحــســن 
ــوال، فـــي الــتــشــويــش عــلــى مــخــطــطــات  األحــــــ
الــتــعــاظــم الــعــســكــري لــلــمــقــاومــة ولـــم تفض 
إلى القضاء عليها. فعلى سبيل املثال، على 
الــرغــم مــن أن قــطــاع غــزة متاخم إلسرائيل، 
بــقــدرات عسكرية  ومــع أن إســرائــيــل تتمتع 
لـــم تنجح  واســـتـــخـــبـــاريـــة كـــبـــيـــرة، إال أنـــهـــا 
ــاط قــــــدرة املــــقــــاومــــة عـــلـــى تــطــويــر  ــبــ فــــي إحــ
الصواريخ. ففي عام 2006، طّورت املقاومة 
ــتـــراوح مــداهــا  فـــي غـــزة صـــواريـــخ بــدائــيــة يـ
بن 5 و7 كيلومترات. واآلن وبعد 12 عاما، 
املــقــاومــة مــن تطوير صــواريــخ  فقد تمكنت 
يتراوح مداها بن 80 و100 كيلومتر يمكن 
إلـــى حيفا والــقــدس املحتلة،  الــوصــول  لــهــا 

حسبما أكد اإلسرائيليون.

جهد استخباري كبير سبق اغتيال البطش )فرانس برس(

يطمح العبادي للبقاء في منصب رئيس الوزراء )حيدر حمداني/فرانس برس(

البطش متهم بتطوير مدى ودقة الصواريخ )علي جاداهلل/األناضول(

عمل »الموساد« اإلسرائيلي دائمًا على التخلّص من الكفاءات العلمية التي تزخر بها المقاومة 
العالم  اغتيال  قضية  وما  قوتها.  تعظيم  من  منعها  بغية  السنوات،  مّر  على  الفلسطينية 
اغتيال  العمليات، والتي سبقها  البطش في ماليزيا سوى جزء من هذه  الفلسطيني فادي 

التجارب أظهرت أن مسعى االحتالل لمنع  الزواري. غير أن  التونسي محمد  مهندس الطيران 
العمليات أدت في  ينجح، وأن هذه  لم  االغتياالت،  النوعية عبر  القوة  »حماس« من مراكمة 

أحسن األحوال، إلى التشويش على مخططات المقاومة ولم تقض عليها
الغالف

رهان إسرائيلي خاسر لمنع 
تراكم قوة المقاومة

ه االحتالل الستهداف  توجُّ
الكفاءات العلمية بدأ 

في الستينيات

هدد وزير إسرائيلي 
بالعودة إلى سياسة 

تصفية قادة »حماس«

ماليزيا كانت ساحة 
لعمليات مراقبة طويلة 

نشط فيها »الموساد«

ترجيحات بأن رئيس 
الوزراء المقبل لن يكون 

من حزب الدعوة

تكشف عملية اغتيال 
فادي البطش، وتسريبات 
اإلعالم اإلسرائيلي حولها، 

حجم نشاط »الموساد« 
في ماليزيا، التي يعتبرها 

االحتالل قاعدة تعليم 
وتدريب لعناصر في 

»حماس«

مع انطالق الماراثون 
االنتخابي في العراق، 

تتجه األنظار لرئاسة 
الحكومة، وسط 

ترجيحات بأن عّمار 
الحكيم ومقتدى الصدر 
سيختاران رئيس الحكومة

أعلن السفير الفلسطيني لدى ماليزيا أنور اآلغا، بحسب وكالة »األناضول«، 
تأجيل نقل جثمان فادي البطش ليوم أو يومين، حتى إنهاء اإلجراءات 
الماليزي  الجانبين  مع  التنسيقية 
ــي الــســيــاق، أقر  والــمــصــري. وف
أفيغدور  اإلسرائيلي،  ــن  األم ــر  وزي
مقابلة  فــي  )الــصــورة(،  ليبرمان 
إذاعية، أن االحتالل يجري اتصاالت 
لمنع  المصرية  الحكومة  مــع 
قطاع  إلــى  البطش  جثمان  نقل 
غزة، معلنًا أن حكومة االحتالل ال 
إلى  شهداء  جثامين  بنقل  تسمح 

غزة عبر معابرها البرية.

محاولة عرقلة نقل الجثمان

خاص رصد
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النخبة الحضرمية تعتقل 
معارضًا لإلمارات

ــــت قـــــــــــــــوات مـــــــــن الــــنــــخــــبــــة  ــلــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اعــ
الناشط  السبت،  الحضرمية، مساء 
الـــســـيـــاســـي واملـــــدنـــــي مـــحـــمـــد عــبــد 
ــن مــنــزلــه  ــر، مـ ــابـ ــن عــلــي جـ ــقـــوي بـ الـ
فـــي مــديــنــة املـــكـــا، مـــركـــز مــحــافــظــة 
حـــضـــرمـــوت شــــرقــــي الـــيـــمـــن. وقــــال 
ــي الــــجــــديــــد« إن  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــدر لــ مــــصــ
العسكرية  االســتــخــبــارات  مـــن  قـــوة 
التابعة للنخبة الحضرمية اعتقلت 
بــن علي جــابــر مــن منزله واقــتــادتــه 
إلـــى جــهــة مــجــهــولــة. وجـــاء اعتقاله 
بعد ساعات من نشره تدوينة على 
حسابه في »فيسبوك«، انتقد فيها 
التدخات اإلماراتية في مؤسسات 

الدولة بحضرموت.
)العربي الجديد(

160 قتيًال وجريحًا 
بتفجير في كابول

تل 48 شخصًا على األقل وأصيب 
ُ
ق

112 آخـــريـــن، فـــي هــجــوم انــتــحــاري 
ــانــــات  ــيــ أمــــــــــام مـــــركـــــز لـــتـــســـجـــيـــل بــ
الــنــاخــبــن فــي الــعــاصــمــة األفــغــانــيــة 
كابول أمس األحد. وقال قائد شرطة 
إن  أمـــــن،  داوود  الـــجـــنـــرال  ــابــــول،  كــ
انتحاريًا استهدف صباحًا املدنين 

الــــذيــــن تـــجـــمـــعـــوا لــتــســلــم بــطــاقــات 
ــلــــن تــنــظــيــم  الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة. وأعــ
»داعش« مسؤوليته عن الهجوم في 
بيان نقلته وكالة »أعماق« املتحدثة 
بــاســمــه، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه اســتــهــدف 

الشيعة »املرتدين«.
)أسوشيتد برس(

ترامب: طريق حل األزمة 
الكورية طويل

ــد  ــالــ قــــــال الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي دونــ
تـــرامـــب إن الــطــريــق أمــــام حـــل أزمـــة 
 .»

ً
يـــزال طــويــا الشمالية »ال  كــوريــا 

وكــتــب تــرامــب عــلــى »تــويــتــر« أمــس 
األحد: »ال يزال الطريق صوب إنهاء 
. ربما 

ً
الشمالية طــويــا أزمــة كوريا 

الوقت  )الــجــهــود( وربــمــا ال،  تنجح 
ســيــخــبــرنــا فـــقـــط... لــكــن مـــا أقــــوم به 
حــالــيــًا كـــان يــنــبــغــي الــقــيــام بـــه منذ 

وقت طويل!«. 
)رويترز(

تفاقم األزمة السياسية 
في أرمينيا

تـــفـــاقـــمـــت األزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
عشرة  نحو  منذ  بأرمينيا  تعصف 
أيـــــــام، مــــع اعـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــات أمـــس 
األحد زعيم حركة االحتجاج نيكول 
ــــورة(، بـــعـــد فــشــل  ــــصــ بــاشــيــنــيــان )الــ
ــــوزراء سيرج  لــقــاء جمعه بــرئــيــس الـ

التظاهرات  واســتــمــرار  سركيسيان 
التي تتخللها صدامات مع الشرطة. 
وكـــــــــان بـــاشـــيـــنـــيـــان قـــــد شـــــــــارك فــي 
ــام كــامــيــرات الــتــلــفــزيــون مع  لــقــاء أمــ
ســركــيــســيــان فـــي فــنــدق بــالــعــاصــمــة 
األرمــيــنــيــة، ومـــا لــبــث أن تــوقــف بعد 
الرجلن.  بــن  للعبارات  حــاد  تــبــادل 
وقــــــال بــاشــيــنــيــان ملــــحــــاوره »جــئــت 
ألتحدث عن استقالتك«. ورد رئيس 
الوزراء »هذا ليس حوارًا، إنه ابتزاز«.
)فرانس برس(

15 نائبًا تركيًا ينضمون 
إلى الحزب »الجيد«

قـــال مــســؤولــون مــن حـــزب »الشعب 
الــجــمــهــوري« املـــعـــارض فــي تــركــيــا، 
أمس األحد، إن 15 من نوابه انضموا 
الناشئ حديثًا  »الجيد«  إلــى حــزب 
حتى يتسنى له خوض االنتخابات 
املــــبــــكــــرة املـــــقـــــررة فــــي 24 يـــونـــيـــو/ 
ــد انـــفـــصـــال  ــعــ ــبــــل. وبــ ــقــ حـــــزيـــــران املــ
النواب عنه سينخفض عدد املقاعد 
التي يشغلها »الشعب الجمهوري« 
ــان.  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ فــــــي  مــــقــــعــــدًا   116 إلــــــــى 
ــعـــب  وقــــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم »الـــشـ
الـــجـــمـــهـــوري« بــولــنــت تــــزجــــان، في 
أسماء  تكتب  »لن  مؤتمر صحافي، 
الـــتـــاريـــخ بوصفهم  فـــي  أصــدقــائــنــا 
نــوابــًا تــركــوا حــزبــهــم بــل بوصفهم 

أبطااًل أنقذوا الديمقراطية«. 
)رويترز(

طرابلس ـ العربي الجديد

الصحية  الحالة  الغموض حول  استمرار  مع 
ــان طـــبـــرق خــلــيــفــة حــفــتــر،  ــرملــ لـــقـــائـــد قــــــوات بــ
ــاورات  ــ ــشـ ــ ــــس، تــســتــمــر املـ ــاريـ ــ ــــود فــــي بـ ــــوجـ املـ
الـــســـيـــاســـيـــة بــــشــــأن املــــرشــــحــــن املــحــتــمــلــن 
لخافته فيما برز أمس إعان القوات التابعة 
ـــت غـــــــارات جـــويـــة ضــــد »مـــواقـــع 

ّ
ــه أنـــهـــا شـــن لــ

وقــال  مــن مدينة مصراتة.  بالقرب  إرهــابــيــة«، 
القوات، أحمد املسماري،  املتحدث باسم هذه 
إن »ثـــاث غـــارات جــويــة يــوم السبت املــاضــي، 
دّمـــرت عــشــرات األســلــحــة واملــركــبــات فــي بلدة 
الــســدادة، على بعد نحو 76 كيلومترًا شرقي 
مصراتة، مستهدفة جماعة مرتبطة بالقاعدة، 

تقف وراء هجمات عديدة وقعت أخيرًا«.
في غضون ذلك، قالت مصادر برملانية ليبية 
متواجدة فــي طــبــرق، فــي حديث مــع »العربي 
الجديد«، إن »أطباء حفتر أكدوا أنه دخل في 
نوبات عدة من الغيبوبة وتّم توصيل جسمه 
ــــدم في  بــأجــهــزة لــتــقــوم مـــقـــام الــقــلــب لــضــخ الـ
جسمه«، وأنــه بات »في حالة موت سريري«، 

على حد قولها.
مــن جهة ثانية تطرقت املــصــادر إلــى وجــود 
خـــــاف بــــن داعــــمــــي حـــفـــتـــر، وتــــحــــديــــدًا بــن 
أبوظبي وباريس من خال سعي كل منهما 
املصادر  وأكــدت  لدعم مرشح لخافة حفتر. 
الــرازق  عبد  لكن  طويلة  املرشحن  قائمة  أن 
الحاسي، وشعيب  الــســام  الــنــاظــوري وعبد 
الصابر هم األكثر تداواًل في أوساط العواصم 
صار  فيما  الليبي،  بالشأن  املهتمة  الدولية 
الحاسي األكثر حظًا من بينهم«. في موازاة 

ذلــك، كشفت املــصــادر أن دخــول املــغــرب على 
خط األزمة، عبر دعوة رئيس مجلس النواب 
الــدولــة خالد  عقيلة صــالــح ورئــيــس مجلس 
املــشــري إلجـــراء لــقــاءات فيها خــال األسبوع 
ــركـــي فــــي مــحــاولــة  ــيـ ــالـــي جـــــاء بـــدفـــع أمـ الـــحـ
الليبية على استغال فرصة  األطــراف  لحث 
خروج حفتر من املشهد لتحقيق توافق أكثر. 
ولفتت املصادر إلى أن »لقاء املغرب املرتقب 
سيتناول مسألة توحيد املؤسسة العسكرية 
الليبية«. وذكـــرت أن »املــغــرب عــاد ألداء دور 
ــام بــــه فــــي االتــــفــــاق الــســيــاســي  ــ ــا قـ مـــشـــابـــه ملــ
املعروف باسم اتفاق الصخيرات، ولكن هذه 
العسكرية بشكل  املــؤســســة  أمــر  املـــرة لحسم 
جـــذري وانــهــاء الــخــاف حــولــهــا«، مــؤكــدة أن 
الليبي  املــلــف  فــي  بـــدت منخرطة  »واشــنــطــن 

بــشــكــل أكــثــر كـــثـــافـــة«. ووفـــقـــًا لــلــمــصــادر فــإن 
الغربي  الــجــانــب  »الـــربـــاط ستسعى إلشــــراك 
ــلـــس فــــي الـــدفـــع  ــرابـ ــبــــاد وتـــحـــديـــدًا طـ ــن الــ مــ
لتولي مناصب  بــارزة  بشخصيات عسكرية 
مهمة في قيادة مؤسسة الجيش في خطوة 
مــنــهــا ملــواكــبــة لـــقـــاءات الـــقـــاهـــرة، الــتــي جــرت 
املسلحة في  املجموعات  بــهــدف دمــج  أخــيــرًا 
ــقـــســـام مــؤســســة  ــاء انـ ــهــ الــــشــــرق والــــغــــرب إلنــ

الجيش«.
وبحسب املصادر فإن كل الجهود السياسية 
فــي ليبيا تــوقــفــت بــانــتــظــار مــا ســتــؤول إليه 
لقاءات الرباط وسط تعويل الفاعلن املحلين 
الرباط وقدرتها على  لقاءات  والدولين على 
إحـــــداث تـــقـــارب فــعــلــي بـــن طــرفــي األزمـــــة في 

طبرق وطرابلس. 

تونس ـ آدم يوسف

الثاني. وعلى  األحــد، أسبوعها  أمــس  البلدية في تونس،  االنتخابية  الحملة  دخلت 
الرغم من اقتراب موعد االقتراع في السادس من مايو/ أيار املقبل، فإن الحملة ال تزال 
تتسم بوتيرة بطيئة، وسط ارتفاع سقف الوعود االنتخابية، التي تتجاوز الخيال 

لدى بعض املرشحن.
وتتنافس في االنتخابات أكثر من 2070 قائمة انتخابية وافقت عليها الهيئة العليا 
املستقلة لانتخابات، تضمُّ ما يناهز الـ54 ألف مرشح في 350 دائرة بلدية، النتخاب 
ع القوائم االنتخابية بن األحزاب واالئتافات الحزبية 

ّ
7500 مستشار بلدي. وتتوز

واملستقلن، فيما تقّدر هيئة االنتخابات أن نصف املرشحن تقريبًا من النساء، وأكثر 
 أعمارهم عن 35 سنة. واتسمت انطاقة الحملة االنتخابية 

ُّ
من 50 في املائة منهم تقل

في 14 إبريل/ نيسان الحالي بكونها متواضعة، إذ اقتصرت على املدن الكبرى، مع 
ظهور خجول للقوائم املستقلة واألحزاب الصغرى واالئتافات.

في موازاة ذلك، تبنى بعض املرشحن وعودًا أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع، في 
محاولة لجذب الناخبن. وبلغ األمر ببعض املرشحن حّد إطاق وعود بإنجاز بناء 
مستشفيات ومراكز صحية وكليات وطرق عامة ومصانع ومطارات، في مناطق ال 

تتجاوز ميزانية البلدية فيها 500 ألف دينار.
التونسية، منها مدينة منزل  املــدن  عــدد من  الجديد« في  »العربي  لـ  وأظهرت جولة 
ومدينة  منوبة،  ملحافظة  التابعة  الليل  واد  ومدينة  نابل،  ملحافظة  التابعة  بوزلفة 
هرقلة التابعة ملحافظة سوسة، ومدينة بئر مشارقة التابعة ملحافظة زغوان، ومدينة 
الزهراء التابعة ملحافظة بن عروس، وجود حضور واضح لألحزاب الكبرى، بمشاركة 
رؤساء أحزاب وقيادات حزبية مركزية ووزراء وكتاب دولة في الحكومة ونواب في 

البرملان، انخرطوا جميعهم في الحمات االنتخابية دعمًا لقوائمهم الحزبية.
من جهتها، رصدت منظمة »مراقبون« املختصة بمتابعة االنتخابات في تقريٍر لها 
مجموعة من التجاوزات، من بينها على سبيل املثال سماح الهيئة العليا املستقلة 
لانتخابات لقائمة انتخابية بوضع صورة مرشح يرتدي زّي شرطي ويعرف نفسه 
بأنه عقيد في قوات األمن الداخلي، كذلك سمحت بتعليق قوائم تقتصر على صور 
الــذكــور وتحجب صــور املــرشــحــات. كذلك سّجلت »مــراقــبــون« تفشي ظــاهــرة تمزيق 

امللصقات في عدد من الدوائر االنتخابية.

يخلو قانون األحزاب 
من أي نّص يسمح 
بدمج األحزاب إداريًا

استهداف المدنيين 
في الصلو أدى إلى 

سقوط عشرات الضحايا

مقترح بتعديل قانون 
األحزاب لتقليل عددها 
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ناشط يمني: ال دالالت 
على أن استهداف 

المدنيين بتعز لن يتكرر

تعثّر الظهير 
الحزبي للسيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــواجـــه دائــــــرة الـــرئـــيـــس املــصــري 
ــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي عــقــبــات  عـ
تدفع  ربما  وسياسية  دســتــوريــة 
ــــى تـــأجـــيـــل إتــــمــــام مــــشــــروع إنــــشــــاء ظــهــيــر  إلـ
سياسي واسع للسيسي، إلى ما بعد نهاية 
وهو   ،2020 عــام  الحالي  التشريعي  الفصل 
تــوقــيــت قـــد يـــكـــون مــنــاســبــًا مـــن الــنــاحــيــتــن 
إلنشاء  فقط  ليس  والتشريعية  السياسية 
املؤيدة  األحــزاب  مظلة حزبية واسعة تضم 
السيسي، أو ائتافات عدة بينها، بل أيضًا 
لــتــمــريــر مـــشـــروع لــتــعــديــل الــدســتــور يسمح 
بـــإعـــادة انــتــخــاب الــســيــســي مـــرة أخـــرى على 

األقل بعد نهاية واليته الثانية عام 2022.
ــــي حـــزبـــي  ــادر ســـيـــاســـيـــة فــ ــ ــــصــ ــفــــت مــ ــشــ وكــ
ــَيــــن  ــر« املــــوالــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ »مـــســـتـــقـــبـــل وطـــــــن« و»املـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــلـــواء  لــلــســيــســي لـــ
عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية 
العامة،  االستخبارات  بأعمال مدير  والقائم 
ــة  ــ ــن حــــــــدوث أزمـ ــ رة مـ

ّ
ــر مـــــحـــــذ ــاريــ ــقــ تـــلـــقـــى تــ

دستورية في حال اإلقدام على دمج األحزاب 
ــدة خــال  ــدة أو ائـــتـــافـــات عــ ــ فـــي مــظــلــة واحــ
الــفــصــل الــتــشــريــعــي الـــحـــالـــي، وذلــــك ألن أي 
الصفة  تغيير  عليه  سيترتب  للدمج  إجـــراء 
الحزبية ملئات من أعضاء األكثرية النيابية 

- دعم مصر«.
عليه  املتفق  أنــه »بحسب  املصادر  وأضافت 
ــاء األكـــثـــريـــة الــنــيــابــيــة قسمًا  ســيــمــثــل أعـــضـ
كــبــيــرًا مــن قــيــادات املــظــلــة الــحــزبــيــة املــوحــدة 
عــلــى املــســتــويــن األعــلــى والــوســيــط، وهــنــاك 
ــة يــتــمــتــعــون  ــ ــريـ ــ ــثـ ــ عـــــشـــــرات مـــــن نــــــــواب األكـ
الــقــانــون،  ــام  أمـ مستقلون  وهـــم  بعضويتها 
وليسوا منتمن إلى أي حزب. بالتالي، فإن 
للنظام،  املهمة  املستقلة،  العناصر  انضمام 
إلــــى الـــحـــزب املـــوحـــد أو أي مـــن االئــتــافــات 
ــيــــؤدي إلـــى  ــرر تــشــكــيــلــهــا، ســ ــقــ الـــحـــزبـــيـــة املــ
البرملان،  بها  يدخلون  التي  صفتهم  تغيير 

األكثرية  ملرشحي  الحزبية  الصفة  تحديد 
النيابية على أساس األوضاع الجديدة بعد 

الدمج.
ويــحــقــق هـــذا املــقــتــرح هــدفــًا آخـــر هــو إعــطــاء 
ــلـــة فــي  ــثـ ــيــــســــي، مـــمـ الــــفــــرصــــة لــــــدائــــــرة الــــســ
االســتــخــبــارات الــعــامــة والــحــربــيــة والــرقــابــة 
اإلداريــــــــــة لــتــنــســيــق الــــخــــطــــوات الــتــنــفــيــذيــة 
 عـــدم تحديد 

ّ
إلتــمــام عملية الـــدمـــج، فــي ظـــل

ــاء املـــرجـــو ضــمــهــم حــتــى اآلن،  عــــدد األعــــضــ
ولـــم يــتــم تــحــديــد املـــقـــار الــحــزبــيــة املستغلة 
لقيادات األحزاب  اململوكة  واألماكن األخرى 
فـــي املــحــافــظــات الــرئــيــســيــة لــبــحــث إمــكــانــيــة 
ــلــــحــــزب الـــكـــبـــيـــر أو  ــار لــ ــقــ ــمــ اســــتــــغــــالــــهــــا كــ

االئتافات.
والـــــهـــــدف األهــــــــم لـــــإرجـــــاء عـــلـــى املـــســـتـــوى 
الـــســـيـــاســـي، هـــو حــســم املــنــافــســة املــســتــعــرة 
الصغيرة على  األحــــزاب  قــيــادات  بــن  حاليًا 
ــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة املـــنـــتـــظـــرة فــــي الـــحـــزب  املـ
بــاألســاس بن  تـــدور  الكبير. وهــي منافسة 
الــقــيــادات الــذيــن كــانــوا يعملون فــي السابق 
ضباطًا بالجيش أو الشرطة، بينما يتوارى 
بـــصـــورة مــلــحــوظــة رجــــال األعـــمـــال وبــصــفــة 
خـــاصـــة الـــذيـــن كـــانـــوا يــنــتــمــون إلــــى الــحــزب 

مــمــا يــــؤدي قــانــونــًا إلـــى ســقــوط عضويتهم 
مباشرة«. وأشارت املصادر إلى أن »التقارير 
ــا قـــانـــونـــيـــون مــن  ــ ــــدادهـ الـــتـــي عـــكـــف عـــلـــى إعـ
رت أيــضــًا من 

ّ
داخــــل الــبــرملــان وخـــارجـــه، حــــذ

األكثرية  فــي تحويل  دســتــوريــة  عــدم  شبهة 
الــنــيــابــيــة بـــالـــصـــورة الــتــي شــكــلــت بــهــا منذ 
انتخاب البرملان إلى حزب سياسي، ألن هذا 
بتغيير  ــدة 

ّ
مــعــق قــانــونــيــة  إجـــــراءات  يتطلب 

خليطة  كمجموعة  املعتمدة  األكثرية  صفة 
من املستقلن والحزبين، إلى كتلة برملانية 
ــل لـــائـــتـــافـــات  ــتـ ــــد، أو عــــــدة كـ ــــديـ لــــحــــزب جـ
الحزبية الكبيرة. وسيتم نشر قرار التحويل 
مجلس  لائحة  وفقًا  الرسمية  الجريدة  في 
ــذي قــــد يـــســـمـــح بــالــطــعــن  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الـــــنـــــواب. األمـ
عــلــى دســتــوريــتــهــا، ملخالفة ذلـــك اإلجــــراءات 
املنصوص عليها في الئحة املجلس وقانون 

االنتخابات«.
كـــذلـــك تــطــرقــت الــتــقــاريــر إلــــى مــشــكــلــة خــلــّو 
قانون األحزاب السياسية بصورته الحالية 
ــًا  مـــن أي نـــّص يــســمــح بــدمــج األحـــــزاب إداريــ
وماليًا، مما يعني أن الحل األسهل هو هجر 
جميع األحزاب القديمة وتشكيل حزب كبير 
ف 

ّ
أو ائــتــافــات حــزبــيــة جــديــدة، مــمــا سيخل

مــــشــــاكــــل عــــلــــى مــــســــتــــوى قـــــواعـــــد األحــــــــزاب 
ــا يــســمــح لــقــيــاداتــهــا الــذيــن  ــمـ الــقــديــمــة، وربـ
لـــن تــعــتــمــد عــلــيــهــم الــســلــطــة فـــي تكويناتها 
الــجــديــدة بــاالســتــقــال بــهــا واالســتــفــادة من 

مواردها املالية.
ــك املــــشــــكــــات الـــــثـــــاث بــــدأ  ــلـ ــتـ وارتـــــبـــــاطـــــًا بـ
بهاء  محمد  للسيسي  الــقــانــونــي  املــســتــشــار 
أبــوشــقــة ومــجــمــوعــة قــانــونــيــة صــغــيــرة من 
مساعديه بحث الحلول التشريعية والعملية 
لــهــا، وعــلــى رأس املــقــتــرحــات تــأجــيــل اتــخــاذ 
ــزاب حتى  ــ الــخــطــوات الــتــنــفــيــذيــة لــدمــج األحـ
نــهــايــة الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــحــالــي، لتكون 
إجـــــــراءات الـــدمـــج جـــاهـــزة لــلــتــنــفــيــذ املــبــاشــر 
خال العطلة البرملانية التي ستشهد إجراء 
يتم  أن  املقبلة، على  التشريعية  االنتخابات 

الــوطــنــي الــحــاكــم فــي عهد الــرئــيــس املخلوع 
حــســنــي مــــبــــارك. فـــاملـــرجـــح أن يــبــتــعــدوا من 
ــورة الــصــف األول، مـــع إبــقــائــهــم مــصــدرًا  صــ

أساسيًا للدعم املالي والحشد الجماهيري.
املـــــــصـــــــادر، إن »خـــــلـــــّو األحــــــــزاب  وبــــحــــســــب 
ــيـــات الــســيــاســيــة  ــن الـــشـــخـــصـ ــ الـــصـــغـــيـــرة مـ
الــشــهــيــرة أو ذوات الـــبـــاع فـــي الــعــمــل الــعــام 
أدى إلــــى ازدحـــــــام بـــن الـــراغـــبـــن فـــي تــولــي 
، ال ســيــمــا أن 

ً
املــنــاصــب الــقــيــاديــة مــســتــقــبــا

بــعــض األحـــــزاب تــعــتــقــد أنــهــا تــمــلــك رصــيــدًا 
جــمــاهــيــريــًا أكـــبـــر مـــن غــيــرهــا وبـــالـــتـــالـــي ال 
لة إقامة حوار 

ّ
ترّحب باالندماج معها، مفض

جديد مع أحــزاب صغيرة أخــرى. األمر الذي 
وعائلية  اعــتــبــارات شخصية  فــيــه  تــتــداخــل 
وقبلية عدة، وهو ما قد يدفع دائرة السيسي 
إلـــى تــعــديــل جــزئــي لــلــخــطــة األصــلــيــة، فيتم 
دمــج األحـــزاب فــي حزبن كبيرين أو ثاثة، 
ال في حزب واحــد، تافيًا للمشاكل البينية، 
ولضمان كفاءة اإلدارة، مع استمرار ارتباط 
 - االستخباراتية  السيسي  بدائرة  اإلدارتــن 

الرقابية مباشرة.
ــا أن »املـــقـــتـــرحـــات  ــهــ وكـــشـــفـــت املــــصــــادر ذاتــ
طريقة  على  تقتصر  ال  املــتــداولــة  القانونية 
إخراج الظهير السياسي الجديد، بل تشمل 
أيضًا تعديل قانون األحــزاب لتقليل عددها 
مـــن حـــوالـــى 125 حــالــيــًا إلـــى نــحــو 25 فــقــط، 
فتتضمن تــعــديــل شــــروط اســتــمــرار إشــهــار 
مالي  دعــم  ــزاب لضمان حصولها على  األحـ

 عن تصعيب شروط إشهار 
ً
من الدولة، فضا

األحزاب الجديدة«.
التوكيات  زيــادة عدد  املقترحات،  تلك  ومن 
املــطــلــوبــة إلشـــهـــار أي حـــزب جــديــد مـــن ألــف 
لتصبح  محافظات،   10 على  موزعة  توكيل 
محافظة   15 عــلــى  مـــوزعـــة  تــوكــيــل  آالف   10
على األقــل، ومنح لجنة األحــزاب السياسية 
املشكلة برئاسة النائب األول لرئيس محكمة 
النقض سلطة الرقابة الدورية على األحزاب 
الــحــزب إذا انخفض  إلزالـــة شــروط استمرار 
عـــدد الــعــضــويــات الــعــامــلــة فــيــه إلـــى مــا دون 

عدد التوكيات املطلوبة عند التأسيس.
الــــجــــديــــد« أن نـــشـــرت  »الــــعــــربــــي  لـــــ وســــبــــق 
ــرايــــر/ شــــبــــاط املــــاضــــي تـــقـــريـــرًا عــن  ــبــ فــــي فــ
تشكيل ظهيره  إعــــادة  إلـــى  السيسي  اتــجــاه 
 فـــي »جــمــعــيــة ســيــاســيــة 

ً
الــســيــاســي، مــمــثــا

تضم ائتاف الغالبية النيابية »دعم مصر«، 
 100 بينهم  مــن  نائبًا   320 الـــذي يضم نحو 
ممثل تقريبًا لسبعة أحزاب تديرها مباشرة 
 أولـــى إلنــشــاء حزب 

ً
ــرة السيسي، خــطــوة دائـ

كبير تنضوي تحته األحزاب السبعة املمثلة 
ــبـــرملـــان وبـــعـــض األحـــــــزاب الــصــغــيــرة  فــــي  الـ
األخــــرى، أو إنــشــاء بضعة ائــتــافــات حزبية 
ــد والــلــجــنــة  ــوفــ كـــمـــا صـــــرح رئـــيـــس حـــــزب الــ
مطلع  أبــوشــقــة  بــهــاء  بــالــبــرملــان  التشريعية 

الشهر الحالي«.
ــة لــــانــــضــــمــــام حــتــى  ــ ــحـ ــ ــــرشـ واألحـــــــــــــــزاب املـ
اآلن، هــــي الــســبــعــة املـــكـــّونـــة الئــــتــــاف دعـــم 

مــصــر الـــبـــرملـــانـــي؛ مــســتــقــبــل وطـــــن، وحــمــاة 
الــوطــن، واملــؤتــمــر، ومــصــر بــلــدي، والشعب 
ــة، ومـــصـــر الــحــديــثــة،  ــريـ الـــجـــمـــهـــوري، والـــحـ
وأحزاب أخرى هي: املحافظون برئاسة رجل 
األعــمــال أكمل قــرطــام، الــذي تــتــراوح عاقته 
بــدائــرة السيسي بن الشد والــجــذب بسبب 
ــان مــصــر الـــذي  طــمــوحــه الــســيــاســي، وفـــرسـ
ــدد مـــن الــعــســكــريــن الـــقـــدمـــاء، و30  يـــديـــره عـ
يونيو، وحقوق اإلنسان واملواطنة، ونهضة 
السيسي  مــؤيــدة  ــزاب  أحــ وجميعها  مــصــر. 
وفــاشــلــة فــي الـــوجـــود الــشــعــبــي، كــمــا سيتم 
ضـــم جــمــيــع الـــنـــواب املــســتــقــلــن بــاالئــتــاف 

للحزب.
ووفقًا للمصادر، إن »دور املعارضة في الخطة 
واملصرين  الوفد  ألحــزاب  الجديدة سيكون 
األحرار، والغد الذي يرأسه املرشح الرئاسي 
الخاسر موسى مصطفى موسى  الــصــوري 
والــذي تعّبر تصريحاته األخيرة عن سعيه 
إلى مكاسب حزبية بعد الدور الذي أداه في 
الديمقراطي  املصري  والــحــزب  االنتخابات، 
االجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يــضــم عـــــددًا مـــن أعــضــاء 
باملجلس  أعــضــاء  ويــمــثــلــه  الــخــمــســن  لجنة 
القومي لحقوق اإلنسان، والتجمع اليساري 
فــقــد شعبيته وحــركــيــتــه عــلــى األرض  الــــذي 
ويقتصر نشاطه حاليًا على إصدار صحيفة 
األهـــالـــي األســـبـــوعـــيـــة، والـــعـــربـــي الــنــاصــري 
الذي ما زالت تواليه بعض الكوادر القديمة 

في املحافظات«.

محاذير دستورية وسياسية 
تعرقل والدته

يحاول السيسي اإلطباق على البرلمان والمعارضة معًا )األناضول(

منزل مدمر بسبب غارات جوية في تعز )أحمد الباشا/فرانس برس(

شنّت قوات حفتر غارات قرب مصراتة )عبداهلل دومة/فرانس برس(

للرئيس  حزبي  ظهير  والدة  مسار  تعرقل  عدة  محاذير  هناك  أن  يبدو 
االنتخابات  البحث حتى  الفتاح السيسي، ما يعني تأجيل  المصري عبد 
البرلمان  التشريعية عام 2020، وذلك بهدف السيطرة المطلقة على 

ومعارضته، كتكريس لسياسة السيسي منذ انقالب يوليو عام 2013

متابعة

تقرير

رصد

S C O O P

أخرى  غــارة  استهدفت  فيما  وجريحان، 
منزل محمد عبده سعيد أدت إلى جرح 
خــمــس نـــســـاء، وغـــــارة رابـــعـــة اســتــهــدفــت 
مــنــزل املـــواطـــن مــحــمــد ســعــيــد الــصــلــوي 
وقتلت شخصن وأصابت اثنن آخرين.

وسبق ذلك استهداف مقاتات التحالف، 
في 17 أغسطس/آب 2016، منزاًل في قرية 
الشرف أدى إلــى مقتل ثــاث نساء. وفي 
غــارة أخــرى فــي الــيــوم نفسه، استهدفت 
املقاتات منزل خالد محمد، ما أسفر عن 
مقتل 4 أطفال. وكانت مقاتات التحالف 
قد استهدفت، في 7 فبراير/شباط 2016، 
بغارة جوية، منزل محمد سعيد مغلس، 
وقــتــلــت امـــرأتـــن وأصـــابـــت ثــالــثــة، وبعد 
تل سبعة 

ُ
خمسة أيام من الشهر نفسه، ق

أشخاص بغارة أخرى. وبينما تتواصل 
هــذه السلسلة مــن غـــارات التحالف على 
منازل مدنين في مديرية الصلو، يبقى 
الــحــصــار الـــذي يفرضه الــحــوثــيــون على 
مــنــافــذ مــديــنــة تــعــز قــائــمــًا، فــي ظــل فشل 
التحالف في تحرير املدينة التي تعاني 

من الحصار منذ سنوات.
ــــداف الـــتـــحـــالـــف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــقـــًا عــــلــــى اسـ وتـــعـ
ــيـــن فــــي تـــعـــز، عـــلـــى الـــرغـــم  ــازل املـــدنـ ــنــ مــ
مــن أنــهــا ال تــحــتــوي عــلــى أي عــامــة ألي 
نــشــاط عــســكــري، يــؤكــد الــنــاشــط صــاح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــذه  الــشــرجــبــي لـــ
بــالــتــقــادم، مضيفًا:  تــنــتــهــي  الـــجـــرائـــم ال 
»ســيــبــقــى الـــنـــاجـــون مـــن الـــعـــائـــات الــتــي 
ـــهـــدفـــت يـــســـألـــون ملـــــاذا تـــم قــصــفــهــم، 

ُ
اســـت

ويطالبون بمحاكمة املسؤولن عن تلك 
حقوقية  منظمات  اكتفت  التي  الجرائم، 
ــراف بــاتــخــاذ  ــ بــتــصــريــحــات تــطــالــب األطــ
ــة  ــروريـ اإلجـــــــــــراءات الــتــصــحــيــحــيــة الـــضـ
ب تكرارها مجددًا، لكن ليست هناك 

ّ
لتجن

أي عامة على أن ذلك سيحدث«، مشيرًا 
إلــــى أنــــه »بــعــد ثــــاث ســـنـــوات و4 أشــهــر 
ها 

ّ
على انطاق حملة القصف التي يشن

التحالف، يستمر سقوط قتلى وجرحى 
مــن املدنين األبــريــاء كــل يــوم، مما يثير 
ــادة حـــول اســتــخــفــاٍف واضـــح  شــكــوكــًا جــ
ــيـــن واملـــــبـــــادئ األســـاســـيـــة  ــدنـ بـــحـــيـــاة املـ
لــلــقــانــون اإلنــســانــي الـــدولـــي، بــاســتــمــرار 
الــتــي تسبب خسائر  الــضــربــات الــجــويــة 

مدنية وتشّكل جرائم حرب«.
من جهته، يقول املحامي مختار الوافي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــتــوصــل إلــى  لــــ
ــٍل لــهــذه الــحــرب عــن طــريــق الــتــفــاوض  حـ
ــت 

ّ
ــنــــال، بــيــنــمــا أخــل يـــبـــدو أمـــــرًا بــعــيــد املــ

جــمــيــع األطــــــراف املـــشـــاركـــة فـــي الـــصـــراع 
بالتزاماتها حسب القانون الدولي«.

املــديــريــة بــاتــت مــتــكــررة، وتـــأتـــي حــادثــة 
الثماني سنوات  ابنة  مقتل الطفلة منار 
تحت حطام منزل جدها املزارع عبدالله 
عــبــده حــمــود الــشــهــاب )60 عــامــًا(، الــذي 
قتل وعائلته بالكامل في منطقة الشرف 
ــًا، لــتــكــشــف  ــ ــــضـ ــة الـــصـــلـــو أيـ ــريــ ــديــ ــي مــ ــ فـ
االنتهاكات التي يرتكبها التحالف بحق 

أهالي اليمن.
ــد الـــطـــفـــلـــة مــــنــــار، عــــبــــده ســـعـــيـــد، لــم  ــ ــ والـ
يــســتــوعــب، حــتــى الــلــحــظــة، أنــــه لـــن يــرى 
 أخرى. كانت منار واحدة من 

ً
طفلته مرة

ــتــلــوا بــن 11 شخصًا من 
ُ
أربــعــة أطــفــال ق

أفراد العائلة في الحادثة نفسها، بينهم 
خــمــس نــســاء، فــي ضــربــٍة جــويــة يـــوم 29 
املاضي،  العام  من  األول  أكتوبر/تشرين 
دمـــرت مــنــزل عــبــدالــلــه الــشــهــاب فــي قرية 

الشرف من مديرية الصلو.
ــي،  ــبــ ــرجــ ــشــ ــــول الـــــنـــــاشـــــط صـــــــــاح الــ ــقــ ــ يــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه فــي ذلـــك الــيــوم  لـــ
ــانـــدة  ــالـــف املـــسـ ــتـــحـ ــقـــت مــــقــــاتــــات الـ ـ

ّ
ــل حـ

في  الشرعية،  للحكومة  التابعة  للقوات 
ســمــاء قــريــة الــشــرف فــي مــديــريــة الصلو 
بشكل مكثف ونفذت غارات عدة متفرقة 
بعيدة عن القرية، قبل أن تستهدف عند 
منزل  فجرًا  والنصف  الخامسة  الساعة 
إلــــى مقتله  أدى  مـــا  الـــشـــهـــاب،  عــبــدالــلــه 
ــراد أســرتــه الــبــالــغ عــددهــم 11  وجميع أفـ
فردًا، وأصبح منزل الضحية ركامًا، ولم 
 من األســرة غير االبــن األكبر عمار 

َ
يتبق

عبدالله الشهاب، وشقيقته )والدة منار( 
التي كانت في صنعاء.

الــتــحــالــف سلسلة من  ــت مــقــاتــات 
ّ
وشــن

الغارات استهدفت املدنين أكثر من مرة 
اليوم  في مديرية الصلو، إذ قصفت في 
فــي 29  أي  الشهاب،  نفسه لقصف منزل 
املواطن  منزل  املاضي،  العام  من  أكتوبر 
يعقوب هائل، وراح ضحية ذلك 5 قتلى 

تعز ـ وجدي السالمي

وفي  اليمن،  في  املدنيون  يدفع  ما  كثيرًا 
محافظة تعز تحديدًا، ثمن حرب التحالف 
بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة واإلمـــــــــــــــارات ضــد 
الحوثين منذ ثــاث ســنــوات، خصوصًا 
التي ال توفر  الجوية،  القصف  في حملة 
النساء واألطفال، مثل الطفلة منار عبده 
ــتــلــت وكــامــل 

ُ
ســعــيــد )8 ســـنـــوات( الــتــي ق
أفراد عائلتها في تعز أخيرًا.

ولـــــعـــــل الــــــوضــــــع فــــــي الـــــصـــــلـــــو، إحــــــدى 
املــديــريــات الــواقــعــة جــنــوبــي تــعــز، ُيــقــّدم 
صــــورة واضـــحـــة عـــن الـــفـــاتـــورة الــكــبــيــرة 
الــتــي يــدفــعــهــا املـــدنـــيـــون. املــديــريــة الــتــي 
تشهد في مناطقها الحدودية مع مديرية 
قــوات الحوثين  دمنة خدير مــعــارك مــع 
استهدفتها  متقطع،  بشكل  وحلفائهم 
مــقــاتــات الــتــحــالــف، عــلــى مـــدى أكــثــر من 
ثــاث ســنــوات مــن الــحــرب بشكل متكرر، 
ولـــم تــوفــر املــنــازل الــســكــنــيــة، والــعــائــات 
التي كان أفرادها نائمن في منازلهم، أو 
يمارسون حياتهم اليومية في مزارعهم، 
ليصل عدد ضحايا غارات التحالف إلى 
عــشــرات الــقــتــلــى والــجــرحــى فــي صفوف 
فــقــدت جميع  أســــرة   11 بينهم  املــدنــيــن 

أفرادها أو معظمهم.
يــوم الــثــامــن مــن إبــريــل/نــيــســان الحالي، 
ــيــــادات  قــ ــه  ــيـ فـ الـــــــذي زارت  الــــيــــوم  ــو  ــ وهــ
وبحرينية  وإماراتية  سعودية  عسكرية 
يومًا  كــان  الصلو،  مديرية  التحالف  مــن 
قــاســيــًا بــالــنــســبــة لــســكــان قــريــة مــوقــعــة، 
ـــجـــعـــوا 

ُ
ــن ف ــ ــذيـ ــ ــلــــو، الـ ــــي الــــصــ الــــواقــــعــــة فـ

باستهداف منزل املواطن صــادق محمد 
ــفــــر عــــن مــقــتــل  ــاج، مــــا أســ ــ ــحـ ــ ــلـــه الـ ــبـــدالـ عـ
15 شــخــصــًا مـــن األســـــــرة، بــيــنــهــم نــســاء 
ــال. لــــم تـــكـــن جـــريـــمـــة إبـــــــادة أســــرة  ــ ــفـ ــ وأطـ
الحاج هي الحادثة الوحيدة التي قتلت 
فيها مقاتات التحالف مدنين في تلك 
فجريمة  تــعــز،  جنوبي  الريفية  املــديــريــة 
ــتــــهــــداف مـــســـاكـــن املـــدنـــيـــن فــــي هـــذه  اســ

المجازر تنهك الصلو اليمنية
غارات التحالف تنهي حياة أسر بأكملها

يُقّدم المشهد في 
مديرية الصلو جنوبي 

تعز اليمنية، صورة عن 
معاناة المدنيين جراء 

ما يزيد عن ثالثة أعوام 
من الحرب

تراجع جبهات الحدود بالتزامن مع تصعيد الساحل

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

بالتزامن مع التصعيد العسكري في الساحل 
الـــغـــربـــي لــلــيــمــن، تـــراجـــعـــت حــــدة الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة لــلــشــرعــيــة فـــي مــنــاطــق محافظة 
صعدة الحدودية، في األيام القليلة املاضية، 
ــداد  ــ ــفـــاض فــــي أعـ ــــى جـــنـــب مــــع انـــخـ جــنــبــًا إلـ
الله  أنصار  التي تطلقها جماعة  الصواريخ 
)الحوثين(، باتجاه السعودية، فيما بحثت 
 زيــــادة 

َ
ــيــــادات الــجــيــش املـــوالـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة قــ

ــيـــرة عــمــلــيــاتــهــا فـــي جــبــهــات املــحــافــظــات  وتـ
ــه تــشــكــيــل ضــغــط  ــأنـ الـــشـــمـــالـــيـــة، بـــمـــا مــــن شـ
إضافي على الحوثين، وكنوع من التنافس 
القوات  مــع  امليدانية  العمليات  صـــدارة  على 

املدعومة إماراتيًا.

مواجهات صعدة
فــي هــذا السياق، أكــدت مــصــادر يمنية قريبة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــن قــــوات الــشــرعــيــة لـــ
الــحــدوديــة ملحافظة  »املــواجــهــات فــي املناطق 
األيــام  صــعــدة تراجعت بشكل ملحوظ خــال 
على  الغالب  فــي  واقتصرت  املاضية،  القليلة 
أعــمــال الــقــصــف والــقــنــص املــتــبــادل بــن قــوات 
وبن  جهة  مــن  السعودية  والــقــوات  الشرعية 
إلى  ذلــك  أخــــرى«، معيدة  مــن جهة  الحوثين 
»خــطــة الــجــيــش اليمني بــتــأمــن املــواقــع التي 
تـــقـــّدم إلــيــهــا عــبــر أكـــثـــر مـــن جــبــهــة حـــدوديـــة 
قــبــل الــتــقــدم فــي أي مــواقــع جـــديـــدة، وفـــي ظل 
التي يزرعها  األلــغــام  املناطق وكثافة  وعــورة 

الحوثيون في املنطقة«.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، كـــان الفــتــًا تــزامــن هــذا 
الـــتـــراجـــع الــنــســبــي مـــع انــخــفــاض واضــــح في 
تجاه  الحوثية  البالستية  الــصــواريــخ  أعـــداد 
الــســعــوديــة، فــبــعــد أن أعــلــنــت الــجــمــاعــة أنــهــا 
إطــاق صــواريــخ يومية تجاه  دشنت مرحلة 
السعودية وأطلقت ما يزيد عن 20 صاروخًا 
ــريــــل/  إبــ ومـــنـــتـــصـــف  آذار  مـــــــــارس/   23 ــــن  بـ
نيسان الحالي، انخفضت الوتيرة أخيرًا رغم 
استمرار مواجهات الحدود والقصف املتبادل 
السعودية والحوثين،  القوات  باملدفعية بن 

إضافة إلى الغارات الجوية.
املاضية  األيـــام  فــي  الحوثين  تركيز  وتــوّجــه 
املحورية  املعركة  الغربي، حيث  الساحل  إلــى 
التي حشد لها التحالف بقيادة العميد طارق 
الغربية  املناطق  تأمن  إلــى  والــهــادفــة  صالح 
لتعز، وصواًل إلى مدينة الحديدة. وزار رئيس 

»املـــجـــلـــس الــســيــاســي األعـــلـــى«،  مـــا ُيــســمــى بــــ
عقد  وفيها  أخــيــرًا،  الحديدة  الصماد،  صالح 
الــكــثــيــر مـــن االجــتــمــاعــات وقــــام بــســلــســلــة من 
الزيارات امليدانية، التي هدفها باملجمل، حشد 
أكبر قــدر من ممكن من املقاتلن في وجــه أي 
وكذلك  الحديدة،  من  بالقرب  عسكرية  عملية 
رفع معنويات مقاتلي الجماعة، وأغلبهم من 
الحوثيون لهزيمة  املجندين حديثًا. ويسعى 
طارق صالح الذي يقاتل بقوات تشير غالبية 
املـــصـــادر إلـــى أن قــوامــهــا ثــاثــة آالف جــنــدي 
ُيعرف  أغلبهم من منتسبي ما كان  وضابط، 
»قــــوات الـــحـــرس الـــجـــمـــهـــوري«، الــتــي كــانــت  ـــ بــ
األقوى بن مكّونات الجيش اليمني واملوالية 

لعلي عبدالله صالح ونجله األكبر أحمد. 
بالترافق مع ذلــك، وصل الفريق علي محسن 
األحمر، نائب الرئيس اليمني، القائد الفعلي 
الشمالية،  املناطق  في  الشرعية  قــوات  ألغلب 
إلــــى مــحــافــظــة مــــــأرب، مــنــذ يـــومـــن. وأفـــــادت 
»العربي  لـ اليمني  الجيش  من  قريبة  مصادر 
ــارة كــانــت بــهــدف بحث  ــزيــ الـــجـــديـــد«، بـــأن »الــ
تصعيد وتيرة العمليات العسكرية في األيام 
ــاور الــبــيــضــاء  ــع املــقــبــلــة، عــلــى مـــحـ ــيـ ــابـ واألسـ

والــجــوف وأطــــراف مـــأرب الغربية )صــــرواح(، 
الحوثين  على  مسبوق  غير  ضغط  لتشكيل 
الـــذيـــن يــقــاتــلــون عــلــى أكـــثـــر مـــن الــجــبــهــة من 
الــســاحــل الــغــربــي إلــــى الـــحـــدود وصـــــواًل إلــى 
مـــأرب والــبــيــضــاء، فــي ظــل حــالــة مــن املنافسة 
بـــن الـــقـــوات املــدعــومــة مـــن األحـــمـــر فـــي مـــأرب 
ومحيطها وبن املدعومة إماراتيًا في الساحل 
اإلعــامــي بن  التراشق  الغربي، مع حالة من 

مناصرين للطرفن«.

التقّدم في البيضاء
تقدمًا  أخــيــرًا  الشرعية حققت  قـــوات  وكــانــت 
مــهــمــًا فــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء وســـط الــبــاد، 
وتــحــديــدًا فـــي جــبــهــة قــانــيــة. وهـــي محافظة 
ملوقعها  استثنائية،  عسكرية  أهمية  تحتل 
الــذي يربط ثماني محافظات من  الجغرافي 
الشمال إلى الجنوب، وأبرز املناطق املحيطة 
ــار، الــتــي مـــن شـــأن تــقــدم  ــ بــهــا، كــمــحــافــظــة ذمـ
الــشــرعــيــة فـــي الــبــيــضــاء أن يــشــّكــل تــهــديــدًا 
للحوثين فــي ذمـــار، علمًا أن األخــيــرة تمثل 
البوابة الجنوبية إلى العاصمة صنعاء. مع 
العلم أنه على الرغم من التحركات العسكرية 
في غرب وشمال ووسط الباد، إال أن التقدم 
ــقــــوات املــدعــومــة  ــــذي حــقــقــتــه الــشــرعــيــة والــ الـ
إمـــاراتـــيـــًا، يــبــقــى مـــحـــدودًا بــالــنــظــر إلـــى عــدم 
وصـــولـــه إلــــى مــنــاطــق جـــديـــدة فـــي مــحــافــظــة 
ــــزال الــتــقــدم األهـــــم، واملـــهـــدد  الـــحـــديـــدة، وال يـ
الوقت ذاتــه، محصورًا في منطقة ميدي  في 
البيضاء  وبمحافظة  غربًا  حجة،  بمحافظة 

وسط الباد.

تقرير

توّجه تركيز الحوثيين 
في األيام الماضية إلى 

الساحل الغربي

بات الساحل اليمني 
محور المرحلة المقبلة 

في معارك البالد، في 
ظّل سباق بين الشرعية 

والقوات المدعومة من 
اإلمارات للسيطرة على 

المنطقة واإلطباق على 
الحوثيين من الساحل
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القبائل أحدث ورقة في معركة الحدود

عودة التوتر األفغاني الباكستاني

مهمة »نووية« لماكرون في واشنطن

دعت أفغانستان 
لحل الخالفات مع 

باكستان بالحوار

كابول ـ صبغة اهلل صابر

شــهد منتصــف األســبوع املاضــي 
معركــة قوية بني القوات األفغانية 
الحــدود،  علــى  والباكســتانية 
خوســت  بإقليــم  منغــل  زازي  منطقــة  فــي 
جنــوب أفغانســتان، أدت إلــى مقتــل وإصابــة 
أذهــان  الطرفــني. معركــة شــغلت  مــن  العديــد 
الباكســتانيني واألفغــان علــى كافــة األصعدة، 
بشــأن  متزايــد  باكســتاني  اهتمــام   

ّ
ظــل فــي 

اعتبــار  وقــع  وعلــى  ســقطوا،  الذيــن  الجنــود 
أفغانستان أن من األنشطة الباكستانية على 

الحدود، تحريك القبائل.
في هذا السياق، لم تكن االنتهاكات الحدودية 
بــني البلديــن اللذيــن تربطهمــا عالقــات دينية 
واجتماعيــة وجغرافيــة واقتصاديــة، جديــدة، 
غيــر  آلخــر.  وقــٍت  مــن  »اعتياديــة«،  هــي  بــل 
القبائــل  تحريــك  هــو  املــرة،  هــذه  الجديــد  أن 
عاشــت  أن  بعــد  البعــض،  بعضهــا  ملواجهــة 
خــط  علــى طرفــي  الســنني  لعشــرات  بدورهــا 
البلديــن(،  بــني  الحــدودي  )الخــط  ديورنــد 
حتــى إنهــا دعــت إلــى إلغائــه، محتجــة كذلــك 
علــى بنــاء الســياج ونصــب األســالك الشــائكة 
مــن قبــل القــوات الباكســتانية. كمــا أن حْمــل 
بعــض  ضــد  بعضهــا  الســالح  القبائــل  تلــك 
أثــار اســتغراب الكثيريــن، كونــه بمثابــة إنذار 
بــأن »القــوى املحليــة والدولية قــد تطلق لعبة 
جديــدة تســتخدم فيهــا القبائــل القاطنــة على 

طرفي الحدود كوقود حرب ال أكثر«.
لســكان  وفقــا  األخيــرة،  املعركــة  وبــدأت 
منطقــة زازي منغــل، بعــد أن حاولــت القــوات 
األراضــي  فــي  ســياج  نصــب  الباكســتانية 
خمســة  مقتــل  إلــى  أدى  ممــا  األفغانيــة، 
األفغــان.  قبائــل  مــن  واثنــني  باكســتانيني 
وفــي هــذا الصــدد، قــال ولــي خــان، أحد ســكان 
منطقــة زازي منغــل، وهــو أول مــن فتــح النــار 
علــى القــوات الباكســتانية وقتــل اثنــني منهــا 
بعــد أن قتلــت أحــد أصدقائــه: »كنــا نعمــل فــي 
باكســتانيني  جنــودًا  رأينــا  عندمــا  حقولنــا 
بــدأت  ثــم  قريتنــا«.  مرتفعــات  علــى  يعملــون 
القبائــل بالتواصــل، وفي فتــرة وجيزة تجّمع 
إلــى  منهــم  فذهــب خمســة  الشــباب،  عشــرات 
املرتفعــات للتحــدث مــع القوات الباكســتانية، 
»عندمــا  خــان  وقــال  خــان.  ولــي  منهــم  كان 
اقتربنا من القوات الباكســتانية أمرتنا بعدم 
التحــرك صوبهــا، قلنــا لهــا ونحــن علــى بعــد 
نحــو 20 متــرًا منهــم إن األراضــي لنــا، فلمــاذا 
دخلــوا إليهــا؟«، مشــيرًا إلــى أن »البداية كانت 
باملشــادات الكالميــة، وبعدهــا أطلقــت القــوات 
الباكســتانية النــار علينــا، مــا أدى إلــى مقتــل 
القــوات  مــع  آخــرون  القبليــني، واشــتبك  أحــد 
الباكســتانية وقتلــوا منهــا خمســة وجرحــوا 
والقــوات  القبائــل  تدخلــت  ثــم  ومــن  آخريــن. 

األفغانية«.
بــدت مختلفــة، إذ  الباكســتانية  الروايــة  لكــن 
إن »القــوات الباكســتانية كانــت تقــوم بنصــب 
األســالك الشــائكة وهــي تفعــل ذلــك منــذ فترة، 
عندمــا أطلقــت قبائل األفغــان النار عليهم، ثم 

القبائــل  ــل 
ّ

تدخ كان  الالفــت  أن  غيــر 
لها واستدعائها 

ّ
الباكســتانية وطريقة تدخ

من قبل الجيش الباكستاني. األمر الذي أثار 
عــدة  أســئلة  فطرحــوا  الكثيريــن،  اســتغراب 
حــول هــدف اســتدعاء القبائــل وتأثيــره على 
الوضــع علــى الحــدود. مــع العلــم أن الجيــش 
الباكســتاني ليــس كالجيــش األفغانــي، فهو 
فــي  القبائــل  اســتدعاء  إلــى  بحاجــة  ليــس 
تفســيرات  ثمــة  دائمــة.  مناوشــات حدوديــة 
مختلفة لذلك، وقد بّرر الجانب الباكستاني 
ذلــك بوقــوف القبائــل األفغانيــة مــع الجيــش 
األفغاني، وبالتالي كان من املفترض وقوف 
القبائــل الباكســتانية بجانــب قواتهــا. ولكن 
فــي  أخــرى.  أبعــادًا  لألمــر  أن  رأى  مــن  ثمــة 
الباكســتاني  اإلعالمــي  كتــب  الســياق،  هــذا 
افتخــار أزاد، علــى صفحتــه فــي »فيســبوك«، 
إزاء  القبائــل  تقســيم  هــو  »الهــدف  أن 
احتجاجــات  مــت 

ّ
نظ التــي  البشــتون  حركــة 

ومســيرات فــي مدينــة الهــور، أمــس األحــد، 
على أن تنظم احتجاجات ومسيرات مماثلة 
مدينــة  فــي  الحالــي  إبريل/نيســان   29 فــي 
فــي  التقريــر بشــأن االعتصــام  قبــل  ســوات، 
إسالم آباد. وبالتالي كان الهدف هو تقسيم 

علــى  للمعــارك  وجلبهــا  البشــتون  قبائــل 
الحــدود، ال ســيما أن الدعايــات عبر مكّبرات 
هاجمــوا  األفغــان  إن  تقــول  كانــت  الصــوت 
باكســتان، وإن وراء الهجــوم االســتخبارات 
الهنديــة واألميركيــة«. بينمــا اعتبــر آخــرون 

بــني  حــرب  فتيــل  إشــعال  هــو  »الهــدف  أن 
للقــوى  يمكــن  وبالتالــي  الطرفــني،  قبائــل 
ذ مخططاتها، إذ إن 

ّ
املحلية والدولية أن تنف

تماســك تلك القبائل ووحدتها أفشــل الكثير 
مــن املخططــات علــى مــّر التاريــخ«. وهــو مــا 
أشــارت إليــه صحيفــة »ســرخط« األفغانيــة 
الباكســتانية  القبائــل  »تحريــك  إن  بالقــول 
وراءه أهــداف كثيــرة، منهــا تقســيم القبائــل 
مــن  البشــتونية  الحركــة  إزاء  الباكســتانية 
القبائــل  وبــني  بينهــا  عــداء  وخلــق  جهــة، 
األفغانيــة مــن جهــة ثانيــة، وبالتالــي يكــون 
الدولتــني  بــني  املتنــازع عليــه  خــط ديورنــد 
 بــني القبائــل املتخاصمــة، وكل 

ً
خطــا فاصــال

منهــا ســتكون بحاجة إلــى الحكومات ألجل 
مواصلة العداء«.

وكان زعيم حركة البشــتون، منظور بشــتون، 
قد أكد، قبل أيام، في أحد تسجيالته املصورة، 
أن  كمــا  الباكســتاني،  الجيــش  »يخشــى  أنــه 
دينيــة،  جماعــات  بيــد  الحركــة  فــي  قياديــني 
ومنها حركة طالبان وبعض املنشــقني عنها، 
وأن تلك األحزاب تهددها بالقتل واالغتيال«. 
أمــا الرئاســة األفغانيــة، فاعتبــرت، فــي بيــان 
لهــا، أن »جميــع امللفــات العالقــة مع باكســتان 
مــا  بشــأنها، ومنهــا  التباحــث  يتــم  أن  بــد  ال 
حــدث أخيــرًا علــى الحــدود«. كما قــال الرئيس 
التنفيــذي عبــد اللــه عبــد اللــه إن »املباحثــات 
مــع باكســتان بشــأن التصعيــد علــى الحــدود 
متواصلــة وســنصل إلــى النتائــج عبــر حــوار 

بناء«.
وبعيــدًا عــن املواقــف الرســمية، بــدا أن قبائــل 
الطرفــني أدركــت خطــورة املوقــف، مــا دفع إلى 
اجتمــاع قبائــل كــرم الباكســتانية مــع قبائــل 
إقليم خوست األفغانية، يوم األربعاء املاضي، 
فــي منطقــة لكي تيكه، للموافقة على مواصلة 
الرســمية أي  اتخــاذ الجهــات  الحــوار، وعــدم 
إجــراء علــى الحــدود مــن دون التشــاور معهــا. 
الحــوار  اســتمرار  علــى  القبائــل  وافقــت  كمــا 
الســالح  حملهــا  ولعــدم  التنســيق،  ألجــل 
بعضهــا ضــد بعــض. وقــد حضــر االجتمــاع 

مسؤولون أمنيون من الطرفني.
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سياسة

يركز الرئيس الفرنسي خالل 
زيارته إلى واشنطن التي 

تبدأ اليوم االثنين على 
إقناع الرئيس األميركي 

دونالد ترامب بتليين 
موقفه في ملف إيران 

النووي

اعتادت الحدود األفغانيةـ  الباكســتانية أن تكون ســاحة توتر من حيٍن إلى آخر، إال أنها هذه المرة باتت ساحة لصراعات القبائل، في 
أسوأ سيناريو ممكن للبلدين، وسط تحذيرات من خطورة إقحام القبائل ووضعها وجهًا لوجه على الحدود

الحدود باتت أكثر سخونة من قبل )عامر قريشي/فرانس برس(

ثمة دفٌء وانســيابية في العالقات الشــخصية 
ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  بــني 
فهمــا  ترامــب،  دونالــد  األميركــي،  ونظيــره 
مــرات  ثــالث  إلــى  مرتــني  هاتفيــا،  يتواصــالن، 
األســبوع  فــي  عــدة  مــرات  وأحيانــا  شــهريا، 
الواحــد. هــذا الدفء أســهم في اتفــاق الحليفني 
 غارات على 

ّ
الغربيــني، مــع بريطانيا، على شــن

النظــام الســوري، ردًا علــى اســتخدامه للســالح 
الكيميائــي فــي دومــا، لكن علــى الرغم من ذلك، 
املتحــدة،  الواليــات  إلــى  ماكــرون  زيــارة  تبــدو 
غــد  بعــد  وتنتهــي  االثنــني  اليــوم  تبــدأ  التــي 
امللــف  بحــث  يتصدرهــا  إذ  صعبــة،  األربعــاء 

النووي اإليراني.
رفضــه  تأكيــد  فــي  مــرارًا  ترامــب  يتــردد  لــم 
لالتفــاق النــووي مــع إيــران الــذي تــم التوصــل 
إليــه فــي 2015 واملطالبــة بتعديلــه، مــن خــالل 
فــرض شــروط إضافيــة علــى الطــرف اإليرانــي. 
وهــو موقف متشــدد تشــارك الواليــات املتحدة 

فيه حليفتيها، السعودية وإسرائيل. 
أميركــي  موقــف  علــى  يعــول  ماكــرون  لكــن 
الــذي  النهائــي،  ترامــب  قــرار  قبــل  متصالــح، 
وســيحاول  فقــط.  أســبوعني  بعــد  ســيصدر 
ماكــرون إقنــاع ترامــب بعــدم »تمزيــق« االتفاق 
النووي مع إيران. ويسود »األمل« في اإلليزيه 

الفرنســي  الرئيــس  زيــارة  »تســاعد«  بــأن 
نظيــره األميركــي »علــى التحــرك فــي االتجــاه 
تشــكل  التــي  القضيــة  هــذه  حــول  الصحيــح« 
أولويــة قصــوى مع اقتراب انتهاء مهلة االنذار 
الــذي وّجهــه ترامــب فــي يناير/كانــون الثانــي 
املاضــي إلــى املوقعــني األوروبيني على االتفاق 
مايــو/  12 فــي  وأملانيــا(  وبريطانيــا  )فرنســا 

الثــالث قبــل  الــدول  لــم تجــد  أيــار املقبــل. وإذا 
القيــود  هــذا املوعــد طريقــة لفــرض مزيــد مــن 
على االتفاق املوقعةعام 2015 مع إيران ملنعها 
مــن الحصــول على القنبلــة الذرية، فان ترامب، 
الــذي ينــدد بوجود عيوب في االتفاق النووي، 
يهــدد بإعــادة العمــل بالعقوبــات ضــد طهــران 

واالنسحاب من االتفاق.
التــي  األوروبيــة  الــدول  أولــى  كانــت  فرنســا 
ســارعت إلــى مالقــاة املخــاوف األميركيــة عــن 
طريق التنديد بدور ايران في الشــرق األوســط 
وصواريخهــا البالســتية، وهــو دور الوســيط 

الذي يشيد به الدبلوماسيون األميركيون.
ندوتــه  أثنــاء  الفرنســي،  الرئيــس  وتطــرق 
الصحافيــة مــع ولــي العهــد الســعودي، محمــد 
متفّهمــا  املوضــوع،  إلــى  أخيــرًا  ســلمان،  بــن 
 الســعودي مــن االتفــاق النــووي وتحدث 

َ
القلــق

عــن الضغــط علــى إيران في مــا يخص قدراتها 
البالســتية وسياســتها التوسعية في املنطقة. 
إيــران  مــن  الحــذر  الفرنســي  املوقــف  وهــذا 
بــني  مــن  أملانيــا وبريطانيــا، وهمــا  تتقاســمه 

الدول املوقعة على االتفاق النووي مع إيران.
أول  فوجئــوا  الذيــن  األوروبيــني،  أن  كمــا 
األمــر بإنــذار ترامــب ســرعان مــا أبــدوا عزمهــم 
إنقــاذ االتفــاق النــووي الــذي تــم التوصــل إليــه 
بصعوبــة، كمــا يعتبــرون أنهــم قامــوا بتأديــة 
مهمتهــم مــن خــالل اقتــراح حلــول. لكــن العقــدة 
الحقيقيــة فــي القضيــة هــي عــدم معرفــة مــاذا 
ســيرضي ترامــب الــذي لــن يتخــذ قــراره إال فــي 
اللحظــة األخيــرة، حســب تحذيــرات مــن جميــع 

األطــراف. وبحســب مــا أوردت وكالــة »فرانــس 
برس« يقول عدد من الدبلوماســيني الغربيني 
بعــض  ويعتــرف  االتفــاق«.  يكــره  ترامــب  »إن 
املفاوضــني األوروبيــني أن نظيرهــم األميركــي 
الدبلوماســي برايــن هــوك ال يعــرف بالتحديــد 
ســتنقذ  املفاوضــات  نتيجــة  كانــت  إذا  مــا 
بــه  أقــّر  مــا  وهــو  املطــاف،  نهايــة  فــي  االتفــاق 
هــوك إذ قــال أخيــرًا »إذا توصلنا إلى اتفاق مع 
األوروبيــني«، فســيتم رفعــه إلــى الرئيــس الــذي 

»سيتخذ قراره«.
وقــد تزايــد اإلحســاس بالتشــاؤم لــدى الجانب 
للرئيــس  األخيــرة  التعيينــات  مــع  األوروبــي 
األميركــي الــذي اختــار اثنــني مــن »الصقــور«، 
)ينتظــر  للخارجيــة  كوزيــر  بومبيــو  مايــك 
وجــون  تعيينــه(  علــى  الكونغــرس  مصادقــة 
فيمــا  القومــي،  لألمــن  مستشــارًا  بولتــون 
 ترامــب 

ّ
تواصــل بعــض جماعــات الضغــط حــث

علــى  إعــالن عــودة العقوبــات املرتبطــة بامللــف 
النــووي بحلــول 12 مايــو، مــع تحديــد موعــد 
جديــد مــن أجــل بــدء ســريانها، وهــذه طريقــة 
تســمح، من وجهة نظر البعض، بكســب الوقت 

مع إظهار العزم.
وســواء كان األمــر يتعلــق بـــ »تمزيــق« االتفــاق 
مباشــرة أو البــدء بالعــد التنازلــي، يبقــى مــن 
فــي  خصوصــا  بالنتيجــة،  التنبــؤ  الصعوبــة 
ظــل تصاعــد التهديــدات اإليرانيــة باســتئناف 
إليــه  أشــار  مــا  وهــو  اليورانيــوم.   تخصيــب 
وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمد جــواد ظريف  
يــوم الســبت املاضــي، محــذرًا مــن أن »طهــران 
فــي  بقــوة  اليورانيــوم  تخصيــب  ستســتأنف 
حال االنســحاب من االتفاق«. كما أكد الرئيس 
اإليرانــي، حســن روحانــي، هــذا التوجــه بقولــه 
أول من أمس السبت، إن »منظمة الطاقة الذرية 
لدينا مستعدة تماما... بتصرفات يتوقعونها 

وأخرى ال يتوقعونها«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تدخلــت القــوات الحدوديــة األفغانية، ومن ثم 
بدأت املواجهات التي استمرت ساعات عدة«. 
وانتهت القصة بعد التفاوض مع املســؤولني 
بــني  النــار  إطــالق  وقــف  علــن 

ُ
أ ثــم  األمنيــني، 

الطرفــني، وتســليم الجانــب األفغاني جثامني 
القتلى الباكستانيني مع جندي معتقل.

خوســت  إقليــم  حاكــم  قــال  اإلطــار،  هــذا  فــي 
مؤتمــر  فــي  حبيبــي،  خــان  حكــم  األفغانــي، 
صحافــي عقــده يــوم اإلثنــني املاضــي، بالقرب 
منا 

ّ
مــن مــكان املعركــة، إن »األمــر انتهــى وســل

الباكســتاني،  الجانــب  إلــى  القتلــى  جثامــني 
رســالة  طياتهــا  فــي  تحمــل  كانــت  واملعركــة 
قوية إلى جارتنا، مفادها أن األفغان، القبائل 
والجيــش، لــن يســاوموا علــى ســيادة الدولــة 

ولن يتركوا شبرًا من أراضيها آلخرين«.

متابعة

■ اإلعالمي املقرب من الديوان امللكي عبد الحميد الحكيم يهنئ #إسرائيل 
بالذكرى الـ70 الحتالل #فلسطني ويقول : »حقكم تاريخي تؤكده الكتب 

السماوية«!

■ نائب رئيس الوزراء املاليزي قال سنطلب من الشرطة الدولية تعقب 
منفذي اغتيال فادي البطش. هذا يعني أنهم هربوا.   املوساد خبير في 

شؤون اإلرهاب واالغتياالت ...

■ النظام السوري الذي حاصر مخيم اليرموك ومخيم فلسطني ألكثر من 
خمس سنوات ونّكل وقتل واعتقل خيرة مناضليه السلميني وسمح لتمدد 

قوى الثورة املضادة من الرايات السود في أرجائه... اليوم يقوم بتنفيذ 
الجزء األخير من الجريمة بالتعاون مع داعش وأخوتها.

#اليرموك #سوريا #فلسطني

■ مصر واإلمارات تعقدان جلسات من أجل اختيار شخص مكان خليفة 
#حفتر ثم تتحدثان أمامنا عن السيادة الوطنية لليبيا 

■ تخيل: وزير يموت يعينو بداله ولده!؟  نائب في مجلس نواب يموت 
يعينو ولده؟!  رئيس وزراء يموت يعينو ولده !؟ 

قائد عام قوات مسلحة او رئيس اركان يموت يعينو ولده مكانه ؟! ما 
صارتش حتي في أحقر دولة في العالم #حفتر #ليبيا

■ أصبحت السجون في عهد عبد الفتاح السيسي شاهدة على جريمة 
إهدار النفس البشرية وتشويهها، والتي تهدف في األساس إلى تحطيم 

معنويات املعتقلني، ليس فقط التعذيب الجسدي الذي أصبح عادة 
رياضية يومية يقوم بها الجالدون أصحاب الوجوه العكرة، بل أيضا 

التعذيب النفسي الذي يجري على قدم وساق بأعصاب باردة

■ جريمة اغتيال #حنا_لحود في تعز جزء ال يتجزأ من الجريمة الكبرى 
املتمثلة في االستهداف الالإنساني للمحافظة واإِليغال الظالم في حصار 

أبنائها . #اليمن

■ قمة التضحية تكون بتشتغل بمؤسسة انسانية، ولهدف انساني، 
وكرمال كل الناس، بغض النظر عن لونن وعرقن ودينن.. رغم كل االختالف 

بتشتغل كرمالن.. كيف اذا قّدمت حياتك على مذبح االنسانية .. لروحك 
السالم االبدي ..  #حنا_لحود

الجماعة  الباكستانية، ومنها  الدينية  األحزاب  برز قياديون محليون في 
في  األخيرة  المواجهة  خــالل  اإلســالم،  علماء  وجمعية  اإلسالمية 
الجماعة  في  للقيادي  مصور  تسجيل  ونُشر  منغل.  زازي  منطقة 
اإلسالمية، حاجي محمد سليم، في مقاطعة كرم، ناشد فيه القبائل 
بـ«الخروج مع أي سالح متاح لهم، والتحرك صوب الحدود، للوقوف 
نواجه  »نحن  خان:  سليم  وقال  المرابطة«.  الباكستانية  القوات  بجانب 

معركة اليوم مع الهنود واألميركيين وليس األفغان«.

دور األحزاب الدينية
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مصر تستهدف الصناديق الخاصة
القاهرة ـ جيهان عبد الغني

فــي  بــارز  حكومــي  مســؤول  قــال 
إن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  مصــر 
حصتهــا  رفــع  تعتــزم  الحكومــة 
عليهــا  تحصــل  التــي  املاليــة  اإليــرادات  مــن 
مــن الصناديــق والحســابات الخاصــة لتبلــغ 
15% بدال من 10% خالل العام املالي الجديد 

 .2019 /2018
املاليــة 18.1 مليــار جنيــه  واقتنصــت وزارة 
)الدوالر = 17.7 جنيها( من أموال الصناديق 
مــن  شــهرا   11 خــالل  الخاصــة  والحســابات 
العام املالي الحالي 2017/ 2018 مقابل 14.1 
العــام  الفتــرة مــن  مليــار جنيــه خــالل نفــس 
الرســمية  البيانــات  حســب  الســابق،  املالــي 

التي حصلت عليها »العربي الجديد«. 
واختلفــت تقديرات األجهزة الحكومية حول 
رصيد تلك الحسابات ما بني 33 مليار جنيه 
وفقــا لبيانــات وزارة املاليــة و63 مليار جنيه 
بحسب الجهاز املركزي للمحاسبات. وتابع 

املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة 
تســتهدف تحصيــل نحــو 5 مليــارات جنيــه 
إضافيــة مــن جــراء نســبة الزيــادة املســتهدفة 
الحســابات  تلــك  أرصــدة  تنامــي  ضــوء  فــي 
والصناديــق الخاصة خالل عمليات تحويل 
كافة تلك الحسابات للبنك املركزي املصري.

الخاصــة  الصناديــق  مــوارد  أبــرز  وتتمثــل 
فــي الغرامــات والرســوم علــى الطــرق وعبــور 
تحصــل  التــي  النظافــة  ومبالــغ  البوابــات 
علــى فواتيــر الكهربــاء وحســبات باملحليــات 
املــوارد  مــن  وغيرهــا  املؤسســات  ومختلــف 
ضمــن  املــوارد  هــذه  تدخــل  وال  األخــرى، 

املوازنة املالية.
هــذه  علــى  قبضتهــا  الحكومــة  وشــّددت 
الصناديــق عبر إغــالق وزارة املالية املصرية 
61 ألف حساب حكومي خارج البنك املركزي 
وضمها إلى حساب الخزانة املوحد من أجل 
الرقابــة علــى املــال العــام، وذلــك بهــدف الحــد 

من األزمة املالية التي تواجه البالد.
املالــي،  العجــز  تفاقــم  مــن  مصــر  وتعانــي 

بينمــا تكثــف الحكومة من االقتراض املحلي 
والخارجــي لســد هــذا العجــز. وارتفــع الديــن 
مليــار   82.9 إلــى  ليصــل  ملصــر  الخارجــي 
األول،  كانــون  ديســمبر/  نهايــة  فــي  دوالر 
وفقــا إلحصائيــات رســمية، فــي زيــادة غيــر 
مسبوقة. وأشار املسؤول إلى أنه من املتوقع 
أن ترتفع إيرادات تلك الصناديق خالل العام 

املالي املقبل. 
الخزانــة  مــوارد  زيــادة  نســتهدف  وقــال: 
مــوارد  توجيــه  وإعــادة  جانــب  مــن  العامــة 
مــن  املنشــأة  األغــراض  فــي  الصناديــق  تلــك 
البيئــة  تحســني  مشــروعات  مثــل  أجلهــا 
والصحــة العامــة والطــرق وهــو مــا ســيعمل 
علــى املســاهمة فــي تنميــة البنيــة األساســية 

للدولة.
قيمــة  فــإن  الرســمية،  البيانــات  وحســب 
االقتصاديــة  للهيئــات  الخاصــة  الحســابات 
 1413 إلــى  باإلضافــة  جنيــه  مليــارات   9.8
صندوقــا وحســابا خاصــا بوحــدات الجهــاز 
 11.8 نحــو  يبلــغ  رصيدهــا  للدولــة  اإلداري 

مليــار جنيــه و1498 صندوقــا فــي املحليــات 
برصيــد 7.6 مليــارات جنيه و3436 صندوقا 
بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليارات جنيه.

املشــروعات  حســابات  القانــون  واســتثنى 
واتفاقيــات  منــح  مــن  واملمولــة  البحثيــة 
اإلســكان  مشــروعات  صناديــق  وحســابات 
االقتصــادي وكذلــك صناديــق املستشــفيات 
تحســني  وصناديــق  الصحيــة  والرعايــة 
نســبة  تحويــل  مــن  الصحيــة  الخدمــات 

إيراداتها.
وحســب وزارة املاليــة، فــإن صنــدوق الهيئــة 
الصناديــق  أكبــر  يعــد  للبتــرول،  العامــة 
الخاصــة مــن حيــث القيمــة، المتالكــه أرصدة 
بقيمــة 2.3 مليــار جنيــه، يليه حســاب مكتبة 
اإلســكندرية الــذي يملــك 1.04 مليــار جنيــه، 
 436.8 بنحــو  الداخليــة  وزارة  وصناديــق 
خدمــات  تطويــر  وصنــدوق  جنيــه،  مليــون 
الطيــران املدنــي بقيمــة 333.4 مليــون جنيــه، 
بخــالف املحليــات التي تقوم بتعيني عاملني 

على الحسابات والصناديق الخاصة.

الكويت ـ محمود بدير

أظهــرت بيانــات رســمية، أن احتياطــي النقــد األجنبــي 
والذهب في الكويت، ســجل أعلى مســتوى له في أربع 
سنوات خالل مارس/آذار املاضي، ليصل إلى نحو 11 
مليار دينار )37 مليار دوالر(. وأشارت البيانات التي 
أن االحتياطــي  إلــى  الجديــد«،  اطلــع عليهــا »العربــي 
النقــدي يكفــي لســداد احتياجات الكويت من الواردات 
الســلعية ملــدة 13 شــهرًا، وهــو مــا يتخطــى 4 أضعــاف 

املتوسط العاملي الذي يصل إلى 3 أشهر.
وتحتــاج الكويــت إلــى 2.8 مليــار دينــار شــهريا قيمــة 

بيانــات  حســب  املتوســط،  فــي  الســلعية  الــواردات 
امليــزان التجــاري خــالل 2017 املعلنة بــاإلدارة املركزية 
لإلحصــاء. وتقتــرب املســتويات الحاليــة لالحتياطــي 
 ،2014 مايو/أيــار  فــي  املحققــة  املعــدالت  مــن  النقــدي 
عندمــا بلغــت أســعار النفــط آنــذاك مســتويات مرتفعة 
فاقــت الـــ 100 دوالر للبرميــل. وخففت الكويت الضغط 
عــن احتياطــات النقــد األجنبــي خــالل العــام املاضــي، 
عبر تكثيف التوجه نحو أدوات الدين )سندات وأذون 
وصكوك(. ووفق القانون املعمول به حاليا، فإن سقف 
االقتــراض الحكومــي يبلــغ 10 مليــارات دينــار )33.36 
مليــار دوالر(، بينمــا لم تحصل الحكومة على موافقة 

مجلــس األمــة )البرملــان( على قانــون الدين، الذي يرفع 
مليــار   82( دينــار  مليــار  إلــى 25  العــام  الديــن  ســقف 
دوالر(. وقال ناصر زايد، مدير إدارة األبحاث في املركز 
»العربي الجديد«،  الدولي لالستشارات االقتصادية لـ
إن الكويــت مــا زالــت تحافــظ علــى احتياطيهــا النقدي 
وتــوازن عملتهــا املحليــة، رغــم تراجــع أســعار النفــط 
وعــدم اســتقرار األوضــاع الجيوسياســية فــي املنطقة، 
التي تؤثر على األوضاع االقتصادية وبالتالي سوق 
العمــالت. وتنتــج الكويــت 2.8 مليون برميل من النفط 
مــن   % 90 مــن  أكثــر  عائداتــه  وتشــكل  يوميــا،  الخــام 
الدخــل العــام فــي البالد. وتســتحوذ الدولــة الخليجية 

علــى 8% مــن ثــروات الصناديــق الســيادية فــي العالــم، 
وحافظت هيئة االستثمار الكويتية على املركز الرابع 
مليــار   592 بمبلــغ  الســيادية  الصناديــق  بــني  عامليــا 
دوالر. كان تقرير صادر عن مؤسسة »بورن انفيست« 
األميركيــة املتخصصــة في الشــؤون النفطيــة العاملية، 
قد كشف عن أن الكويت تمتلك سادس أكبر احتياطي 
نفطــي مؤكــد على مســتوى العالم بنحــو 101.5 مليار 
الــذي نشــرته »العربــي  التقريــر  برميــل نفــط. وأظهــر 
الجديــد« يــوم الســبت املاضــي، أن الــدول األعضــاء فــي 
منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط )أوبــك( تملــك أكثــر مــن 

80% من احتياطيات النفط املؤكدة عامليا.

االحتياطي النقدي بالكويت يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات

حريق يكبح نفط ليبيا
توقعت املؤسسة الوطنية للنفط 

الليبية، انخفاضا في اإلنتاج يتراوح 
بني 70 و100 ألف برميل يوميا، 

نتيجة حريق في خط أنابيب اندلع 
منذ السبت املاضي.

وذكرت املؤسسة في بيان، أمس 
األحد، أن التحقيقات األولية كشفت 

عن حدوث حريق في خط يغذي 

ميناء السدر شرق البالد.
وتنتج ليبيا قرابة 970 ألف برميل 

من النفط يوميا، وفق تقرير منظمة 
البلدان املصدرة للبترول »أوبك«، 

عن مارس/ آذار املاضي.
ومنذ الربع الثالث 2013، بدأ إنتاج 

ليبيا في الهبوط دون حاجز املليون 
مقارنة مع أكثر من 1.6 مليون 
برميل قبل 2011، بفعل تبعات 

الثورة والحرب التي شهدتها البالد.

اتفاق بين أوروبا والمكسيك
أعلن االتحاد األوروبي واملكسيك 
في بيان مشترك، مساء السبت، 
أنهما توصال إلى »اتفاق مبدئي« 
لتطوير معاهدة التبادل الحر التي 

تنظم عالقاتهما التجارية منذ العام 
.2000

وكان الجانبان يسعيان إلى إنجاز 
هذا االتفاق العام املاضي 2017، 

ويعتبر إشارة في اتجاه الواليات 
املتحدة، التي أطلق رئيسها دونالد 

ترامب مفاوضات جديدة حول 
اتفاق التبادل الحر بني بالده وكل 

من املكسيك وكندا.
وجاء في البيان أن »االتحاد 

األوروبي واملكسيك موحدان من 
أجل تجارة مفتوحة وعادلة وتقوم 
على قواعد«، من دون الخوض في 

تفاصيل االتفاق أو توضيح ما 
إذا كانت املعاهدة تتطلب موافقة 

برملانات دول االتحاد األوروبي أم 
ال، وفق ما أوردته فرانس برس.

أمريكانا تغادر بورصة الكويت
أعلنت الشركة الكويتية لألغذية 

)أمريكانا(، األحد، انسحابها 
اختياريا من بورصة الكويت 

لألوراق املالية، اعتبارا من جلسة 
اليوم اإلثنني، بعد 34 عاما من 

اإلدراج.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة، 

أمس األحد، أنها حصلت على 
موافقة هيئة أسواق املال الكويتية 

في 19 أكتوبر/تشرين األول 
املاضي إلتمام األمر. وجاءت هذه 

الخطوة، بعد أن أتمت مجموعة 
أدبتيو )إماراتية خاصة(، 

االستحواذ على 93.4% من 
»أمريكانا« مقابل نحو 995 مليون 

دينار )3.27 مليارات دوالر(.
وكانت أسهم الشركة القابلة للتداول 
تشكل نسبة 6.576% من إجمالي 
األسهم املدرجة في البورصة قبل 
االنسحاب. وفي يونيو/ حزيران 
2017، وافق مساهمو أمريكانا 

على االنسحاب النهائي من بورصة 
الكويت.

كانت »أمريكانا« بررت االنسحاب 
من البورصة بأن عدد املساهمني 

هبط إلى أقل من 200 مساهم، كما 
أن نسبة األسهم املتاحة للتداول 

تقل عن النسبة املطلوبة وفقًا 
لشروط اإلدراج والتي تبلغ %30.

أخبار

14% من 
صادرات إيران 
تتجه للعراق

قال مجتبي خسروتاج، مساعد وزير الصناعة واملناجم والتجارة اإليرانية، إن 14% من صادرات إيران من السلع غير النفطية تتجه إلى األسواق 
العراقيــة، مشــيرا إلــى تنامــي العالقــات التجاريــة بــني البلديــن. ونقلت وكالة الجمهورية اإلســالمية لألنباء »ارنا«، أمس األحد، عن خســروتاج قوله 
خــالل اجتمــاع غرفــة التجــارة اإليرانيــة العراقيــة مســاء الســبت املاضــي، إنــه مــن املقــرر أن توفــر حكومــة بــالده خــط اعتمــاد قــدره 3 مليــارات دوالر 
للناشــطني االقتصاديــني اإليرانيــني فــي العــراق. وأشــار خســروتاج، الــذي يتولــي رئاســة منظمة تطوير التجــارة اإليرانية، إلى أهمية تأمني أنشــطة 

التجار اإليرانيني عبر الدعم الحكومي.
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الجزائر ـ حمزة كحال

تتجه الجزائر نحو أوروبا بهدف 
تــوفــيــر الـــلـــحـــوم لــلــســوق املــحــلــيــة 
وسط قفزات باألسعار مع اقتراب 
شهر رمضان الــذي يسجل زيــادة في الطلب 
اللحوم وخاصة  أنــواع  املحلي على مختلف 
الحمراء.  وكانت الجزائر قد جمدت استيراد 
الــلــحــوم الــحــمــراء مــن الــبــرازيــل واألرجــنــتــن 
مــنــذ بـــدايـــة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
بــعــد إدراجـــهـــا ضــمــن قــائــمــة تشمل أكــثــر من 
ألف منتج ممنوع من االستيراد إلى إشعار 
الحق، في مقدمتها اللحوم املجمدة والخضر 
ــوز، بــاإلضــافــة إلــى مــواد  والــفــواكــه مــا عــدا املـ

البناء والسيارات وغيرها. 
واســـتـــهـــدفـــت الــحــكــومــة بـــهـــذا اإلجـــــــراء كبح 
السنة  بلغت 47 مليار دوالر  التي  الـــواردات 
املاضية، ملواجهة األزمة املالية الخانقة التي 
تعاني منها الــبــاد فــي ظــل تــراجــع إيـــرادات 

النفط، املصدر الرئيسي للدخل في الجزائر.
وحــــســــب تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة، كــــانــــت الـــجـــزائـــر 
تستورد سنويا ما يعادل 140 مليون دوالر 
من اللحوم، أي بن 60 و70 ألف طن سنويا 

مــن الــلــحــوم املــجــمــدة وهــي نسبة بعيدة عن 
الطلب السنوي املقدر بحوالي 900 ألف طن. 

في  الحمراء  اللحوم  أسعار  ارتفاع  ولتفادي 
شهر رمضان، من املنتظر أن تمنح الحكومة 
الـــجـــزائـــريـــة رخـــصـــا اســتــثــنــائــيــة الســتــيــراد 
اللحوم الطازجة واملجمدة، لكن هذه املرة من 
الــقــارة األوروبــيــة وتحديدا من فرنسا وذلك 

لقرب املسافة.
وفي خطوة أولى حل وفد اقتصادي فرنسي 
بالجزائر في زيارة تدوم عدة أيام، يستهدف 
الترويج للحوم األبقار الفرنسية عبر لقاءات 

مع مستوردين جزائرين.
وقـــــال مــنــظــمــو الــــزيــــارة فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
ــارة هـــو اســتــكــشــاف الــســوق  ــزيــ ــــدف الــ إن »هـ
مع  إمكانية شراكة  عن  والحديث  الجزائرية 
املهنين في مجال لحوم األبقار في الجزائر«.
ــيـــس الــبــعــثــة الــفــرنــســيــة  ــال رئـ ــ ــك، قـ ــ ــى ذلــ ــ وإلــ
ملـــصـــدري لـــحـــوم األبـــقـــار إيــمــانــويــل بـــرنـــارد 
الـــجـــديـــد« إن »فــرنــســا مستعدة  لــــ »الـــعـــربـــي 
ــقــــار  ــــف طــــن مــــن لــــحــــوم األبــ لـــتـــصـــديـــر 11 ألــ
الــطــازجــة، وفـــي الــوقــت الــراهــن كــل االهــتــمــام 
مقتصر على شهر رمضان، ومن املنتظر أن 
القادم  يتنقل وفد جزائري مطلع مايو/أيار 
إلى فرنسا إلكمال التوقيع على العقد األول 
ــتـــخـــراج الــرخــص  بــكــمــيــة ألــــف طــــن، بــعــد اسـ

اإلدارية من وزارة التجارة الجزائرية«.
ــارد، عــقــب لــقــائــه بــمــســتــورديــن  ــــاف بـــرنـ وأضـ
يمنح  باريس هو من  أن »مسجد  جزائرين 

شـــهـــادات حـــال لــلــمــذابــح وذلــــك بــعــد إرســـال 
انها  من  والتأكد  الــذبــح،  عملية  ملراقبة  أئمة 

تتم وفق تعاليم الدين اإلسامي.«
أمام  أن األسعار والكمية تبقيان عائقا  غير 
املـــســـتـــورديـــن الـــجـــزائـــريـــن الـــذيـــن يــفــضــلــون 
الـــلـــحـــوم اإلســبــانــيــة واإليـــطـــالـــيـــة لــتــعــويــض 

اللحوم البرازيلية.
ويـــقـــول مــســتــورد لـــحـــوم، رشــيــد عــمــيــمــر، إن 
»الـــلـــحـــوم املـــقـــتـــرحـــة مــــن الــــطــــرف الــفــرنــســي 
مـــن حــيــث الـــجـــودة هـــي األحـــســـن فـــي الـــقـــارة 
األوروبــيــة، لكن من حيث السعر هي األغلى 
أيضا، وكنا ننتظر تخفيض األسعار بسبب 
قــــرب املــســافــة واإلعــــفــــاءات الــجــمــركــيــة الــتــي 

ستمنحها الحكومة ملنتجاتهم«. 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــــي تـــصـــريـــح لـ ــع عـــمـــيـــمـــر فـ ــ ــابـ ــ وتـ
أحسن  تبقى  اإلسبانية  اللحوم  أن  الجديد« 
بديل للبرازيلية اآلن بحكم الوقت املتبقي من 

رمضان«.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة قــــد أســقــطــت 
األسبوع املاضي عددا من املــواد التي تدخل 
فــي صــنــاعــة املــــواد الــغــذائــيــة مــثــل العصائر 
ــات، والـــــــزبـــــــادي، والـــبـــســـكـــويـــت،  ــ ــروبــ ــ ــشــ ــ واملــ
املــواد  قائمة  من  والشوكوالتة،  والحلويات، 
املمنوعة من االســتــيــراد، وذلــك بعد تسجيل 
ارتـــفـــاع أســـعـــار املــنــتــجــات املــصــنــعــة محليا 

بقرابة 90% على بعض األنواع.
وفــــــي أســـــــــواق الــــجــــزائــــر الـــعـــاصـــمـــة انــتــقــل 
مــتــوســط ســعــر لــحــم الـــعـــجـــل، خــــال الــفــتــرة 
األخيرة، من 1500 دينار )الدوالر األميركي = 
113.7 دينارا جزائريا( للكيلوغرام إلى 1800 
دينار، ومن 1800 دينار للكيلوغرام من لحم 

الخروف إلى 2000 دينار.
وإلــى ذلــك، قــال رئيس االتــحــاديــة الجزائرية 
لــلــحــوم الــحــمــراء والــبــيــضــاء بـــال جــمــعــة إن 
ثـــروة حيوانية تفوق  تــحــوز على  »الــجــزائــر 
25 مــلــيــون رأس غــنــم وقـــرابـــة مــلــيــونــي رأس 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــة  ــتـــي قــدمــتــهــا الـــدولـ ســـاهـــمـــت املــــســــاعــــدات الـ
لــلــمــزارعــن فــي رفـــع اإلنـــتـــاج والـــصـــادرات في 
املــغــرب، غير أنــه بعد عشرة أعـــوام، مــن تبني 
ــــت قــضــيــة  ــة، مــــا زالــ ــيــ ــزراعــ خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة الــ
األمـــــن الـــغـــذائـــي مـــطـــروحـــة فـــي ظـــل االرتـــهـــان 
غذائية  سلع  واســتــيــراد  املطرية  للتساقطات 
ومسؤولون،  مستثمرون  ويجتمع  أساسية.  
الــيــوم االثــنــن، فــي املــنــاظــرة الوطنية للزراعة 
الــســنــويــة بمدينة مــكــنــاس، مــن أجـــل الــوقــوف 
ــيــــاســــة الـــــزراعـــــيـــــة الـــتـــي  ــلــــى حـــصـــيـــلـــة الــــســ عــ
انــخــرط فيها املــغــرب منذ عشرة أعـــوام، حيث 
الدولة مع  التي أبرمتها  تقترب أغلب العقود 

الساسل اإلنتاجية من نهايتها.
ــل تــشــجــيــع  ــ وعــــمــــدت حـــكـــومـــة املــــغــــرب مــــن أجـ
املستثمرين املحلين واألجانب، على االنخراط 
في مشاريع كبيرة في القطاع، إلى خصخصة 
أراضي الدولة في إطار خطة طويلة األمد على 
الــذيــن ال  املستثمرين  مــن  األراضــــي  أن تنتزع 
األخضر  املخطط  واعتمد  بالتزاماتهم.  يفون 
عـــلـــى دعـــامـــتـــن، تــســتــنــد مــنــهــا األولـــــــى عــلــى 

الزراعة الكبيرة، التي تهتم بالتصدير، بينما 
التضامنية،  الــزراعــة  تشجيع  الثانية  تحاول 
ذات الــصــلــة بــاملــنــتــجــات املــحــلــيــة، الــتــي يـــراد 
الــصــغــار على  املـــزارعـــن  تثمينها ومــســاعــدة 

تحسن إيراداتهم عبرها. 
ووصــــل عـــدد املــشــاريــع الــتــضــامــنــيــة املــوجــهــة 
للمزارعن الصغار في العشرة أعوام األخيرة 
إلى 813 مشروعًا، وهو ما اقتضى استثمارات 
الــتــي خــّصــص  مــلــيــار دوالر،  فـــي حــــدود 1.9 
جزء منها في إعادة هيكلة التعاونيات، التي 

تغطي 850 ألف هكتار. 
وإذا كــان املــغــرب قــد تمكن مــن تحقيق وفــرة 
فـــي اإلنـــتـــاج فـــي الـــعـــرض مـــن بــعــض الــســلــع 
الغذائية، إال أنه مازال بعيدًا عن بلوغ األمن 

التي  السلع األســاســيــة  إنــتــاج  الــغــذائــي عبر 
املــغــرب، كما  الــســوق  فــي  الطلب  يكثر عليها 
يـــاحـــظ ذلــــك االقـــتـــصـــادي املـــغـــربـــي، نجيب 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«.  أقــصــبــي فـــي حــديــثــه لـ
ويشير املــــزارع عــزيــز أيــت حمو إلــى أن عدم 
احترام الدورة الزراعية، عبر اعتماد التناوب 
يــؤثــر سلبا على  والــحــبــوب،  البقوليات  بــن 
إنـــتـــاجـــيـــة الـــحـــبـــوب، فــــي ذات الــــوقــــت الــــذي 
يفضي إلى استيراد البقوليات، حسب حمو 

لـ »العربي الجديد«.
أكــبــر املستوردين  املــغــرب واحـــدا مــن  ويعتبر 
تتراوح مشترياته  العالم، حيث  للحبوب في 
فــيــمــا  قـــنـــطـــار،  مـــلـــيـــون  بــــن 30 و50  ســـنـــويـــا 
يشتري من الخارج أكثر من نصف احتياجاته 

من السكر و97% من زيوت املائدة.
للفاحة،  الوطني  القيادي في االتحاد  ويــرى 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــــي حـــديـــثـــه لـ مـــحـــمـــد الــــهــــاكــــش، فـ
الغذائية تطرح  الــســيــادة  أن مسألة  الــجــديــد« 
بــــقــــوة، حـــيـــث يـــــرى أن ذلـــــك ال يــتــحــقــق عــبــر 
التركيز على الزراعة الكبيرة، بل يفترض عدم 
تفكيك الزراعة األسرية التي تساهم في تأمن 

الحاجيات األساسية.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

وشهد  عماقًا،  عقاريًا  مشروعًا  قطر  أطلقت 
رئيس مجلس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله 
بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أمس األحد، حفل 
إطاق مشروع جزيرة »جيوان« الجديدة، على 
معرض  من  السابعة  النسخة  افتتاح  هامش 
»ســيــتــي ســكــيــب قــطــر 2018«. وتـــقـــّدم جــزيــرة 
جـــيـــوان، الــتــي تــقــع عــلــى مــقــربــة مـــن »جــزيــرة 
سكنية  استثمارية  فرصًا  املعروفة،  اللؤلؤة« 
وتجارية واعــدة، وتقع على مساحة إجمالية 
أن  املخطط  مــربــع. ومــن  ألــف متر  تناهز 400 
تنتهي أعمال التشييد بالجزيرة الجديدة في 
منها  مختلفة،  أنشطة  وتجمع   ،2021 نهاية 
البيع  ومحات  والترفيه  واالستثمار  السكن 

بالتجزئة واملطاعم واملقاهي.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة املــتــحــدة 
ــمــــان، فــي  ــثــ ــعــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، إبــــراهــــيــــم جــــاســــم الــ
تــصــريــحــات عــلــى هــامــش الــحــفــل، أن انــعــقــاد 
يؤّكد  سكيب«  »سيتي  مــن  السابعة  النسخة 
مـــتـــانـــة االقــــتــــصــــاد الـــقـــطـــري ووفــــــــرة وتـــنـــّوع 
القطاعات،  مختلف  في  االستثمارية  الفرص 

ومن ضمنها القطاع العقاري.
وأكد العثمان أن إطاق »جيوان« يأتي ضمن 
االســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــويــة لــلــشــركــة املــتــحــدة 

للتنمية، التي تتضّمن استثمار ما يقارب 5.5 
مليارات ريال )نحو 1.5 مليار دوالر( خال الـ 
5 سنوات املقبلة، منها 2.5 مليار ريــال )750 

مليون دوالر( في جزيرة جيوان.
ـــعـــت الــشــركــة املــتــحــدة 

ّ
ــه، وق ــ وفـــي الــســيــاق ذاتـ

نوايا  اتفاقية   )QNB( الــوطــنــي  قطر  بنك  مــع 
بــمــشــروعــهــا جــزيــرة جـــيـــوان، للعمل  تختص 
على توفير التمويل املستقبلي الازم لتطوير 
مشروع الجزيرة، وذلك على هامش املعرض. 

تشّكل   QNB مع »االتفاقية  إن  العثمان  وقــال 
أساسًا متينًا في دعم خطط الشركة املتحدة 
للتنمية التوسعية وتطوير قاعدة عملياتها 
العقارية  املــشــاريــع  فــي  مــن خــال استثمارها 

التنموية مثل جزيرة جيوان«.
املرحلة  طــرح  كذلك  سكيب«  »سيتي  ويشهد 
الــثــالــثــة مـــن بــيــع الــــوحــــدات الــســكــنــيــة ألبــــراج 
املتحدة في منطقة »فيفا بحرية« في جزيرة 
اللؤلؤة. وترّكز النسخة السابعة من املعرض 
عــلــى املــشــاركــن مــن الــكــويــت، وعــمــان، وقــطــر، 

وتركيا، واململكة املتحدة.
وعــلــى هــامــش املـــعـــرض، قـــال رئــيــس مــشــروع 
ــع وســـط  ــ ــواقـ ــ ــقــــاريــــة، الـ مــنــطــقــة مـــشـــيـــرب الــــعــ
العمل  إن  الــكــواري،  الــدوحــة، جمال  العاصمة 
مشيرًا  التسويق،  مرحلة  على  بــدأ  باملشروع 

إلى أنه متاح للقطرين وغير القطرين.
ــــاف أن تــكــلــفــة مـــشـــروع مــنــطــقــة مشيرب  وأضـ

بلغت 20 مليار ريال )5.49 مليارات دوالر(.
ويمتد سيتي سكيب هذا العام على مساحة 
تــبــلــغ أكــثــر مـــن 10 آالف مــتــر مـــربـــع، ويشهد 
الــرائــدة  العقارية  الــشــركــات  مشاركة عــدد مــن 
على املــســتــوى املحلي والــعــاملــي. وانــضــم إلى 
املعرض العقاري الذي يستمر أربعة أيام أكثر 
مــن 80 جهة وشــركــة استثمارية، وعــارضــون 

يشاركون للمرة األولى.

فجوة 
في األسواق

جانب من معرض سيتي سكيب )العربي الجديد(

األمن الغذائي يقلق المغرب رغم الجهود الحكومية

قطر تدشن مشروع جزيرة »جيوان«

الجزائر تستنجد باللحوم 
األوروبية لكبح األسعار

مخاوف في األسواق... والحكومة تبعث برسائل طمأنة

شهدت أسعار اللحوم 
في الجزائر قفزة مع 
اقتراب شهر رمضان، 

ما دفع الحكومة 
إلى اللجوء لمزيد من 

االستيراد لسد الفجوة بين 
الطلب والعرض

زراعة غذاء

عقارات

25
ــومـــة  ــكـ ــحـ ــع الـ ــ ــوق ــ ــت ــ ت
ــمــوجــب  الـــســـودانـــيـــة، ب
 2018 لعام  المالية  الموازنة 
مليار   25 قيمتها  البالغة 
 %4 بــنــســبــة  ــوًا  ــم ن دوالر، 
مليارات   4 بقيمة  وعــجــزًا 
دوالر. وقّدر صندوق النقد 
في  النمو  معدل  الدولي 

عام 2017 بنحو 3.25 %.

تحقيق

اإلنتاج المحلي 
يغطي حوالي %60 

من الطلب المحلي

مطالب بحماية سمعة 
الجهاز المصرفي 

بإجراءات سريعة

مسؤول بالمركزي 
لـ »العربي الجديد«: 

انفراجة وشيكة لألزمة

813 مشروعًا 
تضامنيًا لصغار المزارعين 

في 10 سنوات

الخرطوم ـ هالة حمزة

يـــشـــكـــو الــــــســــــودان مـــــن أزمــــــــة فــي 
ــي  ــلــ ــحــ ــة بــــشــــقــــيــــهــــا املــ ــ ــ ــول ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
واألجــنــبــي اشــتــدت مــنــذ فــبــرايــر/ 
شباط املاضي 2018 عقب االرتفاع املتصاعد 
الــجــنــيــه، وتفاقمت  الــــدوالر مــقــابــل  فــي قيمة 
أزمــــــة نـــقـــص الـــســـيـــولـــة فــــي األيـــــــام املــاضــيــة 
ــراءات االقــتــصــاديــة الــتــي أتخذتها  ــ رغــم اإلجـ
ــراف مـــبـــاشـــر مــــن مــؤســســة  ــ ــإشـ ــ الـــحـــكـــومـــة بـ
البنك املركزي بهدف  الرئاسة وبتنسيق مع 
جــــذب مـــزيـــد مـــن األمــــــوال لــلــقــطــاع املــصــرفــي 

وتحجيم السيولة النقدية خارج القطاع. 
وجاءت إقالة وزير خارجية السودان إبراهيم 
غندور، بسبب تصريحاته حول تلكؤ البنك 
املـــركـــزي فـــي تــوفــيــر نــحــو 69 مــلــيــون دوالر 
الـــســـودانـــيـــة، لتسلط  الــدبــلــومــاســيــة  إلنـــقـــاذ 
الــضــوء مــرة أخـــرى على أزمـــة السيولة التي 

تمر بها الباد.
ب بنك الــســودان املــركــزي، أول مــن أمس 

ّ
وكـــذ

الـــســـبـــت، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــــقـــــال، مـــؤكـــدًا 
الــتــزامــه بتوفير كــافــة احــتــيــاجــات الــــوزارات 
واملــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة واســتــحــقــاقــاتــهــا 
ــح في 

ُ
مــن النقد األجــنــبــي، على الــرغــم مــن ش

التحويات  األجنبي وصعوبة  النقد  مــوارد 
عبر املصارف بسبب الحظر االقتصادي في 

السنوات السابقة. 
البنك  بــاســم  الرسمي  الناطق  بــيــان  وحــســب 
ــإن الــبــنــك  ــركــــزي، ســـامـــي عــبــد الــحــفــيــظ، فــ املــ
استمّر منذ 2008 في سداد مستحقات وزارة 

الخارجية بصورة طبيعية.
وأعــادت أزمــة إقالة الوزير غندور ملف شح 
الواجهة مرة أخرى،  إلى  الباد  السيولة في 
ــة شــــرعــــت، خــــــال الـــفـــتـــرة  ــكـــومـ وكــــانــــت الـــحـ
ــرة، فـــي تــطــبــيــق إجــــــراءات غــيــر معلنة  ــيـ األخـ
رســمــيــا مـــن بــنــك الــــســــودان املــــركــــزي لــعــاج 
األزمة وذلك بتحديد سقوف السحب النقدي 
ــراوح بـــن 10 و20 ألــــف جــنــيــه من  ــ بــقــيــمــة تــ
اآللية،  الصرافات  من  وألفي جنيه  املصارف 
مما جعل أغلب عماء املصارف يشكون من 
الــقــدرة على صــرف مبالغ مالية كبيرة  عــدم 

من أموالهم املودعة باملصارف.

أشار  البشير  عمر  السوداني  الرئيس  وكــان 
فــي حـــوار صــحــافــي يـــوم 12 فــبــرايــر/ شباط 
اإلمـــســـاك بالسيولة  قــضــيــة  أن  إلـــى  املـــاضـــي 
والتحكم في أمــوال مودعي املصارف تعتبر 
البشير  ووجــه  مؤقتة،  استثنائية  إجــــراءات 
باالستمرار في امتصاص السيولة لتحجيم 
املــصــرفــي، في  الــنــظــام  النقدية خـــارج  الكتلة 
ــمـــي بـــــإجـــــراءات غـــيـــر مــعــلــنــة  أول إقـــــــرار رسـ
بتحديد سقوفات السحب النقدي بالبنوك. 

وذهـــب بنك الــســودان املــركــزي عبر محافظه 
الرئاسي  املنحى  فــي ذات  الــقــادر  حـــازم عبد 
بــبــث جــرعــات طــمــأنــة فــي نــفــوس املتعاملن 
مــع الــجــهــاز املــصــرفــي واملــواطــنــن مــن خــال 
وصفه أمــام البرملان، مؤخرا، ألزمــة السيولة 
وما صاحبها من إجــراءات باملؤقتة وبأنها 

ستحل في القريب العاجل. 
وحــمــل مــحــافــظ الــبــنــك، املـــصـــارف ووســائــط 
ــيـــة ســحــب  ــل االجـــتـــمـــاعـــي مـــســـؤولـ ــتــــواصــ الــ
املــصــارف لودائعهم بسبب  عــمــاء  مــن   %90
تحديد سقف معن للسحب دون توجيه منه 

استنادا إلى الشائعات.

من  تخفف  لــم  الحكومية  ــراءات  ــ اإلجـ أن  غير 
ــدة املــشــكــلــة الـــتـــي انــســحــبــت ســلــبــا بشكل  حــ
كبير على كافة مفاصل االقتصاد السوداني 
ونـــشـــاطـــه الـــتـــجـــاري والــصــنــاعــي والــخــدمــي 
واالستثماري وغيرها، حسب خبراء اقتصاد. 

والرئيس  األســبــق،  املالية  وزارة  وقــال وكيل 
السابق للقطاع االقتصادي باملؤتمر الوطني 
»العربي الجديد« إن  الحاكم حسن أحمد طه لـ
أزمة السيولة تشمل العملة الوطنية والنقد 
األجنبي بسبب تقليل البنكنوت الذي يمكن 
سحبه مــن املــصــارف، األمـــر الـــذي خلق أزمــة 
أمنا لحفظ  األكثر  املصارف هي  أن  باعتبار 
وإدارة النقد من أصحاب الفوائض ألصحاب 

االستثمارات وتوجيهها لزيادة املوارد.
وأضــاف طه أن الهجمة غير العادية لسحب 
الـــنـــقـــود مـــن املــــصــــارف فـــي الـــفـــتـــرة املــاضــيــة 
أثرت على الجهاز املصرفي وثقة املتعاملن 
مــعــه، مــقــتــرحــا عــلــى الــبــنــك املـــركـــزي اإلســـراع 
ملقابلة  للمصارف  الكافية  السيولة  بتوفير 
الــتــزامــاتــهــا، شــريــطــة أن يــتــم الــضــخ بــصــورة 

مخطط لها.
وتـــحـــرص الــحــكــومــة عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات 
دوريــــــــة بـــالـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري تـــضـــم كــافــة 
الــقــطــاع  وزراء  مـــن  الــصــلــة  ذات  الــقــطــاعــات 
املركزي  السودان  بنك  االقتصادي ومحافظ 
ومدير جهاز األمن واملخابرات لضبط سعر 

الــــصــــرف وامــــتــــصــــاص الـــســـيـــولـــة لــتــحــجــيــم 
ــة خــــــارج الــنــظــام  ــداولــ ــتــ الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة املــ
املـــصـــرفـــي لــيــتــم تــوظــيــفــهــا فـــي املـــشـــروعـــات 

اإلنتاجية.
ــادي الــســابــق  ــتــــصــ وأوضــــــــح املـــســـتـــشـــار االقــ
بــمــجــلــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي، هــيــثــم فتحي 
الحكومة  ــراءات  ــ إجــ أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
بــضــبــط الـــســـيـــولـــة وحـــــل أزمــــــة تـــوفـــر الــنــقــد 
اســتــقــرارا مؤقتا  أن تحدث  بــاألســواق يمكن 
فــــي ســـعـــر الــــصــــرف وبـــعـــض أســــعــــار الــســلــع 
وانخفاض نسبة التضخم، لكنها ستعصف 
ــــؤدي لــنــزوح  بــســمــعــة الـــجـــهـــاز املـــصـــرفـــي وتــ

العماء عنه.
ودعا لإلسراع في معالجة هذه األزمة بغرض 
حــمــايــة سمعة الــجــهــاز املــصــرفــي بــالــســودان 
وحتى ال يفقد العماء الثقة بها ويتركونها 

لفضاءات أرحب.
ــتـــحـــي بــــانــــتــــشــــار وانــــتــــعــــاش  واســــتــــشــــهــــد فـ
تجارة الخزن الكبرى، خال الفترة األخيرة، 
فـــي الـــســـوق بــســبــب إقـــبـــال الــكــثــيــريــن عليها 
املصارف  أموالهم في  وإحجامهم عن وضع 
مــــرة أخـــــرى، مــقــتــرحــا حـــل مــشــكــلــة الــســيــولــة 
والــتــدفــقــات الــنــقــديــة جــذريــا بــزيــادة اإلنــتــاج 
واإلنـــتـــاجـــيـــة ورفــــــع عــــائــــدات الــــصــــادر عــبــر 
االستفادة من املــوارد والــثــروات التي يتميز 
ــدار قــوانــن وتــشــريــعــات  ــ بــهــا الـــســـودان وإصـ

تشجع ذلك.
ومــــن جــانــبــه، لــفــت رئــيــس اتـــحـــاد املــصــارف 
ــة، املـــديـــر الـــعـــام لــبــنــك الــتــضــامــن  ــيـ الـــســـودانـ
ــي عــــبــــاس عــــبــــد الــــلــــه فـــــي حـــديـــثـــه  ــ ــامــ ــ اإلســ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى بـــدء أزمـــة السيولة  لـــ
بالسودان منذ ارتفاع الدوالر مقابل الجنيه 
ــتـــي دفــعــت  فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي والـ
الـــعـــمـــاء لــتــحــويــل مـــبـــالـــغ ال يــســتــهــان بــهــا 
النقد  الـــى  املحلية  العملة  مــن  ودائــعــهــم  مــن 
األجــنــبــي، ثــم تــفــاقــمــت إثـــر تــخــوف الــعــمــاء، 
مما تردد حول تحديد سقف للسحوبات من 
بسحب  للمسارعة  دفعهم  والـــذي  املــصــارف 

ودائعهم. 
ــرار  ــقـ ــتـ وأكــــــد عـــبـــد الـــلـــه حــــــدوث بـــعـــض االسـ
النسبي في العملة الى أن حدثت مشكلة فنية 
نقود  طباعة  على  أثـــرت  العملة  مطبعة  فــي 
جـــديـــدة، وتــزامــنــت هـــذه املــشــكــلــة مــع ارتــفــاع 
أسعار الدوالر مقابل الجنيه السوداني. وقال 
إن هذه املشكلة تم تافيها آنيا واستقر سعر 

الصرف في حدود 29 ـ 30 جنيها للدوالر.
اتــحــاد املــصــارف السودانية إن  وقــال رئيس 
الراهن  الــوقــت  فــي  السيولة تشهد اســتــقــرارا 
بسبب توفير بنك السودان مبالغ مقدرة من 
النقد للمصارف منذ نهاية األسبوع املاضي 

مــكــنــت املــــصــــارف مـــن تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا، 
فضا عن ظهور اآلثار اإليجابية لإلجراءات 
ــرة بـــإيـــقـــاف االســـتـــيـــراد  ــيــ االقـــتـــصـــاديـــة األخــ
إال بموافقة املــركــزي والــتــي أثـــرت فــي تقليل 
الطلب على النقد، بجانب استقرار وانسياب 

حركة الصادر. 
ـــر مــســاعــد أول مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان 

ّ
وبـــش

املـــركـــزي، مــســاعــد مــحــمــد أحــمــد، فــي حديثه 
»العربي الجديد« بحدوث انفراج كبير في  لـ
األسواق من خال ضخ بنك السودان لسيولة 
املــصــارف السودانية )مــن دون أن يحدد  في 
حــجــمــهــا(، األمـــــر الـــــذي ســيــنــعــكــس بــصــورة 
واضحة على تغذية الصرافات اآللية ومقابلة 

سحوبات عماء املصارف الفترة املقبلة. أزمة السيولة 
في السودان

جاءت إقالة وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، بسبب تصريحاته حول تلكؤ البنك المركزي 
في توفير نحو 69 مليون دوالر إلنقاذ الدبلوماسية السودانية، لتسلط الضوء مرة أخرى على 

أزمة السيولة التي تمر بها البالد وسط رسائل طمأنة حكومية باستقرار األوضاع المالية
88 % من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي

»العربي الجديد« إن جزءا من مشكلة  قال املحلل املصرفي طه حسني لـ
الجهاز  النقدية خــارج  الكتلة  السيولة سببها وجــود 88% من حجم 
املصرفي، وهي أكثر من النسبة التي أشارت إليها تقارير سابقة لبنك 
السودان املركزي والتي حددتها بـ 64%. واقترح حسني حلوال ملشكلة 
السيولة بإعادة طباعة النقود، وسحب الفئات الكبيرة من العملة املحلية 
مثل فئة الـــ50 جنيها، والتي يقدر حجمها بـــ69% من إجمالي الكتلة 
النقدية واستبدالها بالحالية، مشيرا إلى أن سحبها جزئيا واستبدالها 
يضمن إدخالها مرة أخرى للجهاز املصرفي وحصرها بدقة وإعادة 

توظيفها.  ونفى رئيس اتحاد املصارف عباس عبد الله في تصريحات 
سابقة تأثير أزمة السيولة على اإلقراض والذي يسير بصورة طيبة، 
مشيرا إلى قيام كافة املصارف بدورها الكامل في املساهمة في التنمية 
والسكن  والزراعة  الصناعة  األولوية ومحافظ  ذات  القطاعات  وتمويل 
الشعبي والــفــئــوي، مبينا عــدم وجــود مشكلة فــي أرصـــدة املــصــارف، 
والتي قال إن لديها ضمان الودائع واالحتياطي النقدي ببنك السودان. 
ولفت عبد الله إلى جهود الحكومة في تجفيف التعامل بالنقد )الكاش( 

والتركيز على الدفع اإللكتروني والبطاقات املمغنطة ونقاط البيع.

بقر وعجل، وبالتالي فإن ارتفاع األسعار ال 
عاقة له بتراجع العرض فقط«.

ــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــعـ وأضــــــاف جــمــعــة لــــ »الـ
»أســعــار الــلــحــوم الــحــمــراء الــطــازجــة تشهد 
منذ  أي  الحالية،  السنة  بــدايــة  منذ  تذبذبا 

إدراج اللحوم في قائمة املواد املمنوعة من 
االستيراد، حيث أصبحت املذابح واملسالخ 
تعمل بوتيرة بطيئة وذلك لغياب املنافسة 
حــيــث كـــانـــت الــلــحــوم املــجــمــدة املــســتــوردة 
ولفت جمعة  استهاكا«.  وأكــثــر  أقــل سعرا 

إلــــى أن »اإلنــــتــــاج املــحــلــي لــلــحــوم الــحــمــراء 
يغطي حوالي 60% من الطلب املحلي وإذا 
استمرت الحالة هكذا من املنتظر أن ترتفع 
أســعــار الــلــحــوم الــحــمــراء فــي شهر رمضان 

بن 5 و%10.«

قفزة في أسعار 
اللحوم الحمراء 
)Getty(

عمالء 
يحجمون 
عن إيداع 
مدخراتهم 
في المصارف 
)أشرف الشاذلي/
فرانس برس(
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نيويورك ـ شريف عثمان

يبدو أن شركة هواوي الصينية، 
الذكية  للهواتف  بائع  أكبر  ثالث 
ــــد ســــامــــســــونــــغ  ــعـ ــ ــي الـــــعـــــالـــــم بـ ــ ــ فـ
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة وآبــــــل األمـــيـــركـــيـــة، قــد 
األميركية،  السوق  في  لهزيمتها  استسلمت 
بــعــد أن قــــررت تــركــيــز جــهــودهــا، فــي الــفــتــرة 
املقبلة، على خدمة عمالئها الحاليني، الذين 

يتركز أغلبهم خارج الواليات املتحدة. 
وقـــال اريـــك شـــو، أحـــد الـــرؤســـاء التنفيذيني 
الـــثـــالثـــة لـــلـــشـــركـــة، فــــي الـــلـــقـــاء الـــســـنـــوي مــع 
املــاضــي »بعض  الــشــركــة، األســبــوع  محللي 
أهــوائــنــا«.  وفـــق  تغييرها  يمكن  ال  األشــيــاء 
وجــاءت هذه التصريحات املقتضبة، بينما 
ــانـــت قــــيــــادات الـــشـــركـــة فــــي الـــصـــني تــرســم  كـ
ــــن طـــريـــق  صـــــــورة طـــمـــوحـــة لــلــمــســتــقــبــل، عـ
عــزم الــشــركــة توفير مــا وصــفــوه بـــ »العمود 
الــذي  االصطناعي،  للذكاء  الرقمي«  الفقري 
يتوقع املحللون سيطرته على كافة مجاالت 
ومن  القريب.  املستقبل  في  واالبتكار  العمل 
الـــتـــطـــورات كـــانـــت نتيجة  تــلــك  الـــواضـــح أن 
في  الــشــركــة  عــلــى  التضييقات  مــن  لسلسلة 
الـــســـوق األمــيــركــيــة، والـــتـــي بــــدأت قــبــل عــقــٍد 
كامل، اعتبرت خالله الحكومة األميركية أن 
الصينية،  بالحكومة  صــالت  لديها  الشركة 

وأنها تمثل تهديدًا لألمن القومي األميركي.
ــي، صــــوتــــت لــجــنــة  ــ ــاضــ ــ ــاء املــ ــ ــــالثـ ــثـ ــ ويــــــــوم الـ
االتــــصــــاالت الــفــيــدرالــيــة األمــيــركــيــة لــصــالــح 
املضي قدمًا في إرساء قاعدة جديدة، يمكنها 
أن تــقــضــي تـــمـــامـــًا عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الــشــركــة 
املــــحــــدودة املــتــبــقــيــة فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة، 
القاعدة على منع شركات  حيث تنص هــذه 
املدعومة  والالسلكية،  السلكية  االتــصــاالت 
ــة، مــــن اســـتـــخـــدام  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ مــــن الـــحـــكـــومـــة الـ
األمــن  الــذيــن يعتبرون خطرًا على  املــورديــن 
الــقــومــي األمــيــركــي، فيما اعــتــبــره املــراقــبــون 
التي  الشركة  على  التضييق  حلقات  أحــدث 

تعد أكبر مورد في العالم ملعدات االتصال.

وفي عام 2012، أصدرت لجنة االستخبارات 
عّبرت  تقريرًا،  األميركي  النواب  مجلس  في 
فيه عن مخاوفها من تهديد شركتي هواوي 
و»زد تي إي« الصينيتني لألمن القومي، وتم 
ــراء مــعــدات  مــنــع الــشــركــات األمــيــركــيــة مــن شـ
هواوي، األمر الذي دعا شركة إيه تي أند تي 
AT&T إلى التراجع عن خطط شراكة كانت 

تنوي القيام بها مع هواوي.
ومــــؤخــــرًا، تــخــلــت شـــركـــة فــــريــــزون لــخــطــوط 
ــواوي الــذكــيــة،  التشغيل عــن بــيــع هــواتــف هــ
ــاي، الــشــهــر املـــاضـــي، الــتــوقــف  ــرر بــســت بــ وقــ
أجهزة  فيها  بما  الشركة،  منتجات  بيع  عن 

الكمبيوتر املحمولة والساعات الذكية. 

غلق األبواب

هواوي قررت 
تركيز جهودها 

خارج أميركا 
)Getty(

اتخذت الواليات المتحدة األميركية عدة قرارات من شأنها غلق األبواب 
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  في  الكبرى،  الصينية  الشركات  أمام 
احتمال  إلى  يشير  ما  النهج،  نفس  في  بريطانيا  تبعتها  المعلومات، 

توسع الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين

إيقاف المعامالت 
مع كبريات شركات 

االتصاالت الصينية

الشركات الصينية 
في مرمى نيران 

الحرب التجارية
وقــبــل شــهــر ونــصــف تــقــريــبــًا، أعــــرب رؤســـاء 
بـــي آي«،  الــفــيــدرالــيــة »إف  املـــبـــاحـــث  مــكــتــب 
ايــه« ووكالة  وجهاز االستخبارات »سي آي 
ايــــه« عــن قلقهم من  الــقــومــي »ان اس  األمــــن 
ــواوي  ــ ــتـــي هــ ــتــــي تــمــثــلــهــا شـــركـ املــــخــــاطــــر الــ
روا من شــراء هواتف 

ّ
و»زد تي اي«، كما حــذ

الــشــركــتــني. وقــبــل شــهــر، عكس الــتــحــرك غير 
ــذي اتـــخـــذه الـــرئـــيـــس األمــيــركــي  ــ املـــســـبـــوق الـ
دونــالــد تــرامــب، ملــنــع شــركــة بـــرودكـــوم التي 
تتخذ من سنغافورة مقرا لها من االستحواذ 
عــلــى شــركــة كـــوالـــكـــوم، قــلــقــًا مـــتـــزايـــدًا بــشــأن 
الــســيــطــرة االقـــتـــصـــاديـــة املــتــنــامــيــة لــلــصــني، 
ــان يــمــكــن أن يـــكـــون أكــبــر  ــا كــ ــــف مـ حــيــث أوقـ

األميركية، يــوم اإلثنني املــاضــي، قــرارًا بمنع 
الشركات األميركية من التعامل مع شركة »زد 
تي اي« ملدة سبع سنوات، بسبب انتهاكها 
اتهامها بأنها  تسوية تمت عام 2017، بعد 
بــاعــت مــعــدات بشكل غــيــر قــانــونــي، احــتــوى 
كوريا  إلــى  أميركية،  مكونات  على  بعضها 
ــران. وكــانــت الــشــركــة، فــي مثل  الشمالية وإيــ
ــد قــبــلــت  ــام املــــاضــــي، قــ ــعــ ــن الــ هـــــذه األيـــــــام مــ
ــلـــى الـــتـــســـويـــة مــقــابــل  ــــت عـ ــقـ ــ االتـــــهـــــام، ووافـ
تحّملها مبلغ 1.2 مليار دوالر، الذي دفعته 
الواليات  أن  بالفعل للحكومة األميركية. إال 
وزارة  على  كــذبــت  الشركة  إن  قــالــت  املتحدة 
املتسببني  املوظفني  معاقبة  بشأن  التجارة، 

عملية استحواذ في قطاع التكنولوجيا في 
التاريخ. وكانت شركة هواوي الدافع األكبر 
ــرار تـــرامـــب، حــيــث نــصــح مــســؤولــون  وراء قــ
الــواليــات  فــي  األجنبي  االستثمار  مــن لجنة 
املـــتـــحـــدة، الـــتـــي تــفــحــص الــصــفــقــات لــقــيــاس 
إتمام  الــقــومــي، بمنع  لــألمــن  مــدى تهديدها 
الصفقة، ملا يمكن أن تتسبب فيه برودكوم، 
من إيقاف لعمليات األبحاث والتطوير لدى 
شركة كوالكوم، وهو ما يفسح املجال تمامًا 
ــــواوي، الــتــي يــشــوبــهــا بعض  أمــــام شــركــة هــ
الـــغـــمـــوض، لــتــوجــيــه املـــلـــيـــارات إلــــى تــطــويــر 

أنظمة السلكية من الجيل التالي. 
وعــلــى صــلــة بــذلــك، أصــــدرت وزارة الــتــجــارة 

إلــى أن بعضهم تلقى  في املشكلة، وأشـــارت 
مكافآت.

وأرسلت هيئة الرقابة على األمن اإللكتروني 
فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، يــــوم اإلثـــنـــني املــاضــي 
أيـــضـــًا، خــطــابــًا مــلــزمــًا ملــشــغــلــي االتـــصـــاالت 
البريطانيني، تطالبهم فيه بوقف استخدام 
تثير  كــونــهــا  اي«،  تـــي  »زد  شـــركـــة  مـــعـــدات 
ــر الــــذي  ــ ــــدى املـــمـــلـــكـــة، األمــ مــــخــــاوف أمـــنـــيـــة لـ
ُيتوقع أن يكلف الشركة الصينية عقودًا تبلغ 
اإلسترلينية  الــجــنــيــهــات  مــلــيــارات  قيمتها 
كــانــت قــد تــعــاقــدت عليها قــبــل فــتــرة، مقابل 
ــام تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــشــبــكــات  ــمــ إتــ
ــال خــدمــة  ــ االتــــصــــاالت فـــي بــريــطــانــيــا، إلدخــ

الــخــامــس 5G والــشــبــكــات املصنوعة  الــجــيــل 
بالكامل من األلياف. 

وعلى الرغم من تأكيد املسؤولني األميركيني 
أن الــــــقــــــرارات الـــســـابـــقـــة لـــيـــســـت لـــهـــا عــالقــة 
الواليات  بني  الحالية  التجارية  بالتوترات 
ــرارات  ــ املـــتـــحـــدة والــــصــــني، والــــتــــي أعـــقـــبـــت قــ
تـــرامـــب بــفــرض تــعــريــفــات جــمــركــيــة جــديــدة 
واردات  مــن  دوالر  مليار   50 قيمته  مــا  على 
بــالده مــن الــصــني، رفعها بعد ذلــك إلــى 150 
مليار دوالر، باإلضافة إلى رد الصني بفرض 
تعريفات مساوية على منتجات أميركية، إال 
الــقــرارات األخــيــرة ضد الشركتني  أن توقيت 
ــد مـــــن املـــراقـــبـــني  ــديــ ــعــ الـــصـــيـــنـــيـــتـــني دفــــــع الــ
إلــــى وصــفــهــا بــأنــهــا ســــالح جـــديـــد تــوجــهــه 
ــات املــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا إلـــى الــصــني،  الـــواليـ
خــاصــة أنــهــا جـــاءت بــعــد ســاعــات قليلة من 
اتـــهـــام تـــرامـــب لــلــصــني بــالــتــالعــب فـــي قيمة 
عملتها إلضعافها من أجل زيــادة تنافسية 

صادراتها.
ــم الــتــصــريــحــات الــتــي تــظــهــر مــحــاوالت  ورغــ
املتبادلة  التضييقية  القرارات  فإن  للتهدئة، 
بــني الــصــني وأمــيــركــا ال تــتــوقــف مــنــذ بــدايــة 

مارس/آذار املاضي.
بيان  فــي  الصينية،  الــتــجــارة  وزارة  وذكـــرت 
نقلته وكالة شينخوا، أمس األحــد، أن بكني 
تلقت معلومات بأن وزير الخزانة األميركي، 
بزيارة  القيام  في  يأمل  منوتشني،  ستيفني 
ــأن الـــقـــضـــايـــا  ــشــ إلــــــى الــــصــــني لـــلـــتـــفـــاوض بــ

االقتصادية والتجارية.

مال وسياسة

أثارت الديون الكبيرة 
للواليات المتحدة 

األميركية قلق صندوق 
النقد الدولي، ال سيما 

في ظل عدم وجود 
مؤشرات على خفضها 
في األجل القريب خالفا 

لما تعمل عليه الكثير من 
الدول
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المديونية 
العالمية تصل إلى 
164 تريليون دوالر

)Getty( الديون األميركية تتجاوز 21 تريليون دوالر

واشنطن ـ العربي الجديد

أضـــحـــت الــــديــــون األمــيــركــيــة أكـــثـــر إزعـــاجـــًا 
رأسها  وعلى  الــدولــيــة،  املالية  للمؤسسات 
الواليات  الــذي دعا  الدولي،  النقد  صندوق 
ــى الـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــريـــح إلـ املـــتـــحـــدة بــشــكــل صـ

تخفيض مديونيتها في املستقبل القريب.
وأنـــهـــى صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــان 
اجتماعات الربيع، التي عقدت في واشنطن 
أمــس األحــد، بعد خمسة أيــام من االنعقاد، 
حيث أشار تقرير صادر عن الصندوق إلى 
ارتـــفـــاع حــجــم الــديــن الــعــاملــي بــصــورة غير 
االقتصادات  في بعض  مسبوقة، ووصوله 
الـــنـــاتـــج املــحــلــي  ــــى 105% مــــن  املـــتـــقـــدمـــة إلـ
إلى  املالي،  الراصد  تقرير  ولفت  اإلجمالي. 

أن عــبء خــدمــة الــديــن الــعــاملــي قــد تضاعف 
خــالل الــســنــوات العشر األخــيــرة، حتى بلغ 
حوالي 20% من الضرائب التي يتم جمعها. 
وسبق أن أشــارت كريستني الغــارد، رئيس 
صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي يــوم 
الخميس املاضي، إلى أن مستوى املديونية 
أي ما  تــريــلــيــون دوالر،  بــلــغ 164  الــعــاملــيــة، 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  مــن   %225 يــعــادل 
لــــدول الــعــالــم مــجــتــمــعــة، الفــتــة إلـــى أن هــذه 
املـــؤشـــرات تــمــثــل »أهــــم الــُســحــب الــتــي تثير 
قــلــقــهــا«. وقــالــت الغــــارد: »هـــذا يــحــدث ألول 
مرة منذ الحرب العاملية الثانية«، الفتة إلى 
أن ثلثي هذه املديونية حصل عليها القطاع 
الخاص في الدول املختلفة، وأن هذا النوع 
من ديون القطاع الخاص تركز بالطبع في 
زاد أيضًا في  أنــه  إال  املتقدمة،  االقتصادات 

االقتصادات الفقيرة. 
ووفـــق تقرير صــنــدوق الــنــقــد، الـــذي يصدر 
مــرتــني فـــي الـــعـــام، فـــإن كـــل دول الــعــالــم في 
األعـــوام  خـــالل  ديــونــهــا  لتخفيض  طريقها 
الثالثة الــقــادمــة، مــا عــدا الــواليــات املتحدة، 
ــارد بــصــورة واضــحــة إلــى  الــتــي دعــتــهــا الغــ

الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــخـــفـــيـــض مـــديـــونـــيـــتـــهـــا فــي 
املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. ووفـــــق بـــيـــانـــات وزارة 
ــادرة فــي مـــارس/ الــخــزانــة األمــيــركــيــة الـــصـ

تــريــلــيــون  الـــديـــن 21  تـــجـــاوز  املـــاضـــي،  آذار 
دوالر ألول مرة. وقفز الدين بنحو تريليون 
دوالر في أول عام من حكم الرئيس دونالد 
ترامب. وخالل فترة الرئيس السابق باراك 
أوباما، التي امتدت لفترة 8 سنوات، ارتفع 
تريليونات   9.3 بــحــوالــى  األمــيــركــي  الــديــن 
لدى  الفاسدة  السندات  دوالر بسبب شــراء 
املــــصــــارف والـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة الــكــبــرى 

بحجة منعها من االنهيار.
ورغــــم الـــنـــبـــرات املــتــفــائــلــة بــمــعــدالت الــنــمــو 
ــاد الـــعـــاملـــي الـــــصـــــادرة ضــمــن  ــتــــصــ فــــي االقــ
بــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــني، 
في  أثناء تحدثهم  املسؤولني  كلمات  أن  إال 
املـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة، أظـــهـــرت أن هــنــاك 
واقعا قبيحا ال يمكن إخفاؤه. فرئيس البنك 
الدولي جيم يونغ كيم، قال، أمس األحد، إنه 
يعلم أن »بــعــض اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة 
الفقراء،  من  أكثر  األغنياء  تكون في صالح 
 ما 

ً
وأن الدعم الذي تتحمله الحكومات عادة

أنــه ال  إلــى  يذهب لغير مستحقيه«، مشيرا 
يوجد دولة واحدة تخلو من الفساد، إال أنه 
الدولي يراقب كل دوالر يتم  أن »البنك  أكد 

اقتراضه، وكيفية استخدامه«. 
رئيس  مؤتمر  مؤتمر صحافي سبق  وفــي 
ــائــــق، ســـــأل أحـــــد الــصــحــافــيــني  الـــبـــنـــك بــــدقــ
ــنــــقــــد عـــــن رأيـــــهـــــا فــي  رئــــيــــســــة صـــــنـــــدوق الــ
األميركي  للرئيس  االقتصادية  السياسات 
دونالد ترامب، خاصة ما يتعلق باإلصالح 
ــاق الـــحـــكـــومـــي،  ــ ــفـ ــ ــبـــي، وزيـــــــــادة اإلنـ ــريـ الـــضـ
والـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع الـــصـــني، فــاخــتــارت 
الغارد موضوع اإلصالح الضريبي، وركزت 
عــلــى تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب عــلــى الــشــركــات، 
قائلة إن  »صندوق النقد طاملا دعا إلى هذا 

النوع من اإلصالحات الضريبية«.
ــب فــي  ــ ــرامـ ــ وأكـــــــــدت الغـــــــــارد أنــــهــــا تــــدعــــم تـ
ــات. لكن  ــركـ تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب عــلــى الـــشـ
بــعــد دقـــائـــق قــلــيــلــة، أعــلــنــت عـــن ســعــادتــهــا 
بــفــرض ضــريــبــة القيمة املــضــافــة فــي مصر 
ــدول  ــ والــــســــعــــوديــــة واإلمــــــــــــارات وبــــعــــض الــ
األخرى، كما دعت الدول الفقيرة إلى زيادة 
تمثل  باعتبارها  املواطنني،  على  الضرائب 

زيادة في إيرادات الدولة. 
وســـأل صــحــافــي مــصــري إذا مــا كـــان هناك 
بــعــض اإلجــــــراءات الــتــي يــنــوي الــصــنــدوق، 
بالتعاون مع الحكومة املصرية، القيام بها، 
للتخفيف من معاناة الطبقة املتوسطة في 
مــصــر، بــعــد بــرنــامــج اإلصــــالح االقــتــصــادي 
القاسي الذي بدأ تطبيقه قبل عاٍم ونصف، 
فــقــالــت الغــــــارد »هـــنـــاك مــبــالــغ ضــخــمــة تم 
االتفاق مع الحكومة املصرية على توجيهها 
األكثر ضعفًا، والتي تضررت  الفئات  لدعم 

من إجراءات اإلصالح االقتصادي«.

ديون أميركا األكثر إزعاجًا 
لصندوق النقد

رؤية

عصام شعبان

بدأت الحكومة املصرية فعليا في تطبيق برنامج طرح 21 شركة 
لعمليات  استكماال  العملية  هــذه  وتأتي  البورصة،  في  ومؤسسة 
الخصخصة التي بدأت بداية في التسعينيات، وتوقفت بعد اندالع 
قانون  بموجب  الخصخصة  برنامج  وطبقت مصر  يناير.  ثــورة 
95 لعام 1995، وهو القانون الذي شرعن نهب امللكية العامة تحت 
ــاح االســتــحــواذ عــلــى الــشــركــات  الفــتــة اإلصــــاح االقــتــصــادي، وأتــ
واحــد،  ملستثمر  البيع  عبر  الكاملة،  بالخصخصة  ســواء  العامة، 
الــتــداول  لقواعد  وفقا  األســهــم  بيع  عبر  الجزئية،  الخصخصة  أو 
لـ21  عامني  ملــدة  تنفيذه  في  الحكومة  تشرع  ما  وهــو  بالبورصة، 
شركة، وربما يتم طرح شركات أخرى طاملا بقيت عاقات القوة 

لصالح القوى املستفيدة من هذه السياسات.
من  جزئية  خصخصة  الحكومة  نفذت  التسعينيات  عقد  خــال 
خال طرح الشركات للبيع عبر البورصة، وتدريجا تم نقل ملكية 
الــخــاص، بينما تمت  الــقــطــاع  إلــى  الــشــركــات بشكل كــامــل  بعض 
تصفية بعض الشركات، إلفساح املجال الحتكار شركات أخرى، 

وأيضا لاستفادة من األصول اململوكة لها كبيع أراضيها.
املتأمل في مجمل تجربة الخصخصة، يجد أن أغلبها شابه الفساد، 
بيعت ما يزيد عن 300 شركة بـ320 مليار جنيه، وذهبت عوائدها 
إلى املوازنة العامة، وتسديد ديون بعض الشركات، وكذلك صرف 
مستحقات بعض العمال، لم تصلح الخصخصة خلل االقتصاد، 
إلى خسران شركات عماقة، وتشريد ما يزيد عن 1.5  أدت  بل 
مليون عامل وعاملة، حسب تقديرات عديدة. وهناك عدة نماذج 
الــتــي سيتم  الــشــركــات  لتحليل مستقبل  بها  االســتــرشــاد  يمكن 
واملنسوجات«  للمابس  »النصر  كابو  شركة  للبورصة،  طرحها 
البورصة عام 1995، وهي من ضمن أعــرق شركات  طرحت في 
آالف، شهدت   5 عمالها  عــدد  يبلغ   ،1940 عــام  تأسست  الــغــزل، 
ــرارات  الــشــركــة مــنــذ طــرحــهــا قــــرارات عصفت بــحــقــوق الــعــمــال، قـ
تعلقت بــصــرف الــحــوافــز، وتــأخــيــر املــرتــبــات فــي بعض األحــيــان، 
إضافة إلى التخلص من جزء من العمالة تحت بند الهيكلة، كبديل 
عن التوسع في اإلنتاج والتشغيل معا، ولعل ذلك يرجع لرغبة جزء 
من كبار املساهمني بالشركة في االستحواذ على سوق املابس 
بــأســعــار مناسبة  وتبيعها  الــشــركــة،  بها  الــتــي تشتهر  الــداخــلــيــة، 
لقطاعات من ذوي الدخل املحدود وبعض شرائح الطبقة الوسطى، 
قياسًا باألسعار التي تسود السوق، والذي تسيطر عليه شركتان 

تريدان االستحواذ على السوق للتحكم في األسعار.

وعود كاذبة بحكم التجربة
الــعــامــلــني بالشركات  الــحــكــومــة بــشــأن  الــتــي تبثها  الــطــمــأنــة  رغـــم 
املطروحة للخصخصة الجزئية، إال إن كافة عمليات الخصخصة 
بــالــشــركــات. ويستهدف  العاملني  تــضــرر  على  دلــت  الــتــي طبقت، 
األســواق،  على  واالســتــحــواذ  أرباحهم،  تعظيم  دومــًا  املستثمرون 
والتحكم في األسعار، بحكم أن القانون األساسي الذي يحكمهم 
هــو الـــربـــح، عــلــى عــكــس الــــدول الــتــي تــؤمــن بـــدورهـــا االجــتــمــاعــي، 
ويشكل ذلك توجهها وسياساتها االقتصادية، والعملية اإلنتاجية 
واألمن  الضرورة  قيم  تحكمها  للدولة،  بالنسبة  اجتماعية  عملية 
املفترض  االجتماعي  والــدور  أحيانا،  القومي  واألمــن  االقتصادي 
العادلة  التشغيل  فــرص  توفير  أهمها  ــداف  أهـ مــن  ينطلق  لــلــدولــة 
مواطنيها،  دخــول  مع  تتناسب  بأسعار  السلع  وتوفير  والكريمة، 

وهو ما يوفره القطاع العام إذ أحسنت إدارته.
أمـــا املــســتــثــمــرون فــعــلــى الــعــكــس تــحــكــمــهــم قــيــم الـــربـــح وحــســب، 
خاصة في الدول التي ال تضع ضوابط على األسعار، أو معدالت 
الذين اشتروا  املستثمرون  يلجأ  لذا  االحتكار،  أو ال تجّرم  الربح، 
بخطوات  الخصخصة  عمليات  في  الشركات  على  استحوذوا  أو 

تضر العمال واملستهلكني، بل واالقتصاد عموما.
تحت الفتة هيكلة العمالة وضبط املصروفات، يتم تسريح بعض 
الــعــمــال، أو إلــغــاء أو االمــتــنــاع عــن صــرف املستحقات املــالــيــة، وما 
ــور، وحــوافــز اإلنـــتـــاج، نــاهــيــك عــن الــتــهــرب من  تتضمنها مــن أجــ
ذلك  إلــى  بــاإلضــافــة  واالجتماعية.  الصحية  التأمينية  االلــتــزامــات 
العمل  ظــروف  تغيير  إلــى  الهيكلة  عبر  الــجــدد  املستثمرون  يلجأ 
العمل في  زيـــادة ســاعــات  مــع  وأماكنها،  العمل  بــورديــات  املتعلقة 

بعض األحيان، أو إجبار العمال على ساعات عمل إضافية.
تؤثر مجمل التغيرات في ظروف العمل على الظروف االجتماعية 
انخفاض  ظــل  ففي  للخصخصة،  املــطــروحــة  بــالــشــركــات  للعمال 
ــور، قــيــاســا بــمــســتــوى األســـعـــار، وازديـــــاد مــعــدالت  ــ مــعــدالت األجـ
وأســرهــم صعوبة، وينعكس  العاملني  التضخم، ســتــزداد ظــروف 
ثبات أو تراجع معدالت الدخل على قدرتهم في توفير احتياجاتهم 
أفــراد  الــحــال  بطبيعة  وسيتأثر  والسلع،  الخدمات  مــن  األساسية 
األسرة بذلك. أما إذا تم تسريح قطاع من العمالة، فإننا سوف نكون 
ظــروف شديدة  وقــع  أســرهــم تحت  أمــام عمال عاطلني، ستعاني 
العمل،  البطالة، ما سيؤثر على سعر  القسوة، وسترتفع معدالت 

ويخفض األجور أكثر بحكم ازدياد طوابير البطالة باملجتمع.
وتحت بند الهيكلة أيضا، قد يتم اللجوء إلى إحال العمالة القديمة 
بعمالة جديدة أقل في األجور، وبعقود عمل مؤقتة، أو بدون عقود.

مقاومة اجتماعية محتملة
االجتماعي  األمــن  اهــتــزاز  فــي  الخصخصة  عمليات  - ستساهم 
للمجتمع  االجتماعي  األمــن  على  ينعكس  مــا  العمالة،  مــن  لقطاع 
كــكــل، كــمــا ســتــؤدي عــمــلــيــات الخصخصة الــجــزئــيــة إلـــى ازديـــاد 
الناتج  والــعــوز  البطالة  عــبء  وازديـــاد  واألغنياء،  الفقراء  بني  الهوة 
من ضعف األجور، ألن الشركات سوف تتحكم في العمالة لتقبل 
أقــل وســاعــات عمل أكثر، أي عاقات عمل أكثر  بمعدالت دخــول 

استغاال.
ــراب، ويــصــبــح مــلــحــوظــا،  ــ ــتـ ــ ــيــــزداد مــفــهــوم االســــتــــاب واالغـ - ســ
وستشعر كتل عمالية بــقــدر االنــفــصــال مــا بــني وســائــل اإلنــتــاج 
ومردود العملية اإلنتاجية من أرباح وإنتاج. سيشعر العامل بأنه 
مستلب، ويعمل لدى الغير دون تقدير وتحت ظروف عمل قاسية، 
على عكس إحساس العمال باألمن الوظيفي واالستقرار في إطار 

من عملية املحاسبة والرقابة واإلثابة والحافز اإلنتاجي.
الطروحات، نظرا ألنها  العامات من بني ضحايا هذه  - ستكون 
دوما تكون مستهدفة من برامج املعاش املبكر، وضرورة التخلص 
منها من زاوية أن عمل املرأة في فترة عمرية ما يكون عبئا على 
املستثمر، نظرا ملا تتحمله من مسؤوليات مضاعفة، كمسؤولية 

األسرة واإلنجاب وغيرها من األدوار االجتماعية.

مخاطر الخصخصة الجزئية 
في مصر



طارق الشيخ

اهــتــمــت وســـائـــل اإلعــــــام فـــي الــــســــودان، 
بإثارة  أخــيــرا،  الرسمية،  وغير  الرسمية 
ضــجــة كـــبـــرى عــقــب إقـــالـــة الــرئــيــس عمر 
البشير وزير الخارجية، إبراهيم غندور، 
ــّب اهــتــمــامــهــا على  مـــن مــنــصــبــه. وانــــصــ
إطـــــاق الــعــنــان لــلــخــيــال فـــي بــحــثــهــا عن 
مــســبــبــات وخـــفـــايـــا غــيــر مـــنـــظـــورة لــهــذه 
اإلقــالــة، وهــذا هــو حــال النظم الشمولية 
التي تدمن إدارة شؤون الباد وتداولها 
ــن أعـــــن الــشــعــب.  ــدا عــ ــيـ ــعـ فــــي عـــتـــمـــة، وبـ
ووسط االفتقار للمعلومات، دارت سريعا 
عــجــلــة الـــتـــكـــهـــنـــات بـــشـــأن مــــن ســيــخــلــف 
غندور في املنصب. ومن حق الناس طرح 
األسئلة، بحثا عن إجابٍة ليس فقط بشأن 
أسباب اإلقــالــة، وإنما عن مجمل املشهد 
السياسي املرتبك أمام أعن السودانين، 
والـــــذي بــــات يــشــغــل غــيــرهــم فـــي الـــجـــوار 

اإلقليمي أو حتى النطاق العاملي. 
ـــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ املــــؤكــــد أن مـــخـــاطـــبـــة وزيــ
البرملان، بشأن تأخر دفع مرتبات  املقال 
حتى  جــديــد،  فيها  ليس  الدبلوماسين 
تــســتــدعــي تــلــك الــضــجــة. ومــــن يتفحص 
في جسد الدولة يجد أن أغلب قطاعاتها 
تعاني تمامًا مما تعانيه وزارة الخارجية 
والــســلــك الــدبــلــومــاســي. ومــعــلــومــة قصة 

خليل العناني

ــــاح االجــتــمــاعــي  تــتــســارع خـــطـــوات اإلصــ
واالقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي فـــي الــســعــوديــة، 
التأسيس  منذ  مثيل  لــه  يسبق  لــم  بشكل 
الــثــالــث لــلــدولــة الــســعــوديــة عــلــى يـــد املــلــك 
الثاثينيات  أوائــل  العزيز آل سعود،  عبد 
مــن الــقــرن املــاضــي. وتعد هــذه هــي املوجة 
الــثــالــثــة مـــن اإلصــــاحــــات الــبــنــيــويــة الــتــي 
ــي املـــمـــلـــكـــة، وذلــــــك بـــعـــد املـــوجـــة  تـــجـــري فــ
األولى التي بدأها امللك الراحل فيصل بن 
عندما  ســواء   ،)1975  -1906( العزيز  عبد 
كان ولّيًا للعهد، أو بعدما خلع أخاه امللك 
الحكم،  العزيز من  الراحل سعود بن عبد 
وتـــولـــى الــســلــطــة فـــي األول مـــن نــوفــمــبــر/
شــهــدت  والــــتــــي   ،1964 الــــثــــانــــي  ــريـــن  تـــشـ
واقتصادية  وإداريـــة  تعليمية  إصــاحــات 
ــر كــبــيــر فــــي انــتــقــال  ــ ــان لـــهـــا أثـ ــ واســــعــــة، كـ
الــســعــوديــة مـــن دولــــة تــقــلــيــديــة إلــــى دولـــة 
ثم  ومؤسسيًا.  ــًا  وإداريـ اقتصاديًا  حديثة 
جـــــاءت املـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن اإلصـــاحـــات 
حرب  بعد  وتــحــديــدًا  التسعينيات،  أوائـــل 
الخليج الثانية، وما طرحته من تحديات 
اململكة،  استقرار  وتساؤالت عديدة بشأن 
الـــــقـــــرارات  ــــي صـــنـــاعـــة  فـ املـــجـــتـــمـــع  ودور 
املــصــيــريــة، خــصــوصــا االســتــعــانــة بــقــوات 
صــدام  خــطــر  مــن  اململكة  لحماية  أجنبية 
حــســن، وزيــــــادة الــضــغــوط الــداخــلــيــة من 
كانت  التي  السياسية  »الــعــرائــض«  خــال 
ــات ســيــاســيــة،  ــ ــــاحـ ــال إصـ ــ ــإدخـ ــ تـــطـــالـــب بـ
تضمن املشاركة السياسية ملختلف فئات 
املــجــتــمــع. وقــــد نــجــم عـــن هــــذه الــضــغــوط 
ــي لــلــحــكــم )يــعــد  ــ ــاسـ ــ وضـــــع الـــنـــظـــام األسـ
املناطق  ونــظــام  اململكة(،  دســتــور  بمثابة 
)األقاليم(، ونظام مجلس الشورى، والتي 
كـــــان لـــهـــا جــمــيــعــًا دور مـــهـــم فــــي تــنــظــيــم 
األوضـــــــاع الــســيــاســيــة فـــي املــمــلــكــة خــال 
العقود الثاثة املاضية. واآلن، تأتي املوجة 
الثالثة من اإلصاحات التي يقودها ولي 
بــن ســلــمــان، ويرغب  األمــيــر محمد  العهد 
من خالها في تحويل السعودية من دولة 
»تقليدية« إلى دولة متقدمة، لها وزن على 

الساحة الدولية، حسبما يقول.
ــه فـــصـــل عــمــلــيــة  ــيـ ــي وقـــــــٍت ال يـــمـــكـــن فـ ــ وفــ
الــــجــــاريــــة اآلن عـــــن رغــــبــــة بــن  اإلصـــــــــاح 

باسل الحاج جاسم

تــعــتــقــد بـــاريـــس أن الــهــجــوم الــصــاروخــي 
الــــذي شــنــتــه قــبــل أيــــام الـــواليـــات املــتــحــدة 
األميركية وبريطانيا وفرنسا في سورية 
أحـــدث شــرخــا بــن روســيــا وتــركــيــا اللتن 
لديهما وجهات نظر مختلفة حول بعض 
الــقــضــايــا، ال ســيــمــا فــي ســـوريـــة. قـــال ذلــك 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
فـــي حــديــث تــلــفــزيــونــي. ولــيــس خــافــيــًا أن 
هجمات الــغــرب فــي ســوريــة أخــيــرًا سعت، 
مــن بــن مــا سعت إلــيــه، إلــى إحـــداث شــرٍخ 
العاقات بن روسيا وتركيا. و ليس  في 
سرا أن أي خاف بن موسكو وأنقرة هو 
الغرب  سيستمر  ولــذلــك  الــغــرب.  ملصلحة 
بممارسة الضغوط على مواقع االختاف 

بينهما.
املــجــال الستخدام  لتركيا  أتــاحــت روســيــا 
ــي تـــحـــتـــاجـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــاالت الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــوة فــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــك، إلــى  ــ ــل ســــوريــــة، وقـــلـــل ذلـ ــ األخــــيــــرة داخـ
أبعد، استخدام موسكو  حد كبير، وربما 
ورقـــــة االمــــتــــداد الــــســــوري لـــحـــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي ضـــد تــركــيــا داخــــل ســوريــة، 
ــة إلــــى الـــدعـــم الــــروســــي الـــــذي ال  ــافـ بـــاإلضـ
تخطئه عن من أجل استكمال تركيا نشر 
نقاط املراقبة حول إدلــب، وباقي املناطق، 
وفق اتفاقات أستانة، وأي عملية عسكرية 
إدلـــب ستراعي روســيــا فيها  فــي  محتملة 
وجـــهـــة نــظــر تــركــيــا، ملـــا لـــذلـــك مـــن عــواقــب 
سيئة على أنقرة. وال يمكن إغفال حقيقة 
بــاتــت تحد  أنــقــرة – موسكو  أن تفاهمات 
من تصّرف الــواليــات املتحدة إلــى حد ما، 

كما تشاء في مناطق سورية كثيرة.
لــم يــقــف كــل مــا ســبــق عــائــقــًا أمـــام عــاقــات 
أنــقــرة بواشنطن ســوريــًا، وهــو مــا يسمح 
لتركيا بمواصلة إعان التمسك بموقفها 
أعـــوام، والوقوف  الــذي أعلنته منذ سبعة 
ــع أن الــتــحــالــف  فـــي وجــــه نـــظـــام األســــــد، مـ
ــيـــجـــي بــــن الـــبـــلـــديـــن لــــم يــوقــف  ــراتـ ــتـ االسـ
حتى اليوم التعاون بن الواليات املتحدة 
الكردستاني،  للعمال  الــســوري  واالمــتــداد 
إال أنـــه اســتــطــاع أن يــجــعــلــه مـــحـــدوًدا في 
بعض األماكن، كما حصل في عملية غصن 
الـــزيـــتـــون فـــي عــفــريــن الـــســـوريـــة. ويــحــول 
اســتــمــرار املـــحـــادثـــات الــتــركــيــة األمــيــركــيــة 
ا 

ً
نفوذ روسيا  تحقيق  دون  سورية  بشأن 

 في امللف السوري من جهة، ويجعل 
ً

كاما

الشافعي أبتدون

مـــنـــذ تـــفـــجـــر األزمـــــــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــن 
الـــصـــومـــال واإلمــــــــــارات، وإعــــــان األخـــيـــرة 
ومشافيها  التدريبية  معسكراتها  إغــاق 
فـــي كـــل مـــن مــقــديــشــو وبــونــتــانــد، اليـــزال 
إعـــــام اإلمــــــــارات ومـــصـــر يــهــاجــم الــشــعــب 
الصومالي والحكومة الفيدرالية، من دون 
اكتراٍث بمعايير اإلعام ومتطلباته املهنية 
واملــوضــوعــيــة، وذلـــك فــي مــقــاالت وتقارير 
ــفـــاضـــة أحـــيـــانـــًا،  طـــويـــلـــة بـــعـــنـــاويـــن فـــضـ
وأخــــرى مــبــهــرة، لكنك تــكــاد ال تــجــد أدنــى 
التحليلية،  أو  الخبرية  القيمة  مــن  شــيء 
فهي مجرد معلومات فــارغــة ودعــايــات ال 
أساس لها من الصحة، بل يدخلك بعضها 
فـــي نـــوبـــة ضـــحـــك، فــفــد تــشــابــهــت عليهم 
أوضاع الصومال، وشخصياته الرئيسية 
وتاريخه وقبائله، حتى أن هناك من ادعى 
القراصنة،  قبضة  مــن  بأعجوبة  نجا  أنــه 

تفاخرًا أو دفعًا بظروف غامضة. 
ــا  أمـــــــا اإلعــــــــــام الــــصــــومــــالــــي، وخـــصـــوصـ
اإلذاعات والقنوات املحلية، فا تحركه تلك 
الهجمات اإلعامية. وحدهم فقط النشطاء 
في مواقع التواصل االجتماعي يجابهون 
بتشويه صورة  تكليفها  تم  إعامية  قــوة 
األمنية  »الفوضى  بـ وإلــصــاقــه  الــصــومــال، 
ــــل دغـــدغـــة  والـــفـــشـــل والـــقـــرصـــنـــة«، مــــن أجـ
الصومالي  العام  الــرأي  العواطف وتأليب 

على الحكومة الفيدرالية.
والــــقــــرصــــنــــة  اإلرهــــــــــــــــاب  وســــــــــم  زال  مـــــــا 
تفارق  ال  ثاثة  مصطلحات  واإلخونجية 
مقاالت كتاب عدة صحف ومواقع عربية، 
أبـــرزهـــا املــصــريــة واإلمـــاراتـــيـــة، فــالــصــراع 
اإلماراتي الصومالي مفهوم في سياقاته 
وظروفه وخلفياته، وستنتهي األزمة بن 
البلدين قريبًا، وستحل باملفاوضات، كما 
عــّودتــنــا الــســيــاســات الــدولــيــة الــخــاضــعــة 
الــدول. لكن املريب جــدًا أن يتهكم  ملصالح 
ــاء، عــلــى  ــ ــسـ ــ ــــري، صــــبــــاح مـ ــــصــ اإلعـــــــــام املــ
ــم مــن  ــرغــ الــــصــــومــــال ومـــواطـــنـــيـــه، عـــلـــى الــ
بن  الوثيق  والتعاون  السياسي  التاريخ 
مــقــديــشــو والـــقـــاهـــرة، والـــعـــاقـــات الــتــي لم 
تــشــهــد يــومــًا فـــتـــورًا دبــلــومــاســيــًا، بـــل كــان 
الـــصـــومـــال يـــنـــحـــاز ملـــصـــر فــــي قــضــايــاهــا 
الــســيــاســيــة واملــائــيــة، بــل وقـــف معها بعد 
أن حــــوصــــرت عـــربـــيـــًا فــــي أعــــقــــاب »كـــامـــب 

الــــرواتــــب الـــتـــي تــتــأخــر أكـــثـــر مـــن سبعة 
في  ذلــك قطاعات واسعة  أشهر، ويشمل 
الـــدولـــة مـــن أطـــبـــاء ومــعــلــمــن ومــوظــفــن 

وعمال. 
وفـــي ظــل غــيــاب املــــال، تــلــجــأ الـــدولـــة إلــى 
مــقــايــضــاٍت بــدائــيــٍة، فــتــعــوض موظفيها 
ــابــــل عـــيـــنـــي،  ــقــ ــمــ عــــــن تــــــراكــــــم األجــــــــــــور بــ
ســيــارة، ثــاجــة، تــلــفــزيــون... إلـــخ. ولــذلــك، 
ــــت رئـــيـــس  ــجــ ــ ــــي أزعــ ــتـ ــ فـــــــإن األســــــبــــــاب الـ
ــــودان، وجــعــلــتــه  ــسـ ــ الــدبــلــومــاســيــة فـــي الـ
يــتــخــلــى عــــن دبـــلـــومـــاســـيـــتـــه، مــــوجــــودة، 
ومعاناة موظفي الدولة منها با انتهاء. 
ــن مــعــانــاة  ــنــــدور عــ ومـــــا قـــالـــه الــــوزيــــر غــ
السفارات وبعثات السودان الدبلوماسية 
أكثر  املرتبات عنهم  الــخــارج، وتأخر  في 
من سبعة أشهر، وما ترتب على ذلك من 
مديونيٍة، بلغت ما يزيد على 30 مليون 
عن  ناجمة  وحساسيته  أهميته،  دوالر، 
أنـــه قـــد خـــرج عـــن الــســيــاق الـــعـــام لــلــدولــة 
ــار تـــــام لـــأزمـــة  ــكــ الـــتـــي تــعــيــش حـــالـــة إنــ
الــســودان. ومــا فعله  التي تهدد  العميقة 
ــار الــــخــــوض عــلــنــا فــي  ــتــ ــنــــدور أنـــــه اخــ غــ
تـــفـــاصـــيـــل حــــالــــة اإلفــــــــاس غـــيـــر املـــعـــلـــن. 
ومعلوم حال السودان داخل كل املنظمات 
التي  الــدولــيــة  أو  اإلقليمية  واالتـــحـــادات 
تصنفه ضــمــن الــــدول املــتــعــّســرة، والــتــي  
ــــرات املـــالـــيـــة  ــأخـ ــ ــتـ ــ ــم املـ ــ ــراكـ ــ ــــن تـ ــانـــي مـ ــعـ تـ

أن حــــال الـــســـفـــارات الـــــذي أحـــــزن رئــيــس 
الدبلوماسية السودانية، وجعله يتخلى 
عـــن دبــلــومــاســيــتــه، ال يــخــتــلــف عـــن حــال 
املــؤســســات املــالــيــة والــبــنــوك الــســودانــيــة 
املفلسة، والتي تفتقر إلى السيولة املالية 
الــدولــة. وما  الــازمــة لتسيير الحياة فــي 
يعانيه الدبلوماسي ال يقارن مع معاناة 
التجار أو املودعن في البنوك السودانية 
في  أموالهم  أمــر  ينسوا  أن  عليهم  الذين 
الــبــنــوك. وأزمــــات الــوقــود والــخــبــز ماثلة 
فـــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة بـــا حــل، 

إذن،  خاوية.  والبنوك  الدولة  خزائن  ألن 
يتعلق األمـــر بــحــالــة عــامــة وخــطــيــرة من 
الترّدي الذي بات يخنق الدولة، وبدرجة 

تهّدد تماسكها.  
ومكمن الخطر في إقالة الوزير أن الوضع 
ــذي يــمــر بـــه الـــســـودان الــيــوم،  الــخــطــيــر الــ
وحالة اإلنكار التي تصر عليها الحكومة، 
ــا تــــقــــف عــــلــــى حـــــافـــــة اإلفــــــــاس  ــهــ ــونــ ــكــ لــ
الخارجية  األطـــراف  يجعل  قد  واالنهيار 
الدائنة، خصوصا تتزاحم على حقوقها. 
فكما يأخذ املوظفون حقوقهم عينية، فقد 
يغري الوضع املاثل دوال بأخذ حقوقها 
الــدولــة  الــصــن  نــفــســهــا. ولــعــل  بالكيفية 
الوضع،  التفتت مبكرا لهذا  التي  األولــى 
املستفيدة  الــــدول  أكــثــر  تــبــدو  اآلن  وهـــي 
الــســودان،  مــع  االقتصادية  عاقاتها  مــن 
وتــأخــذ نصيبها مــن الــديــون والــقــروض 
الكثيرة للدولة، وفق طرق سداٍد يصعب 
الـــذي تفرضه  التعتيم  إدراكـــهـــا، فــي ظــل 
الحكومة على الوضع املالي، وتعاماتها 
الـــدول. وفــي ظل مديونية متضخمة  مع 
فـــإن ســـداد  )أكـــثـــر مـــن 50 مــلــيــار دوالر(، 
يثقل  الــديــون يمثل عبئا حقيقيا  فــوائــد 

كاهل الدولة.   
ومــهــمــا كــــان، فـــإن إقــالــة الـــوزيـــر إبــراهــيــم 
غــنــدور ال تشغل كــثــيــرًا بـــال املــواطــن في 
السودان الذي تستغرقه تفاصيل الحياة 

الــيــومــيــة وتــكــفــيــه مــشــقــتــهــا. ويــنــظــر إلــى 
 تــخــص الحاكمن 

ً
املــشــهــد املــاثــل قــضــيــة

ــــاع الــشــعــب  الــــذيــــن يــســتــنــكــفــون عــــن إطــ
ــام  ــم مــنــذ أيـ ــهـ عــلــى الـــحـــقـــائـــق، وهـــــذا دأبـ
االنقاب األولــى في العام 1989. على أن 
الـــشـــارع يــفــهــم جــيــدًا أن غـــنـــدور هـــو ابــن 
خــرج  وإذ  والــنــظــام،  اإلســامــي  التنظيم 
التنظيم  فإن  الخارجية،  بوابة  اليوم من 
ــروج  ــ ســـيـــخـــرج الحــــقــــا لـــيـــطـــلـــق عـــلـــى خـ
الرجل »استراحة محارب«، وهو التعبير 
ــّرب. ثــــم يــعــيــد الـــغـــنـــدور فــــي مــكــان  ــ ــجـ ــ املـ
آخـــر ســفــيــرا، وربـــمـــا مــســتــشــارا رئــاســيــا 
أو وزيـــرا فــي وزارٍة أقــرب إلــى تخّصصه 
ــان. وســيــظــل الـــغـــنـــدور، في  ــنــ طــبــيــب أســ
كـــل األحـــــــوال، ابــــن الــتــنــظــيــم الــــذي ســايــر 
ــاذ فـــي كـــل تــقــلــبــاتــهــا  ــقــ نـــظـــام جــبــهــة اإلنــ
ــالـــع فـــي تــفــاصــيــل  وتـــجـــاذبـــاتـــهـــا، والـــضـ
أيامها الكالحة. بمعنى أن ليس في األمر 
ما يشي بقرار مبدئي أو صحوة ضمير 
مفاجئة لدى الوزير، فهو لم يبارح دائرة 
الفئة الحاكمة، فا هو شعبي، وال هو من 
الفئات األخــرى التي  تناثرت من عباءة 
ــه ابــن  الــجــبــهــة اإلســـامـــيـــة  الــحــاكــمــة. إنــ
التنظيم الذي سيخرج من جديد وبثوب 
آخــر فــي مــوقــع آخـــر.. لكن بعد قسط من 

الراحة.
)كاتب وإعالمي سوداني(

سلمان في تقوية نفوذه وشرعيته داخل 
الــبــاد، إال أنــهــا أيــضــا تتاقى مــع رغبات 
والــثــقــافــي  االجــتــمــاعــي  للتغيير  ــــواق  وأشـ
 طــــوال الــعــقــود املــاضــيــة، 

ً
ظــلــت مــحــبــوســة

خــصــوصــا بـــن الــشــبــاب الــســعــودي الـــذي 
يــمــثــل اآلن نــســبــة الـــشـــبـــاب فــــي املــجــتــمــع 
الــســعــودي وعــــدم وجــــود مــنــافــذ للتعبير 
ــن ارتـــــفـــــاع نــســبــة  ــ الــــســــيــــاســــي، نـــاهـــيـــك عـ
املتعلمن والحاصلن على دراســات عليا 
ــبـــاب، مـــن خــــال بــرنــامــج  بـــن هـــــؤالء الـــشـ
االبتعاث الخارجي الذي بدأه امللك الراحل 

عبد الله بن عبد العزيز. 
ــن ســـلـــمـــان أســـلـــوبـــًا مــخــتــلــفــًا عــن  يـــتـــّبـــع بــ
ســابــقــيــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ أجــنــدتــه 
اإلصاحية، فهو لم يبدأ إصاحاته بشكل 
تدريجي، كما فعل أسافه، وإنما يتبع ما 
يسميه هــو شخصيًا أســلــوب »الــصــدمــة«، 
خــصــوصــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــفــات الــفــســاد 
واإلصــــــاح االقـــتـــصـــادي. وهــــو يـــرغـــب في 
حـــرق املـــراحـــل اإلصــاحــيــة بــشــكــل ســريــع، 
في أثناء وجود والده امللك سلمان بن عبد 
العزيز في السلطة، وذلــك من أجــل ضمان 
عدم وجود ممانعة لها، سواء داخل األسرة 
السعودي.  املجتمع  أفــراد  أو بن  الحاكمة 
ــبـــدو بــــن ســـلـــمـــان عـــابـــئـــًا بــتــداعــيــات  وال يـ
السعودي.  املجتمع  بينة  على  إصاحاته 
لذلك، ثمة مزالق تواجه املوجة اإلصاحية 
التي يقودها بن سلمان حاليًا، لعل أولها 
قدرته على عمل توازن ما بن اإلصاحن، 
املجتمع  وقــدرة  واالقتصادي،  االجتماعي 
على هضم هذه اإلصاحات واستساغتها 
في فترة وجيزة، خصوصا أنها تتم بشكل 
انفرادي، ومن دون تنسيق أو تشاور مسبق 
الــبــنــى االجــتــمــاعــيــة والقبلية  مـــع مــمــثــلــي 
بن  قــدرة  ثانيها،  السعودية.  في  والدينية 
الــازم  الداخلي  الدعم  توفير  على  سلمان 
إلصــاحــاتــه. والـــدعـــم املــقــصــود هــنــا ليس 
إعــامــيــًا أو ســيــاســيــًا، فــاملــســألــة محسومة 
لـــه مـــن خــــال تــحــكــمــه فـــي وســـائـــل اإلعــــام 
املقصود  وإنــمــا  يــشــاء،  كيفما  وتوجيهها 
هو الدعم االجتماعي، خصوصا من الفئات 
املحافظة من الطبقتن، الوسطى والدنيا، 
والــلــتــن تــريــان فــيــمــا يــحــدث انــقــابــًا على 
ثوابتهما االجتماعية والثقافية والدينية. 
ــود فــئــات  ــ ــــدى وإمـــكـــانـــيـــة وجــ وثـــالـــثـــهـــا، مـ

ــنـــطـــن تـــجـــد أن ال مـــفـــر لـــهـــا مــــن أخـــذ  واشـ
الحسبان  بعن  السورية  أنــقــرة  حسابات 
وعلى محمل الجد من جهة ثانية، وليس 
من الصعب التكهن بأن الذي يدعم املوقف 
التركي في شأن حزب العمال الكردستاني 
وفـــروعـــه اآلن أكــثــر، ســيــكــون لــديــه أفضل 

العاقات مع أنقرة.
وعلى الرغم من أن هناك مصالح مشتركة 
ــــن تـــركـــيـــا وإيــــــــــــران، أبـــــرزهـــــا الـــتـــعـــاون  بـ
املجموعات  ضــد  األجـــل  قصير  التكتيكي 
االنــفــصــالــيــة، إال أنــهــمــا تــخــتــلــفــان بــشــأن 
ــــي ســـــوريـــــة، إذ تــنــظــر  ــل الـــنـــهـــائـــي فـ ــحــ الــ
إيـــران إلــى نــظــام األســـد بوصفه جـــزءًا من 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لـــزيـــادة نــفــوذهــا، بينما 
إيــران منافسًا، حققت توسعًا  تــرى تركيا 
استراتيجيًا إضافيًا، في األشهر األخيرة، 
وتتعن إعادتها إلى حجمها، كما أن إيران 
ربــطــت أطــمــاعــهــا أكــثــر بـــروســـيـــا، الــاعــب 
األكبر اآلخر في املنطقة، وتوفر التفاهمات 
مـــع طـــهـــران لــتــركــيــا تــرمــيــم عــاقــتــهــا مع 
الــعــراق. وربما فات  املركزية في  الحكومة 
طــهــران أن تركيا لــم تــأت مــن ديــار بعيدة، 
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة، فهي  الــقــوى  كبقية 
بــجــوار عــفــريــن ومــنــبــج وعـــن الــعــرب وتــل 
اليوم على  تركيا  أبيض والقامشلي، وأن 

األرض في سورية بكامل قوتها.
ــار مــــحــــادثــــات أســـتـــانـــة  ــٌح أن مــــســ ــيـ ــحـ صـ
السوري بن تركيا وروسيا وإيران تعرض 
ات عدة في اآلونة األخيرة، إال أنه يبقى 

ّ
لهز

أكثر  في  تتقاطع،  ثاثية،  حاجة مشتركة 
مـــن جـــانـــب، مـــع حــاجــة ســـوريـــة - ســوريــة 
)نــظــام وفــصــائــل عــســكــريــة مــعــارضــة( في 
 مـــنـــهـــا لــــوقــــف الــــتــــمــــدد االنـــفـــصـــالـــي 

ٍّ
ــق ــ شــ

االستيطاني الذي تدعمه واشنطن، تحت 
غطاء محاربة »داعش«.

ــيـــس  ــرئـ ــيــــه الـ وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كـــــــان فــ
لسحب  يخطط  ترامب،  دونالد  األميركي، 
فإن رؤساء  األميركية من سورية،  القوات 
ــا وايــــــــران اخـــتـــتـــمـــوا قــمــة  ــيـ ــركـ ــا وتـ ــيــ روســ
أخرى في أنقرة بشأن سورية، األمر الذي 
القوة  الثاث مزيدا من  الــدول  لهذه  يعزز 
على حساب  والعالم  املنطقة  في  والنفوذ 

الواليات املتحدة.
في  تتدخل عسكريًا  أن واشنطن  ومعلوم 
ســوريــة مــنــذ ســـنـــوات، وبــحــســب أهــدافــهــا 
ــو الــهــدف  املــعــلــنــة، ملــكــافــحــة »داعــــــش«، وهـ
الذي تعلنه كذلك روسيا، إال أن ما يجري 

الرغم من متانة  ديفيد« عام 1978. وعلى 
تلك العاقات، يظل السؤال ملحًا: هل هذا 
الصومال  املصري ضد  اإلعامي  الهجوم 
منسق أم يتم توجيهه من دول أخــرى، أو 
بعبارة أخــرى هل هو من صنف »اإلعــام 
املـــأجـــور«، وإن كـــان كــذلــك مــن املــخــجــل أن 
بــوابــات إعامية  يستمر هــذا الهجوم مــن 

مصرية عريقة على الشعب الصومالي.
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــة اإلمـ ــيــ لـــلـــهـــجـــمـــات اإلعــــامــ
الــصــومــالــيــن، فــي نــظــر بــعــض املــتــابــعــن، 
ما يفسرها، في توقيتها ومكانها، نتيجة 
تناحر دبلوماسي بن دولتن عربيتن لم 
تختلفا يومًا، وإن كان الصومال مطأطئ 
، ولــم يكن فــي مــوقــٍف يسمح 

ً
الـــرأس أصـــا

ـــأن يـــرفـــع صـــوتـــه ضــــد دولــــــة عــربــيــة  ــه بــ لــ
املعقدة،  السياسية  لظروفه  نظرًا  شقيقة، 
وســـــوء أوضــــــاع شــعــبــه الـــــذي يــكــافــح من 
أجـــل تــأمــن قـــوت يـــومـــه، فــــاإلمــــارات ظلت 
ــال،  ــقــــودا تـــدعـــم أشـــقـــاءهـــا فــــي الـــصـــومـ عــ
وفــتــحــت مــراكــز تعليمية وصــحــيــة، وكــان 
دعمها بمثابة »القوة الخّيرة أو الفاضلة« 
سياسيا  سجاال  لكن  الصومالين،  لدعم 
ــر صـــفـــو اســــتــــمــــراره.  ــ ــّك ــيــــا عــ ــلــــومــــاســ ودبــ
وهـــذه دعـــوة وزيـــر الـــدولـــة فــي الــخــارجــيــة 
اإلماراتية، أنور قرقاش، إلى حوار مفتوح 
مـــع الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة بــمــثــابــة سكب 
دلـــو مــن املـــاء عــلــى الــتــوتــر الــســيــاســي بن 
الخارجية  وزيــر  أن تصريح  كما  البلدين. 
الصومالي، أحمد عيسى عود، بدد مخاوف 
التواصل  قــنــوات  فتح  ليشرع  التصعيد، 
الدبلوماسية،  األزمــة  إلنهاء  أبوظبي،  مع 
لــكــنــه أكـــد أن اإلمـــــارات أجــجــت نـــار األزمـــة 
مع  اتفاقيات  بعقدها  الراهنة،  السياسية 
حكومة انفصالية غير معترف بها دوليًا. 
أيــــا كــــان الـــوضـــع الـــدبـــلـــومـــاســـي املــتــفــاقــم 
ــارات، فــإن حــل األزمــة  ــ بــن الــصــومــال واإلمـ
الــراهــنــة ضــــروري، فــا الــصــومــال مستغن 
عــــن اإلمـــــــــــارات، والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح نــظــرًا 
للموقع االستراتيجي للصومال، وألهمية 
الصومالي  لاقتصاد  بالنسبة  اإلمــــارات 
السلع  اســتــيــراد معظم  على  يعتمد  الـــذي 
الـــــضـــــروريـــــة مـــــن األســـــــــــواق اإلمـــــاراتـــــيـــــة، 
فـــاســـتـــمـــرار الــــخــــاف الـــســـيـــاســـي ســيــضــر 
ــد يـــربـــح في  بــمــصــلــحــة الـــدولـــتـــن، وال أحــ

حرب سياسية غير متكافئة. 
)كاتب صومالي(

املطلوبة لضمان استمراره عضوا كامل 
العضوية في تلك املنظمات واملؤسسات 
أن  تمامًا  غندور  الــوزيــر  ويعلم  الدولية. 
أحــــد األســـبـــاب الــرئــيــســيــة فــيــمــا تعانيه 
يكمن  الدبلوماسية  والبعثات  السفارات 
املتضخمة.  والبعثات  الفساد  حــالــة  فــي 
وقد باتت فكرة تعين الدبلوماسين في 
وزارة الخارجية تقوم على فساد مطلق  
حــــّول الـــســـفـــارات إلــــى أذرع أخــطــبــوطــيــة 
لـــلـــفـــســـاد الــــداخــــلــــي. وبــــاتــــت الـــســـفـــارات 
ــفـــضـــا ألعــــضــــاء  ــارا ومــــقــــصــــدا مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
الــتــنــظــيــم الـــحـــاكـــم، وبـــالـــتـــالـــي أصــبــحــت 
تعيينها من خارج  تعج بجيوش جــرى 
استثناؤها  وجــرى  الدبلوماسي،  السلك 
ــتــــجــــاوز األطـــــــر املــــتــــعــــارف عـــلـــيـــهـــا فــي  بــ
ــاق بـــهـــذه املــهــنــة الــتــي  ــحــ االخـــتـــيـــار واإللــ
 بدقة وصرامة، طوال عقود 

ً
ظلت مراعاة

قبل عام 1989. 
تعّج سفارات السودان في الخارج اليوم 
أو  التنظيم،  فــي  املــســؤولــن  كــبــار  بأبناء 
في الحكومة، ومن الثقاة وأبناء التنظيم 
الــعــاطــلــن عـــن أيـــة مــوهــبــة دبــلــومــاســيــة. 
ــل بــــأبــــجــــديــــات  ــهــ ــجــ أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك الــ
الفساد  جعل  وقــد  الــدبــلــومــاســي،  العمل 
من  الـــدبـــلـــومـــاســـي  الــعــمــل  إدارة  وســـــوء 
ــفـــارات مـــصـــدرا الســـتـــنـــزاف مستمر  الـــسـ
ــوارد الـــدولـــة. ومـــا ال يمكن إنـــكـــاره هو  ملــ

وجــمــاعــات داعــمــة لــإصــاحــات الــجــاريــة، 
ففي  وتــقــوم بتسويقها محليًا وخــارجــيــًا. 
السابقة، كانت هناك  املوجات اإلصاحية 
التي  لإصاحات  داعمة  وجماعات  فئات 
الله، وكانت  امللكان، فيصل وعبد  قام بها 
تأتي في أغلب األحــوال من اإلسامين أو 
بالتعاون والتحالف معهم. ولكن هذه املرة 
اختار بن سلمان الدخول في مواجهٍة مع 
مجموعة  أو  بطبقة  واســتــبــدالــهــم  ــؤالء،  هــ
طفيلية هامشية، ليس لها جذور أو تأثير 
حقيقي داخل املجتمع السعودي. صحيح 
أن ثمة قبوال عاما إلصاحات بن سلمان، 
اجتماعية  ثمة حاضنة  أن  يــبــدو  ال  ولــكــن 
باستثناء  اإلصــاحــات،  لهذه  أو سياسية 
ــفـــن مــرتــبــطــن  ــقـ ــثـ أصــــــــــوات إعــــامــــيــــة ومـ
تأثير  أو  بشعبية  يتمتعون  ال  بالسلطة 
حــقــيــقــي. وأخـــــيـــــرًا، ال يــمــكــن لــــن ســلــمــان 
ــاتـــه االقــتــصــاديــة  االســـتـــمـــرار فـــي إصـــاحـ
بإصاحات  القيام  دون  مــن  واالجتماعية 
ســيــاســيــة، ولــــو تــدريــجــيــة )مـــثـــل انــتــخــاب 
الـــشـــورى أو تــوســيــع االنــتــخــابــات  مجلس 
الـــبـــلـــديـــة لــتــشــمــل كــــل مـــنـــاطـــق املــمــلــكــة أو 
السماح بإنشاء جمعيات سياسية(. وذلك 
أنه مع مجتمع كبير، كاملجتمع السعودي، 
من الصعب قبول اإلصاحات االقتصادية 
يكون  أن  دون  مــن  ودعــمــهــا،  واالجتماعية 

شريكا فيها.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

على األرض شيء آخر أيضا، حيث تدعم 
انفصالية  مسلحة  مــجــمــوعــات  واشــنــطــن 
ــداد الــــســــوري لـــحـــزب الــعــمــال  ــتــ تــمــثــل االمــ
حلف  في  إرهابيا  )املصنف  الكردستاني 

شمال األطلسي(.
اســـتـــطـــاعـــت جــمــع  تـــركـــيـــا  أن  يـــخـــفـــى  وال 
املـــتـــنـــاقـــضـــات لـــتـــتـــبـــدل مــــواقــــف مــخــتــلــف 
األطــراف تجاه تدخلها العسكري املباشر 
في سورية، األول في درع الفرات، والثاني 
ــا  ــيـ ــعـــد روسـ ــم تـ ــلـ ــن الــــزيــــتــــون، فـ فــــي غـــصـ
ــيــــران الـــتـــركـــي فــي  تــــعــــارض تــحــلــيــق الــــطــ
األجواء السورية )بعد تجاوز أزمة إسقاط 
واشنطن  تعارض  ولم  الروسية(،  املقاتلة 
تخلت  كما  التركية،  العسكرية  العمليات 
ــة الــــســــوريــــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ بــــعــــض فــــصــــائــــل املــ
عـــن مــوقــفــهــا الــــرافــــض قـــتـــال الــتــنــظــيــمــات 
وحصر  واالنفصالية،  املتطرفة  اإلرهابية 

نشاطها بقتال النظام السوري.
ــرون مــواقــفــهــم  ــيـ ــغـ صــحــيــح أن األتـــــــــراك يـ
ــة. وهـــنـــا تــعــتــبــر عــــودة  ــ ــــاسـ بـــســـرعـــة وسـ
ــيـــة الــتــغــيــيــر  الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة - الـــروسـ
األهـــم فــي الــشــأن الــســوري، إال أن التغيير 
الحقيقي الــذي يمكن أن تحققه تركيا في 
شأن الحرب في سورية، واملنطقة في شكٍل 
عــام، هو أن تكون جسرًا بن كل األطــراف، 
وصـــعـــوبـــة املـــرحـــلـــة أن عــلــى عـــاتـــق أنــقــرة 
مهمة إثبات قدرتها على إحــداث فرق في 
مسار األحـــداث فــي ســوريــة، بعد أن باتت 
ــــدرك اســتــحــالــة فــــوز طــرف  كـــل األطــــــراف تـ

واحد من دون اآلخرين.
وفـــي ســيــاق الــتــفــاهــمــات املــعــقــدة إقليميًا 
ودوليًا، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس 
 
ّ
إن شامانوف،  فاديمير  الروسي،  الدوما 
تركيا تقوم بدور الوسيط لتهدئة التوتر 
الــحــاصــل بــن روســيــا والـــواليـــات املتحدة 
ــح، في  ــ ــ األمــيــركــيــة بـــشـــأن ســــوريــــة. وأوضـ
 موسكو 

ّ
إن  ،»1 »روســـيـــا  لــقــنــاة  تــصــريــح 

ــال األطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ ــع حــ ــ تــــتــــواصــــل مــ
)الــــنــــاتــــو( عــــن طـــريـــق تـــركـــيـــا، وتـــتـــواصـــل 
مــع الــجــانــب األمــيــركــي عــبــر رئــاســة أركـــان 
 رئــيــس هيئة األركـــان 

ّ
بـــأن ــاد  البلدين، وأفـ

ينسق  الـــذي  هــو  ــار،  أكـ التركية، خلوصي 
التواصل بن موسكو والحلف.

والــــواضــــح أن أنـــقـــرة تـــحـــاول الــبــقــاء على 
الحياد في التوتر األميركي – الروسي، ال 
البلدين في ملفات  أنها ترتبط مع  سيما 
ــرى، وال  عـــديـــدة، وتــخــتــلــف معهما فــي أخــ
مصلحة لها اليوم في االصطفاف سوريًا 
إلـــى جــانــب أي مــنــهــمــا بــشــكــل كـــامـــل. وقــد 
أظــهــرت األحــــداث أخــيــرا عــجــز أمــيــركــا عن 
شركائها  عــنــد  املــســاومــة«  »حــــدود  إدراك 
تهميشها  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة  ومــنــافــســيــهــا، 
الـــعـــرب فـــي مــعــظــم املـــنـــاطـــق الــعــربــيــة في 
أقامت  التي  السورية  العربية  الجمهورية 
قــواعــد عسكرية فــيــهــا. والـــســـؤال هــنــا عن 
أهدافها  وعــن  واشنطن،  تريده  ما  حقيقة 

في سورية.. ما هي بالضبط؟
)كاتب وإعالمي سوري(

السودان: خرج الوزير الغندور ليعود

مزالق اإلصالح في السعودية

التقارب التركي الروسي... المزعج

الصومال... حملة 
تشويه مغرضة

إقالة غندور ال تشغل 
كثيرًا بال المواطن 

في السودان الذي 
تستغرقه تفاصيل 

الحياة اليومية

ال يمكن لبن سلمان 
االستمرار في 

إصالحاته االقتصادية 
واالجتماعية من 

دون إصالحات 
سياسية

استطاعت تركيا 
جمع المتناقضات 

لتتبدل مواقف 
مختلف األطراف تجاه 

تدخلها في سورية

آراء

معن البياري

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي )إف بي آي( عن مكافأة قدرها مليون 
دوالر أميركي، ملن يقدم معلومات من شأنها السماح بتعقب أثر الصحافي، أوسنت 
الــذي اختفى قبل خمس سنوات في سورية، وتساعد في استرداده آمنا.  تايس، 
ى سالمة الزميل األميركي، وأوبته إلى أسرته، فإن قارئ خبر كهذا، 

ّ
وبعد أن نتمن

فــأي قلة عقل هــذه تجعل جهازا  بــد أن يغشاه أســى كثيف،  الــعــرب، ال  منا نحن 
تــاه،  أثـــره،  املــهــول ملجرد معلوماٍت عــن مــواطــن فقد  املبلغ  حكوميا يخصص هــذا 
املواطن  يتوّرط  إليها.  القدوم  يتحّمل مسؤولية  بلد هو من  مــات، في  ضــاع، ربما 
العربي عندما يقع على خبر الزميل تايس بدهشة رفاعة الطهطاوي في مطلع القرن 
الفرنجة وأحوالنا في بالدنا  أفــرط في مقارنات عقدها بني حال  املاضي، عندما 
العربية الزاهرة، بحسد ليس خافيا في لغة ذلك النهضوي الرائد. وأظننا، بعد أزيد 
من قرن على ما جهر به املبتعث األزهــري في باريس، في البالد العربية نفسها، 
 وأدنى، وإْن نستهلك 

ّ
على األحوال نفسها، وال شطط في القول إننا في أحواٍل أحط

في بالدنا هذه كل أسباب الحداثة ومستجّداتها أوال بأول. أليس استسهال الحروب 
 على استرخاص اإلنسان وحياته؟ 

ّ
األهلية بيننا، بني ناس البلد أنفسهم، يدل

الــخــبــر أعــــاله، أي عـــرض مــلــيــون دوالر ملــن يــقــدم مــعــلــومــات قــّيــمــة عــن صحافي 
أميركي مفقود، واحد من أخبار عجيبة تتوالى من سورية، من جديدها أيضا، أن 
التي تحميه، شغوف بقصف  الروسية  البلد، وبالصواريخ  الحاكم في هذا  النظام 
وتتنّوع،  تسمياتهم  تلتبس  مــن  ضــد  الظافرة  حربه  يخوض  وهــو  املستشفيات، 
الشتات  أحد عواصم  اليرموك،  إرهابيني ومسلحني ومعارضني. وهذا مخيم  بني 
إنهاء  على  منه،  تبقى  مــا  تدمير  على  األســد  قــوات  تعمل  التاريخية،  الفلسطيني 
املخيم كان قيد  األثناء، أجهزت على آخر مستشفى في هذا  كل حياة فيه. وفي 
العمل، وهو مستشفى الهالل األحمر الفلسطيني، بعد أن استهدفه الطيران الحربي 
للنظام الذي يقّدم إنجازا استثنائيا منذ بدأ عدوانه على الشعب والسكان قبل سبع 
سنوات، فاملعلوم أن 489 مستشفى صغيرًا وكبيرًا، حكوميًا وخاصًا، كانت في 
سورية في عام 2011، يقدر أن نحو نصفها تم تدميره في هذه السنوات، وذلك 
في دمشق  وبضاعته،  القرار  أهــل  يتحلى  الــذي  العالي  اإلنساني  الشعور  بفضل 
وموسكو وطــهــران. والــســؤال هنا: هــل مــن منزلة أحــط وأدنـــى مــن ممارسة كهذه 

تسترخص اإلنسان وحياته؟
في  روســيــا  اختبرت  البريطانية،  التايمز  صحيفة  نشرته  متقن،  تقرير  بحسب 
الحرب الدائرة في سورية 150 سالحا ونظاما قتاليا، وأنه أعيد استخدام التكتيكات 
القتالية للقرن العشرين، من القصف املكثف املعروف باسم »سجادة القنابل« إلى 
اليوم.  حــروب  في  استخدامها  إمكان  مــدى  وذلــك الختبار  الكلور،  بغاز  التسميم 
الذي صار ملحوظا  التقرير، روجر بويز، فإن االنخفاض  وبحسب املحرر كاتب 
في أعداد الخسائر البشرية واإلصابات في سورية، يعود إلى أن جماعات املراقبة 
توقفت عن عّد الضحايا، بعد أن تجاوز الرقم املقدر للقتلى نصف مليون. وال يملك 
قــارئ هــذا اإليــجــاز ســوى استفظاع املحنة السورية املهولة، والــســؤال عن أسباب 
هذه »الروح الحربية« الشرسة ودواعيها، ذلك أن القضاء املبرم على أي مجموعات 
التجارب واالخــتــبــارات في  العالم ال تستأهل كــل هــذه  فــي  فــي أي مطرح  إرهابية 
األســد،  بــشــار  أعـــداء  ألــيــس ممكنا مقاتلة  تـــرى،  والــفــتــك.  التمويت  قـــدرات أسلحة 
مساملني أو مسلحني، ثوارا أو إرهابيني، بأساليب و»تكتيكات« عسكرية غير هذه، 
أقل استرخاصا للحياة وقيمتها؟ صحيح إذن أن سورية، في عهد بشار األسد، 
األعــمــى، ولجيوش  اإلرهـــاب  الــزرق من شياطني  للعفاريت  ليست مستباحة فقط 
لتجريب  مختبرا  لتكون  أيضا مستباحة  بل  وفيرة،  وإيرانية  روسية  ومليشيات 
أي عقل  تــرى،  ترويعا.  أكثر  أيها  وأمــضــى،  أشــد  أيها  وتنويعاته،  وأجناسه  القتل 

شيطاني يقيم في رؤوس الحاكمني في دمشق وموسكو وطهران؟

بسمة النسور

على الرغم من إقبال رجاٍل كثيرين على تحسني مظهرهم، مستفيدين من التقنيات 
التجميلية املتقدمة، املقاومة للترهل، من بوتكس وشد، إضافة إلى اللجوء إلى تدخالت 
جراحية كبرى وخطيرة، مثل قص املعدة التي لم تعد حصرا على النساء، غير أن 
التي  والجمال  املــوضــة  كافة ال يخضعون لضغوط صــرعــات  الثقافات  فــي  الــرجــال 
تستعبد معظم النساء، فتستأثر باهتمامهن، مهما بلغن من ثقافة ووعي. وتعاني 
أغلبية النساء من هوس الجمال، يبذلن الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على جمالهن 
والشفاه،  الخدود  وينفخن  بالبوتكس،  دوريــا  وجوههن  يحقّن  بشرتهن،  ونضارة 
وتضخيم  أنوفهن،  وتصغير  وجوههن،  لشد  الــجــراح  ملبضع  بالخضوع  ويغامرن 
أثدائهن. وقد بلغ بهن الهوس حدا دفع موسراٍت منهن إلى كسر ضلوعهن، سعيا 
الكثيفة،  الــرمــوش االصطناعية  مــرفــوعــة. يضعن  إلــى خصور ضــامــرة ومــؤخــرات 
الكبرى قروضا  البنوك  تقدم  أن  مألوفا  بــات  وقــد  الحواجب.  تاتو  أوجــاع  ويحتملن 
سخية من أجل عمليات التجميل التي ال تتوقف عند حد، وتأتي كل يوم بمقترحاٍت 
النساء ما يحلمن به من صفاٍت جمالية حرمن منها، يقدمن بجسارة على  تمنح 
الكاملة في حال  بــارد على تعهد بمسؤوليتهن  بــدم  عن 

ّ
العمليات، ويوق تلك  إجــراء 

حدوث الوفاة، غير آبهاٍت سوى بمواكبة ما تجود به مخيالت أطباء تجميل حققوا 
ثراء فاحشا من جّراء هذا اإلقبال الجنوني. 

والحق أنه ال يمكن لوم هؤالء النساء، فهن في النهاية مجرد ضحايا ماكينة إعالم 
منبوذة  السباق  مــن  تخرج  بــه  تلتزم  ال  مــن  للمرأة،  معينا  نموذجا  تشكل  ضخمة 
ومرفوضة من املجموع. ويبدو األمر أكثر جسامة لدى الفنانات اللواتي يعانني من 
لهاٍث دائم للتفوق، وكسب مزيد من الشهرة والتميز واإلبهار. بطبيعة الحال، ما زالت 
الرجل  عيوب  عن  والتغاضي  بل  والتسامح،  الــرأفــة  تبدي  مكان  كل  في  املجتمعات 
يعيبه  الرجل ال  بأن  التبرير  إلى منطق  ثقافاٌت ذكورية معينة  تتجه  الجمالية، كما 
سوى جيبه، بمعنى إذا كان مقتدرا ماديا، فكل ما عدا ذلك مغفور. ويصّر الرجل، 
أمــهــاٌت، لسن  الجمال. وتبدي  الـــزواج من فتاة فائقة  مهما بلغت درجــة قبحه، على 
فتياٍت  الــزواج من  أبناؤهن في  إذا ما فكر  اعتراضا شديدا  بالضرورة،  حسناوات 
متوسطات الــجــمــال.  قــال لــي أحــد الــظــرفــاء مــن معدومي الــوســامــة: ليست األخــالق 
مشكلة، يمكن اكتسابها مع الوقت. ومن املمكن للزوجة سيئة الطباع واألخــالق أن 
تتحسن وتتربى، لكن الزوجة القبيحة ليست أكثر من مصيبة وقدر فاجع، ال سيما 
إذا لم تتوفر إمكانية مادية إلجراء بعض التصليحات. وكما تعرفني، سيدتي، الرجل 
الزمن،  للنساء في هــذا  أن  بــه.. ال يعرف صديقنا  إلــى وجــه جميل يتصبح  بحاجة 
واملظهر  الــوســامــة  رجالهن  فــي  كــذلــك  فيفترضن  ذائــقــة صعبة،  مــاديــا،  املستقالت 
املقارنات مع نجوم عامليني وعــرب، يتمتعون بمظهر رجولي ال  الرياضي، ويعقدن 
يخلو من فتنة، يبدون اعتناًء فائقا بمظهرهم. ويشكل هؤالء نموذجا وتحديا صعبا 
للرجل املتكئ على مقوالت تراثية، تعفيه من املسؤولية، وتلقي عبء الجمال الثقيل 

على املرأة حصرا. 
مــن هــنــا، تــالحــظ كــثــافــة حــضــور الــشــبــاب فــي الـــنـــوادي الــريــاضــيــة، وشغلهم الــدائــم 
بالخنوثة  إليهم  توجه  التهاماٍت  مكترثني  غير  والجمال،  اللياقة  إلــى  الوصول  على 
أكثر تصالحا  العربي  الشباب  الجديد من  الجيل  بالنساء. ويبدو  وامليوعة والتشبه 
مع فكرة العناية بالجمال الذي يتعّدى االعتناء بلياقة الجسد إلى االعتناء بالبشرة، 
وإجراء عمليات تصغير األنف والحقن بالبوتكس. وثّمة من يتطرف، ويذهب بعيدا، 
طــرق  قــنــوات متخصصة  وتــبــث  بــالــرجــال.  خــاصــة  تجميل  مــســاحــيــق  فيستخدم 
استخدام هذه املستحضرات التي تبرز جمال الوجه. ويتفننون كذلك في تصفيف 
اختراق  على  عامليون  أزيــاء  ويعمل مصممو  العجيبة،  القصات  ويخترعون  الشعر 
الــرجــال.  ليس في هذه الكلمات تحريٌض على مثل هذا  الحاجز النفسي بني أزيــاء 
الرجل واستفزازه، كي ال يتمادى في  األمــر، ولكنها محاولة تحريض  التطرف في 
االطمئنان تجاه املسألة، ألنه أيضا معّرض في أي لحظة للخروج مهزوما مدحورا 

من حلبة السباق املتوحشة املجنونة هذه.

سامح راشد

كشفت واشنطن عن مشاورات تجري مع أطراف عربية، لبحث فكرة إرسال قوات 
إلى سورية. وبينما يقترب املشهد من تبلور سورية جديدة، تستمر الواليات املتحدة 
األميركية في سياسة ترتيب األوضاع وإدارة األزمة عبر أطراف أخرى. تركت روسيا 
تتدخل للقيام بمهمة ضرب الجماعات املسلحة. وضغطت على تركيا لتساهم في 
الــشــرق. وتــتــرك إلسرائيل مهمة  إلــى  الــدواعــش، وزحــزحــة مناطق نفوذهم  تحجيم 
والتسليحي  االستراتيجي  التمركز  نقاط  نقل  أو  الــلــه،  حــزب  تقوية  مــن  إيـــران  منع 
للوكالء  والسماح  التفويضات  في سياسة  واســتــمــرارًا  لبنان.  إلــى جنوب  اإليــرانــي 
والفرقاء بلعب الدور املالئم لكل منهم، والذي يلبي مصالحه أيضًا، تستعد واشنطن 
لتشكيل املرحلة التالية، مرحلة ترتيب الوضع النهائي أو شبه النهائي في سورية. 
ليس بالضرورة وفقًا لرغبات وتصورات أميركية منفردة، وإنما في ضوء مواقف 
األطراف األخرى وتحركاتها، وما ستسفر عنه الضغوط واملساومات الجارية حاليًا. 
وهنا تأتي إمكانية االستعانة باألصدقاء واألطراف األخرى التي كانت أدوارها غير 
مرغوب فيها أو مؤجلة.  املعنّي هنا تحديدًا، العرب الذين كانوا مستبعدين من امللف 
السوري. وطاملا حاولوا، من دون جدوى، االضطالع بدور فاعل في األزمة السورية 
ر أن جامعة الدول العربية تحّركت، في بدايات األزمة، 

ّ
من بدايتها. ولعل القارئ يتذك

أنه  غير  العربي،  التاريخ  في  نوعها  من  األولــى  كانت  عــرب،  مراقبني  بعثة  وشكلت 
تم إفشالها وإنهاء مهمتها بأيٍد عربية أيضًا. األمر الذي أفسح املجال واسعًا أمام 
التدخالت غير العربية، سواء اإلقليمية أو العاملية. ومع نزوع األزمة نحو العسكرة، 
وتحّول الثورة السلمية إلى حرب شاملة، فقد العرب فرص التدخل والتأثير املباشر. 

واكتفت دول عربية بدعم جماعات املعارضة، وبعضها اآلخر بدعم نظام بشار.
ولعب دور مرسوم ومحّدد  العلني،  املباشر  التدخل  إلى  العرب مدعوين  اآلن صار 
اإلطار واألهداف. من وجهة نظر واشنطن، تحتاج الخريطة السورية الجديدة إلى دور 
عسكري في بعض املناطق، لضمان عدم تمّدد أطراف بعينها في الداخل السوري. 
لها املباشر على مضض، في مقابل تبديل 

ّ
خصوصًا تركيا التي قبلت واشنطن تدخ

املوقف التركي من بقاء األسد. لكن انعدام الثقة بني أنقرة وواشنطن يدعو إلى ضرورة 
وجود طرف ثالث، ليكون بمثابة عازل ومحجم للتوسع التركي املحتمل، وليس فقط 
يستهدف  ال  أميركيًا  املأمول  العربي  الــدور  لكن  الجديدة.  الخريطة  لتثبيت  ضامنا 
تركيا وحــدهــا، بــل إنــهــا ليست الــهــدف األســــاس. فــاألهــم هــو منع إيـــران مــن وصل 
نفوذها في العراق بأذرعها في لبنان، عبر سورية. فال يكتمل »الهالل الشيعي« الذي 
تحّدث عنه العاهل األردني، عبد الله الثاني، قبل سنوات.  ثّمة مهمة أخرى للحضور 
العربي العسكري املنتظر في سورية، وهو التعامل املباشر مع الجماعات املسلحة، 
سواء باالحتواء أو املواجهة. وهنا يمكن فهم ملاذا سمحت واشنطن بخروج عناصر 
»داعش« وفصائل جهادية مسلحة أخرى من مناطق نفوذها، وترحيلها جهة الشرق 
تحت سمع جميع األطراف وبصرها وحمايتها.  لتتجمع تلك العناصر من مختلف 
الفصائل في نطاق جغرافي واحد، ثم يقع عبء إغالقه وتطويقه على القوة العربية 
التي ستوجد في هذا النطاق أو في محيطه. ليصير الوضع، في النهاية، تصديا عربيا 

إليران، وتصديا عربيا أيضًا لجماعات املعارضة املسلحة. 
ولصعوبة االعتماد على العرب وحدهم في التصدي لتركيا، بحكم تباين العالقات 
سورية  قــوات  بتقوية  حاليًا  واشنطن  تقوم  والتنافر،  التقارب  بني  العربية  التركية 
العربية  القوة  الديمقراطية )الكردية( لتلعب دور حائط الصد أمام أنقرة، إذا لم تقم 
بهذه املهمة كما يجب. لتصبح تركيا أمــام خط دفــاع مــزدوج كــردي وعربي، يحول 
ل عربي 

ّ
 من تدخ

ً
دون تمّدد تركيا أكثر مما يجب.  املسكوت عنه في ذلك كله، أنه بدال

املطلوب جــزءًا من  العربي  التدخل  الــســوري، صــار  الشعب  أو حماية  إلزاحــة بشار 
أميركي. وشرق  سورية جديدة، بشار باق فيها ومحصن بحماية روسية ورضــا 
 
ً
أوسط جديد، إسرائيل ستزداد فيه حصانة وحماية، ضد إيران وضد تركيا، فضال

عن الجماعات املسلحة.

أسئلة من سورية عبء الجمال الثقيل

لماذا قوات عربية في سورية؟
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ضاقــت تلــك التي رحبت، ونعني الحياة، فيما 
عجــزت  فهــل  املــوت،  فلســفة  دائــرة  اتســعت 
األمــة وفقهاؤهــا وقادتهــا عــن إخفــاء العيوب 
املعرفيــة  والتشــوهات  والجســدية  الفكريــة 

بشأن مفهوم الحياة ومقوماتها؟ 
وهــل ضاقــت املفاهيم بشــان الرباط والجهاد 

لتنحصر في املوت؟ 
ولــم لــم تتلبســنا نزعــة صناعة الحيــاة كوجه 

للجهاد والعبادة؟
تصــارع الفكــر في رأســي، وتكاثرت األســئلة 
فــي  تشــكيكًا  وليــس  فيــه،  نحــن  مــا  بشــان 
حقنــا فــي تقريــر مصيرنــا كعــرف قانونــي 
علــى  االحتــال  وجــود  فــي  البــن  والباطــل 
دولــة  لــه  يكــون  أن  يمكــن  ال  والــذي  أرضنــا، 
وإنمــا  الشــرعية،  النصــوص  بوضــوح  فقــط 
انطاقــًا مــن القانــون الدولي الذي أبرز حاالت 
تكوين الدول، والتي تلخصت في االستقال، 

االنفصال، التفكك، الوحدة. 
لكنــي أتســاءل: هــل نحــن قــدر قادتنــا أم أنهــم 
قدرنا الذي جثم على أرواحنا، يأبى االنفكاك 

حتى خاصنا؟
بعيــدًا عــن الواقــع وهاميــة تعريــف الشــرعية 
وممارســة  والقبــول  االزدواجيــة  حيــث  مــن 
أن  علــى  االجتمــاع  علمــاء  أجمــع  الســلطة، 
التقاليــد،  فــي  تتمثــل  الشــرعية  مصــادر 
والعقانيــة  )الكاريزمــا(،  امللهمــة  الزعامــة 
للنظــام  الحامــل  التاريــخ  وتتبعــت  القانونيــة، 
السياســي العربي منذ الخمســينات، فوجدت 

أن الشرعية السياسية ألغلب األنظمة العربية 
قــد تآكلــت لســبب واضــح وجلــي، هــو وهــم 
العدالــة االجتماعيــة والفشــل الذريع في حفظ 
كرامــة اإلنســان، وتحقيــق قيــم الديمقراطيــة 

واملشاركة السياسية.
وإنقــاذ  السياســية،  للحركــة  فعــل  وكــرد 
األنظمــة  لبعــض  املتهاونــة  الشــرعية 
تــم  الحاكمــة،  الحزبيــة  واإليديولوجيــات 
تطبيــق ثــاث إســتراتيجيات علــى املســتوى 
الشــعبي، أبقت الناس في صراع دائم، تمثلت 
بالتعدديــة  الوهمــي  القبــول  إلــى  النــزوع  فــي: 
عــن  الضغــط  لتخفيــف  املقيــدة  السياســية 
النظام السياسي، وإتاحة الفرصة للمعارضة 
ألن تعبــر عــن نفســها في حــدود الدائرة التي 
ال تقبــل تــداول الســلطة، وفــي ممارســة القمع 
املباشــر ضد الحريات والحقوق، وعدم قبول 
اآلخــر، وفــي تمثيــل القيــادة، وهــو بيــع الوهــم 
الوطنــي والحفــاظ علــى الثوابــت والحقوق من 
خال الخطابات واإلرث السياســي، وتســوير 
املصالــح بــأن القيادة الحالية هي التي ال بديل 

عنها.
ولعــل هــذه اإلســتراتيجيات أدت إلــى شــيوع 
الامباالة السياســية بن الجماهير املقموعة، 
الوطنــي  واالنفصــام  الفكريــة،  والتناقضــات 
مقــدرات  فيــه  أصبحــت  الــذي  الحــد  إلــى 
للفقــراء  والوطنيــة  الحاكمــة  للســلطة  الوطــن 

والضعفاء.
تحولــت  التــي  النقطــة  إلــى  بالتفكيــر  وعــدت 

عندهــا للبحــث، هــل نحــن قــدر قادتنــا أم هــم 
قدرنــا؟ فعــدت إلــى النبش بن الورق، ألرى ما 
إن تتحقــق مقومــات الحاكــم فينــا أم ال، ولــم 
أبعــد فــي النبــش عمــا جــاءت بــه تعاليــم الدين 
اإلســامي، فوجــدت أن: الحاكــم مســؤول عن 
رعايــة املحكومــن، وذلــك بجلــب املصالــح لهم 
سياســتهم،  وحســن  عنهــم،  املفاســد  ودرء 
ويدخــل فــي ذلــك رعايــة الحقــوق، وأن الحاكم 
وأن  املحكومــن،  بــن  العــدل  عــن  مســؤول 
الحاكم مسؤول عن الرفق بالرعية وتوصيل 
الحقــوق إلــى أصحابهــا مــن دون أن يطالبــوا 
بهــا، وعــدم معاقبــة أحــد بالظــن وترويعــه أو 
اإلساءة إلى سمعته، وأن الحاكم مسؤول عن 
فتح بابه أمام أصحاب الحاجات، سواء كانت 

مطالبة بحق أم مرتبطة برفع ظلم.
ولــم أكمــل، ألنــي عرفــت اإلجابــة، ناهيــك عمــا 
زاد الفقــه فيــه مــن ضرورة استشــارة الحاكم 
وزراءه وأعوانــه الذيــن أوجــب الشــرع حســن 
بإخــاص  إلزامهــم  وضــرورة  اختيارهــم، 

العمل والنية.
وعليه، وبرؤية الكاتب املواطن أدعو إلى رفض 
الشــرعية  أيــة معاييــر ثابتــة ملفاهيــم  وجــود 
السياســة،  والتنظيمــات  األحــزاب  ووطنيــة 
فمــا يفــرض ثبــات هــذه املصطلحــات، هــو مــا 
وعدالتهــم  النــاس  لحيــاة  أصحابهــا  يقدمــه 

االجتماعية، ال ملوتهم أو ما بعد موتهم.
محمود عبد المجيد عساف 
)فلسطين(

الجريمة ظاهرة اجتماعية، فا يوجد مجتمع 
يخلــو منهــا، مهمــا بلغ من الرقــي والحضارة، 
فتنــازع املصالــح قد يفضي فــي أحيان كثيرة 
إلــى مخالفــة القانون، وتــزداد هذه األمور حدة 
الحــاد  العــام والصــراع السياســي  النــزاع  فــي 
تنشــغل،  أو  الدولــة  تغيــب  حيــث  والحــروب، 
ليكونــوا  فرصتهــم،  النفــوس  ليجــد ضعفــاء 
في مواقع مســؤولية يســتغلونها ليمارســون 

هوايتهم الشاذة.
الجريمة خطر يهدد املجتمع والوطن، ونســبة 
هــذا الخطــر تعتمــد علــى مســتوى وعــي هــذا 
املجتمــع والتعامــل مــع الجريمــة. واملجتمعــات 
الحية ترفض الجريمة واالنتهاكات وتتصدى 
وثقافيــة،  واجتماعيــة  سياســية  نخــب  لهــا. 
توحدهــم ضمائرهــم وعقولهــم للحفــاظ علــى 
الســلم االجتماعــي، والحــد من نســبة الجريمة 
واالنتهــاك مــا أمكنها ذلك، تتوحد الجهود في 

سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل.
الخطــر األكبــر عندمــا تجد من يبــرر للجريمة 
واالنتهــاك مــن املثقفــن أو السياســين ودعــاة 
التنويــر والفضيلــة، عندمــا تصمــت املنابــر و 
تتغاضى عّما يدور في املجتمع، عندما يفتقد 
املجتمــع التوجيــه والتنوير والتصدي للجرائم 

واالنتهاكات فكريا وثقافيا وسياسيا.
قــد نختلــف علــى كثيــر مــن أمــور السياســة، 
وضمائرنــا  عقولنــا  توحدنــا  أن  ويفتــرض 
وأخاقياتنا في مواجهة الجريمة واالنتهاك.

هناك رســائل أرســلها بعضهم ناقوس خطر 

يهدد املجتمع، أشــار فيها إلى تفســخ أخاقي 
وانتهــاك  اغتصــاب  عمليــات  وإلــى  يتراكــم، 
فــي البلــد، رســائل لــم تجــد جديــة ووعــي فــي 

التعاطي معها بإيجابية.
تمــر  ال  املتحضــرة،  العالــم  مجتمعــات  فــي 
وتمعــن  تفحــص  دون  مــن  وورادة  شــاردة 
مهني علمي في حقيقتها، غير أن املجتمعات 
املتعصبــة التــي تتعصــب لانتمــاء الصغيــر، 
علــى  واملكــون،  والحــزب  واملنطقــة  للطائفــة 
واملجتمــع،  الوطــن  الكبيــر  االنتمــاء  حســاب 

تكون األمور منذرة بالسوء.
حــدوث  إلــى  دائمــا  الدوليــة  املنظمــات  تشــير 
اليمنــي،  انتهــاكات جســيمة بحــق مجتمعنــا 
كانــت تمــر مــرور الكــرام، نتيجــة عــدم تمكــن 
الدولــة مــن أداء مهمتهــا، مــا يشــير بوضــوح 
إلــى هويــة مــن يعيــق أداء الدولــة علــى األرض، 
ويتصــدى لتفعيــل مؤسســاتها. وجديــد هذه 
االنتهــاكات كان بحــق مخيم لألفارقة، إذ كان 
التجاوب والتعاطي سريعا من وزير الداخلية، 
والتحقيــق  املتهمــن  علــى  القبــض  بتوجيــه 

ومعهم وتقديمهم للقضاء.
هنــاك فــرق بــن الدولــة والادولــة، حيــث تجــد 
من يدافع عن املجرمن، ويحاول طمس معالم 
الجريمــة مــن دون أن يشــير، ال مــن قريــب أو 
بعيــد، إلــى ضــرورة التحقيــق لكشــف حقيقــة 
واإلنصــاف  والعــدل  االنتهــاك  ومابســات 

للضحايا.
أحمد ناصر حميدان )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

محمد أحمد بنّيس

األزمــات  أعقــد  مــن  الســورية  األزمــة  باتــت 
الدولية التي عرفها العالم منذ نهاية الحرب 
كلفتهــا  بســب  فقــط  ليــس  الثانيــة،  العامليــة 
الباهظــة،  والنفســية  واالقتصاديــة  البشــرية 
ولكــن، أيضــا، بســبب تزايــد حدة االســتقطاب 

الدولي بشأنها، بشكل غير مسبوق، ربما.
ترامــب،  دونالــد  األميركــي،  الرئيــس  أعلــن 
أخيــرا، أنــه سيســحب قواتــه مــن ســورية. بعد 
أيــام، جــاءت القمة الروســية اإليرانية التركية 
تفتــح  قــد  أنهــا  بعضهــم  فتوقــع  أنقــرة،  فــي 
انطالقــا  معينــة،  تفاهمــات  اتجــاه  فــي  أفقــا 
فــي  التــي اســتجّدت  امليدانيــة  املتغيــرات  مــن 
عفريــن والغوطــة الشــرقية، مــا يشــكل مدخــال 
نحو تسويٍة معينٍة تضع حدا ملأساة الشعب 
ــر ذلــك بعــد قصــف 

ّ
الســوري. ســرعان مــا تبخ

قوات األسد مدينة دوما بالسالح الكيميائي، 
 بحق 

ً
فــي واحــدٍة مــن أكثــر عملياتها وحشــية

املدنيني األبرياء. 
لم يتأخر رد الغرب طويال، فبعد فشل مجلس 
األمن في إصدار قرار دولي، نتيجة االنقســام 
األميركــي  التحالــف  وّجــه  الروســي،  الغربــي 
 
ً
عســكرية  

ً
ضربــة الفرنســي  البريطانــي 

 علــى مواقــع لنظــام األســد، في رســالة 
ً
خاطفــة

الصــراع  دالالت  إلــى  دومــا  واقعــة  تتجــاوز 
الروســي األميركــي فــي املنطقــة. يعــود ترامب 

عمار ديوب

تتضمــن املمانعــة معنى محّددًا، فهي تشــير 
إلــى انعــدام حالــة الحــرب أو الســلم؛ إذن هــي 
بــني بــني. ســيرورة الواقــع تقــول إن نتيجــة 
وربمــا  الكامــل،  الســلم  حالــة  هــي  كلــه  ذلــك 
هنــاك مضامــني تتطلب زمنًا للكشــف عنها، 
وتبــدأ بمنــع كل نشــاط مقــاوم علــى الحدود 
مــع دولــة الكيــان الصهيونــي. ضبطــت هــذه 
ســورية،  فــي  سياســي  نشــاط  كل  الحالــة 
عــن  الخــروج  مســموحًا  ليــس  وبالتالــي 
الشــمولية أبــدا، وليــس مــن حــٍق لســوريِّ أو 
فلســطيني بأكثــر ممــا يقــّرر نظــام املمانعــة 
والء  يقتضــي  هــذا  النظــام  اســتمرار  هــذا. 
مطلقــًا، أو إفنــاًء مطلقــًا؛ وهي صفته املطلقة 

منذ استقّر بعد الحركة التصحيحية.
ال يســمح النظــام هــذا بــأي تهديــٍد ملصيــره، 
لخطورتــه،  وفقــًا  التهديــد  مــع  ويتعامــل 
وليــس مــن رادع يرتــدع بــه؛ فعلــى مشــرحته 
يضع كل أساليب إخضاع الكائنات املسماة 
الــدول املتقدمــة أيضــًا ليســت لديهــا  بشــرًا. 
مشــكلة مــع تلــك األســاليب، شــريطة توافــق 
النظام مع سياســاتها العاملية. يؤكد تاريخ 
ذلــك،  الســبعينيات  منــذ  الســوري  النظــام 
بخصــوص  عقــدت  التــي  الصفقــات  وكذلــك 
السالح الكيميائي منذ 2013، وإلى الضربة 

الثالثية التأديبية األسبوع املاضي.
لــم تكــن مدينــة أو بلــدة أو قريــة أو حــي فــي 
سورية بمنأى عن األساليب أعاله؛ وشكلت 
تحــٍد  حالــة  أكبــر   2011 الشــعبية  الثــورة 

اليــوم ليؤكــد عــزم بــالده علــى ســحب قواتهــا 
مــن ســورية، مــا يعيــد إلــى الواجهــة طبيعــة 
حيــال  املتبعــة  األميركيــة  االســتراتيجية 
عليــه  يحيــل  بمــا  الســوري،  امللــف  تعقيــدات 
الفاعلــني  بــني  محتملــٍة  انقســاماٍت  مــن  ذلــك 
املعنيني بتشــكيل الخطوط الكبرى للسياسة 

األميركية إزاء منطقة الشرق األوسط.
فــي  املتواصلــة  التجاذبــات  كانــت  وإذا 
املصالــح  طبيعــة  إلــى  تعــود  الســوري  امللــف 
النفــوذ  علــى  والصــراع  الجيوســتراتيجية، 
قــد  اآلخــر  فــإن وجههــا  املنطقــة،  فــي  والقــوة 
قــرار  غيــر  للســوريني  بالنســبة  يعنــي  ال 
واملتاجــرة  مأســاتهم،  بإطالــة  واضــح  دولــي 
والطائفيــة  السياســية  بتناقضاتهــا 

واإلنسانية الثاوية في مختلف فصولها. 
لم تفلح عمليات التقتيل والتدمير والتهجير 
املتواصلة منذ سبعة أعوام في دفع الفاعلني 
 

ٍّ
حــل عــن  البحــث  إلــى  والدوليــني  اإلقليميــني 
يردع النظام السوري وحلفاءه عن االستمرار 

في ›‹ملحمة‹‹ الدم والنار هاته.
مــن هنــا، ال ُيتوقــع أن تفــرز الضربــة الغربيــة 
علــى  واإلنســانية  السياســية  امتداداتهــا 
لهــا  يكــون  لــن  أنــه  كمــا  الســورية،  الســاحة 
كبيــر األثــر فــي ردع قــوات النظــام عــن اإليغال 
فــي اقتــراف مزيــد مــن الجرائــم بحــق املدنيــني 

السوريني.
حــدود  إلــى  مؤثــرة،  الضربــة  هــذه  تبــدو  ال 

للنظــام؛ فــكان رده أمنيــًا عســكريًا بامتيــاز. 
تدّرجت املمانعة بمحاولة إخضاع الشــعب، 
التــي  الســالح  أصنــاف  كل  واســتخدام 
كانــت  التهجيــر  سياســة  لكــن  تمتلكهــا، 
الجديــدة بتاريخهــا، واألســوأ على اإلطالق. 
ربمــا هــي فكــرة تخــّص السياســة اإليرانيــة 
فــي ســورية، لكنهــا أيضــًا سياســة روســية، 
النظــام  أيضــًا سياســة  هــي  األحــوال  وبــكل 
القمــع والشــمولية جميعهــا  أنظمــة  نفســه. 
تمارس ذلك حينما تتهّدد بالزوال، والنظام 
فــي  يســقط  أن  وكاد  بذلــك،  ُهــّدد  الســوري 
العامــني 2012 و2015، وبالتالــي ليــس أقــل 
والقتــل  والتدميــر  بالتهجيــر  االنتقــام  مــن 
االعتقــال  إخضاعيــة.  عقابيــة  أســاليب 
والسجن ممارسات طبيعية لنظام املمانعة 

والشمولية.
كانــت الثــورة هــذه امتحانــه األكبــر، فهو إّما 
أن يخرج ســاملًا أو يســقط كما طالب الشعب 
حينمــا اشــتدت ثورتــه، واشــتد قمعــه، بعــد 
األشــهر األولى من مــارس/آذار 2011. مخيم 
ســس 1957 وســمي عاصمة 

ُ
اليرمــوك الــذي أ

الشــتات الفلســطيني عايــش ذلــك، لكنــه كان 
فــي  للشــعب  انضــم  أي  بامتيــاز،  ســوريًا 
مــن عقابــه بشــكل  بــد  ثورتــه؛ وهنــا كان ال 
! ُحوصــر املخيــم حتــى هلــك مــن أهلــِه  أشــدٍّ
باملجاعة أكثر من مائتي شــخص في 2012، 
وتنظيــم  النصــرة  بجبهــة  عوقــب  والحقــًا 

الدولة اإلسالمية )داعش(. 
فتــح هــذا املخيــم أبوابــه في 2011 الســتقبال 
والحقــًا  املجــاورة،  املناطــق  مــن  املالحقــني 

جيــدا،  اإلدارة،  هــذه  ــدرك 
ُ
ت كمــا  الصهيونــي. 

مــن  يســير  غيــر  بجــزء  يمســكون  الــروس  أن 
كبيــر،  بشــكل  ويتحكمــون،  األزمــة،  أوراق 
ألداء  والسياســية  العســكرية  املخرجــات  فــي 

النظام السوري. 
ولذلك، لم يكن هدف الضربة التي نفذتها مع 
حليفتْيهــا بريطانيــا وفرنســا إســقاط نظــام 
بقــدر  الســوريني،  ملعانــاة  حــد  ووقــف  األســد 
مــا كان إربــاَك حســابات موســكو، خصوصــا 
إيــران التي يشــكل تنامــي نفوذها في املنطقة 
مصدر قلق وإزعاج لواشــنطن وحلفائها في 

إسرائيل والخليج.
نيتــه  عــن  مجــددا،  ترامــب،  حديــث  يعــدو  ال 
إلــى  ســحب قواتــه مــن ســورية كونــه رســالة 
عليهــم  بــأن  مفادهــا  الخليــج،  فــي  حلفائــه 
تحّمــل كلفــة الوجــود العســكري األميركي في 
ســورية، وأن ســحب هذه القوات يمثل عنصر 

بــني  املتصاعــد  التوتــر  تخفيــف  سياســة 
تصعيــد  هنــاك  حيــث  وإيــران،  إســرائيل 
كبيــر بينهمــا، وال ســيما بعــد قصف األولى 
والضميــر؛  والتيفــور  الشــعيرات  مطــارات 
تدمير رمزية مخيم اليرموك مهم إلسرائيل.
تاريخيــًا،  الفلســطينية  الحركــة  مركــز  هــو 
وفيــه أكبــر تجمــع فلســطيني، وفيــه مقــّرات 
لكل هذه الحركة، وفيه مقبرة شهداء الثورة 
الفلســطينية املســتمرة، وأكبــر خزان بشــري 
للمقاتلني ضد إسرائيل. عدا ذلك هو مدينة 
كاملة، وفيه حركة ثقافية وتجارية نشيطة، 
الفلســطينيني،  مــن  أكثــر  الســوريون  وفيــه 
وكذلك كان منطقة آمنة ملعارضني ســوريني 
النظــام  ــل 

ّ
تدخ عــن   

َ
عصيــا وظــل  كثيريــن، 

الســوري بشــكل ســلس، بعكــس بقيــة املــدن 
السورية واملخيمات.

نظــام املمانعــة هذا، وهــو يجتث منطقة تلو 
األخرى في محيط العاصمة، يرّسخ تبعيته 
لــكل مــن الــروس وإيــران، وهنــاك مــن يرى أن 

انفراج بالنسبة إليران التي تراها السعودية 
وإسرائيل أساس املشكلة في املنطقة، هذا من 
 علــى 

ً
دون إغفــال أن واشــنطن تبــدو حريصــة

عدم تكرار أخطائها في أفغانســتان والعراق، 
فــض تدخالتهــا هناك إال إلى مزيد من 

ُ
إذ لــم ت

الفوضــى والدمــار وتنامــي قــوة التنظيمــات 
الجهادية والتكفيرية.

›‹تبتلــع‹‹  أن  ُيتوقــع  ال  نفســه،  الســياق  فــي 
لهــا  غربيــة  إهانــة  اعتبرتهــا  مــا  روســيا 
علــى قــدر كبيــر مــن الداللــة، ولــن يكــون ردهــا 
رؤيتهــا  تحكــم  التــي  االســتراتيجية  خــارج 
لوجودهــا العســكري فــي ســورية. وبالنســبة 
فرضــه  عــن  يتــردد  فمــا  األوروبــي،  لالتحــاد 
عقوبــات جديــدة علــى نظــام األســد يجــب أن 
ُيقــرأ ضمــن هــذا االســتقطاب الدولــي، والــذي 
أبرزت األحداث أن االتحاد يكاد يكون الحلقة 
األزمــة  انــدالع  منــذ  مجرياتــه  فــي  األضعــف 
تكــون واقعــة قصــف دومــا  الســورية. وربمــا 
›‹فرصــة‹‹ لألوروبيــني  الكيميائــي  بالســالح 
هــذه  تجاذبــات  داخــل  قــدم  موطــئ  إليجــاد 
تحــاول  فرنســا  أن  يبــدو  مــا  وهــو  األزمــة، 

االضطالع به حاليا.
االســتقطابات  هــذه  تعمــل  ال  املحصلــة،  فــي 
وتحويــل  الســورية،  املأســاة  تغذيــة  علــى  إال 
فصولهــا املختلفــة إلــى روافــد ملعــادالت القوة 

والنفوذ واملصالح في املنطقة.
)كاتب مغربي(

للتدميــر  ممنهجــة  عمليــة  هــو  يحصــل  مــا 
مســتوطنات  بنــاء  أجــل  مــن  والتهجيــر 
وتفكيــك  الســكان،  الســتبدال  »شــيعية« 
املعاديــة  الكبــرى  الســكانية  التجمعــات 
للنظــام وفقــًا لنظريــة »الشــعب املتجانــس« 
والقاضــي   ،2018 لعــام   10 رقــم  والقــرار 
املحيطــة  العشــوائية  املناطــق  بتنظيــم 
بدمشــق ضمــن وحــدات إداريــة وإخضاعها، 
وبذلــك يأتــي تدميــر املخيــم وأحيــاء جوبــر 
والحجر األسود والتضامن ومناطق كثيرة 
ضمــن مخطــط لإلجهــاز الكامــل علــى حيــاة 
تابعــة  مافيــات  لصالــح  الســكان،  ماليــني 
للنظام، والتي ستقيم عليها مناطق سكنية 
ومشــاريع تجاريــة غاليــة الثمــن، ولــن يكون 
الســكان األصليــون مــن مســتهلكيها؛ إذًا ال 
بــد مــن تهجيرهــم وقتلهــم وتدميــر بلداتهــم 

القديمة واملفقرة »الثائرة«.
ممنهجــة  سياســية  والتدميــر  التهجيــر 
املناطــق  أن  أي  الشــعبية،  الثــورة  الجتثــاث 
ْر ظلت كما هي، مع إخضاع أكبر 

ُ
التي لم تث

والرماديــني  املــواالة  »مناطــق«  كحــال  لهــا 
فــي كل ســورية؛ وهــذا نقــاش لــن يتوقــف إال 
بعــودة األهالــي إلــى بلداتهــم، وهــذا مرتبــط 
بحل سياسي، تقول األحداث إنه لن ينصف 
أهــل الثــورة، وبالتالي ليس من عودٍة قريبة 

للسوريني املهجرين.
التدميــر  اآلن  ســورية  مشــكلة  تعــد  لــم 
االحتــالالت  وكذلــك  بــل  فقــط،  والتهجيــر 

املتعددة.
)كاتب سوري(

ومآلهــا،  األزمــة  ســيرورة  علــى  اللحظــة، 
داللــة  وأكثرهــا  أبســطها  كثيــرة،  ألســباب 
أن  تقتضــي  املتحــدة  الواليــات  مصلحــة  أن 
تظــل نيــران هــذه الحــرب مشــتعلة، علــى األقل 
يمثلــه  الــذي  الجديــد  لالصطفــاف  بالنســبة 
اإلســرائيلي  الســعودي  األميركــي  املحــوُر 
املوجــه ضــد إيــران، أبــرز الفاعلــني اإلقليميــني 

في امللف السوري. 
الغربيــة  البلــدان  أن  إغفــال  دون  مــن  هــذا 
تمتلــك  ال  الضربــة  هــذه  شــنت  التــي  الثالثــة 
اســتراتيجية موحدة للتعاطي مع هذا امللف، 

بكل تعقيداته امليدانية والسياسية.
ال يهــم الغــرب أن تضــع هــذه الحــرب أوزارهــا، 
وتنتهــي معهــا معانــاة الســوريني مــع القتــل 
ال  يومــي،  شــبه  بشــكل  املتفجــرة  بالبراميــل 
 

َ
ل يهمــه أن يتخلصــوا مــن نظــام وحشــي َحــوَّ
والديمقراطيــة  الحريــة  صــوب  تطلعاتهــم 
 
ُ
والكرامة إلى مأساة بال نهاية. يهمه الحفاظ
علــى مصالحــه االقتصاديــة واالســتراتيجية 
دونمــا  والقــارات،  للحــدود  العابــرة  الكبــرى 
نحــو  املنطقــة  شــعوب  لتطلعــات  اكتــراث 

التغيير.
وعيدهــا  األميركيــة  اإلدارة  تنفيــذ  ينــدرج 
بضرب مواقع النظام الســوري، ال محالة، في 
ســياق اإلســهام فــي إطالــة هذه املأســاة، حتى 
تتمّكن من استخالص عائدها االستراتيجي 
الــذي يصــب، في النهاية، فــي مصلحة الكيان 

أســس  وبذلــك  إليــه.  الثــورة  انتقلــت 
مــن  أبــدًا  تــزول  ال   

ً
رابطــة الفلســطينيون 

شــيئًا  األمــر  فــي  يغيــر  وال  ســورية،  تاريــخ 
أغلبيــة  وتهجيــر  بأكملــه،  املخيــم  تدميــر 

الفلسطينيني إلى جهات األرض.
ليس النظام وإيران وروسيا هم فقط من لم 
يرأفوا بأهالي عاصمة الشــتات، وبمهجري 
نكبتــي 1948 و1967 وســواهما، بــل وحتــى 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  فصائــل 
اإلســالمي  والجهــاد  حمــاس  وحركتــا 
صمتــوا، وكانت محاوالتهم لتحييد املخيم 
تركــوا  أنهــم  الحقيقــة  بالكامــل.  محبطــة 
املخيــم وفلســطينيي ســورية ملصيــر أهالــي 

سورية، أي ملا ذكرناه أعاله.
املمانعة التي ترفع شــعار فلســطني كقضية 
 الشعب بذلك، وأنها مقاومة، 

ّ
مركزية، وتبتز

 أو ترحــم، بــل إن تدميرهــا مخيــم 
َ
لــم تتــوان

اليرمــوك ال يســتند إلــى أيــة حجــة واقعيــة، 
فاملخيــم وحيــا الحجــر األســود والتضامــن 
املقاتلــني  عــدد  مــن حيــث  مناطــق هامشــية 
فيهــا، و»داعــش« مكروهــة مــن كل الفصائــل 
اإلسالمية وغير اإلسالمية الرافضة للنظام. 
وبمعــاداة  الغوطــة،  مســلحي  كل  وبخــروج 
فصائل بلدات الجنوب »داعش«، تصبح أية 
حجــة لتدميــر املخيــم الغيــة. نعــم، يســتطيع 
النظام استعادة املخيم بقوات محدودٍة، بل 
إن بمقــدوره عقــد اتفاقيــة إلخــراج »داعــش«، 
القلمــون  داعــش  مــع  اتفاقيتــه  حــال  كمــا 

الغربي من قبل. 
ضمــن  التدميــر  مبــّررات  تســّجل  وربمــا 

قرار دولّي بإطالة المأساة السورية

عندما تدّمر الممانعة مخيم اليرموك

األزمة السورية من 
أعقد األزمات الدولية 
في العالم منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية

يجتث نظام 
الممانعة منطقة 

تلو األخرى في محيط 
دمشق ويرّسخ تبعيته 
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صنعاء ـ العربي الجديد

يتركوننــا  )ال  حالنــا  يخلولنــاش  »مــا 
وســخًا  كالمــًا  أســمع  يــوم،  كل  وشــأننا(. 
وبعضهم يمّدون أيديهم علينا في الشارع«. 
تشــكو فاطمــة )27 عامــًا( مــن اإلســاءات التــي تتعّرض 
لهــا فــي أثنــاء تنظيــف أحــد أحيــاء شــمالي صنعــاء، 
وهي تنظر إلى كومة من النفايات وتمســك مكنســتها 

وكيسًا مخصصًا لجمع العلب البالستيكية.
النظافــة،  مجــال  فــي  العامــالت  النســاء  وتتعــّرض 
 مــن فئة املهّمشــني أصحاب البشــرة الســوداء أو 

ّ
وهــن

تعمــل  املثــال،  ســبيل  علــى  لطيفــة   .
ّ
عملهــن أماكــن 

مســاء فــي أحــد املرافــق الخاصــة إلــى جانــب عملهــا 
هــا تتعــرض 

ّ
الصباحــي فــي الشــارع، وتشــكو مــن أن

املرفــق  فــي  العاملــني  قبــل  مــن  ملضايقــات وتحــّرش 
»العربــي  لـ ومــن املواطنــني الذيــن يقصدونــه. تقــول 
املشــرفني  قبــل  مــن  تنتهــك  »حقوقنــا   

ّ
إن الجديــد« 

 إلــى الفصــل مــن العمــل 
َ
علينــا، وكثيــرات يتعّرضــن

واملرضعــات  املتزوجــات  ســّيما  ال  تافهــة،  ألســباب 
، مــن دون مراعــاة الجانــب اإلنســاني«. تضيف 

ّ
منهــن

معنــا  يتعاملــون  ســوداء،  بشــرتنا   
ّ
»وألن لطيفــة: 

كعبيد بال قيمة. وعندما يســيئون إلينا ال يخشــون 
 ال أحد يحاسبهم«.

ّ
من العقاب ألن

ليــس التحــّرش فقــط مــا تواجهه املهّمشــات في اليمن، 
فثّمــة شــركات خاصــة متخصصــة فــي أعمــال النظافة 
 على 

ّ
 وتجبــر بعضهن

ّ
فــي صنعــاء تتالعــب بأجورهن

 
ّ
 املاليــة، مــن قبيــل مســتحقاتهن

ّ
التنــازل عــن حقوقهــن

 
ّ
، أو تفصلهن

ّ
فــي نهايــة الخدمة أو أجــزاء من رواتبهن

. وهــو مــا تؤكــده زهــرة، وهــي 
ّ
تعســفيًا مــن أعمالهــن

فــي  الخاصــة  الشــركات  إحــدى  فــي  نظافــة  عاملــة 
»العربي الجديد«: »نحن لقمة سائغة  صنعاء. تقول لـ
لــدى أصحــاب الشــركات الذيــن ال يهمهــم ســوى جمــع 
املــال مــن خــالل الجهد الذي نبذله. الشــركة تتعاقد مع 
مستشفيات وشركات وبنوك وترسلنا للعمل في تلك 
املرافــق مقابــل أجــور ضئيلــة، فــي حني تنــّص عقودها 
علــى مبالــغ كبيــرة. كذلــك ال نحصــل علــى أّي حقــوق 

أخرى أو تأمني صحي«.
 عــدد املهّمشــني فــي اليمــن يقّدر 

ّ
تجــدر اإلشــارة إلــى أن

بنحو 3.3 ماليني شخص، أي 11 في املائة من إجمالي 
املهمشــني  اتحــاد  بيانــات  بحســب  البــالد،  ســكان 
اليمنيــني. ويعيــش هــؤالء فــي مــدن عشــوائية معزولة 
فــي أغلــب املحافظــات اليمنيــة، ويعمــل معظمهــم فــي 

قطاع النظافة وفي مهن هامشية أخرى.

األخــدام، للتحــّرش وأشــكال مختلفــة مــن املضايقــات 
 
ّ
 فــي هــذا املجــال أو اضطــرار بعضهــن

ّ
بســبب عملهــن

ها 
ّ
إلــى التســول. وتخبــر فاطمــة »العربــي الجديــد« أن

نــي 
ّ
أن وأعــرف  للعمــل  أخــرج  يــوم،   

ّ
كل صبــاح  »فــي 

ســوف أضطــر إلــى مواجهــة مــن يضايقنــي. تعــّودت 
ها تواجه مــن يتعّرض لها 

ّ
علــى ذلــك«. وتشــير إلــى أن

 مــن يحــاول 
ّ

»بصالبــة، عــن طريــق الصــراخ وســّب كل
اللواتــي  زميالتــي  بعــض  بخــالف  ــي، 

ّ
من االقتــراب 

«. تضيف فاطمة: 
ّ
 مــن أّي رد فعــل قد يضّر بهن

َ
يخفــن

 ال قبيلة 
ّ
نــا مــن فئة املهمشــني، يعتقــد بعضهم أن

ّ
»ألن

وال أهــل لنــا وال عــار يلحــق بنــا فــي حــال تعــّرض لنــا 
 هذا األمر 

ّ
أحــد كمــا هــي الحــال في بقيــة القبائل. لكــن

هــا 
ّ
لكن بقــوة«.  نواجهــه  ونحــن  لدينــا  مقبــول  غيــر 

تلفــت إلــى »عــدم وجود ســلطة تحفظ لنا حقوقنا إذا 
تعّرضنــا ملثــل هذه االعتداءات. وهذا ما يســاعد على 

استمرار اإلساءة«.
مــن جهتهــا، تقضــي أمانــي )20 عامــًا( معظــم وقتهــا 
في الشــوارع وتســكن في خيمة متواضعة على جســر 
الحصبــة وســط صنعــاء، وهــي  فــي منطقــة  الســائلة 
»العربــي  منطقــة مخصصــة لألســر املهمشــة. تقــول لـ
املــارة أو  الجديــد«: »لــم أســلم مــن التحــّرش مــن قبــل 
أصحاب السيارات، سواء بالكالم أو بمحاولة اللمس. 
الســيارات  أصحــاب  قبــل  مــن  عروضــًا  أتلقــى  وأنــا 
أو  مالــي  مبلــغ  مقابــل  فــي  ســياراتهم  فــي  ملرافقتهــم 
إلــى  تضطــر  هــا 

ّ
أن أمانــي  تخفــي  وال  غــداء«.  وجبــة 

 »الراتــب الــذي أحصــل 
ّ
التســّول فــي أيــام كثيــرة، إذ إن

عليــه ال يكفــي لتلبيــة احتياجــات أســرتي. وهــو األمــر 
الذي يجعل كثيرين يتحّرشون بي«.

فــي  النظافــة  عامــالت  علــى  املعانــاة  تقتصــر  وال 
فــي  النظافــة  عامــالت  كذلــك  تطــاول  بــل  الشــوارع، 
 كذلك للتحّرش 

َ
الشركات الخاصة اللواتي يتعّرضن

فــي   
ّ
املشــرفني عليهــن قبــل  مــن   

ّ
والنتهــاك حقوقهــن

مجتمع
لقي 142 شخصًا حتفهم وأصيب 4146 آخرون بجروح وإصابات مختلفة في 3602 حادث مروري 
جــرى تســجيلها فــي مختلــف املــدن الجزائريــة خــالل الربــع األول مــن العــام الجــاري 2018، بحســب 
ه مقارنة مع 

ّ
نائب مدير األمن املروري بمديرية األمن العمومي العميد رشيد غزلي. أوضح غزلي أن

الربع األول لعام 2017 فقد سجل تراجع في عدد الوفيات شمل 16 حالة، ما نسبته 10.13 في املائة، 
وانخفــاض فــي عــدد الجرحــى شــمل 89 حالــة، مــا نســبته 2.10 فــي املائــة، وتراجــع فــي عــدد حوادث 
)واج( املرور بـ5 حوادث أي ما نسبته 0.14 في املائة.  

قررت بلدية العاصمة النمســاوية فيينا، فرض حظر على تناول املشــروبات الكحولية في األماكن 
 استهالك املشروبات 

ّ
العامة وسط املدينة. وقال رئيس بلدية العاصمة النمساوية مايكل لودفيغ إن

الكحولية يتسبب باضطرابات متكررة في األماكن العامة. ووصف لودفيغ خطوة حظر استهالك 
 قرار 

ّ
»الضروريــة مــن أجــل رفع مســتوى جــودة الحياة«. ولفت إلــى أن الكحــول فــي األماكــن العامــة بـ

الحظر سوف يشمل محطة قطارات »براتيرسترن« واملناطق املحيطة بها وسط املدينة، وسيدخل 
)األناضول( حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة املقبل.  

فيينا تحظر المشروبات الكحولية في األماكن العامةمقتل 142 على طرقات الجزائر في الربع األول من 2018

ــي 
َ
بصفت البكــر  األطفــال  ربــط  إلــى  نميــل 

بكســر  ســنًا  واألصغــر  والنجــاح،  القيــادة 
القواعــد والفكاهــة. وعلــى الرغم مــن أن العلم 
وجــد  عامليــًا،  االفتراضــات  هــذه  يدعــم  ال 
ر 

ّ
خبــراء أن ترتيب الشــخص فــي العائلة يؤث

علــى مــدى نجاحــه. يعــرض موقــع »بزنــس 
انسايدر« صفات املواليد بحسب ترتيبهم.

فــي  خاصــة  مكانــة  لهــم  البكــر  املواليــد   -  1
التسلسل الهرمي للعائلة

ــف كتــاب »تأثيــر 
ّ
يكتــب جيفــري كلوغــر، مؤل

اإلخــوة  بــني  الروابــط  تقــول  مــاذا  األشــقاء: 
واألخــوات عنــا«، فــي مقال في موقــع »تايم«: 

»األطفــال البكــر يأتــون إلــى العالــم كأمــراء أو 
»إنهــم  أميــرات وحيديــن ألهلهــم«. يضيــف: 
 ليكونوا مدللني، والشــعور بأنهم 

ً
أكثــر ميــال

في قلب اهتمام العائلة«.
 لتولي مناصب 

ً
وعادة ما يكونون أكثر ميال

جري في عام 2007 وشمل 
ُ
قيادية. في مسٍح أ

فــي   43 أفــاد  التنفيذيــني،  املــدراء  مــن   1582
ويكشــف  البكــر.  األوالد  هــم 

ّ
بأن منهــم  املائــة 

اســتطالع آخــر للــرأي أن األطفــال البكــر أكثــر 
لتأســيس  املائــة،  فــي   55 وبنســبة  قابليــة، 
شــركات. وتفيــد »نيويورك تايمز«، اســتنادًا 
بــأن  بيلــدر«،  »كاريــر  أعدتهــا  دراســة  إلــى 

األطفال البكر هم أكثر ذكاًء وحذرًا واطالعًا، 
ويحصلون على رواتب أعلى.

2 - املواليــد الوســط يجيــدون العمــل وســط 
فريق

األطفــال الوســط، بحســب كلوغــر، هــم »أكثــر 
مــن لغــز. قــد يتبنــون ســلوك األشــقاء األكبــر 
أو األصغــر ســنًا، أو قــد يتبنــون خليطــًا مــن 
فــي  عــد 

ُ
أ بحــث  وبحســب  االثنــني«.  ســلوك 

 
ّ
فــإن كاليفورنيــا،  فــي  »ريدالنــدز«  جامعــة 

األطفــال الوســط أكثــر تركيزًا علــى العالقات، 
ويكتــب  لعملهــم.  إيجابيــًا  أمــرًا  يعــد  مــا 

»كلوغــر« فــي »التايــم«: »تراهــم فــي قلــب كل 
الوظائف تقريبًا. هم قادرون على التفاوض 
والتوســط. قــد ال يصيــرون رؤســاء شــركات. 
لكــن مهمــا كانــت أعمالهــم، يرجــح أن يفعلوا 
ذلــك بشــكل مقبــول. ونتيجــة لذلــك، هــم أكثــر 
نجاحًا من األشــقاء اآلخرين«. من بني هؤالء 
وتشــارلز  كينــغ،  لوثــر  ومارتــن  مادونــا، 

داروين، وأبراهام لنكولن.

صياغــة  يعيــدون  األصغــر  املواليــد   -  3
القوانني

حــني تكــون مولــود العائلــة األصغــر، عليــك 

فــي  األضعــف  أنــك  فكــرة  علــى  تتغلــب  أن 
يجعــل  »هــذا  كلوغــر:  ويكتــب  املجموعــة. 
التمــّرد،  إلــى   

ً
ميــال أكثــر  األصغــر  املواليــد 

وأكثر سالســة وجاذبية من أشــقائهم األكبر 
األصغــر  األشــقاء  يشــارك  مــا  وعــادة  ســنًا. 
فــي األلعــاب الرياضيــة الخطــرة، مــا يترجــم 
إلــى مجازفــة أكبــر فــي عالــم األعمــال. دراســة 
أخــرى تشــير إلــى أن األشــقاء األصغــر أكثــر 
اســترخاًء وتســلية. ويكتب كلوغــر: »أظهرت 
دراســات عــدة أن األشــقاء األصغــر يميلــون 

إلى الفنون«. 
ربى...

ترتيب المواليد يؤثّر على نجاحهم في أعمالهم

هيفاء  االجتماعية  االختصاصية  تقول 
االعتداءات  إّن  الجديد«،  لـ»العربي  محمد 
على المهمشات »ما كانت لتستمر لوال أّن 
األجهزة األمنية والرقابة المجتمعية غائبة 
»التحرّش  أّن  تضيف  ــا«.  دوره تــؤّدي  وال 
بنسبة  يأتي  النظافة  الذي يطاول عامالت 
أكبر من غيرهن، ألّن كثيرين ممن يمارسون 
لن  أنّهم  يدركون  الشنيعة  األفعال  تلك 
ظروف  ويستغلون  للعقاب،  يتعرّضوا 

هؤالء النسوة المعيشية«.

أجهزة أمنية غائبة

ربى أبو عمو

ا ال يتحّدث عن أمنيات أو أحام 
ّ
أحد من

ق بعد موعد االنتخابات 
ّ
يمكن أن تتحق

النيابية اللبنانية في السادس من مايو/ 
أيار املقبل. وما بقي من أحاٍم قديمة 

كتب على الفتات أو في صحف، 
ُ
كانت ت

ذكر. هي من املاضي. 
ُ
بالكاد تحضر أو ت

وأصواتنا، التي قد تشارك أو ال تشارك 
 »

ّ
نهار التصويت، تبدو تائهة بن »الحق

في التعبير عن الرأي، وبن عدم اإليمان 
باحتمال حدوث أي تغيير. والحديث هنا 

عن غير املؤّيدين ألي حزب سياسي.
ة، كمحاربة 

ّ
الشعارات الكبيرة باتت ممل

 في التعليم املجاني الجيد 
ّ

الفساد والحق
وتأمن أبسط حقوق األشخاص املعّوقن 

ّرس نظام نجح 
ُ
وغيرها الكثير. في لبنان ك

 الشعارات. الفساد 
ّ

وسينجح في تجاوز كل
موجود وسيحاربه النواب الجدد. هكذا 
فقط، وببساطة ُيحارب الفساد بشعار. 

وفي دورة انتخابية جديدة، سُيرّدد الشعار 
نفسه مجددًا كما كان الحال في السابق. 

وفي ظل هذا الغطاء، لن يحدث التغيير. 
على العكس، رّبما ترتفع أقساط املدارس، 

ويزداد الغاء والفوارق الطبقية، وتعجز 
نسبة أكبر من املواطنن عن الطبابة، 

ونبقى نبحث عن حدائق عامة فيها القليل 
من األلعاب لألطفال.

نا 
ُ

في املحصلة، نعيش وسنعيش. بعض
قد ُيدلي بصوته إذا كان حقوقيًا ويؤمن 

بوجوب التعبير عن الرأي، وإن لم يكن 
لصوته أي أثر. سنعيش كما عاش الذين 

قبلنا، وسنحلم بتلك الفرصة التي تبعدنا 
ة إيمان بالبلد، 

ّ
عن هذا املكان. وليس هذا قل

يا عن أدوارنا فيه ومسؤولياتنا في 
ّ
أو تخل

بنائه وتوعية شبابه وحماية أطفاله. بات 
 لنا أن نتعب، بل ونيأس، وهذا ليس 

ّ
يحق

تشاؤمًا بل واقعًا. األزمة تتجاوز أشخاصًا 
فاسدين بعينهم أو أحزابًا فاسدة. األزمة 

في نظام لن نرى نورًا من خاله.
أوراق بيضاء في صناديق االقتراع، أو 
مستقلون. من ُيبالي طاملا أن أي خرق 
لن ُيسقط نظامًا بات صلبًا إلى أقصى 

الحدود، في ظل شعب، وإن أبدى اعتراضه، 
إال أنه يشعر بحاجة إلى النظام كما هو، 

بطائفيته وفساده. وحتى الخارجون 
من الناس عن األحزاب والطوائف، ربما 
يكونون مستعدين للقبول بهذا النظام، 
ت، ولو أن جزءًا 

ّ
لو أن أزمة النفايات حل

من الشاطئ مجاني ونظيف، ولو أن هناك 
حدائق عامة، ولو أن أقساط املدارس 

مقبولة. 
 وسط. أوروبا؟ ال نحلم 

ّ
هو البحث عن حل

بدولة مثل دولها. نحلم بالقليل القليل، 
ه حلم، سننساه 

ّ
بقطعة من الحلوى. لكن

مع كل صباح. وفي الليل، سنفسح املجال 
ألحام شخصية، وقد فقدنا األمل.

في اليوم االنتخابي وما بعده، سنستمع 
إلى النتائج والطعون. ال جديد. رّبما خرق 
من هنا أو هناك، قبل أن نعود إلى العيش 

الذي اعتدناه. 

نعيش في لبنان

مزاج

االثنين 23  إبريل/ نيسان   2018 م  7  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1330  السنة الرابعة
Monday 23 April 2018

عرضة لإلساءة دائمًا )العربي الجديد(



بــهــا، والـــتـــوقـــف عــنــد بــعــض الــشــخــصــيــات 
الجيدة،  كآمنة محمود  وامللهمة،  الريادية 
مــوزا بنت  البنات، والشيخة  رائــدة تعليم 
نــاصــر، التي مثلت ومــا زالــت تمثل عالمة 
فارقة في تطور تاريخ املرأة القطرية. تطّور 
مــســيــرة املـــــرأة الــقــطــريــة، وأخـــذهـــا منحى 
التوقف  ويــســتــوجــب  يستحق  تــصــاعــديــا، 
ــة والــتــوثــيــق، بـــل وقــــد يستدعي  ــدراســ والــ
جهودًا مجتمعية ومؤسساتية في سبيل 
الحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها على 
مختلف األصعدة، وتطويرها بما يتوافق 
مع أهــداف وخصوصية املجتمع القطري، 
وحمايتها من أي استغالل أو انحراف لها 

عن مسارها املنشود.

■ ما هي اإلضافة التي ُيقّدمها تمثيل النساء في 
مجلس الشورى القطري؟ وهل هناك آفاق أخرى 
املنظومة  القطرية  املـــرأة  فيها  تخترق  أن  يمكن 

القائمة؟
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــة فــ ــريــ ــطــ ــقــ مــــشــــاركــــة املـــــــــــرأة الــ
أو  الـــشـــورى  الــســيــاســيــة، ال سيما مجلس 
ــــروري  ــــر ضـ الـــبـــرملـــان املــنــتــخــب املـــقـــبـــل، أمـ
الكتمال مواطنتها من باب تكافؤ الفرص 
والعدالة، ولتفعيل دورها املأمول في بناء 
وخدمة الوطن. ويعد تمثيل املرأة القطرية 
في مجلس الشورى بال شك، إضافة مهمة 
فــي تــاريــخ تــطــور املـــرأة الــقــطــريــة. وأعتقد، 
ــذه الـــخـــطـــوة،  ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن تــــأخــــر هــ وعــ
أنــــهــــا أتـــــت فــــي وقـــتـــهـــا، فــاملــجــتــمــع مــهــيــأ 
املـــرأة السياسية  نــوعــا مــا لتقبل مــشــاركــة 

كـــيـــف  والــــــــــيــــــــــوم،  األمـــــــــــــس  بــــــــن   ■
ــع املـــــــرأة الـــقـــطـــريـــة عــلــى  ــ  تـــقـــرئـــن واقــ
الصعد التعليمية واملهنية والحقوقية 

بشكل عام؟
قطعت قطر منذ التسعينيات شوطا كبيرًا 
فـــي مــجــال تــطــويــر قـــــدرات املـــــرأة الــقــطــريــة 
الــتــعــلــيــمــيــة واملــهــنــيــة وتــمــكــيــنــهــا، وبــذلــت 
وتعزيز  العوائق  إلزالــة  املمكنة  السبل  كل 
ــا عــلــى املــســتــويــات واملـــجـــاالت كــافــة.  دورهــ
املشاركة  نسبة  ارتــفــاع  هــذا  ُيفسر  ورّبــمــا 
ــــوق الـــعـــمـــل،  االقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــمـــرأة فــــي ســ
مــســتــوى تحصيلها  بــارتــفــاع  واملــرتــبــطــة 
ــر »إنــســبــكــتــور« تفوق 

ّ
العلمي. وأكـــد مــؤش

وتـــمـــيـــز املــــــــرأة الـــقـــطـــريـــة الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
 تــعــلــيــم جــامــعــي بــنــســبــة 36.1 فـــي املـــائـــة، 
 املـــرتـــبـــة األولـــــــى عـــاملـــيـــا، مــتــفــوقــة 

ّ
لــتــحــتــل

 بذلك على أميركا وبريطانيا وسنغافورة 
ودول أخرى. 

انــعــكــس إيــجــابــا فــي تقلدها مناصب  ــٌر  أمـ
ــة، ودخــــولــــهــــا مـــجـــاالت  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ وزاريـــــــــــة وقـ
جــديــدة كانت حتى عهد قريب حكرًا على 
والعسكري  الدبلوماسي  كالسلك  الــرجــل، 
 الـــدولـــة 

ّ
والــســيــاســي والـــبـــرملـــانـــي. كــمــا أن

ــــن خــــــالل إصــــــدار  ــمــــت تـــمـــكـــن املـــــــــرأة مـ دعــ
املنظمة  والقوانن  التشريعات  من  العديد 
وبعض  البشرية  املـــوارد  كقانون  لعملها، 
قوانن األســرة، ومــن خــالل إنشاء عــدد من 
املــؤســســات االجــتــمــاعــيــة املــتــخــصــصــة في 
خدمات الدعم واإلرشاد األسري وتمكينها 

اقتصاديا.
ــراغ،  ــأت مـــن فـ ــذا الــتــطــور والــتــمــكــن لـــم يـ هـ
ــادة الــســيــاســيــة على  ــيـ ــقـ بـــل مـــن حــــرص الـ
الــنــهــوض بـــاملـــرأة الــقــطــريــة ودفــعــهــا نحو 
بعدما  والسياسية،  االقتصادية  املشاركة 
أثبتت جــدارتــهــا وقــدراتــهــا. وهــذا مــا نّص 
عليه الدستور القطري، الذي أشار صراحة 
إلــى تــســاوي املـــرأة مــع الــرجــل فــي الحقوق 
املأمول  والواجبات، والتركيز على دورهــا 
في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030.

■ ما هي رؤيتك ألوضــاع املــرأة القطرية بحلول 
عام 2030 انطالقًا من واقعها الحالي، والفرص 

والتحديات التي تواجهها في املدى القريب؟
ــم يــكــن  ــخ، إذ لــ ــاريــ ــتــ  إلـــــى الــ

ً
فــلــنــعــد قـــلـــيـــال

وضــــع املــــــرأة الــقــطــريــة مــخــتــلــفــا عــمــا كــان 
ــــرى. مـــّر بــمــراحــل  عــلــيــه فـــي مــجــتــمــعــات أخـ
عــــدة مـــن الــتــطــور املــجــتــمــعــي حــتــى وصــل 
إلـــى مــا هــو عليه الـــيـــوم. فـــاملـــرأة الــقــطــريــة، 
ــــرت بـــمـــراحـــل مــن  كــنــظــيــرتــهــا الـــعـــربـــيـــة، مـ
قيود  تــارة على  املبني  املجتمعي  التمييز 
ثــقــافــيــة مــتــمــثــلــة فـــي مــــوروثــــات الـــعـــادات 
ــارة عــلــى قـــيـــود تــشــريــعــيــة  ــ والــتــقــالــيــد، وتــ
التعليم والعمل  وقانونية تمثلت في حق 
 أن الـــقـــراءة 

ّ
وريـــــادة األعـــمـــال وغــيــرهــا. إال

التاريخية ملسيرة املرأة القطرية تستدعي 
ــدءًا مــن  ــ الـــتـــوقـــف عـــنـــد بـــعـــض األحـــــــــداث، بــ
ــّم إنـــشـــاء  ــ ــة لـــلـــبـــنـــات، ثـ ــاء أول مــــدرســ إنــــشــ
ــعـــديـــد مــــن املـــؤســـســـات املــعــنــيــة بـــاملـــرأة  الـ
ــرة، وإصـــــدار الــتــشــريــعــات الــخــاصــة  ــ واألســ

هند المفتاح
حصار قطر زاد 

الوعي السياسي 
لدى المرأة

معهد الدوحة 
تجسيد للرؤية 
الوطنية 2030

تؤّكد عضو مجلس الشورى القطري، ونائب رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، 
هند المفتاح، أن مشاركة المرأة القطرية في الحياة السياسية، ال سيما مجلس الشورى 
المنتخب مستقبال، أمر ضروري الكتمال مواطنتها من باب تكافؤ الفرص والعدالة. 
وتقول إن »أزمة حصار قطر زادت من الوعي السياسي بشكل عام لدى المرأة والرجل 

على حد سواء«

مجددًا، تطالب 
السعوديات بمعالجة 

أساس مشاكلهن وهو 
نظام الوالية. بقاء النظام 
يعني استمرار االنتهاكات، 
كما هو حال المحتجزات 

في دور الرعاية، 
والضيافة، ممن يالقين 

االضطهاد، ويرفض 
أولياؤهن تسلمهن

اضطهاد السعوديات مستمر في دور الرعاية والـضيافة

التحدي األكبر الذي 
يواجه ُصناع القرار في 

قطر يتمثل في االستغالل 
األمثل للمرأة

عايشت وشاهدت الكثير 
من الطلبة القطريين 
المتضررين من الحصار

تحتجز في دور الرعاية 
الشابات ما بين عمر 15 

عامًا و29 بظروف سيئة

تنقل نزيلة دار الرعاية إلى 
الضيافة مع رفض وليها 

تسلمها بانتهاء حكمها

1819
مجتمع

لندن ـ العربي الجديد

أوصت مجموعة من أعضاء مجلس الشورى 
السعودي بالسماح للنساء املفرج عنهن بعد 
انقضاء محكوميتهن بمغادرة دور الضيافة 
بــشــكــل فــــوري مـــن دون الــحــاجــة إلـــى حــضــور 
أولــيــاء أمــورهــن لتسلمهن، بحسب مــا ينص 
عليه قانون والية الرجل الذي بات مثار جدال 

حقوقي واسع.
املــنــتــشــرة فـــي مختلف  الـــرعـــايـــة،  تــعــتــبــر دور 
أنـــحـــاء الـــبـــالد، الــســجــون الــرســمــيــة لــلــشــابــات 
الــســعــوديــات الــلــواتــي هــربــن مــن بــيــوتــهــن أو 
السلطات  أخــالقــيــة. وتحتجز  جــرائــم  ارتــكــن 
فيها الشابات ما بن عمر 15 عاما و29 وسط 
ــدًا، فــيــمــا تــحــتــجــز الــنــســاء  ــ ــروف ســيــئــة جــ ــ ظــ
اللواتي يبلغن 30 عاما وأكثر، وعليهن أحكام 

قضائية، في سجن النساء العام.
 نـــزيـــالت دور 

ّ
يــؤكــد نــاشــطــون حــقــوقــيــون أن

ــة، يـــعـــانـــن مــــن تــســلــط  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــايــــة االجـ الــــرعــ
الــســجــانــات عــلــيــهــن ومــنــعــهــن مـــن اســتــخــدام 

ــــع الـــعـــالـــم  ــــل مـ ــــواصـ ــتـ ــ ــة والـ ــالـ ــقـ ــنـ ــف الـ ــواتــ ــهــ الــ
 

ّ
الخارجي، كما يتعرضن للجلد أسبوعيا كل

لتخويفهن وإخضاعهن،  وذلــك  يــوم خميس، 
كما يجبرن على الوقوف فترات طويلة، وعلى 
تــنــظــيــف دورات املـــيـــاه وبــقــيــة مـــرافـــق الــــدور، 
بــاإلضــافــة إلــى وجـــود كــامــيــرات مراقبة حتى 
فــي دورات املــيــاه »لــضــبــط ســلــوك الــفــتــيــات«، 
نفسيا وجسديا، ويعاملن  تعنيفهن  ويجري 

كمذنبات مستحقات للعقاب.
بــعــد انــتــهــاء مــحــكــومــيــة نــزيــلــة دار الــرعــايــة، 
تكون بن خيارين، إما تسلم ولي أمرها لها 
أو رفضه ذلــك خوفا  ومكوثها معه في بيته، 
من »العار االجتماعي« الذي لحق به. وهو ما 
يعني نقل الفتاة بعد انتهاء محكوميتها إلى 
ولي  يقرر  حتى  فيها،  وبقاءها  الضيافة  دار 
أمرها تسلمها، أو تحصل على فرصة ضئيلة 
بــالــزواج بعد رفــع دعــوى عضل أمــام القضاء. 
تستطيع الفتاة الذهاب إلى العمل أو الدراسة 
أثناء وجودها في دار الضيافة برقابة مشددة 
ها 

ّ
مــن الشرطة كــي تضمن عــدم هــروبــهــا، لكن

تــبــقــى مــقــيــدة بــقــيــة الـــيـــوم فــيــه مـــن دون إذن 
بالخروج.

ــــي انـــتـــهـــت  ــتـ ــ ــاء الــــفــــتــــاة الـ ــ ــقـ ــ ــم مـــــن بـ ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ وبـ
دار  فــي  تسلمها  أهلها  ورفـــض  محكوميتها 
 السلطات ال تستطيع حمايتها، 

ّ
الضيافة، فإن

إذ سبق إقــدام شقيق إحــدى املحكومات على 
قتلها بــأربــع رصــاصــات بسبب وجــودهــا في 
ــزواج لــلــخــروج  ــ دار الــضــيــافــة ومــحــاولــتــهــا الــ
من املكان. كذلك، شهدت إحدى دور الضيافة 
ــتــــجــــزات فــيــه  ــاء املــــحــ ــســ ــنــ ــرات الــ ــ ــشـ ــ هــــــــروب عـ
خصوصا  املحيطة،  األحــيــاء  في  واختفاءهن 

مع عدم وجود أحكام جنائية بحقهن.
تــقــول الــنــاشــطــة الــنــســويــة والــحــقــوقــيــة عنود 
التميمي لـ«العربي الجديد«: »املعاملة السيئة 
الضيافة  ودور  االجتماعية  الرعاية  دور  فــي 
 كــبــيــرًا مــن فــصــول انــتــهــاك املـــرأة 

ً
تمثل فــصــال

الـــســـعـــوديـــة فـــي بــلــدهــا وســــط صــمــت جميع 
املنظمات الحقوقية الحكومية«.

الــشــورى غير امللزم  تضيف: »اقــتــراح مجلس 
الرعاية  دور  مــن  بــالــخــروج  لــلــمــرأة  بالسماح 

يرفع ضدها دعوى عقوق بسبب عدم سكنها 
معه، وبالتالي تعود إلى السجن مرة أخرى، 

 شيئا لم يحدث«.
ّ
كأن

مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول مــســتــشــارة وزيـــــر الــعــمــل 
الـــســـعـــودي، وهــــي الــجــهــة املـــســـؤولـــة عـــن دور 
لطيفة  الــضــيــافــة،  ودور  االجتماعية  الــرعــايــة 
الــرفــض األســـري للفتاة   مسألة 

ّ
أبــو نــيــان، إن

التي انتهت محكوميتها يجب أن تنتهي على 
الفور، فعلى األسرة تحّمل مسؤوليتها تجاه 
ــادة الــنــظــر فـــي مسألة  ــ بــنــاتــهــا. تــدعــو إلـــى إعـ
رفض األسرة استقبال بناتها، خصوصا مع 
انتفاء املسببات التي قد تبقي املــرأة في دور 
الضيافة اضطرارًا، كالخوف على سالمتها أو 

تهديد حياتها.
القسط  مركز  ورئيس  الحقوقي  الناشط   

ّ
لكن

ــان، يـــحـــيـــى عــــســــيــــري، يــقــول  ــ ــســ ــ ــقـــوق اإلنــ لـــحـ
أبو  لطيفة  »املــســتــشــارة،  الــجــديــد«:  لـ«العربي 
نيان، تحاول تحميل العائالت مسؤولية خطأ 
الــحــكــومــة الـــفـــادح الــــذي ســمــح لــهــا بالتسلط 
النساء والتحكم في حياتهن حتى بعد  على 

املحكومية«.  وانــتــهــاء  السجن  مــن  خــروجــهــن 
قـــرارًا جائرًا  يضيف: »أيهما أســهــل: أن تــعــّدل 
واحدًا وهو نظام الوالية أم تحاول إقناع آالف 
الــلــواتــي خرجن من  بناتهن  بتقبل  الــعــائــالت 
 
ّ
السجن؟ بالطبع الخيار األول هو األسهل لكن
لتبرئة  بالثاني  إقناعنا  تــحــاول  املــســتــشــارة 

الحكومة«.
ــرأة فـــي الــســعــوديــة تــقــدمــا  ــ شـــهـــدت حـــقـــوق املــ
نسبيا بعض الشيء، بعد السماح للسعوديات 
ــتــــســــاهــــل مـــعـــهـــن فــي  ــارة، والــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــادة الـ ــيــ ــقــ بــ
األمــر  املــالبــس بعد تجميد عمل هيئة  حــريــة 
إلى  بــاإلضــافــة  املنكر،  بــاملــعــروف والنهي عــن 
تعين العديد من النساء في مناصب صورية. 
 الحاجز األصعب هو بقاء نظام 

ّ
مع ذلــك، فــإن

والية الرجل على املرأة الذي يسمح له بمنعها 
مــن الــســفــر والــتــوظــيــف والــتــنــقــل، إذ قـــال ولــي 
الـــعـــهـــد مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــــي مــقــابــلــتــه مــع 
ه ال يفكر 

ّ
صحيفة »ذا أتالنتيك« األميركية إن

بإلغاء هــذا الــنــظــام. وهــو مــا سبب جـــدااًل في 
الوسط الحقوقي السعودي.

انــتــهــاء محكوميتها  حـــال  الـــعـــام  الــســجــن  أو 
 األهــم لــم يــأِت بعد 

ّ
ال يعد اقــتــراحــا كافيا، ألن

وهــو إسقاط نظام واليــة الرجل عن املـــرأة، إذ 
يــســتــطــيــع الـــرجـــل فـــي حــــال خــــروج ابــنــتــه من 
السجن من دون إذنه وفي ظل نظام الوالية أن 

تـــهـــا فــي  بـــعـــدمـــا أثـــبـــتـــت جـــدارتـــهـــا وكـــفـــاء
بعض املــجــاالت، إضافة إلــى تهيئة البيئة 
املــؤســســاتــيــة والــقــانــونــيــة الــداعــمــة للمرأة 
الــعــامــلــة، وإن كــانــت مــا زالــــت تــحــتــاج إلــى 

املزيد من التطوير.
وال نخفي ســرًا حن نؤكد أن أزمــة حصار 
الــســيــاســي بشكل  الـــوعـــي  ــن  مـ زادت  قــطــر 
عام لدى املرأة والرجل على حد سواء، وال 
ل اإلضافة فقط في تمثيل املرأة للمرأة 

ّ
تتمث

ــرح ومــنــاقــشــة قــضــايــا األســــــرة بشكل  ــ وطـ
ــرأة لــصــوت  ــ ــام، بـــل أيـــضـــا فـــي تــمــثــيــل املــ ــ عـ
 

ّ
املواطن واملجتمع بشكل أعم وأشمل. لعل
املــــرأة الــقــطــريــة تــواجــه بــعــض الــتــحــديــات، 
مــــثــــل الــــتــــوفــــيــــق بــــــن األســـــــــــرة والــــعــــمــــل، 
والــبــيــئــة املــؤســســاتــيــة الـــداعـــمـــة، وعـــدالـــة 
الـــتـــوظـــيـــف، وفـــــرص الـــتـــدريـــب والــتــطــويــر 
املــهــنــي، وحـــواجـــز الــســقــف الـــزجـــاجـــي في 
يؤثر  مــا  والسياسية،  القيادية  الــوظــائــف 
األمــثــل لعوائد  فــي االســتــغــالل والتوظيف 
ــاءات الــنــســائــيــة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ اســـتـــثـــمـــار تـــعـــلـــيـــم الـ
للمجتمع  نفسها  املـــرأة  وتهيئة  القطرية، 

الديمقراطي واالنتخابات املقبلة.
 التحدي األكــبــر الــذي يــواجــه ُصناع 

ّ
ولــعــل

الــقــرار فــي قطر ال يتمثل فقط فــي إصــدار 
التشريعات وتعديل القوانن املساهمة في 
تمكن املــرأة القطرية، بما في ذلــك قوانن 
وتشريعات عادلة لالنتخابات املقبلة، وال 
فــي اســتــحــداث وإنــشــاء املؤسسات  يتمثل 
ــنــفــذة والــداعــمــة لــذلــك، بــل قــد يتمثل في 

ُ
امل

الـــتـــوظـــيـــف واالســــتــــغــــالل األمــــثــــل لـــلـــمـــرأة 

نــفــســهــا مــــن نـــاحـــيـــة، والــتــطــبــيــق الــفــعــلــي 
وفقا  وقوانينها  لتشريعاتها  املؤسساتي 
وعــادلــة،  واضــحــة وسليمة  ومتابعة  آللية 
وهـــو مــا شملته اســتــراتــيــجــيــة قــطــر 2017 
وقانونية  تشريعية  مــبــادرات  مــن   2021  -
ومـــؤســـســـاتـــيـــة وإعــــالمــــيــــة ومــجــتــمــعــيــة، 
ُمصانة  تــكــون  أن  القطرية  لــلــمــرأة  تضمن 
انحراف  أو  تشويه  أي  عــن  بعيدًا  الحقوق 

أو استغالل أو تعطيل أو إهمال.

الــتــي تعملن عليها فــي مجلس  املــشــاريــع  ■ مــا 
الـــشـــورى، وهـــل هــنــاك تــعــاون مــع الــزمــيــالت في 

املجلس؟
الــشــورى كفريق واحــد،  فــي مجلس  نعمل 
ــة مـــشـــاريـــع  ــاقـــشـ ــنـ ــاء، فـــــي مـ ــ ــســ ــ رجـــــــــااًل ونــ
ــرح أي مــشــاريــع أو قــضــايــا  ــ الـــقـــوانـــن وطـ
للدراسة، تهم املواطن واملجتمع سواء من 

الرسمية  الــشــورى  مجلس  جلسات  خــالل 
اللجان املختلفة أو حتى من  أو من خــالل 
خــــالل الـــطـــرح الــجــمــاعــي. لــكــن بــالــتــأكــيــد، 
أتــشــارك فيها  الــتــي  هــنــاك بعض القضايا 
مع أخواتي عضوات املجلس، تحديدًا تلك 
املــتــعــلــقــة بـــاملـــرأة والــطــفــل واألســـــرة وذوي 

اإلعاقة.

■ من خالل موقعك الوطني، وقربك من قضايا 
املــــرأة وقــضــايــا الــطــالب فــي الــوقــت نــفــســه، كيف 

يؤثر الحصار على هاتن الشريحتن تحديدًا؟
حصار  من  تضررًا  الشرائح  أكثر  بالفعل، 
ــرأة والــطــلــبــة، فــمــن تــداعــيــات  ــ قــطــر هــمــا املـ
الحصار الظالم على قطر التأثير السلبي 
فـــي الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة بـــن مــواطــنــي 
ــواء تــلــك الــنــاتــجــة من  مجلس الــتــعــاون، سـ
االمتداد القبلي أو النسب واملصاهرة مما 

وتفكيك  تشتيت  في  مباشر  بشكل  ساهم 
النسيج االجتماعي بشكل عام.

ــر حصار قطر بشكل مباشر على املــرأة، 
ّ
أث

وبــالــذات املــتــزوجــة أو األم ألبــنــاء مــن دول 
الــحــصــار، فــبــعــد فـــرض قـــوانـــن الــتــأشــيــرة 
عــلــى الــقــطــريــن وتــعــقــيــد زيـــــارة مــواطــنــي 
أبناء  واجــه  والعكس،  لقطر  الحصار  دول 
األم القطرية -املطلقة واألرملة - الكثير من 
التحديات القانونية املتمثلة في استخراج 
أو تجديد وثائقهم الرسمية، األمر الذي أثر 
على حقوقهم في التعليم والصحة والعمل 
بل وحتى ممارسة حياتهم اليومية بشكل 

طبيعي.
أما بالنسبة للطلبة، فقد عايشت وشاهدت 
الــكــثــيــر مــن الــطــلــبــة الــقــطــريــن املــتــضــرريــن 
ل إما في 

ّ
من الحصار الغاشم، والــذي تمث

طردهم من الجامعات التي كانوا يدرسون 

بها في دول الحصار، علما أن بعضهم كان 
في املراحل النهائية ولم يتبق له إال أشهر 
في شكل صعوبة  أو  للتخرج،  أسابيع  أو 
أو استحالة استخراج وثائقهم الجامعية 
الرسمية. كما عايشت وسمعت عن حاالت 
لــطــلــبــة مــــن دول الـــحـــصـــار يــــدرســــون فــي 
الجامعات القطرية، وقد أجبروا على ترك 
دراســتــهــم على الــرغــم مــن أن بعضهم كان 

في املراحل األخيرة.

■ كيف توفقن حاليًا بن املسؤوليات األكاديمية 
ومجلس الشورى؟

بــشــكــل عــــــام، الـــتـــوفـــيـــق بــــن املـــســـؤولـــيـــات 
الـــوقـــت  إدارة  ــــن  وفـ مــــهــــارة  إال  يــتــطــلــب  ال 
اعتدت شخصيا على ذلك منذ  والتنظيم. 
التوازن  إحــداث  على  نفسي  وكّيفت  فترة، 
املطلوب بن أسرتي وعملي. لكن مع زيادة 

األعـــبـــاء اإلداريـــــة واألكــاديــمــيــة والــتــزامــات 
مجلس الشورى، أجد نفسي أحيانا غارقة 
ــيـــات واملــــهــــام املــطــلــوب  فــــي بـــحـــر املـــســـؤولـ
إنــجــازهــا فــي وقـــت مــا وبــمــعــايــيــر معينة، 
وال أخفي سرًا  أن هذا أثر سلبا على تأخر 
إنجاز مشاريعي البحثية وحتى واجباتي 

وحياتي االجتماعية.

■ باالنتقال إلى الشأن األكاديمي، كيف يساهم 
معهد الدوحة للدراسات العليا في تحقيق التقّدم 
عــلــى املــســتــوى الــقــطــري خــصــوصــًا؟ ومـــا حجم 

مساهمته في إمداد اإلدارة القطرية بالكفاءات؟
لرؤية  الــدوحــة جــاء تجسيدًا  إنشاء معهد 
قــطــر الــوطــنــيــة حــتــى عـــام 2030 وخــريــطــة 
طريقها، وتحديدًا املساهمة في بناء رأس 
املــــال الــبــشــري املــنــشــود لــنــهــضــة وتــطــويــر 
والبحثية  األكاديمية  املــجــاالت  فــي  الــبــالد 
ألهمية  األمير  لرؤية  واستجابة  واملهنية، 
التنمية  الثقافية واملهنية في  النخبة  دور 

البشرية. 
مــنــذ إطــــالق املــعــهــد، تـــم قــبــول 155 طــالــبــا 
وطالبة في عام 2015، و233 في عام 2016، 
و254 فــي عــام 2017. وتــخــرج الــفــوج األول 
ــران فـــي عــام  ــزيـ مـــن املــعــهــد فـــي يــونــيــو/ حـ
2017، وبلغ عدد املتخرجن 101، ووصلت 
نسبة الطالب القطرين إلى أكثر من 40 في 
ط املعهد ألن 

ّ
املائة من طالب املعهد. ويخط

امللتحقن  للطالب  اإلجمالي  العدد  يــراوح 
به خالل األعــوام املقبلة ما بن 350 و400، 
مع السعي إلى تقديم برامج دراسية على 

مستوى شهادة الدكتوراه.
العليا  لــلــدراســات  الــدوحــة  ويــــؤّدي معهد 
دورًا في عملية التأهيل األكاديمي والبحثي 
ملنتسبي بعض مؤسسات املجتمع املدني، 
فـــي مـــجـــاالت الــعــمــل االجــتــمــاعــي والــعــمــل 
الـــنـــزاع، ال ســيــمــا مــركــز  اإلنــســانــي وإدارة 
االمتياز للتعليم التنفيذي في املعهد الذي 
يمكن اعتباره منارة متميزة لناحية جودة 

التدريب واالستشارات اإلدارية.

مقابلة

المعضلة في نظام 
والية الرجل )فايز نور الدين/ 

فرانس برس(

مشاركة المرأة 
القطرية في 

الحياة السياسية 
ضرورية 

)العربي الجديد(

4

36.1

101

هو عدد النساء من 
بين أعضاء مجلس 
الشورى القطري 

الذي يضّم خمسة 
وأربعين مقعدًا

في المائة من النساء 
القطريات حاصالت 

على تعليم جامعي، 
ما يضعهن في 

المرتبة األولى عالميًا

عدد المتخرجين 
من معهد الدوحة 
للدراسات العليا في 

عام 2017

أجراها 
أسامة سعد الدين

◆ هند المفتاح هي نائب 
الرئيس للشؤون اإلدارية 

والمالية في معهد الدوحة 
للدراسات العليا، وقد ُعيّنت 
عضوًا في مجلس الشورى 

القطري، بموجب أمر أميري 
صدر بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين 
الثاني في عام 2017. حصلت 

على درجة الدكتوراه من 
جامعة إكستر في بريطانيا في 

عام 2004، بتخصص 
رأس المال البشري في دولة 
قطر، وأصدرت عددًا من 

األبحاث والدراسات التي 
نشرت في مجالت علمية 
متخصصة. كما شغلت 

مناصب إدارية عدة.
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قضايا

توفيق المديني

ــَعــــُد الـــشـــبـــاب فـــي تـــونـــس الــقــوة  ــ ُي
يصل  إذ  املجتمع،  فــي  األساسية 
عدد الشباب من الفئة العمرية من 
15 إلى 29 سنة، ولم يتلقوا أي تعليم، وليس 
لديهم وظيفة، ولم يحصلوا على أي تدريب، 
إلـــى %33 مـــن إجــمــالــي الــشــبــاب الــتــونــســي، 
وهــو مــن أعــلــى املــعــدالت فــي املنطقة، بينما 
تقريبا   30% التونسي  الشباب  نسبة  تبلغ 
مــــن إجـــمـــالـــي عـــــدد ســــكــــان تــــونــــس، الـــبـــالـــغ 
 الــفــرص 

ّ
عـــددهـــم 12 مــلــيــون نــســمــة، غــيــر أن

املتاحة للشباب التونسي للتواصل والعمل 
االنتخابي  السياسي  املشهد  فــي  والــتــأثــيــر 
ــتـــحـــديـــات الــتــي  ــالـ ــيـــل، فـ ــثـ ــا مـ لــــم يـــســـبـــق لـــهـ
بالبطالة،  ا  بـــدًء مسبوقة،  غير  يواجهونها 
ال سيما بالنسبة لحاملي شهادات جامعية 
ــا(، ووصــــــواًل إلــــى أشــكــال  ــ ــًف )حـــوالـــي 250 ألــ
ــدم املـــــســـــاواة، والــتــهــمــيــش،  ــ ــتـــعـــددة مــــن عـ مـ
واالنـــخـــراط فــي الــعــنــف، إذ أصــبــح الــشــبــاب 
الــذي ال يتمتع بمستوى تعليمي  التونسي 
متقدم، ويعاني من الفقر، أكثر استهداًفا من 
التنظيمات املتطّرفة واإلرهابية، يشهد على 
التونسيني«  »املــقــاتــلــني  ظــاهــرة  تنامي  ذلــك 
بلدان  األهلية في  التوتر والحروب  في بؤر 

الشرق األوسط وليبيا.
 الشباب التونسي شارك 

ّ
وعلى الرغم من أن

مــشــاركــة فــعــالــة فــي ثـــورة الــحــريــة والــكــرامــة 
مـــع بـــدايـــة ســنــة 2011، وكــــان فـــرس الــرهــان 
فــــي مــــعــــارك الــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـيـــة لــلــنــظــام 
إشكاالٍت  واجــه  فإّنه  السابق،  الديكتاتوري 
متعّددة، لعل أبرزها اإلشكاليات السياسية، 
ــة الــســيــاســيــة الــتــي  ــاركـ ال ســيــمــا أزمـــــة املـــشـ
تــتــمــثــل فـــي إحـــجـــام الـــشـــبـــاب عـــن املــشــاركــة 
الــســيــاســيــة فــي االنــتــخــابــات الــعــامــة، أو في 
أنــشــطــة األحـــــــزاب الــســيــاســيــة، أو الــتــمــثــيــل 
ــدى مـــؤســـســـات ســبــر  ــ الـــنـــيـــابـــي. وكــــانــــت إحــ
اآلراء في تونس قد أوردت إحصائية مفزعة 
انخراط  نسبة  عــن   2017 فــي منتصف سنة 
الشباب التونسي في الحياة السياسية التي 
 نسبة ترشحهم ضمن 

ّ
ال تتجاوز %2.7، وأن

 ،3% تتعدى  ال  السابقة  االنتخابية  القوائم 
وال يضم مجلس نواب الشعب في تركيبته 
ســــوى ثــاثــة نـــــواب، تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بني 
أعمارهم  تــتــراوح  نائبا  و28  ســنــة،  و30   20
األغلبية  تنحصر  بينما  سنة،  و40   30 بــني 
الساحقة، من حيث التركيبة العمرية لنواب 
البرملان، بني 50 و60 سنة ملا يزيد على ثلث 

املجلس النيابي )82 نائبا(.
ــا املـــســـتـــقـــلـــة  ــيــ ــلــ ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ وقــــــــد كــــشــــفــــت الــ
لــانــتــخــابــات فــي تــونــس، فــي شــهــر إبــريــل/

تتعلق بنسبة  الــجــاري، عن مفاجأة  نيسان 
املـــشـــاركـــة لــلــشــبــاب الــتــونــســي فـــي الــقــوائــم 
املترشحة لانتخابات البلدية التي ستجري 
يـــوم 6 مــايــو/أيــار املــقــبــل، حــيــث يــؤشــر هــذا 
تحوالت  بحصول  للشباب  املــكــّثــف  اإلقــبــال 
ــنـــوات املــقــبــلــة. وتــمــثــلــت  ســيــاســّيــة فـــي الـــسـ
ــذه املـــفـــاجـــأة فـــي ارتـــفـــاع نــســبــة املــشــاركــة  هــ
إلــــى %75 ملـــن تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن 45 ســنــة، 
وإلــــى أكــثــر مـــن %50 ملـــن تــقــل أعــمــارهــم عن 
 هذا الحضور 

ّ
35 سنة. ويعتقد املحللون أن

املــكــثــف لـــدى الــشــبــاب فــي املــجــالــس البلدية 
ســيــشــكــل خـــيـــر دافــــــع لـــحـــضـــورهـــم بــكــثــافــة 
خــــال االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة والــرئــاســيــة 
لــهــم  مــــا ســـيـــعـــّبـــد  فــــي خــــريــــف ســـنـــة 2019، 
املشهد  التدريجية على  الطريق لسيطرتهم 
القرار،  السياسي، وإمساكهم بسلطة اتخاذ 
لكنهم لن يجدوا كثافة شبابية تصوت لهم، 
بل سيبقون تحت رحمة الناخب املتقّدم في 

السن.
الــذي يحير علماء االجتماع  السؤال  يتعلق 
بـــوجـــود تــنــاقــض بـــني أن يــعــتــرف الــدســتــور 
الدافعة في  القوة   الشباب هم 

ّ
التونسي بأن

بناء األمــة والــعــزوف الــذي يمارسه الشباب 
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة، واالســـتـــحـــقـــاقـــات  ــيـ فــــي الـــحـ

االنتخابية منذ سنة 2011.

أسباب عزوف الشباب
الــشــبــاب من  أواًل: على نقيض مــوجــة جيل   
القرن  مــن  الثمانينيات  وحــتــى  الستينيات 
املــاضــي الــتــي شــهــدت وصـــول قــيــادات شابة 
كثيرة إلى املواقع العليا في تونس، شهدت 
املوجة الثانية، املمتدة من نهاية الثمانينيات 
وحتى اندالع الثورة التونسية مع بداية عام 
الشباب  مشاركة  عــن  حقيقًيا  عــزوًفــا   ،2011
الــتــونــســي فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة. مــا يعود 
إلـــى الــتــراجــع الــكــبــيــر الــــذي عــرفــتــه الــحــركــة 
الــيــســاري  الــطــابــع  ذات  التونسية  الــطــابــيــة 
الــتــي كــانــت مهيمنة فــي الجامعة  والــقــومــي 
الــتــونــســيــة، وكـــانـــت تــنــتــج الــنــخــب الــفــكــريــة 
والسياسية والثقافية الشابة، فكانت مرحلة 
حــكــم الــرئــيــس املــخــلــوع، زيـــن الــعــابــديــن بن 
ــوأ مـــرحـــلـــٍة عــاشــتــهــا تـــونـــس على  ــ عـــلـــي، أسـ
املــســتــويــني، الــســيــاســي والــثــقــافــي، إذ قــادت 
السياسة الداخلية والخارجية التي اتبعها 

على  والثقافي  الفكري  التصحر  تعميم  إلى 
سيما  وال  التونسي،  املجتمع  فئات  صعيد 
فئة الشباب منه، فقد تفاقمت األزمــات التي 
واجــهــت الــنــظــام الــســابــق، مــا قــاد إلــى إنتاج 
أزمـــــة ثــقــة بـــني الـــشـــبـــاب والـــنـــظـــام، وتــبــلــور 
صورة سلبية عنه، أدت إلى عزوف الشباب 
كانت  التي  القائمة  السياسية  األحـــزاب  عــن 
تــــدور فـــي فــلــك الــســلــطــة بــاعــتــبــارهــا أحـــزاب 
تشكيل  نــحــو  االتــــجــــاه  أو  وشـــرفـــيـــة،  إدارة 
حركات سياسية جديدة، بعيًدا عن األحزاب 

التقليدية.
التونسية، وإجــراء  الــثــورة  قيام  ثــانــًيــا: منذ 
أكتوبر/  23 في  ديمقراطية،  انتخابات  أول 

تشرين األول 2011، بقي الوضع االقتصادي 
فــي ظــل الــديــمــقــراطــيــة الــنــاشــئــة الــتــي ولــدت 
 النمو 

ّ
بعد سقوط النظام السابق هًشا، ألن

االقـــتـــصـــادي لــيــس مــرتــفــًعــا بــالــقــدر الــكــافــي 
إلحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة، 
الــذي واجــه  التونسي  الشباب  بــني  ال سيما 
البطالة تعد   

ّ
لــعــل الــتــحــديــات،  مــن  مجموعة 

أخـــطـــر هــــذه الـــتـــحـــديـــات االقـــتـــصـــاديـــة، ومــا 
ــن تـــداعـــيـــات اجــتــمــاعــيــة ســلــبــيــة،  تــفــرضــه مـ
املحافظات  في  الفقر  معدالت  تزايدت  حيث 
ــة، وتــــدهــــور الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة،  ــيـ ــلـ الـــداخـ
وســـيـــادة الـــصـــراعـــات االجــتــمــاعــيــة، إذ نــزل 
بالشغل،  للمطالبة  الـــشـــوارع،  إلـــى  الــشــبــاب 
فاندلعت صدامات جديدة بينهم وبني أفراد 
االحتجاجات  منسوب  تــطــور  فقد  الــشــرطــة، 
إلــى 9532  االجتماعية من 4960 سنة 2015 
سنة 2016. وهذا دليل على عودة التوتر إلى 
العاقة التي تجمع شًقا واسًعا من الشباب 
بمؤسسات الدولة، وهو ما أّدى إلى تواصل 
القطيعة بني الشباب، والسيما في الجهات 
الشباب  مــن  قسما  فــدفــع  والـــدولـــة،  املهمشة 
إلــــى الـــهـــجـــرة غــيــر الــنــظــامــيــة، نـــتـــاج تــزايــد 
نسبة الــيــأس واإلحــبــاط لديهم، إضــافــة إلى 
واألداء  واالجتماعية،  االقتصادية  األسباب 
الضعيف للحكومات املتعاقبة، وتفاقم عدد 
شبكات التهريب عبر البحر، ودور الشبكات 

االجتماعية في نشر هذه الظاهرة. 
ثـــالـــًثـــا: يــعــتــبــر عــــــزوف الـــشـــبـــاب الــتــونــســي 
نتيجة طبيعية ملا جرى في الثورة التي كان 
الشباب محّركها الرئيس، لكنه لم يجن منها 

بالوعود الزائفة السابقة بشأن إيجاد مواطن 
شغل ومجانية النقل العمومي وغيرها. كما 
 عزوف الشباب عن الشأن السياسي يعود 

ّ
أن

)النهضة  الحاكمني  الحزبني   
ّ

أن إلــى  أيــًضــا 
ونــــداء تــونــس( الــلــذيــن هيمنا عــلــى الــســوق 
االنــتــخــابــيــة، كـــّرســـا نـــوًعـــا مـــن االســتــقــطــاب 
ــل املجتمع  الــســيــاســي واأليـــديـــولـــوجـــي داخــ
الوطنية«  »الــدولــة  بني مشروعي  التونسي، 
ــــام الــســيــاســي«  لــحــزب نــــداء تــونــس و»اإلســ
 هــــذه املــعــيــاريــة 

ّ
لــحــركــة الــنــهــضــة، عــلــًمــا أن

بني  فعلًيا  تعكس صــراًعــا  ال  األيديولوجية 
الديني  فاليمينان  مجتمعيني،  مــشــروعــني 
الحياة  صعيد  عــلــى  املهيمنان  والــلــيــبــرالــي 
ناخبيهما  استقطبا  تونس  فــي  السياسية 
املــاضــيــة من  فــي االســتــحــقــاقــات االنتخابية 
خـــال »الــثــقــافــة االنــتــقــامــيــة والـــعـــداء«، التي 
ارتــكــزت عــلــى اخــتــاق املــعــارك الــوهــمــيــة في 
ثنائياٍت عديدٍة، مّكنت كل جهة سياسية من 
الــيــوم إلى  انــتــخــابــي، تسعى  تكوين رصــيــد 
إعــادة إنتاجه من دون حاجة إلــى أي مكون 
من ضمن األغلبية الصامتة، بما في ذلك فئة 
الشباب التي تعد ارتدادا على منظوماتهما 

االنتخابية. 
 الحزبني الحاكمني )النهضة ونداء 

ّ
بدليل أن

تونس( تحالفا على صعيد ممارسة السلطة 
ضمن ما تسّمى الديمقراطية التوافقية التي 
وتقوم  التمثيلية،  الديمقراطية  عن  تختلف 
عــلــى نـــظـــام »املـــحـــاصـــصـــة الـــحـــزبـــيـــة« الـــذي 
املجتمعية،  الــقــضــايــا  إدارة  فــي  فــشــلــه  ثــبــت 
وعجز أيًضا عن بلورة استراتيجية وطنية، 
للتحديات  وواقــعــيــة  عقانية  أجــوبــة  تــقــدم 
السبع  الــســنــوات  فــي  تونس  تواجهها  التي 
ــع اســتــراتــيــجــيــة  ــ املـــاضـــيـــة، وال ســيــمــا وضـ
أن تشمل  تــونــس، على  فــي  الشباب  لتأهيل 
ــتـــحـــديـــات  هــــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــمـــيـــع الـ
الــســيــاســيــة، واالقـــتـــصـــاديـــة، واالجــتــمــاعــيــة، 
واستجماع طاقات الشباب وتوحيدها نحو 
ــداف الــعــامــة، وتــوظــيــف هـــذه الــطــاقــات  ــ األهــ
بأفضل السبل نحو هذه األهداف، بحسبان 
ا  ا من الحل، وليس جزًء قضية الشباب جزء

من املشكلة.
رابًعا: يكمن العزوف االنتخابي للشباب في 
تنامي ثقافة اليأس واإلحباط والفشل التي 
حّتمها غياب اآلليات في تعزيز األمل في غد 
أفض للطبقة الشبابية التي خذلتها الطبقة 
ــزاب  ــ ــدا األحــ ــديـ الــســيــاســيــة الـــحـــاكـــمـــة، وتـــحـ
املنتخبة تباعا في 2011 و2014، إلى مطالب 
ــبـــاب وتــطــلــعــاتــهــم بـــعـــد ثــــــورة الــحــريــة  الـــشـ
والـــكـــرامـــة، حــيــث اســتــفــادت حــركــة النهضة 
التي  الكاسيكية  االجتماعية  قاعدتها  مــن 
تربطها صات عقائدية بالحركة، باإلضافة 
إلى تزويدها بخطاب سياسي دعائي، يزعم 
االنفتاح على بقية الشرائح االجتماعية. أما 
فقد اشتغل على تفعيل  تــونــس  نـــداء  حــزب 
لحزب  امُلبعثرة  النشيطة  بالقاعدة  الروابط 
الــتــجــمــع الـــدســـتـــوري الــديــمــقــراطــي املــنــحــل، 
قيادات  استقدام  عبر  منها  جــزء  واستمالة 
بمهام حزبية  وتكليفهم  علي،  بن  نظام  من 
في  اإلحــبــاط  مــصــادر  وتتمثل  حكومية.  أو 
ظروف سوق العمل، ورداءة التعليم، بجانب 
الداخلية  التونسية  املحافظات  الفوارق بني 

املـــهـــمـــشـــة تـــاريـــخـــيـــا والـــفـــقـــيـــرة، واملـــفـــتـــقـــدة 
للمشاريع التنموية، واملحافظات الساحلية، 
فــبــنــاء مستقبل  الــجــنــســني،  بـــني  والـــتـــفـــرقـــة 
جديد للشباب يحتاج جهودا ضخمة لجمع 
أصــحــاب املــصــلــحــة، مــن أجـــل تــحــســني واقــع 
الــشــبــاب فــي تــونــس، والـــذي يجب أن يشمل 
والخاصة،  الحكومية  التعليمية  املؤسسات 
العام،  والقطاع  املــدنــي،  املجتمع  ومنظمات 
القطاع  ومستثمري  السياسات،  وصانعي 
الخاص، واملنظمات غير الهادفة للربح التي 
تهتم بقضايا الشباب، والحكومات املحلية، 

وفوق هذا كله، الشباب أنفسهم.

محطة االنتخابات البلدية 
تــشــكــل االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة مــحــطــة مهمة 
لــلــشــبــاب فـــي تـــونـــس، لــكــي يــثــبــت فــاعــلــيــتــه، 
ال ســيــمــا بــالــنــســبــة لــعــدد الــشــبــاب الـــذيـــن ال 
يشاركون في الشأن العام. ويشمل ذلك أيضا 
الــعــمــل الــجــمــعــيــاتــي والـــحـــزبـــي واملـــواطـــنـــي 
املليون  العدد  الثقافة، ويقارب  وارتياد دور 
ــة طـــــرق أنــشــطــتــهــم  ــ ــدولـ ــ شـــــــاب، ال تــــعــــرف الـ
وإســهــامــاتــهــم فــي الــحــيــاة الــعــامــة. وإذا كان 
ــزاب  ــ ــ الـــشـــبـــاب يــــرفــــض أن تــســتــخــدمــه األحـ
السياسية لغاياتها السياسية واالنتخابية، 
 عــلــيــه أن يـــقـــّرر، فــي نــهــايــة املـــطـــاف، هل 

ّ
فــــإن

الثامنة من  فــاملــادة  بــه.  هــو فاعل أو مفعول 
الدستور التونسي الذي صدر في سنة 2014 
قــوة فاعلة في بناء  تنص على أن »الشباب 
الوطن، تحرص الدولة على توفير الظروف 
ــه، وتــفــعــيــل طــاقــاتــه،  قـــدراتـ الــكــفــيــلــة بتنمية 
ــيــــة، وعــلــى  ــلـــى تــحــمــلــه املــــســــؤولــ وتـــعـــمـــل عـ
االجتماعية،  التنمية  فــي  إســهــامــه  تــوســيــع 

واالقتصادية، والثقافية، والسياسية«.
ومـــن املــســؤولــيــات عــلــى الــشــبــاب الــتــونــســي 
االلـــتـــزام بـــروح املــســؤولــيــة عــبــر الــتــحــّرر من 
ــانـــون،  ــقـ ــرام الـ ــ ــتـ ــ الــــعــــزوف االنـــتـــخـــابـــي، واحـ
والتحلي بقيم االعتدال والوسطية، ورفض 
الـــتـــطـــرف والـــعـــنـــف، وتـــعـــزيـــز قــيــم االعــتــمــاد 
ــفـــســـهـــم بـــالـــعـــلـــم،  ــل أنـ ــيــ ــأهــ عـــلـــى الـــــــــــذات، وتــ
وتكنولوجيا  والخبرات  املهارات  واكتساب 
العصر، حتى يشاركوا في هذا االستحقاق 
الجماعات  قانون  دام  ما  املقبل،  االنتخابي 
املحلية يسمح ألكبر عدد ممكن من الشباب، 
بــمــا فـــي ذلـــك املــقــاطــع لــانــتــخــابــات أو غير 
ــة، مــن  ــامــ ــــارك فــــي الـــســـيـــاســـة بــصــفــة عــ ــــشـ املـ
ــرار، ألن الــتــشــاركــيــة  ــقـ املــشــاركــة فــي صــنــع الـ
خيار ال مفر منه، إذ لن تتمتع البلديات التي 
ال تشرك املجتمع املدني واملبادرات الوطنية 
لها  يكون  ولــن  العمومية،  باملنح  املستقلة، 

الحق في القروض. 
يـــبـــدأ تــفــعــيــل دور الـــشـــبـــاب الـــتـــونـــســـي مــن 
الــجــنــســني لــيــكــون لـــه دور فــعــال مـــن امــتــاك 
ــقــــدرة عــلــى املـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم  الـــشـــبـــاب الــ
املــحــلــي واملــســاهــمــة فــي دفـــع عــجــلــة التنمية 
في  الفاعلة  املــشــاركــة  عبر  وجــهــويــا،  محليا 
الــبــلــديــة، والـــتـــي ســيــتــم انتخابها  املــجــالــس 
لــلــشــبــاب دورا فـــي املــشــاركــة   

ّ
قــريــبــا. كــمــا أن

الحقيقية في صنع القرار السياسي املحلي، 
والحدِّ من الفساد املتفشي في البلديات منذ 

النظام السابق. 
)كاتب تونسي(

إقبال واسع على التنافس بعد عزوف كبير عن المشاركة

الشباب التونسي واالنتخابات البلدية
الرهان والتحديات

ارتفاع نسبة المشاركة 
إلى 75% لمن تقل 

أعمارهم عن 45 سنة، 
وإلى أكثر من %50 

لمن تقل أعمارهم عن 
35 سنة

تراجع كبير عرفته 
الحركة الطالبية 

التونسية ذات الطابع 
اليساري والقومي 

التي كانت مهيمنة 
في الجامعة التونسية

البطالة أخطر 
التحديات االقتصادية 

وتفرض تداعيات 
اجتماعية سلبية

تشهد تونس، في 6 مايو/أيار المقبل، انتخابات بلدية هي األولى منذ الثورة، والمفاجأة الملحوظة قبل انتظامها هي مشاركة 
واسعة للشباب التونسي في التنافس فيها في قوائم المرشحين المتنوعة. وتتقصى المطالعة التالية أسباب عزوف الشباب 

التونسي عن المشاركة في االنتخابات عموما، وأبرز المشكالت الحادة التي يواجهها هؤالء الشباب

إلصاق أسماء أعضاء قائمة مستقلة مرشحة في االنتخابات البلدية في العاصمة تونس في 2018/4/14 )فرانس برس(

إذا كان الشباب التونسي يرفض أن تستخدمه األحزاب السياسية لغاياتها 
هو  هل  المطاف،  نهاية  في  يقرّر،  أن  عليه  فإّن  واالنتخابية،  السياسية 
التونسي  الدستور  من  الثامنة  المادة  تنص  إذ  به،  مفعول  أو  فاعل 
الذي صدر في سنة 2014 على أن »الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن، 
بتنمية قدراته، وتفعيل  الكفيلة  الظروف  الدولة على توفير  تحرص 
إسهامه  توسيع  وعلى  المسؤولية،  تحمله  على  وتعمل  طاقاته، 

في التنمية االجتماعية ، واالقتصادية، والثقافية، والسياسية«.

الشباب في الدستور

االثنين 23  إبريل/ نيسان   2018 م  7  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1330  السنة الرابعة20
Monday 23 April 2018

ســـوى أزمــاتــهــا، بينما الــــذي جــنــى ثــمــارهــا 
أحزاب اإلسام السياسي واليمني الليبرالي 
في مختلف  السياسي،  اتسم خطابها  التي 
تونس  شهدتها  التي  االنتخابية  املحطات 
في خريفي 2011 و2014، بالشعبوية املليئة 
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طرق لحماية الخصوصية على اإلنترنت
واشنطن ـ العربي الجديد

تتناســل األخبار أكثــر فأكثر حول انتهاكات 
قبــل  مــن  ســواء  للخصوصيــة،  صارخــة 
الشركات أو الحكومات أو مختلف املنصات، 
لذا نشــر موقع »تيك كرانتش« قائمة طويلة 
مــن الحلــول للتخلــص من كل أشــكال الرقابة 
ســهل  بــني  الحلــول  وتراوحــت  والتعقــب، 

التنفيذ وشبه املستحيل.

البدايــة مــن الكاميــرا: يمكــن للقراصنة 
التجســس بســهولة عليكم عبر الكاميرا، لذا 
مــن األفضــل تغطيتهــا بشــريط الصــق، وفــي 
حــال كنتــم تحتاجــون الكاميــرا طــوال الوقت 
فجّربــوا وضــع غطــاء احترافــي يمكــن فتحــه 

في أي وقت.

مــكان:  كل  فــي   HTTPS تحميــل 
لألشــخاص  يمكــن  ال   ،HTTPS باســتخدام 
الذيــن يديــرون الشــبكة بني الجهــاز والخادم 
الــذي  الويــب  موقــع  يســتضيف  الــذي 
تتصفحونــه رؤيــة طلباتكــم وزياراتكــم على 
اإلنترنــت. لكــن بعــض املواقــع ال تــزال تحّمــل 
افتراضــي  بشــكل  مشــفرة  غيــر  صفحــات 
التمديــد لتضمنــوا وجــود  هــذا  لــذا حّملــوا 

التشفير في كل عمليات الدخول.

تحميل موانــع التعقــب: أدوات التعقب 
الخصوصيــة  تقنيــات  إلــى  وتشــير  كثيــرة 
مــا  وتســجيل  ملتابعــة  املصممــة  املعاديــة 
انتقالهــم  أثنــاء  الويــب  مســتخدمو  يفعلــه 
األجهــزة  عبــر  وحتــى  آخــر،  إلــى  موقــع  مــن 
املختلفة. ملنعها يعرض محرك البحث املؤيد 
للخصوصية DuckDuckGo مانع تعقب بني 
 Disconnect.me إضافــات املتصفــح، ويعتبــر
مــن  التعقــب  برامــج  لرصــد  شــائعًا  امتــدادًا 
مواقــع ويــب الجهــات الخارجيــة، ويحتــوي 
»فايرفوكــس« أيضــًا على مانــع تعقب مدمج 

ألجهزة الهواتف.

موانــع اإلعالنــات: معظــم اإلعانــات يتــم 
الخارجيــة  الجهــات  خــوادم  مــن  تحميلهــا 
تتعقبكــم عبــر مواقــع متعــددة، لــذا يمكنكــم 
فــي  فكــروا  لكــن  إعانــات،  مانــع  اســتخدام 
اإلعانــات  علــى  تعتمــد  الهادفــة  املواقــع  أن 
لتســتمر فــي نشــر املحتوى، لــذا ضعوها في 

قائمة بيضاء لدعمها.  

محرك بحث سري: يعرف »غوغل« الكثير 
عنكــم ألنــه امللجــأ األول لطــرح األســئلة حــول 
جربــوا  لــذا  تشــغلنا،  التــي  األشــياء  أكثــر 
البحث الســري عن طريق اســتخدام منصات 

.Cliqz و Qwantو DuckDuckGo مثل

اســتخدام  يســاعد  الســري:  التصفــح 
املتصفــح الســري علــى حــذف كل »الكوكيــز« 
هــذا  الصفحــة،  إقفــال  بعــد  تتعقبكــم  التــي 
يشــبه االختفاء من الرادار، لكن هذا ال يعني 
بــل يمكــن للمتصفــح  أنكــم صرتــم متخفــني 
تتبعكــم، كمــا أن البقــاء فــي نفــس الصفحــة 
ملــدة طويلــة دون إقفالهــا يجعــل امليــزة بدون 

جدوى.

اســتخدموا Tor: أحد أقــوى املتصفحات 
الســرية، إذ يعمــل علــى تشــتيت النشــاط بني 
أكثر من خادم، ما يجعل مهمة ربط العملية 
أســرع  يعتبــر  ال  لكنــه  صعبــة،  بصاحبهــا 
وسيلة للتصفح، كما أن بعض املواقع تمنع 

مستخدميه من دخولها.

االنتقال إلــى DNS آخر: تغيير الشــبكة 
يســمح  بأخــرى  إس«  إن  »دي  الشــخصية 
الرقابــة،  مــن  والهــروب  الحجــب  بتخطــي 
أو   Quad9 مثــل  برامــج  اســتخدام  ويمكنكــم 

1.1.1.1 لهذا الغرض.

إزالــة تعقــب الموقــع: تبيــع الشــركات 
لتحديــد  تواجدكــم  أماكــن  حــول  معلومــات 
نــوع اإلعانــات التــي يجــب أن تظهر أمامكم، 

وقــد تعــرف شــركة التأمينــات أي مستشــفى 
عبادتكــم  مــكان  تعــرف  وقــد  تــزورون، 
بســبب  امتيــاز  أو  وظيفــة  مــن  حرمــون 

ُ
وت

الدين.

اســتخدام VPN بحــذر: ال دليــل علــى أن 
الشــركات التــي توفــر هــذه الخــوادم تحافــظ 
يبقــى  كمــا  املســتخدم،  ســرية  علــى   

ً
فعــا

التــي  الجهــات  إلــى  بياناتكــم،  بيــع  احتمــال 
تدفع من أجلها، كبيرًا.

صناعــة VPN الخــاص بكــم: إذا كنتــم 
مطوريــن، فيبقــى أفضل خــادم VPN هو ذلك 

الذي تصنعونه بأنفسكم.

ال تســتخدموا لوحــات مفاتيــح مــن 
لوحــة  تطبيقــات  تعــد  خارجــي:  طــرف 
املفاتيــح مصــدرًا تهديــد محتمــل لبياناتكــم، 
ذلــك  فــي  بمــا  كلهــا،  نقراتكــم  تســجل  فهــي 
االئتمــان  بطاقــات  وأرقــام  املــرور  كلمــات 

واملحتويات الخاصة الرسائل.

التشــفير مــن الجانبين: يجــد املســتخدم 
تراســل  تطبيــق  الســتخدام  مضطــرًا  نفســه 
معــني فقــط ألن كل أصدقائــه يســتخدمونه، 
وتطالبه هذه التطبيقات باستمرار بتقاسم 
جهــات اتصالــه بينمــا ال يتوقــف عــن تبــادل 
واســتخدمت  الحساســية.  بالــغ  محتــوى 
»واتساب« التشفير بني الطرفني لحل مشكل 
بالتــزام  ينصــح  املوقــع  لكــن  الخصوصيــة، 
إلــى  بالدخــول  املنصــة  طلبــات  أمــام  الحــذر 

املزيد من املعلومات الحساسة.

التشفير في الخدمة السحابية: تعاني 
»دروب  مثــل  الســحابي،  التخزيــن  خدمــات 
بوكــس«، مــن غيــاب خدمــة تشــفير، لــذا مــن 
األفضــل البحــث عن بدائل مثل Spideroak أو 
Backblaze، أو تشــفير مــا تريــد تخزينــه قبل 

.Boxcryptor تحميله عبر

التشــفير فــي البريــد اإللكترونــي: ال 
مثــل  التقليديــة  البريــد  خدمــات  تســتخدم 
لــذا  آلخــر،  طــرف  مــن  تشــفيرًا  »جيميــل« 
 Protonmail الجــأوا إلــى خدمــات أخــرى مثــل
ثــم   PGP مفاتيــح  باســتخدام  تشــفيرها  أو 

تقاسمها مع جهات اتصالكم.

iOS أفضــل من »أندرويــد«: ال توجد 
أدوات تكنولوجيــة محميــة مئــة باملئــة، لكــن 
أجهزة »آبل« تعتمد على تصنيع العتاد لذا 
هــي ال تحتــاج كثيــرًا لبيانــات املســتخدمني، 
كمــا تســتثمر باســتمرار فــي تكنولوجيــات 
حمايــة الخصوصيــة، بينمــا تعمــل خدمــات 
بيانــات  امتصــاص  علــى  »أندرويــد« 
وتحقيــق  اإلعانــات  أجــل  مــن  املســتخدمني 

األرباح.

حذف حسابات مواقع التواصل: حذف 
»فيسبوك« ال يكفي، فالشركة تملك منصات 
عديــدة يســتخدمها النــاس كل يــوم، لــذا إذا 
كنتــم ال تزالــون مهووســني بخصوصيتكــم 
هــذه  كل  فاحذفــوا  الخاصــة  وحياتكــم 
الشــركة  أن  هــذا ال يضمــن  أن  إال  املنصــات، 
أرشــيف  مــن  معلوماتكــم  تحــذف  ســوف 

بياناتها.

الصوتيــة:  للمســاِعدات  ال  قولــوا 
أن  املســتخدمون  الحــظ  عديــدة  مــرات  فــي 
املســاعدات الصوتيــة الجديــدة تطلق العنان 
لنفســها فــي تســجيل البيانــات حتــى بــدون 

إذن مستخدمها.

امنعــوا بعــض طلبــات الشــبكات: فــي 
 Little Snitch تثبيــت  يمكنكــم   ،MacOS
مــرة يحــاول  فــي كل  للحصــول علــى تنبيــه 
ويمكنكــم  الخــادم،  مــع  التحــدث  تطبيــق 
ووضــع  رفضــه  أو  طلــب  كل  علــى  املوافقــة 

قواعد. هو حل جيد لكنه ليس مريحًا.

طالبوا بتشــديد قوانيــن الخصوصية: 
والخبــراء  الشــعوب  ضغوطــات  تســببت 
لحمايــة  تشــددًا  أكثــر  قوانــني  بفــرض 
لــذا  أوروبــا،  فــي  املســتخدمني  خصوصيــة 

يمكن تكرار نفس النجاح في بلدكم.

تخلوا عن جميع أجهزتكم المربوطة 
باإلنترنت

يكفــي أن يكــون الجهــاز، أي جهــاز، مربوطــًا 
لكــي تكونــوا عرضــة للتجســس  باإلنترنــت 
وتحديــد موقعكــم ومــا تفعلونه. لذا إذا كنت 
للخصوصيــة  مثاليــة  حمايــة  عــل  تصــّرون 
فجّربــوا التخلــص مــن كل األجهــزة املربوطة 

باإلنترنت...إذا استطعتم طبعًا.

تخلوا عن استخدام اإلنترنت: يعتبر هذا 
الدوائــر  أغلــب  ألن  الصعوبــة،  بالــغ  الخيــار 
باإلنترنــت،  تتعامــل  صــارت  الحكوميــة 
وأغلــب الوثائــق صــارت موجــودة فــي نســخ 
الصعوبــة  غايــة  فــي  وصــار  إلكترونيــة، 
ضمــان انعــزال تــام عــن اإلنترنــت، وبالتالــي 

خصوصية محمية نسبة مئة في املئة.

التخلي تمامًا عن 
استخدام اإلنترنت قد 

يكون خيارًا أيضًا

بعد فضيحة اختراق شركة »كامبريدج أناليتكا« لبيانات أكثر من 87 مليون مستخدم لموقع »فيسبوك«، يُفتّش 
المستخدمون عن طرٍق لحماية خصوصيتهم على اإلنترنت. هذه بعٌض منها

ُســلطت أغلــب أضــواء اإلعــام والتحقيقات على »فيســبوك« 
وأخذتــه إلى املســاءلة أمــام الكونغرس، لكن عماق التواصل 
االجتماعي ليس الوحيد الذي يستخدم هذه الطرق بحسب 
وكالة »أسوشــييتد برس«، بل الوضع مشــابه عند »غوغل«، 

»يوتيوب« و«تويتر«. 
لــم يمــِض ســوى القليــل علــى تحقيــق مــن شــبكة »ســي إن 
إن« وجد أن أكثر من 300 شــركة ومؤسســة، بينها عمالقة 
قــد  الحكوميــة،  والــوكاالت  اإلعــام  ووســائل  التكنولوجيــا 
القوميــن  تشــجع  »يوتيــوب«  قنــوات  عبــر  إعانــات  بثــت 
البيــض والنازيــن، والبيدوفيليــن ومؤيــدي نظريات املؤامرة 
ومروجي الدعاية لكوريا الشــمالية. وأشــار التحقيق إلى أن 
شــركات عماقــة مثــل »أديــداس« و»أمــازون« و»فيســبوك« 
هــذه  علمهــا  دون  مــن  مّولــت  قــد  وغيرهــا،  و»نيتفليكــس« 
»غوغــل«،  لـ مقابلهــا  دفعــت  التــي  اإلعانــات  عبــر  القنــوات 
مالكــة موقــع »يوتيــوب«. كمــا أطلــق املدافعــون عــن حقــوق 

األطفــال  تعــّرض  ســهولة  حــول  متتاليــة  إنــذارات  الطفــل 
غيــر  فيديــو  ملقاطــع  الذكيــة  الهواتــف  يتصفحــون  الذيــن 
مائمــة وإعانــات خادعــة. تنقــل الوكالة عن خبــراء اإلعان 
والخصوصيــة أن رد الفعــل العنيــف أمــر ال مفــر منــه ضــد 
الشــبكات الضخمــة التــي نجــت مــن التدقيق من قبــل، ما دام 
ال يــزال »معلنــون مطمئنــون يربطــون عاماتهــم التجاريــة 

بمحتوى متطرف على منصات رئيسية«. 
وقال مدير حملة »طفولة حرة في بوســطن«، جوش غولن، 
»أعتقد أن »غوغل« هي الخطوة التالية التي طال انتظارها«، 
وطالــب لجنــة التجــارة الفيدراليــة بالتحقيــق فــي ممارســات 
فــي  »غوغــل«  تمتلكهــا  التــي  البيانــات  وجمــع  »يوتيــوب« 
وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر. وكانــت »فوكــس« قــد انتقــدت 
ممارســات »يوتيــوب« فــي بيان: »لقد فشــلت »يوتيوب« مرة 
أخرى في تصفية القنوات بشــكل صحيح«، وجاء ذلك بعد 

بث إعاناتها في قناة نازية قبل إيقافها.

غوغل بعد فيسبوك؟
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أخبار

)Getty/مطالبون بوقف التجسس خالل مثول مارك زوكربيرغ أمام الكونغرس )وين ماكنامي

االثنين 23  إبريل/ نيسان   2018 م  7  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1330  السنة الرابعة
Monday 23 April 2018

هاجمت وزارة الخارجية المصرية، 
منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )يونيسكو(، 

العتزامها منح المصور الصحافي 
المعتقل منذ مذبحة رابعة، 

محمود أبو زيد الشهير بـ«شوكان«، 
جائزة دولية لحرية الصحافة، زاعمًة 

أنّه »مرتكب أعمال إرهابية«.

أعلن الموظف السابق في 
»كامبريدج أناليتكا« كريستوفر 

وايلي أنه سيقدم شهادته قريبًا 
أمام الكونغرس. وكان وايلي هو 

من أطلق شرارة الفضيحة التي 
شملت »فيسبوك« والرئيس األميركي 

دونالد ترامب، عندما قّدم وثائق إلى 
صحيفة »ذا غارديان« البريطانية.

أعاد ناشطون على مواقع 
التواصل االجتماعي تنشيط حملة 

 ،)NotATarget#( »ليسوا أهدافًا«
بعد مقتل الموظف اللبناني في 

اللجنة الدولية للصليب األحمر في 
اليمن، حنا لحود. وطالب الناشطون 

بعدم استهداف المدنيين والمدارس 
والمستشفيات وعمال اإلغاثة. 

قّررت السلطات في أوغندا فرض 
ضرائب على مستخدمي وسائل 

التواصل االجتماعي اعتبارًا من 
يوليو/تموز المقبل، بعد إشارات 

من الرئيس حولها. وبرّرت حكومة 
أوغندا هذه الضريبة بكونها 

»ستساعد في تعزيز إيرادات البالد 
والمساعدة في األمن القومي«. 



إيرادات مالية قد تقلل من خسارة املنتجني، 
بسبب سيطرة املواقع وبعض املنّصات التي 
تــراعــي عمليات  وال  املنتج،  ال تحفظ حقوق 

نشر وعرض املنتج الفني العربي تحديدًا.
»معركة«  أمــام  أنفسنا  املقابل، نجد  في  لكن 
ــتـــوجـــه  ــــســــهــــم إلـــــــى حـــــد مـــــا فـــــي الـ

ُ
أخــــــــــرى، ت

بهذه  الخاصة  اإلعــانــات  عــن طريق  للناس 
استغال  واملفترض من خالها  املسلسات، 
ــــأس بـــهـــا مــــن عـــاطـــفـــة الــــنــــاس فــي  كــمــيــة ال بـ

الترويج، واللعب على الوتر السياسي الذي 
يكن  لــم  للمتابعة.  يقنعه  أو  املــشــاهــد،  يأسر 
باستطاعة املمثل عادل إمام إال االتجاه نحو 
 املعارضة هي 

َّ
املعارضة هذا املوسم، علًما أن

التفسيرات، وهي  كثيرًا من  »ُمــفــردة« تحمل 
وحدها، كفيلة بإثارة العصب العاطفي عند 

املعارضني لسياسة الدول، أو األنظمة.
ال يقتصر االتجاه هنا، على جنسية املسلسل 
املصري »عوالم خفية« لعادل إمام نفسه، بل 

كريستين أبيض

على قــدم وســاق، يعمل املنتجون 
ــتــــهــــاء مـــــن تـــصـــويـــر  الـــــعـــــرب لــــانــ
درامـــا رمضان  مــوســم  مسلسات 
الــذي سيبدأ بعد ثاثة أسابيع. الواضح أن 
مواجهة.  أكــثــر  أصــبــحــوا  أنفسهم،  املنتجني 
»الدرامية«  الحروب  تكشف  يوم  بعد  ويومًا 
ــتـــج، وذلــــك  ــنـ ــيـــس املـ ــتــــاجــــر« ولـ ــه »الــ ــ عــــن وجـ
ــلـــى كـــســـب الــــســــوق،  فــــي مـــعـــركـــة الـــــصـــــراع عـ
وبــيــع املــســلــســل، والــرغــبــة فــي املــــال والــربــح، 
ــة األولـــــــى،  ــالــــدرجــ ــغــــال »الــــنــــجــــوم« بــ ــتــ واســ
املــحــتــوى، ووحـــدة قياس الجودة  بعيدًا عــن 
لــلــمــســلــســل أو الـــقـــصـــة والــــنــــص الــــــذي ُبــنــي 
عــلــيــه. حــالــة مــن الــضــيــاع، تــصــح تسميتها، 
على عالم الدراما العربية هذه السنة أيضًا. 
صراع »الديكة« بني مصر وسورية وبيروت، 
ــل عــلــى الــخــط،  وحــتــى املــنــتــج الــخــلــيــجــي دخـ
ولو انه ابتعد عن »املأزق« السياسي، واتجه 
إلـــى الــقــصــص االجــتــمــاعــيــة، لكنه هــو اآلخــر 
يـــصـــارع عــلــى فــــرض مــنــتــجــاتــه فـــي الــســوق، 
وذلـــك ملــا سيحققه ذلــك مــن تــبــادل ثقافي، ال 
يــهــم مــســتــواه، ولــكــن فــقــط مـــن أجـــل تحقيق 

لم أخسر، لقد استفدت 
من هذه المشاركة 

وتعلّمت الكثير

الموالي والمعارض 
يُدركان أن إمام ولحام 

هما وجهان للنظام

جاء حفل توزيع 
الجوائز بنتائج لبنانية جيدة 

كما كان متوقعا

2223
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سيحاول آخرون ضد بعض األنظمة، مجاراة 
عــادل إمـــام، ومتابعته ملجرد اإلعـــان عــن أن 

دوره في املسلسل هو دور ناشط معارض.
عــادل إمــام نفسه، هو ابــن األنظمة املصرية، 
ــا مع 

ً
ــا مــشــّرف

ً
 لــم يتخذ يــومــًا واحـــدًا مــوقــف

ْ
إذ

املـــعـــارضـــة، لــكــنــه دائـــمـــًا ارتـــمـــى فـــي أحــضــان 
في  السياسي  التغيير  انطاق  منذ  السلطة. 
مصر قبل سبع ســنــوات،  لم يوفر »الزعيم« 
الــتــأيــيــد لــلــحــكــم، قــبــل ثـــاث ســـنـــوات. ارتـــدى 

عــادل إمــام »عباءة« السلطة، وتطوع ليكون 
واحدًا من حماة نظام الرئيس االنقابي عبد 
الفتاح السيسي، ُبعد حادثة الطائرة الروسية 
)سيناء 2015(، وذلك لتلميع صورة النظام، 
واملــشــاركــة فــي فعاليات خاصة مــن تنظيمه 
إلعــادة السياحة إلــى مصر، مــادًحــا الرئيس 
لم يكن ُمستغرًبا  ذلــك  لكن  والنظام واألمـــن. 
من عادل إمام، الذي كان لوقت طويل، البوق 
الكوميدي للنظام املصري، منذ عهد الرئيس 
املخلوع حسني مبارك، وحتى اليوم. تجارب 
لكشف  تكفي وحــدهــا  املسرحية  إمـــام  عـــادل 
عند  »كممثل«  والعملي،  الشخصي  التباين 
آن معًا،  فــي  »الــهــلــفــوت«،  صــاحــب شخصية 
وعمله على تأمني مصالحه مع الدولة بداية، 
عبر السماح له بالهجوم  فوق خشبة املسرح 
إطــار  فــي  السياسية،  والطبقة  الــحــاكــم  على 
ضمنًيا،  نفسها  السلطات  تمنحه  كوميدي 
وهـــو مــا يــعــزز تـــواجـــده فــي الـــشـــارع، ويــزيــد 
عدد جمهوره في العالم العربي، كونه أصبح 
لـــســـان املـــعـــارضـــة، ولــكــنــه فـــي الــعــمــق، يــقــوم 
تصبح  الــتــي  »السيسية«  الــرســائــل  بتوجيه 

مع الوقت لسان حال الناس!
عــادل إمــام ليس وحــده الــذي يّدعي أنــه يقف 
وأفامه،  مسلساته  في  املعارضة  صف  في 
ــد لـــحـــام يـــكـــاد يــكــون  ــ ــوري دريــ ــســ فــزمــيــلــه الــ
صــورة مشابهة إلمــام فــي ازدواجــيــة املوقف 
عانت  التي  سورية  في  وتحديدًا  السياسي، 
وال تـــزال على مـــدار أربــعــة عــقــود، مــن سلطة 
أمني  نــظــام  إلــى  سياسية واحـــدة، وتحولت 
النظام  ك  يــحــرِّ الــحــريــات.  ديــكــتــاتــوري لقمع 
الــفــن عـــن طــريــق الــفــنــانــني أنــفــســهــم لتلميع 
التي يقوم بها  الــصــورة نفسها، هــذه املهمة 
دريد لحام، وبعض الفنانني املوالني ضمنًيا 

للسلطة، ورئيس السلطة ومعاونيه.
إلى  لــحــام  دريـــد  صعد  السبعينيات،  نهاية 
املـــســـرح، وقــــدم مــســرحــيــة »كـــاســـك يـــا وطـــن« 
لــلــكــاتــب الــــراحــــل مــحــمــد املــــاغــــوط، وإخـــــراج 
ــالـــح. ووجــــه مـــن خـــال املــســرحــيــة  خـــلـــدون املـ
رسائل سياسية، ال تزال تتداول حتى اليوم. 
دريــد  تــاريــخ  مــن  التالية  العقود  لكن وطيلة 
الفني، لم يتخذ الرجل موقفًا صريحًا  لحام 
مــن الــنــظــام الـــســـوري، وظـــل عــلــى تــمــاس مع 
الحني واآلخــر، وفقًا  السلطة، يعارضها بني 
ملــصــالــح الــســلــطــة، وربــمــا بــطــلــب مــن الــنــظــام 
نــفــســه، كــمــا هــو حـــال عـــادل إمـــام ومجموعة 
مـــــن املـــمـــثـــلـــني املــــصــــريــــني املــــــوالــــــني لـــنـــظـــام 
السيسي الذين ال يفوتون املناسبات لإلدالء 
بتصريحات تؤيد وتزيد من دعم هذا النظام.
ــورة الـــســـوريـــة وقــمــع  ــثـ عــــام 2013، فـــي عـــز الـ
ــد لــحــام مسلسل  الــنــظــام الـــســـوري، قـــدم دريــ
ــاواًل »الــــوقــــوف  ــ ــحـ ــ »ســـنـــعـــود بـــعـــد قـــلـــيـــل« مـ
ــــجــــاه الــعــام 

ّ
 االت

ّ
ــزاع«، ولــــو أن ــنــ مـــع طـــرفـــّي الــ

من  إنسانيًا  منحًى  اتخذ  للقصة،  الظاهري 
خـــال قــضــايــا الــتــهــجــيــر والــــــزواج، والتغني 
بــالــذكــريــات والـــحـــارات املـــدمـــرة فــي ســوريــة، 
ومــا تسببت بــه الــحــرب الــضــروس مــن آفــات 
وتداعيات، لكن العمل في العمق كان يسعى 
إلـــــى إدانـــــــة الــــثــــورة وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة 
خــــراب الــبــلــد.  حــــاول لـــحـــام، والــكــاتــب رافـــي 
وهـــبـــة، تــوظــيــف »حـــس املــعــارضــة املــعــتــدل« 
املراوغة  العمل، تمامًا كما هي حــال  لصالح 
ــام في  فــي املـــواقـــف الــتــي يــقــوم بــهــا عــــادل إمــ
عرض ضمن موسم الدراما 

ُ
مسلساته التي ت

الرمضاني، لكنه اكتشف سريًعا.
ــد لـــحـــام، اســتــغــال  ــ ــام ودريـ ــادل إمــ يـــحـــاول عــ
عــواطــف الــنــاس، وتــحــريــك عــصــب السياسة 
بداية من خال سيناريوهات معّدة خصيصًا 
لــهــمــا، وفــــق دراســـــة قـــد تــقــنــع الـــطـــرف اآلخـــر 
يتوجه  املسلسل،   بــأن  املحايد  أو  املــعــارض 
لكل الــشــرائــح. فــي حــني أن املــوالــني لألنظمة، 
 عادل إمام ودريد لحام هما 

ّ
يعلمون جيدًا أن

وجهان للنظامني السوري واملصري.

القاهرة ـ محمد كريم

تــنــطــلــق الـــيـــوم، تــحــت رعـــايـــة وزارة الــشــبــاب 
الــثــقــافــة  وزارة  ــع  مــ ــتـــعـــاون  ــالـ بـ والــــريــــاضــــة، 
فعاليات  أســـوان،  ومحافظة  أســـوان  وجامعة 
ــان مــــســــرح شـــبـــاب  ــرجــ ــهــ الـــــــــــدورة الــــثــــالــــثــــة ملــ
الجنوب في مدينة أسوان املصرية، ويستمر 
حتى 28 إبــريــل/ نيسان الــجــاري. يستضيف 
املــهــرجــان عـــددًا مــن الــفــرق املــســرحــيــة للهواة 
إلى  إضافة  املختلفة،  الصعيد  من محافظات 
مجموعة من الفرق األجنبية. كما تعقد على 
العمل  مــن ورش  املــهــرجــان مجموعة  هــامــش 

والندوات الفنية املتعلقة باملسرح.
أيضًا، تنظم إدارة املهرجان املسرحي لشباب 
الجنوب، هذا العام، معارض للكتاب والحرف 
محافظة  بها  تشتهر  التي  والبيئية  التراثية 
ــة  ــيـ ــن الــبــيــئــة األســـوانـ ــتـــمـــدة مــ أســـــــوان واملـــسـ
ــي املـــحـــافـــظـــة،  ــ ــبـــي املـــمـــتـــد فـ والــــــتــــــراث الـــشـــعـ
ومعرضًا للفن التشكيلي ملجموعة من فناني 
ــوان عــن الــتــراث والــفــلــكــلــور الــشــعــبــي. كما  أســ
التأليف  مسابقة  والوثائق  الكتب  دار  ترعى 
املسرحي، باستخدام التراث. يرأس املهرجان 

قالت  التي  املقدشية  غزالة  وأبــرزهــم  اليمني 
في أشهر بيت شعري لها: »قالوا غزال وأمها 
ــمــس ياعباد 

ُ
ســرعــة بــنــات الــخــمــس/ مــابــه خ

الله مابه سدس/ من قد ترفع لوى راسه وعد 
البقش/ وقال البأس يحبس وما يحتبس/ 
سوا  سوا يا عباد الله متساوية/ ما حد ولد 
حر والثاني ولد جارية/ عيال تسعة وقالوا 
بعضنا بيت ناس/ وبعضنا بيت ثاني عينة 
ثانية«. كما أن سهى من بلد الشاعر عبد الله 
الـــذي لــم يحجب فــقــدانــه البصر  الــبــردونــي، 
الحالة  الرؤية والكتابة عن  القدرة على  عنه 
كتب عن  الــذي  نفسه  هــو  والعربية.  اليمنية 
السعودية وحالة الُرخص التي قام كثير من 
»جالة  بــاط  فــي  بعرضها  البلد  سياسيي 
أحــد  نـحـن  يـداك/  نحـن  النفـط  »أمير  امللك«: 
أنيـابـك/ ونحـن القـادة العطشـى إلـى فضـات 
أكـوابـك/ ومسؤولون في )صنعاء( وفراشـون 
َموقـع 

َ
ت دمــنـــــا/  علـى  دمنـا  ومـــــن  بـابـك/  فــي 

جيـش إرهابـك«. 
ومـــــن هـــــذه الـــبـــيـــئـــة طــلــعــت ســـهـــى املـــصـــري. 
ــي بـــدايـــة  ــن الــــــذي وقـــــف مــعــهــا فــ نـــســـألـــهـــا عــ
طريقها فتقول با تردد: »أبي«. اسمه الكامل 
يونس عبد العزيز محمد إسماعيل املصري. 
لــه عمل مسرحي شهير تّم  كــاتــب مــســرحــي. 

جمال جبران

ـــشـــاركـــة الــيــمــنــيــة الــوحــيــدة سهى 
ُ
خــرجــت امل

املــصــري مــن بــرنــامــج »ذا فــويــس« أول أمــس 
ــت. لـــــم تـــحـــصـــل عـــلـــى عــــــدد كــــــاف مــن  ــبــ ــســ الــ
التصويت كما لم تخترها املطربة أحام كي 
تستمر في املسابقة، لكنها تقول في حديث 
ــا لــم أخــســر، لقد  مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »أنــ
مت الكثير«. 

ّ
استفدت من هذه املشاركة وتعل

مع ذلــك، لم تخِف حالة الجحود التي لقتها 
من الجهات الثقافية في اليمن. تقول: »كنت 
وحـــدي تــقــريــبــًا، لــم يتصل أحـــد مــن أي جهة 
أو  إعـــام،  ثقافة وال وزارة  رســمــيــة. ال وزارة 
خرى«. تضيف: »أنا جوهرة في يد 

ُ
أي جهة أ

فّحام«. 
وحــني نخبرها أن هــذا األمـــر هــو حــال البلد 
ــيـــس مـــقـــصـــورًا بــالــحــالــة  ــام ولـ ــ عـــلـــى نـــحـــو عـ
الفنية؛ ففريق الناشئني اليمني لكرة املضرب 
الثاني  املــركــز  أيـــام  قبل  تحت 14 سنة حقق 
قيمت في بيروت ولم 

ُ
في بطولة آسيا التي أ

يسأل عنهم أحــد، فا شــيء شخصي ضدك، 
جيب: »ال، كل هــذا الجحود ألنــي امـــرأة، ما 

ُ
ت

تــــزال الــنــظــرة نفسها قــائــمــة ضــد أي صــوت 
نسائي«.

وحال سؤالها عن سبب إقفال صفحتها على 
فيسبوك، قالت: »أقفلتها ليومني فقط بعد أن 
مــزاجــي صالحًا  لــم يكن  لقيت شتائم كثيرة 

الستقبالها«.
ــا مـــــع »الــــعــــربــــي  ــهـ ــثـ ــديـ تــــعــــود ســــهــــى فـــــي حـ
أسرة  إنها من  تقول  بداياتها.  إلــى  الجديد« 
يمنية  مــديــنــة  أقـــرب  ــار،  ذمــ ملحافظة  تنتمي 
لــصــنــعــاء جــغــرافــيــًا. وذمـــــار هـــي واحـــــدة من 
دن التي أنجبت كبار الشعر واألدب والفن 

ُ
امل

ــم اخــتــيــار  الــنــاقــد الــفــنــي هــيــثــم الــــهــــواري. وتــ
املخرج عصام السيد رئيسًا لشرف املهرجان 

واملخرج جمال ياقوت مديرًا.
الثالثة للمهرجان بعد أن حقق  الــدورة  تأتي 
السابقتني؛ حيث  الــدورتــني  في  كبيرًا  نجاحًا 
ســـاهـــمـــت الـــتـــظـــاهـــرة فــــي اكـــتـــشـــاف مـــواهـــب 
جاهزة  أصبحت  حتى  وصقلها  شــابــة  فنية 
أن هــذه  كــمــا  الــكــبــرى.  املــســرحــيــة  للمنافسات 
ـــعـــد، وفـــق الــقــائــمــني عــلــيــهــا، انــتــقــااًل 

ُ
الـــــدورة ت

لطبيعة املسرح من املحلية إلى الدولية. وأكد 
الهواري أن الدورة الثالثة ستكون ذات طابع 
خاص؛ إذ فتح الباب الستضافة بعض الفرق 
املهرجان  أما عن شروط  املسرحية األجنبية. 
في صورته الجديدة، فتتمثل في ضــرورة أن 
واألجنبية  والعربية  املحلية  العروض  تكون 
قادمة من جنوب الدول، وتتناول موضوعات 
واضــحــة مــن الـــتـــراث والــفــلــكــلــور، إضــافــة إلــى 
أوضـــــاع املـــــرأة ومــشــاكــلــهــا مـــن واقــــع الـــتـــراث، 
وأال تقل مــدة العرض عن 30 دقيقة وال تزيد 
عــن ســاعــة، وأال يــزيــد عــدد أفـــراد الــعــرض عن 
الــعــروض  تعتمد  أال  ويفضل  ممثلني،  عــشــرة 
املــشــاركــة فــي املــهــرجــان عــلــى الــلــغــة الكامية 

بقدر اعتمادها على لغة الصورة املسرحية. 
أمــا عــن أبـــرز الــعــروض الصعيدية هــذا العام 
اناكوندا مركز  لفرقة  فهي: مسرحية »عقول« 
الــشــبــاب املــعــنــي )قـــنـــا(، »لــيــلــة الـــبـــدر« لــفــرقــة 
خــربــشــة )ســــوهــــاج(، »زحــــف الــنــخــيــل« لفرقة 
الواحة )الوادي الجديد(، »ندية« لفرقة اتحاد 
صعيد مصر )أســوان(، »شكاوى على جدران 
الــزمــن« لــفــرقــة أبــنــاء صـــاح حــامــد املسرحية 
للمكفوفني  النور  لفرقة  »الغجري«  )الفيوم(، 
)أسيوط(، »أطياف حكاية« لفرقة مركز شباب 
نــاصــر )مــــلــــوي(. كــمــا يــوجــد عـــرضـــان آخــــران 

 آنستونا« 
ً
 وسها

ً
خارج املسابقة؛ هما »أها

لــفــرقــة شـــاتـــني املــســرحــيــة )الــبــحــر األحـــمـــر(، 
»لؤلؤة الجنوب« لفرقة كوشا ستار )أسوان(.

الشخصيات  مــن  الكثير  الــعــام  وسيكرم هــذا 
الــــعــــامــــة، مــنــهــا الـــشـــيـــخ عـــلـــي جــمــعــة مــفــتــي 
الــجــمــهــوريــة األســــبــــق، والـــفـــنـــان الــكــومــيــدي 

ســامــح حــســني. واســـم الــراحــل الــدكــتــور سيد 
خـــطـــاب، واملـــخـــرج شـــاذلـــي فــــرح. وسيحظى 
ذوو االحــتــيــاجــات الــخــاصــة بــحــضــور الفــت؛ 
لحضورهم  أماكن مجهزة  تــّم تخصيص  إذ 
عدد  تكريم  إلــى  إضافة  املسرحية،  العروض 
مـــن الــفــنــانــني ذوي االحـــتـــيـــاجـــات الــخــاصــة 

مـــن أبـــنـــاء الــصــعــيــد. نـــتـــســـاءل، أيـــضـــًا، حــول 
ــاذا ُيـــجـــرى تــكــريــم الــشــيــخ علي  املـــهـــرجـــان: ملــ
ــا عــاقــة  ــرحـــي؟ مــ ــسـ ــان مـ ــرجـ ــهـ ــي مـ جــمــعــة فــ
مجاملة  مجّرد  ها 

ّ
أن أم  تظاهرة؟  بهكذا  هــذا 

لــلــنــظــام، ومـــحـــاولـــة الـــتـــفـــات إلــــى »الــخــطــاب 
التنويري« الذي يزعمه النظام املصري؟

اليمن( على  )جنوب  عــدن  مدينة  في  عرضه 
العرض  وكــان  اليمني  الوطني  املسرح  قاعة 
ــا قبل  ــن مـ ــذا فـــي زمــ ــان هــ اســـمـــه »أحــــــــام«. كــ
ــام 1994.  الـــحـــرب األهــلــيــة الــيــمــنــيــة صــيــف عـ
الفترة الحرجة التي تحّولت الباد بها ألكثر 

من باد. 
وعــنــد الــحــديــث مــع ســهــى املــصــري عــن هــذه 
الباد تقول إن أغلب وقتها كان في الجنوب، 
لقد أتت إلى صنعاء وعاشت هناك في الفترة 
إلـــى 2015. هــي حــاولــت اســتــمــرار  مــن 2013 
شغلها في وزارة الخارجية. تقول: »كان من 
املفروض أن أكون دبلوماسية وأحصل على 
قرار تعييني في واحدة من أي سفارات اليمن 
في الخارج. لكن قرارات التعيني كانت تمر من 
تحتها وتذهب لكبار املسؤولني في الوزارة. 
نسألها إن هذا كان وما يزال حال البلد! تقول 
نعم لكن يزيد ألم الواحد حني تكون املسألة 
متعلقة بامرأة. من هنا، تزيد املصري: »لقد 
خـــرجـــت مـــن الــيــمــن واشــتــغــلــت إعــامــيــة في 
إســطــنــبــول. لــقــد اخــتــرعــت حــيــاة جــديــدة لي 
ومن بعدها جــاءت فرصتي في الذهاب إلى 
هـــذا الــبــرنــامــج«. والـــحـــال قــد صـــارت إلـــى ما 
صارت إليه. ولدى االستفسار منها عما إذا 
كانت تستفيد من صوتها لكسب املال، تقول 
. وأشــارت إلى أنها فقط 

ً
املصري: »ال«، نافية

غني لتمتع 
ُ
كانت تغني لزمياتها املقربات. ت

نفسها أواًل ولطلبات زمياتها. وليس أكثر 
من ذلك. 

تقول  مـــشـــوارك؟«،  ستواصلني  »هــل  نسالها 
ــان املــــاضــــي كـــانـــوا  ــزمــ ــة. فــــي الــ ــلـ ــا مـــواصـ ــ »أنــ
يقولون لــي: فينك يــا سهى مــن وقــت طويل، 
الحيط،  جنب  ماشية  كنت   : لهم  أقـــول  كنت 

واآلن: »لقد كسرت ذلك الحيط«.

»مسرح شباب الجنوب«... دورة ثالثةسهى المصري: جوهرة في يد فّحام
في الدورة الثالثة 

للمهرجان، يبدو أن هناك 
تركيزًا على تقديم مسرح 

بأدواته الدقيقة قدر 
اإلمكان، من خالل شروط 

فنية صعبة.

صبا جميل عمر

أســــدل الــســتــار عــلــى جـــوائـــز »مـــوركـــس دور« الــتــي 
ــدورة رقـــــم 18 وشـــهـــدت  ــ ــلـ ــ ــلـــنـــت تـــرشـــيـــحـــاتـــهـــا لـ أعـ
تــصــفــيــات تــمــهــيــديــة، عــلــى مـــدى األشـــهـــر املــاضــيــة، 
وأخرجت العديد من الفنانني من السباق. جاء حفل 
تــوزيــع الــجــوائــز بــنــتــائــج لبنانية جــيــدة عــلــى قــدر 
نانسي عجرم  اللبنانية  الفنانة  إذ حققت  املتوقع؛ 
جائزة أفضل ألبوم غنائي، إضافة إلى الفنان وائل 
كفوري، وغيرهما. في حني جاء فوز فنانني سوريني 
لم تكن سورية، وهذا  أعمال  ممثلني ومطربني في 
مــا واجـــه الــدرامــا املصرية أيــضــًا؛ إذ حصد جوائز 
»أفضل فنان«، ممثان من تونس عن دوريهما في 
 
ً
دليا الــجــوائــز  هــذه  تعتبر  فهل  مــصــري،  مسلسل 

على وحدة عربية فنية؟
عربية  وحــدة  على   

ً
دلــيــا نعتبره  أن  بالفعل  يمكن 

فنية بــعــد انــتــشــار ظــاهــرة مــســلــســات »بـــان آراب« 
متنوعة،  عربية  جنسيات  من  ممثلني  تجمع  التي 
في مسلسل يكون موقع تصويره ال يمت للممثلني 
بـــأي صــلــة، كــمــا حــصــل فــي مسلسل »اإلخــــــوة«؛ إذ 
تجمع الــعــائــلــة الـــواحـــدة ثـــاث جــنــســيــات، مصرية 

ولبنانية وسورية، يقيمون في مدينة أبوظبي.
أعلنت اللجنة املنظمة عن فوز ممثلني في مسلسل 
ــتـــاج لــبــنــانــي، لــشــركــة »صــبــاح  ــو إنـ »الـــهـــيـــبـــة«، وهــ
ــــوان«، وهـــم املــمــثــل الــســوري تــيــم حــســن بجائزة  إخـ
أفــضــل ممثل عــربــي فــي الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة، ومنى 

»الهيبة«،  في  تقديرية عن دورهــا  واصــف بجائزة 
واملـــخـــرج الـــســـوري ســامــر بـــرقـــاوي بــجــائــزة أفضل 
مــخــرج فـــي الـــدرامـــا الــلــبــنــانــيــة، واملـــطـــرب الــســوري 
ناصيف زيتون بجائزة أفضل أغنية شارة مسلسل 
عن أغنية »مجبور«، إضافة إلى فوز املمثلة السورية 
سوزان نجم الدين بجائزة أفضل ممثلة في الدراما 
املشتركة عن دورهــا في مسلسل »شــوق« والــذي ال 
يعرف سبب إدراجه ضمن قائمة األعمال املشتركة 
ألن الــشــركــة املــنــتــجــة ســـوريـــة، والـــكـــاتـــب واملـــخـــرج 
الـــتـــصـــويـــر حــيــث  مـــوقـــع  اعـــتـــبـــر  إذا  ــان، إال  ــ ــوريـ ــ سـ
صـــور بـــني دمــشــق وبـــيـــروت، والــجــنــســيــة املــصــريــة 
إلى  إضافة  شربتجي  رشــا  املخرجة  تحملها  التي 

جنسيتها السورية معياًرا في هذا التصنيف.
لــكــن املــطــربــة اإلمــاراتــيــة أحـــام أثــبــتــت عــكــس ذلــك، 
امتعاضها عبر حسابها في تويتر  أعربت عن  إذ 
إثر فوز الفنان الشاب معن برغوث بجائزة أفضل 
التي  بالخميس«  »هــا  عمله  عــن  خليجية  أغنية 
يوتيوب،  عبر  إطاقها  منذ  كبيرة  ضجة  أحــدثــت 

وعــلــقــت:  »يــقــولــون لــك فــي »املـــوركـــس دور« فــازت 
ــوري بــأفــضــل  ــ ــ أغـــنـــيـــة هــــا بــالــخــمــيــس ملــــطــــرب سـ
أغــنــيــة خليجية، عــن جــد يــا عــيــب الــشــوم عليكم«، 
وأضافت أن ترديد هذه األغنية من قبل سياسيني، 
السابق  اللبنانية  الحكومة  رئيس  إلــى  إشــارة  في 
سعد الحريري، ليس معيارًا لنجاحها، مؤكدة أن 
الخليج أصواتًا مهمة مثل محمد عبده، وأبو  في 
بكر ســالــم، وطــال مـــداح، وعــبــادي الجوهر، الذين 
فوز  أن  إلــى  الــطــرب«، مشيرة  »فطاحل  بـ وصفتهم 
أغــنــيــة »هــــا بــالــخــمــيــس« يــشــكــل إســـــاءة لألغنية 

الخليجية. 
ــرغــــوث عــلــى  ــاب مـــعـــن بــ ــشــ ــــوري الــ ــــسـ رد الـــفـــنـــان الـ
تصريحات أحام في فيديو نشره عبر صفحته في 
فيسبوك موضحًا أن الجائزة التي منحت ألغنيته 
»ها بالخميس« هي عن فئة أفضل أغنية خليجية 
شــكــلــت ظـــاهـــرة، فــي إشــــارة إلـــى نــســبــة مشاهدتها 
عبر يوتيوب والتي تخطت ثاثة مايني مشاهدة، 
أنـــه مــع احــتــرامــه الكبير للفنانة  وأضــــاف بــرغــوث 
الخليج  أن  فنها،  كثيرًا ويحب  التي يحبها  أحــام 
العربي يضم فنانني عظامًا، وهم من القامات الفنية 
الكبيرة، وأنــه ال ضــرورة لهذه التصريحات، داعيًا 
أحــــام وغــيــرهــا مـــن الــفــنــانــني الــكــبــار ألن يــدعــمــوا 
الــفــنــانــني الــشــبــاب. يــذكــر أن جــائــزتــي أفــضــل ممثل 
ــبـــت لــلــمــمــثــلــني  ــا املـــصـــريـــة ذهـ ــ ــــدرامـ ومــمــثــلــة فــــي الـ
ــنــــد صــــبــــري، عــن  الـــتـــونـــســـيـــني ظــــافــــر عـــابـــديـــن وهــ

دوريهما في مسلسل »حاوة الدنيا«.

عادل إمام ودريد لحام في خدمة الحكم

من الدورة السابقة )فيسبوك(

لم يتسلّم 
كفوري 
جائزة أفضل 
ألبوم بسبب 
سفره )جوزف 
عيد/أ.ف.ب(

غادرت اليمن لتعمل إعالمية في إسطنبول )فيسبوك(

)Getty( عادل إمام يُمثّل »عوالم خفية« في رمضان

أثار اإلعالن األول لمسلسل »عوالم خفية«، من بطولة عادل إمام، موجة من االنتقادات حول 
ادعاء إمام الوقوف في صّف المعارضة وهو الغارق في حضن النظام المصري

دراما السلطة

»موركس دور«... هال بالخميس

فنون وكوكتيل
قضية

رصد

فعاليةحوار

يعج عالم الفن اليوم 
بالفنانين الموالين 

والمعارضين للسلطات 
واألنظمة. لكن حال عادل 

إمام ودريد لحام، ال يختلف 
عن حال الممثلتين إلهام 

شاهين وسالف فواخرجي. 
إْذ بعد االنقالب على الرئيس 
المصري المنتخب، محمد 

لت إلهام  مرسي، تحوَّ
شاهين إلى بوق للسيسي، 

وقل نشاطها الفني، 
وكذلك فعلت زميلتها 

السورية، سالف فواخرجي، 
المعروفة بوالئها التام 
للدكتاتور السوري بشار 

األسد ولنظامه، وذلك ما 
أسهم بشكل واضح في 

تراجعها فنًيا.

حارستا النظام
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ــقـــرت فــــي مــنــطــقــة  ــتـ ــــدلـــــس، واسـ ســـقـــوط األنـ
حدودية مع ثغر مليلية، خالل القرن السابع 
عشر، هنالك في تلك املنطقة امللتبسة التي 
تــغــرق فـــي لــعــبــة الـــضـــوء والــعــتــمــة ســيــولــد 
الــــفــــونــــتــــي وســــيــــعــــرف خــــطــــواتــــه األولــــــــى، 
وســيــنــســج عــالقــتــه املــتــشــابــكــة مــع الــحــدود 
التي تحولت مع مرور الزمن إلى سياجات 
 تــخــنــق اإلنـــــســـــان. لـــكـــن الـــطـــفـــل فـــيـــه، الــــذي 
ــا يــمــتــلــك عـــيـــنـــا ســـحـــريـــة تــفــتــن  ــ ــ كـــــان دومـ
ــاأللــــوان وبــالــتــنــوع وبــالــقــدرة  بــالــضــوء وبــ
عــلــى تــأمــل األشـــيـــاء والــعــالــم، سيجعل من 
ــذه الــــحــــدود أفـــقـــا لـــلـــحـــوار عــبــر الـــصـــورة  هــ
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة وفـــضـــاء لــبــنــاء امــــتــــداداٍت 

لخالسيٍة ثقافيٍة مميزٍة.
ــاب عــنــانــو مــخــتــلــف بـــقـــاع الـــعـــالـــم خلف  جــ
الــكــامــيــرا بــحــيــث يــمــكــن أن نــعــتــبــره رحــالــة 
كمصور  طويلة  لسنوات  اشتغل  بامتياز؛ 
ــــالرا  ــول الـــكـــاتـــبـــة كـ ــقــ ــي حــــــر، تــ ــرافــ ــوغــ ــوتــ فــ
ميريت نــيــكــوالزي فــي مــقــال لها عــن مسار 
اهتمام  الصحافي  »للبورتريه  الفنان:  هذا 
دام يجسد صعوبة  ما  خــاص عند عنانو، 
الــتــركــيــب، إذ يــفــرض الــتــقــاط املــقــابــلــة كلها 
فـــي صـــــورة واحـــــــدة، صـــــورة واحــــــدة يجب 
الـــحـــديـــث، وإبــــــراز صــدق  أن تــتــضــمــن روح 
الــشــخــصــيــة املــســتــجــوبــة لــلــمــتــفــرج، ودومـــا 
هنالك إصرار املحترف، محترف كان يفضل 
مــع ذلـــك أن يــحــس أنـــه هـــاٍو مـــدى الــحــيــاة«، 
وتحيل الكاتبة إلى كلمات حمادي عنانو: 
عيشك  تــكــســب  أن  تستطيع  أن  امــتــيــاز  »ال 
من شيء يــروق لك أن تمارسه، ولذلك فأنا 
محترف، لكن إحساسي سيظل دوما هاويا 
لكي ال أضيع سحر مواجهة املجهول. وعلى 
الــخــصــوص لــكــي أمــتــلــك اســتــقــالاًل وحــريــة 
أكــبــر«.  إن مــا يهمنا هنا هــو الــوجــه اآلخــر 
الفنان  الفوتوغرافي  املصور  وجه  لعنانو؛ 
إليها  التي أشرنا  الــذي يكشف عن املالمح 
ســالــفــا، وهـــي الـــحـــدود كــأفــق وأثـــرهـــا على 
وسيلته  باعتبارها  الفوتوغرافية،  صــوره 

كــفــنــان لــبــنــاء حـــوار حـــضـــاري، انــطــالقــا من 
هويته وانتمائه املتعدد األبعاد واملشارب. 
فــهــو يــقــيــم حــالــيــا مــعــرضــا تــحــت عـــنـــوان: 
»ألوان من املغرب«، في املركز الثقافي »إنكا 
غـــراثـــيـــالســـو« فـــي مــديــنــة لــيــمــا، الــعــاصــمــة 
أن تنقل بمعرضه  له  البيروفية، كما سبق 
ــــورك«  ــويـ ــ ــيـ ــ »حـــــــــــــوارات بـــــن شــــفــــشــــاون ونـ
ــا زال  ــوان، ومـ ــطـ عــبــر ســبــتــة وشــفــشــاون وتـ
املــعــرض مــســتــمــرًا فــي جــولــتــه عــبــر معاهد 

سيرفانتيس في املغرب. 
يقول عنانو عن فكرة املــعــرض: »فــي مساٍء 
مــن بــدايــات تسعينيات الــقــرن املــاضــي، في 
قــاعــة صــغــيــرة مــن فــنــدق »بــيــت حــســن« في 
شــفــشــاون، تــعــرفــت عــلــى شــخــص أستعير 
ــوم مــنــه حــكــايــتــه، بــيــنــمــا كــنــت أتـــنـــاول  ــيـ الـ
إفطاري في تلك الحاضرة التي تنبثق بن 
الجبال ويشع ضوؤها في كل الجهات برز 
أميركية  نبرة  وذو  الــهــنــدام  مهمل  شخص 
واضــحــة. شــرعــنــا فــي الــحــديــث، فكشف لي 
ٍة ودفتن  عن دفتر صغير ذي أوراق ُمْصفرَّ
املــرء  يحفظ  مثلما  يحفظه  كــان  متآكلتن، 
أغلى كنوزه. فيه يحفظ سلسلة رسوٍم ألبيه 

خالد الريسوني

ــاء إلــــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــعـــتـــبـــر تــــجــــربــــة االنـ
الحدود أو إلى التعدد املكاني أو 
إلى الالمكان كفضاء استثنائي، 
تــجــربــة مــتــفــردة فـــي مــجــال اإلبــــــداع الــفــنــي 
واألدبــــــــــي، فـــكـــل مــــن عـــــاش حـــقـــا مـــثـــل هـــذه 
التجربة إبداعيا ال يمكن أال تترك في نفسه 
املــشــروخــة بـــاألصـــوات والـــصـــور والــحــركــة، 
كما تفعل في أعماله اإلبداعية، باعتبارها 
رصـــدًا ومــالحــقــة ملــا تــحــدثــه هـــذه األصـــوات 
ــذات،  ــ ــ ــار فــــي الـ ــ ــ ــــور والــــحــــركــــة مــــن آثـ ــــصـ والـ

فاإلبداع خارج الذات ال معنى له.
يحضر فنان الصورة الفوتوغرافية حمادي 
ــق الــــذي تشتعل  ــا فـــي هـــذا األفــ عــنــانــو دومــ
الــحــدود وتــضــع حــواجــزهــا وأسالكها  فيه 
الــشــائــكــة وحــرســهــا املــحــاصــريــن لــإنــســان 
في حركته وفي امتدادات عينه نحو األفق. 
لــذلــك كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن تــكــون أعــمــالــه 
زوايــــا مفاجئة  مــن  الــصــور  تلتقط  مــرهــفــة 
تــرى ما ال تراه  ومدهشة وصادمة أحيانا، 
عــن مــجــردة، ولــذلــك اســتــطــاعــت صـــوره أن 

تعبر اآلفاق. 
ينتمي عنانو إلى آل الفونتي، إحدى األسر 
املــغــرب بعد  إلــى  املوريسكية التي هــاجــرت 

سناء أمين

مـــع تــصــاعــد الــنــزعــات الــيــمــيــنــيــة املــتــطــّرفــة 
السنوات األخيرة، وبروز  أملانيا، خالل  في 
خطاب معاٍد للمسلمن والعرب، والالجئن 
اهتمام  ازداد  الخصوص،  وجــه  على  منهم 
الباحثن بــالــعــودة إلــى صــالت بــالدهــم مع 
ــــدأت مــنــذ مــشــاركــة كـــونـــراد  الـــشـــرق الـــتـــي بـ
الجرمان  إمــبــراطــور  هوهنشتاوفن  الثالث 
بظهور  ثــم  الثانية،  الصليبية  الحملة  فــي 
مــــدارس االســتــشــراق األملـــانـــي ودورهـــــا في 
وضع أول التصّورات حول اإلسالم وتراثه.

ــة فــي  ــيــ ــانــ ــة أملــ ــيـ ســــتــــبــــرز الحــــقــــا خـــصـــوصـ
ــارب الـــوثـــيـــق  ــقـ ــتـ ــلـ ــيــــاق نـــتـــيـــجـــة لـ هــــــذا الــــســ
بـــن الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة واإلمــبــراطــوريــة 
األملـــانـــيـــة ودخــولــهــمــا فـــي حــلــف واحــــد في 
الحرب العاملية األولى، وموقف األخيرة من 
لـ«الحركة  )باألحرى  لليهود  تأسيس كيان 

الـــصـــهـــيـــونـــيـــة«( فــــي فـــلـــســـطـــن، ثــــم تــأيــيــد 
بعض النخب العربية لهتلر في صراعه مع 
ات 

ّ
الحلفاء في الحرب العاملية الثانية؛ محط

العالقات  فهم  أجــل  مــن  يها 
ّ
لتخط ال سبيل 

التي جمعت أملانيا باملنطقة العربية.
ــــط.. منذ  فــي كــتــابــه »أملــانــيــا والــشــرق األوسـ
املشرق  إلــى  الــثــانــي  فيلهلم  القيصر  زيـــارة 
الــــعــــام 1898 حـــتـــى الــــوقــــت الـــحـــاضـــر«  فــــي 
ــــدر عــــن ســلــســلــة »عــــالــــم املـــعـــرفـــة«  ــــذي صـ الــ
بترجمة لورنس الحناوي، ينطلق الباحث 
الفلسفة  أســـتـــاذ   ،)1942( شــتــايــنــغــر  روف 
والتاريخ الحديث، من »الدعوة إلى املقاومة 
الــضــروس في العالم اإلســالمــي ضد شعب 
البغيض  بــريــطــانــيــا(  )املـــقـــصـــود  الــبــقــالــن 
والــــكــــذوب وعـــديـــم الــضــمــيــر«، وهــــو الــقــرار 
الذي أصــدره القيصر األملاني قبيل الحرب 

العاملية األولى.
بموازاة حلم أملاني باندالع حرب إسالمية 
مقدسة ضد البريطانين والذي باء بالفشل، 
للحركة  املبكر  بــرلــن  تأييد  املــؤلــف  يـــدرس 
الصهيونية، حيث كتب فيلهلم الثاني بخط 

عبور الحدود والذات واآلخر

التنافس بين ألمانيا 
وخصومها األوروبيين 
حَكم عالقتها بالعالم 

اإلسالمي منذ تحالفها 
مع العثمانيين. ربما تغيّر 

شكل التنافس لكنه ظل 
محرّكًا لسياساتها

في معرضه المتنقل 
»حوارات بين شفشاون 
ونيويورك« يقيم فنان 
الفوتوغراف المغربي 

تقابالت بصرية؛ فجمالية 
الملصق في نيويورك 

تقابلها جمالية األقواس 
في شفشاون، وسباحة 

األطفال في النافورة 
تقابلها سباحتهم في 

غدير على مشارف 
المدينة

ظهر شيء جديد 
اسمه البطالة، 

وتنظمت العصابات 
تسطو على المنازل 
لما يسافر الرجال، أو 
تسطو على تنظيم 

الجماعة القروية 
لتستبيح ما تشاء

ألمانيا والشرق األوسط مصالح العرب في الدرجة الثالثة

ال زلنا في القبيلة حتى وإن لم نعد رعاة

حمادي عنانو امتدادات لخالسية ثقافية

لديه إصرار محترف 
كان يفضل أن يظل هاويًا 

طيلة حياته

بقيت ألمانيا بعيدة 
عن النفوذ المباشر في 

المنطقة العربية

سقط الجدار وُسّطر 
طريق ثعباني أسود جّر 

معه دخان السيارات

صوره وسيلته لبناء 
حوار حضاري منطلقًا 

من هويته وانتمائه

الصحف  من  عدد  في  الفوتوغرافية  عنانو  حمادي  أعمال  نشرت 
والمجالت العالمية مثل: »إيل موندو«، »البايس«، »أسوشييتد بريس«، 
»الــتــايــمــز«،  مانيفيستو«،  ــل  »إيـ
حاضرًا  كــان  كما  ماتش«.  ــاري  »ب
من العديد  على  شاهدة   كعين 
في  فكان  والنزاعات،  ــداث  األح  
ــرب األهــلــيــة«،  ــح ــاء »ال ــن لــبــنــان أث
العراقية  ــحــرب  ال فــي  وكــذلــك 
ــوره  ــت ص ــق اإليــرانــيــة. كــمــا راف
مــقــاالت كــتّــاب إســبــان مــن مثل 
ــوان  وخ ثــيــال،  خوسيه  كاميلو 

غويتزولو، وأنطونيو غاال.

سيرة صحافية
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ثقافة

معرض

كتاب

قصة

فعاليات

الــرســوم كانت تتعلق بمشاهد  امليت، هــذه 
من مدينة شفشاون، والتي يبدو من خاللها 
كما لو أن الزمن لم يمر، رغم انقضاء نصف 
ــان غـــرض الــرجــل أن  قـــرن عليها تــقــريــبــا. كـ
يقطع تــلــك الـــشـــوارع ذاتــهــا الــتــي تــبــدو في 
ــــوان  الـــرســـوم املــمــثــلــة بــالــفــحــم وبـــعـــض األلـ
الــكــثــيــفــة، وبــجــانــب صــــور املــديــنــة الـــزرقـــاء 

يده، بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 1898 )بعد 
حوالي عام من مؤتمر بال(، إلى أحد األمراء 
واستقباله  معها،  بتعاطفه  يخبره  األملـــان 

مؤسسها تيودر هرتزل ثالث مرات.
ــّورت األمــــــور مـــن مـــجـــّرد تــعــاطــف غير  ــطــ تــ
الــيــهــوديــة  الــهــجــرة  بـــمـــوازاة تسهيل  معلن 
إلــى  فلسطن،  فــي  لــهــم  وبــنــاء مستوطنات 
ــن قــبــل الــحــكــومــة األملــانــيــة  طــلــب واضـــــح مـ
ـــ«دعـــم وتــشــجــيــع الــجــهــود  إلـــى قــنــاصــلــهــا بـ
الــتــي تــخــدم الــتــطــّور االقــتــصــادي والثقافي 
بـ«إيقاف  اتخاذ موقف حاسم  لليهود«، ثم 
ــاوالت اإلبـــــــــــــادة« الــــتــــي قــد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذابــــــح ومـ املــــ
يــتــعــّرضــون إلــيــهــا آنــــذاك، بحسب الــوثــائــق 

التي يوردها الكتاب.
يــــــــــرّد شــــتــــايــــنــــغــــر أســــــبــــــاب وقــــــــــوف نــخــب 
عــربــيــة إلــــى جـــانـــب الــحــكــومــة الـــنـــازيـــة في 
األملــان  أن  لديها  اعــتــقــاد  إلــى  الثالثينيات، 
العربية  البلدان  استقالل  تحقيق  يدعمون 
من دون أن تكون لهم مطامع في أراضيهم، 
وهـــو تــعــلــيــل مــنــطــقــي إلـــى حـــد كــبــيــر، لكنه 
يجد أن سببا آخر يكمن في »كراهية العرب 
لليهود« ورغبتهم في أن تقف أملانيا معهم 
ضد وجودهم على أرض ليست لهم، وهنا 
رفض  باعتبار  الــكــاتــب  لــدى  الخلط  يظهر 
عن  تعبيرًا  اإلحــاللــي  الصهيوني  املــشــروع 

كراهية لليهود!

كــانــت تــوجــد رســـوم أخـــرى تــنــاظــر سلسلة 
املشاهد ذاتها في مدينة ناطحات السحاب، 
زلــُت أحفظ  الفنان: »ما  نيويورك«. يضيف 
تلك الصور في ذاكرتي. حاجة التعبير عن 
املشاعر املعيشة خالل ذلك املساء، جعلتني 
الذي  النيويوركي  ذلك  وعنوان  اسم  أنسى 
بــحــثــُت عــنــه طــويــال مـــن دون جـــــدوى. بعد 
خمس وعشرين سنة أريــد أن أقــوم بتكريم 
لذلك الشخص املجهول ولذلك الدفتر الذي 
ترك أثره عميقا في داخلي. وليس من شكل 
أفضل ألقوم بذلك سوى عبر رفيقتي الوفية 
الــــصــــورة الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة، مــســتــعــيــدًا ذلـــك 
الحوار ما بن ضفتي املحيط، بن املدينتن. 
بتقديم  لنقوم  املغربية  املدينة  نبدأ بصور 
ُمقابلها في املدينة األميركية، آخذين بعن 

االعتبار أننا: متساوون ومختلفون«.
إن فكرة هذا املعرض في حد ذاتها تنطلق 
 

ُ
املتبادل االستكشاف  خالسية:  حكاية  مــن 

إغناء  االختالف  وفــق تصور يعتبر  لآلخر 
لـــلـــذات، فــكــمــا أن الــشــخــصــيــة الـــتـــي قطعت 
املــحــيــط لــتــســتــكــشــف بـــحـــبٍّ دروب املــديــنــة 
املغربية من خالل رســوم األب، رســوم تقيم 

فكرة  مــن دون  وتـــوازيـــات ممكنة  تــقــابــالت 
ــإن اســـتـــعـــادة الـــفـــكـــرة من  قــبــلــيــة جــــاهــــزة، فــ
خـــالل الــتــركــيــز عــلــى الــتــســاوي واالخــتــالف 
لــــدى عــنــانــو يــعــتــبــر بــحــق تــكــريــمــا للفكرة 
الخالسية ذاتها، بل إن تجربة الحدود هنا 
تــقــف خــلــف أي مــشــروع ينبني عــلــى حــوار 

الذات مع اآلخر.
إن الحساسية املفرطة لفنان يعيش تجربة 
الــحــدود بشكل مــتــواصــل ويــومــي بــن ثغر 
أن  إال  يمكنها  ال  تــطــوان،  سبتة وحــاضــرة 
الــتــقــابــالت التي  تثمر أعــمــاال مــدهــشــة، ألن 
يــقــيــمــهــا عــنــانــو تــكــشــف عـــن نـــظـــرة بــالــغــة 
الــنــفــاذ نــحــو األعــــمــــاق، هــكــذا فــــإن جمالية 
امللصق في نيويورك تقابلها جمالية الباب 
األطفال  واألقـــواس في شفشاون، وسباحة 
فـــي الـــنـــافـــورة بــنــيــويــورك تــقــابــلــهــا سبحة 
األطـــفـــال فـــي غـــديـــر عــلــى مـــشـــارف املــديــنــة، 
وغــفــوة الــشــيــخ ذي الــقــبــعــة تــقــابــلــهــا غفوة 
الشيخ داخل الجلباب، كل الصور تتحاور 
في ثنائيات متساوية ومختلفة كما يشير 
التي تحتضن  الحكاية  إلى ذلك عنانو في 

فكرة هذا املعرض.

أحالم مجهضة باتجاهين

الجدار وحقل القمح والبيداء

القاهرة للموسيقى المعاصرة  أيام  السادسة لمهرجان  الدورة  ضمن فعاليات 
يقام حفل موسيقي عند الثامنة من مساء اليوم، اإلثنين، لفرقة انسامبل موزايك 
تجريبية  موسيقية  مجموعة  وهي  بالمنيل،  المانسترلي«  »قصر  في  األلمانية 

تأسست في التسعينيات وتحتفل هذا العام بـ20 سنة على تأسيسها.

متحف  في  األفريقية  اآلثــار  بعنوان  معرضًا  تونس  في  ــاردو  ب متحف  ينظم 
أوفيتسي، يتواصل حتى 25 أيلول/ سبتمبر المقبل، ويسلط من خالله الضوء على 
جيوفاني  مجموعة مهمة من اآلثار التونسية التي جمعها عام 1677 الطبيب 

باجيني، وأصبحت حاليًا من مقتنيات متحف أوفيتسي في فلورانسا اإليطالية. 

الدولي  المؤتمر  ينطلق  الحديث،  الفكر  ومناهج  العربي  التاريخ  عنوان  تحت 
من   26 حتى  ويتواصل  الثالثاء  غدًا  األردنية،  فيالدلفيا  لجامعة  والعشرين  الثاني 
الشهر الجاري بمشاركة 71 باحثًا من 11 بلدًا عربيًا إلى جانب تركيا، يقدم المؤتمر 
هشام  بينهم  الحديث ومن  العصر  العرب في  المؤرخين  مراجعات في جهود 

جعيط، وكمال الصليبي، ووجيه كوثراني )الصورة(، وعبد اهلل العروي.

تنطلق عروض مسرحية »راسين باإليد« لـ فرقة زقاق، مساء الثامنة من الخميس، 
26 من الشهر الجاري في ستوديو الفرقة في بيروت، وتتواصل حتى الثالث من أيار/ 
مايو المقبل. يستند العرض إلى عدة نصوص لشكسبير، وهو من إعداد وإخراج 

وتمثيل عمر أبي عازار، وجنيد سرّي الدين، ومايا زبيب، ولميا أبي عازار.

قسطاني بن محمد

عندما تسلط الشمس الفتية أشعتها كل 
صباح على الجدار الذبالي العالي الذي 
يــفــصــل بـــن الـــــدور والــحــقــل الــبــرســيــمــي 
مــا مدهش  ويــشــّع شــيء  يلتهب  الكبير، 

في دماغي.
أنا وحدي الذي أحّب الجدار، وأنا وحدي 
ــذي يــجــلــس وحـــده  ــ ــل الـ ــّب الـــرجـ ــ ــذي أحـ ــ الـ
ــــن الـــكـــيـــف أســـفـــلـــه. 

ّ
ــلـــى املـــصـــطـــبـــة يــــدخ عـ

باألمن  والوصل؛  بالفصل  يوحي  الجدار 
وبالحياة  والسكون،  بالحركة  والــخــوف؛ 
؛ بأيد غير 

ً
 رجال

ً
واملوت. والرجل كان فعال

ناعمة؛ وبشاشية وشاش شرقي وسروال 
تقليدي وقميص صوفي مهترئ يفضح 
ــان مــحــاربــا شــجــاعــا  ــزءًا مـــن الــكــتــف. كــ ــ جـ
السواقي  مــزارعــا ناجحا ينظف  وأصــبــح 

ويرعى الفصائل النباتية التقليدية.
كــنــت أجــلــس مــعــه ويــحــكــي لـــي عـــن الــــدار 
ــتـــي تـــوجـــد بـــالـــبـــيـــداء وراء  الـــحـــديـــديـــة الـ
ــا بـــالـــحـــديـــد  ــ ــــووسـ ــهـ ــ ــم، كــــــــان مـ ــ ــيـ ــ ــــرسـ ــبـ ــ الـ

وبالذهب والخيل واألسلحة والحرب.
ــه، تـــارة  ــقـــاع كـــالمـ ــان يــحــب أن يــغــّيــر إيـ كــ
ــا يــــحــــّدث عــــن كــــل شـــيء  ــادئــ يــســتــرســل هــ
وعن ال شــيء؛ عن جزر ترى فيها أشجار 
فاكهتها نــســاء يــولــدن مــن قــلــوب أزهـــار؛ 
عـــن بــنــي كــلــبــون والـــعـــمـــالـــيـــق؛ واألقــــــوام 
التي تأكل مرضاها والعجزة. ويا ويحي 
ــم أســتــحــســن حــكــايــتــه،  لـ إن ضــحــكــت، أو 
يا  عاليا:  ويصيح  النبرة  يغّير  حينذاك 

ويلي، يصبح مخيفا وأهرب.
- من أين تأتي بكل هذه الحكايات؟

ــازف أعـــمـــى صـــادفـــتـــه فـــي مــديــنــة  ــ - مـــن عـ
بعيد  خـــريـــف  ذات  الـــجـــزائـــريـــة  تــلــمــســان 
الــحــرب. كــان يشتغل حـــارس حـــان، وكــان 

لديه الوقت الكافي للحكايات.
ــدار، والـــحـــقـــل  ــ ــجــ ــ ــقـــي يـــحـــب الــ ــديـ ــان صـ ــ كــ
 عندما 

ّ
البرسيمي والبيداء، لكنه كان يجن

يــتــحــّدث عــن املــنــزل الــحــديــدي والــصــوف 
والذهب، ورقص العبيد كل مساء. 

عندما أفتقده وألتقيه كان يقول إنه بات 
الــلــيــلــة فـــي الــبــيــت الــحــديــدي الــــذي بـــدون 
ــه يــكــذب، وأن البيت  بــــاب. كــنــت أعــــرف أنـ
الحديدي ال يوجد سوى في قصص وراء 

املوقد، لكن لم أجرؤ أبدًا على معاكسته.
- أتسلق الجدار ألنام على الصوف الذي 

جمعه قطاع الطرق من الرعاة. 
- هــل تعلم ملـــاذا حــرمــوا الــكــيــف؟ سألني 

ذات يوم. لم ينتظر الجواب.

- ستأتيكم ذات يوم، وستتسلق الجدران 
ــة، وربما  إلــى األزقـ مثل الحّيات وتــدخــل 
صـــعـــقـــتـــكـــم فـــــي الــــســــطــــوح وأنـــــتـــــم غــيــر 

مستعدين.
فـــي نــفــس الــلــحــظــة الــتــي كــنــا نــلــهــو فيها 
ــّر تـــالمـــذة املـــدرســـة مــهــرولــن،  بــالــكــالم مــ
ــوق رأســــيــــنــــا لــتــخــطــف  ــ ومــــرقــــت حـــــــدأة فــ
عــصــفــورًا ولــيــدًا بــالــكــاد يتعلم الــطــيــران، 
وعــلــت زغـــــرودة مــن داخــــل الــســور معلنة 
ميالد ذكر سيكون فارسا ذات حرب، لهذا 

فــرحــت األمــهــات. نحن الزلــنــا فــي القبيلة 
حتى وإن لم نعد رعاة، كان يحلو لألحمق 

الحكيم أن يقول.
ــات  ــدار ومــ ــ ــــجـ ــوات وســـقـــط الـ ــنــ ومــــــــّرت ســ
الـــحـــكـــيـــم، وُبـــنـــيـــت دور إســمــنــتــيــة غــبــيــة 
فوق البرسيم، ودخل الرعاة إلى الحقول 
ــر طــريــق  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــادًا، وُسـ ــ ــسـ ــ يـــعـــيـــثـــون فـــيـــهـــا فـ

السيارات  ثعباني أســود جــّر معه دخــان 
بـــــــدل الــــجــــمــــال والــــحــــمــــيــــر، واملــــــخــــــدرات 
الكيماوية بدل الكيف. وظهر شيء جديد 
ــة، وتـــنـــظـــمـــت الـــعـــصـــابـــات  ــالـ ــبـــطـ اســـمـــه الـ
ــنـــازل ملـــا يــســافــر الـــرجـــال،  تــســطــو عــلــى املـ
القروية  الجماعة  تنظيم  على  تسطو  أو 
ــا تـــشـــاء بـــشـــرعـــيـــة مـــكـــذوب  لــتــســتــبــيــح مــ

عليها اسمها االقتراع.
أن  دون  مــن  الحكيم ستصعقون  يقل  ألــم 

تهّيؤوا؟
)كاتب من املغرب(

وذويهم،  لوحدهم  التدخن  ليحتكروا   -
أجاب.

ــذا الـــجـــدار يــفــصــلــنــا عـــن املـــوتـــى هنا  - هــ
داخل الدور، ويوصلنا باألحياء هناك في 
والبدو  الــرعــاة  البيداء حيث  وفــي  املقابر 

األحرار. 
واملقابر  الصحراء  عشق  فــي  نشترك  ا 

ّ
كن

والــــبــــدو، لــكــنــي كــنــت أحــــب ظــــالل األزقــــة 
أيــضــا، وكـــان يحلو لــه أن يــقــول إن حبي 
للظل واألزقة وساحات الحارة يرجع إلى 

عدم ممارستي الحرب.
- لو خضت الحرب واستنفرت لتدافع عن 
نفسك بقتل عـــدوك ألصــبــح مــا دون ذلــك 

تافها...
ــل الـــــجـــــدار الــــذبــــالــــي املـــذهـــب  ــفــ - أنــــــا أســ
بالشمس وعلى املصطبة ومعي صاحبي 
أنــا ال أحب  أقــاتــل،  الحكيم، وتــريــدنــي أن 

الحرب حتى في الكالم.
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من المعرض

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

من زيارة اإلمبراطور األلماني فيلهلم الثاني إلى القدس، 1898

عمل لـ سعيد بن شفاج



سينما

نديم جرجوره

« منبثقة 
ّ
حكايــات مهرجــان »كان

شــِرفة علــى 
ُ
مــن أعمــال إدارتــه، امل

اختيار األفالم، ودعوة الضيوف، 
املؤتمــرات  وتحضيــر  العــروض،  وتنظيــم 
الصحافيــة، وتشــكيل لجــان التحكيــم، إلــخ. 
الفرنســي  علــى  معقــودة  األساســية  اإلدارة 
للمهرجــان  العــام  املنــدوب  فريمــو،  تييــري 
مســؤولة  نفســها  اإلدارة   .2007 عــام  منــذ 
هــا داخــل املهرجــان 

ّ
عــن قــراراٍت لــن تبقــى كل

فــي  بعضهــا  ــر 
ّ
يؤث  

ْ
إذ الســنوية،  ودوراتــه 

الحركة السينمائية، في فرنسا تحديًدا.
بعض تلك القرارات مستمّر في إثارة نقاٍش 
« بحركة 

ّ
متنــّوع، يبــدأ بعالقة مهرجان »كان

العــام  الفرنســية.  الصــاالت  فــي  الســينما 
 28 ـ   17( الـــ70  بالــدورة  املحتفــل  الفائــت، 
، سريًعا،  مايو/ أيار 2017(، ُمثير لجدٍل مؤدٍّ
نفســه:  علــى  العــام  املنــدوب  انقــالب  إلــى 
»نتفليكــس« فــي املســابقة  اختيــار فيلمــن لـ
الرســمية، همــا »أوكجــا« للكــوري الجنوبــي 
بونــغ جــوون ـ هــو، و»حكايــات مييروفيتز« 
مندلــع  النــزاع  بومبــاخ.  نــواه  لألميركــي 
عي األفــالم وتييري فريمو، 

ّ
ســريًعا بــن موز

األميركيــة  التلفزيونيــة  املنّصــة  ترفــض   
ْ
إذ

الصــاالت  فــي  الســينمائي  إنتاجهــا  عــرض 

التجاريــة كافــة، فــي أنحــاء العالــم. يتراجــع 
عن، ُمصــدًرا قراًرا 

ّ
فريمــو بفعــل ضغــط املوز

يقــول إن املهرجــان الســينمائي »لــن« يختار 
عرض في الصاالت.

ُ
أفالًما »لن« ت

تلــك  فــي  معروضــان  »نتفليكــس«  فيلمــا 
ــاد 

ّ
لنق االســتهجان  صيحــات  الــدورة. 

اســم  ظهــور  مــع  ســينمائين،  وصحافيــن 
املنّصــة علــى الشاشــة الكبيرة فــي العرضن 
 على رأي 

ٌ
الصحافين األولن للفيلمن، دليل

»التلفزيون«  سلبي لحضور غير مستحّب لـ
ســلبي  رأي  ســينمائي.  مهرجــان  أهــم  فــي 
ــا ـ 

ً
عــن، وُيشــيد ـ ضمن

ّ
يســتكمل موقــف املوز

 ُيمكن إجراء تحليل كهذا، 
ْ
بقرار التراجع، إن

عشــية بــدء الــدورة الـــ71 )8 ـ 19 مايــو/ أيــار 
2018(، الشــاهدة على اســتمرار النقاش، ألن 
إدارة املهرجــان »ُمصــّرة« علــى عــدم إشــراك 
الرســمية،  مســابقاتها  فــي  املنّصــة  أفــالم 
لكــن »خــارج  املوافقــة علــى مشــاركتها،  مــع 

املسابقة«.
متشــّددة  »نتفليكــس«  جعــل  كهــذا  إصــراٌر 
مــارس/   23 فــي  باملهرجــان.  عالقتهــا  فــي 
آذار 2018، نشــرت مجلــة »الفيلــم الفرنســي« 
حــواًرا مــع تييــري فريمــو، أّكــد فيــه، مجــّدًدا، 
 فيلــم يرغــب صانعوه في 

ّ
قــراره األخيــر: »كل

التنافــس علــى »الســعفة الذهبيــة« يجــب أن 
الفرنســية«.  الصــاالت  فــي  ــا( 

ً
ُيعــرض )الحق

عــن. 
ّ
للموز هائلــة  ضغــوط  إلــى  عائــٌد  هــذا 

هوغيــل  باســتيان  الفرنســي  الصحافــي 
اعتبر، في مقالة له في املجلة الفرنسية »لو 
إصــراًرا  أن   ،)2018 أيــار  مايــو/   18( بــوان« 
وتشــّدًدا كهذيــن شــّكال »ضربــة كاإلعصــار« 
ســاراندوس،  ِتــد  األميركيــة.  املنّصــة  علــى 
قــّرر  األخيــرة،  هــذه  فــي  املحتــوى  مديــر 
مــن  »للتقليــل  ــا 

ً
رفض املهرجــان  مهاجمــة 

احتــرام املنّصــة«. قــال إن »نتفليكــس« تريــد 
اآلخريــن«  الســينمائين  مــع  »مســاواتها 
)املجلــة الســينمائية األميركيــة »فارايتــي«، 

13 أبريــل/ نيســان 2018(. النتيجــة؟ رفــض 
« ُيقابلــه رفــض »نتفليكــس« 

ّ
مهرجــان »كان

املشــاركة في الدورة الـ71 »خارج املســابقة«. 
ــاد 

ّ
النق »حرمــان«  إلــى  ســيؤّدي  هــذا 

مشــاهدة  مــن  الســينمائين  والصحافيــن 
للمنّصــة:  األخيــرة  اإلنتاجــات  بعــض 
 Hold Theو كــوارون،  أللفونســو  »رومــا« 
لبــول   Norwayو ســولينر،  لجيريمــي   Dark
 They’ll Love When غرينغراس، والوثائقي
I’m Dead ملورغــان ميفيــل عــن الســينمائي 
ـ   1915( ويلــز  أورســن  الراحــل  األميركــي 
 ،The Other Side Of The Windو  ،)1985
نفســه،  لويلــز  ُمكتمــل  غيــر  طويــل  روائــي 
ُيصبــح  و1976،   1970 عامــي  بــن  ر  ُمصــوَّ

بفضــل  كاملــة  بنســخة  للعــرض  ا 
ً
جاهــز

»نتفليكس«. »استثمار مالي كبير« لـ
« بخصوص 

ّ
رغم أن قرار إدارة مهرجان »كان

شاركة 
ُ
العروض التجارية الالحقة لألفالم امل

وأساســي  »مهــّم  الســنوية  دوراتهــا  فــي 
نفســه  القــرار  أن  إاّل  وضــروري«،  ومنطقــي 
ســيحرم كثيريــن مــن مشــاهدة تلــك األفــالم، 
خصوًصــا املشــروع املنتظــر ألورســن ويلــز، 
مــا يجعلهــم ينتظــرون عرضــه علــى شاشــة 
ســيعرفه  الــذي  ـ  »الحرمــان«  لكــن  املنّصــة. 
يكــون  لــن  ـ  األفــالم  تلــك  بخصــوص  هــؤالء 
وحيــًدا. ذلــك أن قــراًرا آخــر، ُيفتــرض بتييري 
ــا 

ً
»حرمان ل  سُيشــكِّ قريًبــا،  تأكيــده  فريمــو 

املســابقات  أفــالم  عــرض 
ُ
ت لــن  لهــم:  ثانًيــا« 

أواًل،  الســينمائين  والصحافيــن  ــاد 
ّ
للنق

كالعــادة، بــل سيشــاهدونها بعــد »العــرض 
الجمهــور وصانعيهــا  أمــام  األول«  الدولــي 

وضيوف املهرجان.
عديــدة  دوليــة  مهرجانــات  تتيــح  تقليدًيــا، 
الســينمائين فرصــة  للنقــاد والصحافيــن 
املختــارة  لألفــالم  األولــى«  شــاهدة 

ُ
»امل

كــي  يــوم،  كل  صبــاح  الســنوية،  لدوراتهــا 

وقــٍت  فــي  والتعليــق  الكتابــة  مــن  يتمّكنــوا 
مناســب، وكي ُيهّيئوا أنفســهم لحوارات مع 
اعهــا فــي مؤتمراتهــم الصحافيــة أو فــي 

ّ
صن

الـــ71 ملهرجــان  الــدورة  فــي  لقــاءات خاصــة. 
هــؤالء  يبــدو:  كمــا  األمــر،  ســيتبّدل   ،»

ّ
»كان

ُيشــاهدون األفالم في اليوم التالي لعرضها 
أمام الجمهور وصناعها وضيوفهم.

ه لغاية 
ّ
ليســت أســباب التغييــر واضحــة، أقل

اســتخدام وســائل  تكــون مســألة  فهــل  اآلن. 
بأشــكال  املتوفــرة  االجتماعــي،  التواصــل 
أساســّيا   

ً
عامــال شــاهدة، 

ُ
امل أثنــاء  مختلفــة، 

»ســلبي«  رأي   
ّ

كل أمــام  الطريــق«  »قطــع  لـ
ُينشر سريًعا، خالل عرض الفيلم؟ لكن، ماذا 
لــو أن »الــرأي« الســريع هذا »إيجابــّي«؟ منذ 
الصحافــي«  »املكتــب  حــاول  مديــدة،  أعــوام 
الخــاص باملهرجــان »فــرض« اتفــاق أخالقي 
بينــه وبــن صحافيــي املواقــع اإللكترونيــة، 
يقضي بعدم الكتابة عن الفيلم قبل عرضه، 
اعه 

ّ
مســاء اليوم نفســه، أمام الجمهور وصن

رى، هل فشل االتفاق مع تزايد 
ُ
وضيوفهم. ت

وسائل التواصل االجتماعي؟ 
هذا ما سيكشفه تييري فريمو قريًبا.

غياب »نتفليكس« 
وعروض الصحافة

مؤجلة

حكايات »كاّن« 2018

تييري فريمو )الموقع اإللكتروني لمهرجان »كاّن«(

نادين لبكي إحدى شخصيات الكتاب )المكتب اإلعالمي للمخرجة(
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يصعــب كثيــًرا تحقيــق أفــام وثائقيــة، ألنــه ينــدر العثــور علــى 
أشــخاص يوافقــون علــى التحــّدث عــن أنفســهم بطاقــة أمــام 
الكاميــرا. لكــن هــذا مغايــر لحالــة هاياأو ميازاكــي )مخرج أفام 
تحريك ياباني(، الذي لم يسع أبًدا إلى تقديم صورة مثالية عنه. 
ا عندما يشــّك أو يتوتر، خصوًصا علّي. ما نراه 

ً
لم ُيخِف شــيئ

في الفيلم مطابق ملا هو عليه في حياته اليومية.
كاكو أراكاوا

ــز »يــوم ببيــروت« على فقدان البراءة، املرتبط فعلًيا بمرحلة 
ّ
ُيرك

االنتقــال إلــى حالــة البلــوغ. أي الفتــرة التــي نواجــه فيهــا أســئلة 
 ننســى أن أســطورة تأســيس الرومانســية هــي 

ّ
الحــب. علينــا أال

»غوتــه«، وانتحــار شــاب يبلــغ 20 عاًمــا مــن عمــره بســبب حــّب 
مستحيل.

نديم تابت

منــذ طفولتــي، شــعرُت بتفرقــة بني الذكور والنســاء فــي العائلة. 
ــر علــّي. ثم شــعرت أن التفرقة موجودة 

ّ
 هــذا اإلحســاس يؤث

ّ
ظــل

، وأعمل 
ً
فــي مصــر واملجتمــع العربــي. ظللت أفكر باألمــر طويا

البيــت بهــذه  فــي  التعامــل معنــا كفتيــات  أن  اليــوم، أرى  عليــه. 
ا أو إساءة إلينا، بل محاولة لحمايتنا. الطريقة لم يكن شّرً

إيناس الدغيدي

ُيصّور سمير جمال الدين »بغداد في خيالي«: يعمل توفيق 
ــا طويــا فــي املقهى. أمــل صديقته تزعم 

ً
حارًســا ويمضــي وقت

أنهــا هربــت مــن العــراق لكونهــا »مســيحية مضطهــدة«. هنــاك 
مــن  محبــوب  املهاجريــن(  مــن  األحــدث  الجيــل  ــل 

ِّ
)ُيمث شــاب 

الجميــع. تتصاعــد األحــداث عندمــا يعلــم توفيــق أن ابن شــقيقه 
املتوفى بات ُيقيم في مسجد سلفي.

تشارك بوال بيير في »ترانزيت« لكريستيان بتزولد: مصائر 
الجئــني هاربــني مــن األنظمة الفاشــية في أوروبــا الحرب العاملية 
الثانية، يسعون إلى بلوغ الواليات املتحدة األميركية عبر املدينة 
ــه فــي ســياق درامــي متداخــل بــني 

ّ
الفرنســية مارســيليا. هــذا كل

املاضي والحاضر.

املعــروف  التلفزيونــي  املسلســل  بطلــة  كارتــر،  لـلينــدا  ُيمكــن 
فــي  تظهــر  أن  الفائتــة،  الســبعينيات  فــي  الخارقــة«  »املــرأة 
نجــزه باتــي 

ُ
الجــزء الســينمائي الثانــي لفيلــم بالعنــوان نفســه، ت

جانكينــز. ذلــك أن كارتــر تجري مفاوضات مــع »وارنر إخوان« 
ذكــر معلومــات كثيــرة حــول 

ُ
حــول املشــروع الجديــد، الــذي لــم ت

موضوعــه باســتثناء أنــه مغامــرة جديــدة لهــذه املــرأة، علًمــا أن 
شبكة »أمازون« تشارك في إنتاجه.

تغييرات مهرجان 
»كاّن« تحرم النقاد من 

مشاهدات أساسية

 
ً
ــا مــن عنــواٍن يختزل مفهوًمــا متكامال

ً
انطالق

الســينمائي  الناقــد  م  ُيقــدِّ األفــالم،  لصناعــة 
الجديــد  كتابــه  العريــس  إبراهيــم  اللبنانــي 
العربــي:  الوطــن  فــي  واملجتمــع  »الســينما 
)»مركــز  للمخرجــن«  النقــدي  القامــوس 
بيــروت،  فــي  العربيــة«  الوحــدة  دراســات 
علــى  أعــوام   3 بعــد   ،)2018 األولــى،  الطبعــة 
»الســينما  ثالثيــة  مــن  أول  ا  جــزًء إصــداره 

ق باألفالم. 
ّ
واملجتمع«، يتعل

 من قوٍل للسينمائي 
ّ

العنوان املقصود مستل
األميركــي فرانــك كابــرا، الــذي عنــون مذّكراتــه 
»االســم فــوق العنــوان«. هــذا كاٍف إلبراهيــم  بـ
إلــى  املفهــوم  نقــل  إلــى  يســعى  كــي  العريــس 
صناعــة الســينما العربيــة، املهتمــة تاريخًيــا 
فــي  يرغــب  فالعريــس  التمثيــل.  بنجــوم 

والحقيقــي  الطبيعــي  املوقــع  علــى  التأكيــد 
الفيلــم،  صناعــة  فــي  للمخــرج  واإلبداعــي 
 فــي أميــركا فــي ســبعينيات 

ٌ
كمــا هــو حاصــل

القــرن الـــ20، مــع والدة »هوليــوود الجديــدة«، 
املتمّكنة من انتزاع السلطة من أيدي منتجي 
االســتديوهات الكبيــرة، ووضعهــا فــي أيــدي 

املخرجن.
يكتــب العريــس: »املخرجــون هــم، فــي نهايــة 
)ص.  لألفــالم«  الحقيقيــون  النجــوم  األمــر، 
11(، مشــيًرا إلــى أن املســألة لــن تبقــى أســيرة 
فــي  والعاملــن  واملنتجــن  االســتديوهات 
األساســية،  واملهرجانــات  الســينما  صناعــة 
بــل إنهــا )وهــذا مهــّم( ســتكون مرتبطــة ـ إلــى 
ــا: »الجمهــور 

ً
جانــب هــؤالء ـ بالجمهــور أيض

عنهــا،  ويتحــّدث  األفــالم  ُيشــاهد   
ْ
إذ نفســه، 

ــم كيف يذكرها 
ّ
بــدأ منــذ ســنوات طويلة يتعل

املخرجــن  مــن  أصحابهــا  إلــى  منســوبة 
املبدعــن« )ص. 11(. بالتالــي، فــإن العريــس 
 ،

ً
متنّبه إلى أن تاريخ الســينما املصرية، مثال

هــو ـ فــي الوقــت نفســه ـ »تاريــخ املخرجــن«. 
 
ً
فهــو يعــود إلــى ماضــي تلــك الســينما، قائــال

إنــه منــذ اســتدعاء أميــرة عزيــز لــوداد عرفــي 
كــي ُيخــرج »ليلــى« )1927(، املعــروف بكونــه 
أول فيلــم مصــري، ثــم االختــالف معــه حــول 
املســاندة  إلــى  وصــواًل  للفيلــم،  رؤيتهمــا 
التــي قّدمتهــا نجــالء فتحــي إلــى محمــد خان 
إلــى  )»ســوبرماركت«، 1990(، وليلــى علــوي 
مــن  كثيــر  الحــب  مــن  )»قليــل  امليهــي  رأفــت 
املصريــة  الســينما  »عرفــت   ،)1995 العنــف«، 

مكانة املخرج وأهميته« )ص. 17(.
ــص »القامــوس النقــدي للمخرجــن« 

ِّ
ا، ُيلخ

ً
إذ

ى، تختلف باختالف 
ّ
تجارب واختبارات شــت

األزمنــة والحــاالت العامــة وتطــّورات الحركــة 
لهــا  مشــهوٌد  عربيــة  دول  فــي  الســينمائية 
بصناعــة الفــن الســابع، أو بمحــاوالت جّديــة 
لتأســيس صناعــة كهــذه. والتلخيــص قــراءة 
في ِســَير املختارين في الكتاب )174 مخرجة 
تاريخيــة  مراحــل  إلــى  ينتمــون  ومخرًجــا 
وأنمــاط  عمــل  وآليــات  اشــتغال  وأســاليب 
تفكيــر وهواجــس مختلفــة ومتنّوعــة(، وهــي 
الســينمائي  النتــاج  علــى  مفتوحــة  ِســَير 
اليوميــة  بالحيــاة  معنّيــة  هــي  ممــا  أكثــر 
وبعــض  فالســينما،  والخصوصيــات. 
 مــن هــذه الحيــاة اليوميــة 

ٌ
نتاجاتهــا منبثــق

أو مــن تلــك الخصوصيــات، تبقــى األهــّم فــي 
بحــٍث ُيــراد لــه أن يعكــس الثــراء اإلبداعــي فــي 

السينما العربية، الذي صنعه هؤالء. 
نديم...

أقوالهم»قاموس المخرجين« إلبراهيم العريس: تكثيف التجارب

أفعالهم

حكايات »كاّن« غير 
منتهية. المهرجان 

السينمائي حاضرٌ خالل 
السنة كلّها، لكن حضوره 

يشتّد قبيل بدء كّل 
دورة... وحكاياته أيًضا

أخبار
◆ عّبر الياس خاط، مؤّسس 

»مهرجان طرابلس لألفام« 
)شمال لبنان( ومديره، عن 

رضاه عما يفعله، إلى درجة 
تكفيه إلكمال هذه املسيرة 
الثقافية السينمائية »التي 

ل قفزة مهمة ملهرجاٍن 
ِّ
شك

ُ
ت

ُيقام في طرابلس سنوًيا«. وقال 
إن تغييرات مختلفة شهدتها 

الدورة الـ5 )19 ـ 26 إبريل/ 
نيسان 2018(، تقنًيا وفنًيا 

، مشيًرا إلى أن »املنتدى 
ً
وبرمجة

نقل املهرجان إلى عالم آخر، 
إقليمًيا وعربًيا«. أضاف أن أفام 

هذه الدورة »أقوى بمعاييرها 
السينمائية، وعدد األفام الطويلة 

أكثر من كل عام، مع محافظتنا 
على األفام القصيرة. هناك 

اعتماد على مشاركات خارجية، 
خاصة األفام املستقلة بشكل 

كبير«.

◆ أفاد املوقع اإللكتروني 
األميركي »كونتاكت ميوزيك«، 

املعني بأخبار املشاهير، أن 
املمثل األميركي نيكوالس كايج 

)1964( »كشف عن اعتزامه 
عدم االستمرار في التمثيل 

لفترة طويلة، ألنه يريد العمل 
في الكواليس، بصورة دائمة«. 

ونقل عنه قوله، أثناء وجوده في 
»بورتوريكو« ملناقشة تفاصيل 

مشروع سينمائي جديد بعنوان 
Primal: »بخصوص اإلنتاج 
واإلخراج، أعود إلى اإلنتاج. 

شركة »ساتورن فيلمز« التي 
ها 

ّ
أملكها تشارك في األفام كل

التي أقّدمها اآلن. اإلخراج شيء 
ا. حالًيا، أنا ممثل 

ً
أرغب فيه الحق

. سأستمر في هذا 3 أو 4 
ً
أوال

ز على اإلخراج«. 
ّ
أعوام بعد، ثم أرك

يقول املوقع إن قرار كايج هذا 
فه عن 

ّ
جاء بعد كشفه أن توق

العمل »ُيمكن أن ُيدّمره«.

◆ ذكرت معلومات صحافية 
أن »مشادة كامية« حصلت، 

ًرا، بني املمثل عمرو سعد 
ّ
مؤخ

واملخرج خالد يوسف، العتراض 
األول على تقديم غادة عبد 

الرازق بأنها »بطلة« الفيلم الجديد 
ع بدء عرضه 

ّ
»كارما«، الذي ُيتوق

التجاري في موسم عيد الفطر. 
أضافت املعلومات أن التوتر ال 
يزال قائًما بينهما، واالتصال 
لعون على 

ّ
مقطوع. ونقل مط

املسألة عن يوسف قوله إنه 
يستند إلى عاقته بمنتجي 

الفيلم لفّض هذا النزاع. ُيذكر 
ا خالد 

ً
أن »كارما« يضّم أيض

الصاوي ووفاء عامر وزينة 
ومجدي كامل وماجد املصري 

وإيهاب فهمي، وأن الكتابة لخالد 
يوسف نفسه.
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رياضة

وّدع الحارس 
المخضرم 
البرازيلي جوليو 
سيزار المالعب 
ومسيرته 
الحافلة 
باإلنجازات معلنًا 
اعتزاله للعب 
رسميًا بعد فترة 
قضاها في 
فريق فالمنغو. 
وعقب نهاية 
المباراة أمام 
أميركا مينيرو 
بنتيجة 2-0 في 
الجولة الثانية 
من الدوري 
البرازيلي لكرة 
القدم، اتجه 
صاحب الـ38 عامًا 
إلى الجماهير 
على ملعب 
»ماراكانا« متأثرًا 
بهذه اللحظة 
إلى جانب عائلته، 
ليعانقه زمالؤه 
على إثر ذلك، 
وسط هتاف 
المشجعين 
باسمه.

)Getty/سيزار تألق لسنواٍت طويلة مع إنتر ميالن )بودا مينديز

وداعًا جوليو سيزار

عاد املالكم البريطاني أمير خان لحلبة املالكمة 
بعد غياب عامن ليفوز على خصمه فيل لو 

غريكو بضربة قاضية بعد 40 ثانية فقط وسط 
ذهول الجميع. وأجبر خان )31 عامًا( منافسه 

على السقوط في الحلبة بعد 18 ثانية، لكنه 
نهض سريعًا وحاول التصدي للكمات القوية، 

لكن البطل العاملي مرتن انقض عليه بوابل من 
اللكمات املتتالية ليسقطه مجددًا منهيًا النزال 

قبل مرور دقيقة واحدة على األقل.

تعادل جودوي كروز الوصيف أمام مضيفه 
بانفيلد بهدف ملثله في إطار منافسات 

الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري 
األرجنتيني املمتاز لكرة القدم، ليترك الفرصة 
سانحة أمام بوكا جونيورز صاحب الصدارة 

لتوسيع الفارق بينهما واالقتراب من التتويج 
باللقب املحلي. وتقدم أصحاب األرض عبر إينزو 
كالينسكي )د.49(، بينما أدرك الضيوف التعادل 

بهدف حمل توقيع فيكتوريو راميس )د.71(.

استعد روما بأفضل طريقه ملا ينتظره الثالثاء 
أمام ليفربول اإلنكليزي في ذهاب نصف نهائي 

دوري األبطال، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه 
املتواضع سبال 3-صفر في املرحلة 34 من الدوري 

اإليطالي. وأنهى نادي العاصمة الشوط األول 
متقدمًا بهدف هدية سجله املدافع فرانشيسكو 

فيكاري في مرماه عن طريق الخطأ، وفي 
الشوط الثاني سجل البلجيكي راديا ناينغوالن 
والتشيكي باتريك شيك الهدفن الثاني والثالث.

أمير خان 
يفوز بضربة قاضية 

خالل 40 ثانية

تعادل جودوي 
كروز يُقرب بوكا 

من اللقب

روما يستعد
لموقعة ليفربول 

بأفضل طريقة
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رياضة

رغبة ليفاندوفسكي
في االنتقال قد 

تلعب دورًا مهمًا

دورتموند يكتسح باير ليفركوزن
على  نظيفة  برباعية  ليفركوزن  بــايــر  ضيفه  دروتــمــونــد  بــروســيــا  اكتسح 
ملعب »سيغنال إيدونا بــارك«، في الجولة الـ31 للدوري األملاني لكرة القدم، 
مبكرًا  فستفاليا  أســود  تقدم  الترتيب.  لجدول  الثالث  املركز  منه  ليستعيد 
 بهدف من توقيع الجناح اإلنكليزي الشاب غادون سانشو )د.13(، قبل أن 
يضيع ماركو ريوس فرصة مضاعفة النتيجة في املنعطف األخير بإهداره 
ركــلــة جـــزاء احتسبت ألصــحــاب األرض، بــعــد أن نــجــح حـــارس الــــزوار من 

إبعادها )د.37(.
وفي الشوط الثاني، نجح ريوس في هز شباك الضيوف هذه املرة وتسجيل 
الغلة  فيليب  ماكسيميليان  املهاجم  زميله  زاد  ثــم  )د.55(،  األهـــداف  ثــانــي 
)د.63(، قبل أن يوقع ريوس مرة أخرى على هدفه الشخصي الثاني والرابع 
لفريقه )د.79(. وبهذا االنتصار الكبير، رفع دورتموند رصيده إلى 54 نقطة 
استعاد بها املركز الثالث لجدول البوندسليغا من ليفركوزن الذي تراجع إلى 

املرتبة الرابعة، بعدما تجمد رصيده عند 51 نقطة.

ميالن يسقط بشكل مفاجئ أمام بينيفينتو
حقق فريق بينيفينتو- متذيل الترتيب- مفاجأة من العيار الثقيل، بعد فوزه 
ملعب )سان  احتضنها  التي  املــبــاراة  في  نظيف،  بهدف  على مضيفه ميالن 
سيرو(، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الــدوري اإليطالي لكرة القدم 
)السيري آ(. وسجل هدف اللقاء الوحيد املهاجم بيترو ليميلو في الدقيقة )29( 
من زمن الشوط األول. وفي الدقيقة )80( حصل مهاجم بينيفينتو، املالي شيخ 
دياباتي، على البطاقة الصفراء الثانية له ليطرد من املباراة ويضطر فريقه للعب 
منقوصًا في آخر عشر دقائق من أحداث اللقاء. وبذلك الفوز، رفع بينيفينتو 
رصيده من النقاط إلى 17 نقطة في املركز األخير، فيما تجمد رصيد ميالن 

عند 54 نقطة.

ساسولو يُسقط فيورنتينا بهدف بدون مقابل
التي  املــبــاراة  فــي  نظيف،  بهدف  فيورنتينا  على ضيفه  فريق ساسولو  فــاز 
الــدوري  بطولة  مــن  الــــ34  الجولة  منافسات  )مــابــي(، ضمن  ملعب  احتضنها 
اإليطالي لكرة القدم »السيري آ«. شهدت املباراة حالة طرد مبكرة لالعب وسط 
في  لــه  الثانية  الصفراء  البطاقة  على  بعدما حصل  دابـــو،  بــرايــان  فيورنتينا، 
الدقيقة )30( من زمن الشوط األول. وأحرز هدف اللقاء الوحيد الالعب ماتيو 
بوليتانو في )د.41(. وكانت تلك الهزيمة هي الثانية على التوالي لفيورنتينا، 
بعد هزيمته في الجولة املاضية أمام التسيو بنتيجة )4-3(. وبذلك الفوز، رفع 
ساسولو رصيده من النقاط إلى 37 نقطة في املركز الـ13، فيما تجمد رصيد 

فيورنتينا عند 51 نقطة في املركز الـ9.

موناكو يخسر أمام غانغون بثالثية
تجّرع موناكو الخسارة الثانية على التوالي في »الليغ آ«، بعدما سقط بشكل 
مفاجئ خارج قواعده أمام غانغون بنتيجة )3-1(، ضمن الجولة الـ34 بدوري 
فريق  »دو رودورو«، وجــد  ملعب  القدم. وعلى  لكرة  الفرنسي  األولــى  الدرجة 
اإلمــارة نفسه منقوصا من العب منذ الدقيقة 21 بعد طرد املدافع البرازيلي 
مباشرة  بعدها  ليسجل  مباشرة،  حمراء  ببطاقة  جيسوس  دي  جيمرسون 
صاحب األرض هدف التقدم بقدم جيمي برياند من عالمة الجزاء. ثم أضاف 
إيتيان ديدوت الهدف الثاني لغانغون في الدقيقة 34. وفي الشوط الثاني، اختتم 
ماركوس تورام ثالثية أصحاب الضيافة بعد دقيقتني من بداية الشوط. بينما 
تكّفل أملامي توري بتسجيل هدف حفظ ماء وجه حامل اللقب في الدقيقة 63. 

وفاز أميان على ستراسبورغ بثنائية نظيفة على ملعب »ليكورن«.
سجل أصحاب األرض هدفًا في كل شوط، إذ أنهوا الشوط األول متقدمني 
الشوط.  من  األخيرة  الدقيقة  في  مونكوندوي،  توماس  توقيع  بهدف حمل 
وفي النصف الثاني، عزز هاريسون مانزاال من هذا التقدم بالهدف الثاني 

في الدقيقة 79.

كشفت تــقــاريــر إخــبــاريــة أن مــهــاجــم بــايــرن 
ليفاندوفسكي،  روبـــرت  البولندي  ميونخ، 
البافاري مجددًا برغبته  النادي  إدارة  أبلغ 
فـــي الـــرحـــيـــل هــــذا الــصــيــف لــصــفــوف ريـــال 
الفريقني  النظر عن مواجهة  مدريد، بغض 
ــادم فـــي ذهــــاب نــصــف نــهــائــي  ــقـ األربــــعــــاء الـ

دوري أبطال أوروبا.
وذكــــــرت صــحــيــفــة )مــــاركــــا( اإلســـبـــانـــيـــة أن 
املهاجم صاحب 29 عامًا، جدد مطالبه عبر 
وكيل أعماله الجديد، بيني زاهافي، إلدارة 

بايرن بالسماح له بالرحيل إلى مدريد.
وأضافت أن الدولي البولندي يتشبث بهذه 
قبل  لـــم يستغلها  والـــتـــي  مـــجـــددًا  الــفــرصــة 
أربع سنوات، وذلك رغم رفض املدير الفني 
لبايرن، يوب هاينكس، وتشديده على عدم 
هاينز  كــارل  اإلدارة،  مجلس  رئيس  سماح 

رومينيغه، برحيله.
ويعاني ريال مدريد على مستوى الهجوم 
التهديفية  املعدالت  تراجع  مع  املوسم  هــذا 

لنجميه كريم بنزيمة وغاريث بيل.
وتـــوقـــعـــت الــصــحــيــفــة أن تــــحــــدث لــــقــــاءات 

محمد ريان

يـــعـــقـــد اتــــحــــاد الــــكــــرة الــــجــــزائــــري جــمــعــيــتــه 
الــعــمــومــيــة الـــعـــاديـــة الـــيـــوم اإلثـــنـــني بــاملــركــز 
الفني للمنتخبات الوطنية بسيدي موسى، 
وسط ظروف خاصة جدًا، بالنظر للضغوط 
الـــشـــديـــدة واالنــــتــــقــــادات الـــتـــي انــهــالــت على 
الــذي يقوده خير  التنفيذي لالتحاد  املكتب 
الــديــن زطــشــي منذ 13 شــهــرًا. وشــهــدت هذه 
العنيفة،  الكثير من املشاكل والهزات  الفترة 
ســواء مــن خــالل الــخــروج املخّيب للمنتخب 
األول من تصفيات مونديال روسيا 2018، أو 
األزمات التي اندلعت بني بعض الفاعلني في 
املنظومة الكروية على غرار االتحاد ورابطة 
إلى  بينهما تصل  العالقة  الـــدوري ما جعل 

طريٍق ُمغلق.
محمد  لالتحاد  السابق  الرئيس  ظل  وخّيم 
الــعــمــومــيــة،  الــجــمــعــيــة  روراوة عــلــى أشـــغـــال 
ــار الـــحـــديـــث عــــن حــــضــــوره االجـــتـــمـــاع  ــ إذ أثــ
ــاد، مــخــافــة  ــــل دهــالــيــز االتــــحــ اســتــنــفــارًا داخـ

بــني مسؤولي  املقبلة  األيـــام  متعددة خــالل 
الــنــاديــني بــخــصــوص »لــيــفــا« وأيــضــًا رغبة 
التعاقد بشكل  إنــهــاء  فــي  الــبــافــاري  الفريق 
املعار  الكولومبي  الوسط  نهائي مع العــب 

إليه حاليًا من امللكي، خاميس رودريغيز.
من جانب آخر بدأ ريال مدريد في التحرك 
البرتغالي كريستيانو  لتجديد عقد نجمه 
رونــــالــــدو بـــشـــروط مــحــســنــة، وفـــقـــًا لــرغــبــة 

»الدون«.
بـــأن  وأفــــــــادت صــحــيــفــة »آس« اإلســـبـــانـــيـــة 
خـــوســـيـــه أنـــخـــيـــل ســـانـــشـــيـــز املــــديــــر الـــعـــام 
لــنــادي ريـــال مــدريــد، أبــلــغ نجم الــفــريــق عن 
ــه بــاألشــهــر األخــيــرة  ــ رضـــا اإلدارة عـــن أدائـ
ونيتها تحسني راتبه. ولم يتم تحديد قيمة 
تحسني الراتب، ولكن تكمن فكرة الجانبني 
في االنتهاء من تجديد العقد قبل مونديال 

روسيا املرتقب انطالقه في الصيف.
وتقدر مصادر من النادي بأن راتب امللقب 
»صـــاروخ مــاديــرا« قد يتجاوز الـــ21 مليون 
يورو التي يتقاضاها حاليًا لتصل إلى 30 

املكتب  حصيلة  ملناقشة  تدخله  يتسبب  أن 
الــتــنــفــيــذي فـــي الــتــأثــيــر عــلــى بـــاقـــي أعــضــاء 
ــذه  ــرفــــض هـ الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة ودفــــعــــهــــم لــ
الحصيلة وبالتالي سحب البساط من أقدام 
أعضاء املكتب التنفيذي. ويملك روراوة الذي 
ترأس االتحاد في 3 واليات )2002-2006( ثم 
داخــل  ــًا  وزنــ  ،)2017/2013 و   2013/2009(
الجمعية العمومية بالنظر لقوة شخصيته 
اإلقناع  قــوة  عــن  فضاًل  املتشّعبة،  وعالقاته 
من خالل خبرته الطويلة التي أثمرت تأهل 
الـــجـــزائـــر مــرتــني مــتــتــالــيــتــني إلــــى املــونــديــال 
وتحقيق إنجاٍز تاريخي في املشاركة الثانية 
الثاني،  الـــدور  ببلوغ   2014 عــام  بــالــبــرازيــل 
لكن روراوة غادر منصبه في مارس/آذار من 
العام املاضي بعد نهاية واليته، ولم يتقدم 
لــواليــة جــديــدة إثـــر الــضــغــوط الــكــثــيــرة التي 
تعرض لها في عهد الوزير السابق للشباب 
الهادي ولد علي، وكذلك وسائل  والرياضة 
اإلعالم املحلية، تاركًا املجال للرئيس الشاب 
خير الــديــن زطــشــي مــالــك أكــاديــمــيــة بـــارادو، 
لــكــن الــتــغــيــيــرات الــتــي حــدثــت عــلــى مستوى 
ــيـــادة  ــقـ ــيـــعـــة« بــــني الـ ــتـــجـــت »قـــطـ ــاد أنـ ــ ــحـ ــ االتـ
الــســابــقــة والــحــالــيــة، بــعــدمــا قــامــت األخــيــرة 
بمسح آثار سابقتها وانفجرت بعدها أزمة 
شــديــدة بــني الــطــرفــني ال تــــزال تــــدور رحــاهــا 

حتى اليوم.
ــر فـــي الــبــدايــة إلـــى »حـــرب  وتـــحـــّول هـــذا األمــ
االتــحــاد زطشي ورئيس  بــني رئيس  خفية« 
رابطة الدوري محفوظ قرباج املحسوب على 

مــلــيــون كــأســاســي بــاإلضــافــة إلـــى مليونني 
آخرين كمتغيرات.

الــــ35 مليونًا  مــن  »الــــدون« بذلك  وسيقترب 
الصافية التي يتقاضاها البرازيلي نيمار، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى ســبــعــة مــاليــني كــمــتــغــيــرات 
ــزال  ــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، لــكــنــه ال يـ فـــي بـ
بعيدًا عن 45 ماليني يورو التي يتقاضاها 

ليونيل ميسي في برشلونة.
بينما ستظل مـــدة عــقــد رونـــالـــدو كــمــا هي 

لتنتهي في عام 2021.
ــة عـــــن أن  ــيــ ــانــ ــبــ وكـــشـــفـــت الـــصـــحـــيـــفـــة اإلســ
عــامــًا(   33( بكريستيانو  اجــتــمــع  سانشيز 
خالل بطولة مونديال األندية في ديسمبر/

ــاضـــي، وقــــدم عــرضــًا لــرفــع  كـــانـــون األول املـ
راتــبــه بــواقــع تسعة مــاليــني يـــورو، ولكنها 
مشروطة بتحقيق بعض األهداف الجماعية 
للفريق املدريدي مثل )دوري أبطال أوروبا 
والليغا( وأهداف فردية مثل تتويج الالعب 
بالكرة الذهبية وجائزة »األفضل«، العرض 
الذي رفضه كريستيانو، معتبرًا أنها إهانة 
كــبــيــرة ملــســيــرتــه واإلنــــجــــازات الــتــي حققها 

داخل أسوار النادي املدريدي.
التهديفية  لحظاته  بأفضل  »الـــدون«  ويمرُّ 
فــي مسيرته، إذ خــاض 12 مــبــاراة متتالية 
مـــســـجـــاًل أهــــدافــــًا عــــديــــدة بــــواقــــع 22 هــدفــًا 
ليعادل رقمه املسجل في موسم 2015-2014 
ـــاض فــيــه أيـــضـــًا 12 مــــبــــاراة ولــكــن  الـــــذي خـ

مسجاًل 20 هدفًا.
)إفي(

 6 قرابة  استمرت  لالتحاد،  السابقة  القيادة 
أشهر قبل أن تخرج إلى العلن، وانتهت بقيام 
االتحاد يوم 21 يناير/كانون الثاني املاضي 
بسحب شؤون تسيير البطولة املحترفة من 
الــدوري واستبعاد رئيسها ومجلس  رابطة 

املــحــاكــم ولم  أروقـــة  القضية  ــه، وبلغت  إدارتــ
تنته فصولها إلى حد الساعة.

وتــلــقــي األزمــــة الــقــائــمــة بــني مــؤيــدي املكتب 
التنفيذي لالتحاد وقطب املعارضة بظاللها 
التي  العادية،  العامة  الجمعية  أشغال  على 

قد تتحول إلــى فضاء »غير عــادي«، في ظل 
تواتر الكثير من األنباء عن نية املعارضة في 
إطاحة القيادة الحالية، عبر رفض املصادقة 
أثــارت لغطًا  التي  على حصيلتها السنوية، 
كبيرًا لــدى وســائــل اإلعــــالم، إذ قــام بعضها 
مغالطات  حــول  ومعلومات  تفاصيل  بنشر 
وتـــنـــاقـــضـــات الــحــصــيــلــة املـــالـــيـــة واألدبــــيــــة، 
بــعــدمــا ُأغـــفـــل الــتــطــرق لـــعـــدة قــضــايــا مهمة 
خالل إعداد التقرير األدبي، وكذلك االرتفاع 
موازنة  وتخصيص  للمصاريف،  الجنوني 
خرافية لعام 2018 بلغت 370 مليار سنتيم 
)حـــوالـــي 33 مــلــيــون دوالر أمـــيـــركـــي(، وهــي 
تقريبا نصف ما يملكه االتحاد في خزينته.

وتــلــقــى اتــحــاد الــكــرة ضــربــة مــوجــعــة مطلع 
شــهــر إبــــريــــل/ نــيــســان الـــحـــالـــي بــعــد رحــيــل 
وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة الــهــادي ولــد علي 
عن منصبه إثر التعديل الحكومي الذي قام 
به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 
وكان ولد علي سندًا قويًا لالتحاد ورئيسه 
ــن زطـــشـــي، إذ دافـــــع عــنــه فـــي ظل  ــديـ خــيــر الـ
التي تaهــاطــلــت عليه، كما وفر  االنــتــقــادات 
لـــه الــحــمــايــة مـــن املـــعـــارضـــة الـــشـــديـــدة الــتــي 
 محل ولد علي، الوزير الجديد 

ّ
يلقاها، وحل

محمد حــّطــاب الـــذي كــان صريحًا جــدًا عند 
ســؤالــه عــن مــوقــفــه بــخــصــوص اتــحــاد الــكــرة 
ــتــــي ســيــعــقــدهــا  ــيـــة الــ ــيـــة الـــعـــمـــومـ والـــجـــمـــعـ
اإلثنني، وقال: »إن مهمة الــوزارة هي مراقبة 
االتحادات والجمعيات ومرافقتها للنهوض 

بالرياضة، وليس التدخل في شؤونها«. 

عمومية اتحاد الكرة الجزائري... ترقب وإثارةرونالدو وليفاندوفسكي... ثنائي الريال الُمنتظر
يسعى ريال مدريد 

لتأمين كل مستلزمات 
البقاء في القمة وإسعاد 

جماهيره في العالم

تمرّ الكرة الجزائرية 
بظروف صعبة للغاية 

مع انعقاد جمعية 
االتحاد العمومية 

العادية 

)Getty/ثنائي من شأنه إشعال مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو )غونزالو مورينو

)Getty /شباب بلوزداد عبّر عن غضبه لعدم طرح اسمه )بالل بن سالم

األندية المغربية لن تشارك بسبب تصريحات تركي آل الشيخ )فرانس برس(

الكرة الجزائرية تمّر بفترة صعبة في الوقت الراهن )فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ُيجري االتحاد العربي لكرة القدم 
يـــوم 23 إبـــريـــل/ نــيــســان الــجــاري، 
الرياض،  السعودية  العاصمة  في 
العرب لألندية في  أبطال  قرعة بطولة دوري 
نظامها الــجــديــد، بــحــضــور مــنــدوبــي األنــديــة 
املـــشـــاركـــة. ومــــن املـــقـــرر أن تــنــطــلــق الــبــطــولــة 
منتصف شهر أغسطس/ آب املقبل، بمشاركة 
يلتقي  بحيث  تصفيات،  وتسبقها  فريقًا،   40
ــاب، ويتأهل  الــذهــاب واإليــ كــل فريقني بنظام 
إلــى دور من  املــبــاراتــني  الفريق وفــقــًا ملجموع 
النهائي، على أن يتم سحب القرعة بني أدوار 
الــبــطــولــة. وإلغـــــراء األنـــديـــة الــعــربــيــة الــكــبــيــرة 

دوري 
أبطال العرب
خالفات وأزمات... وانسحاب مغربي

ينتظر الجميع انطالق دوري أبطال العرب، لكن 
العربي  االتحاد  تواجه  التي  العديدة  المشاكل 
الرغم  على  المهمة،  ُتصعب  إدارته  وطريقة 

من أن الفائز سيحصل على مبلغ 5 ماليين دوالر

تقرير

باملشاركة أعلن مسؤولو االتحاد العربي فتح 
باب املفاوضات مع مسؤولي االتحاد الدولي 
البطولة  لقب  أجــل مشاركة حامل  »فيفا« من 

في كأس العالم لألندية.
ومنذ ظهور الفكرة الجديدة إلى النور تواجه 
البطولة عقبات وأزمــات كثيرة تتعلق بنظام 

ومــعــايــيــر اخــتــيــار األنـــديـــة لــلــمــشــاركــة، وهــو 
ــة فــي الــعــديــد مــن الــــدول العربية،  ــار أزمـ مــا أثـ
ــة الــكــبــيــرة  ــديــ ــة إلــــى عــــدم قـــــدرة األنــ ــافـ بـــاإلضـ
العربية والبطوالت  البطولة  الجمع بني  على 
الــقــاريــة فــي آســيــا وأفــريــقــيــا، وثــالــثــة األزمـــات 
اعــتــراض بــعــض األنــديــة عــلــى مشاركتها من 
الدور األول، وعدم وجود معايير إلعفاء بعض 
األندية من املشاركة في األدوار التمهيدية، ثم 

األزمة بني االتحاد العربي والكرة املغربية.
ورفض االتحاد املغربي املشاركة في البطولة 
ــاء والــــــــوداد  ــ ــــرجـ ــي الـ ــاديــ الـــتـــي تـــمـــت دعــــــوة نــ
البيضاوي إليها في وقت سابق، على خلفية 
خـــالفـــات مـــع االتـــحـــاد الــعــربــي فـــي مـــا يتعلق 
ــغــــرب الســـتـــضـــافـــة نـــهـــائـــيـــات كـــأس  بــمــلــف املــ
الـــســـعـــودي تــركــي  الـــعـــالـــم 2026، حـــني أطـــلـــق 
آل الــشــيــخ، رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
ــاد الـــعـــربـــي لــكــرة  ــحــ الـــســـعـــوديـــة ورئـــيـــس االتــ
الــــقــــدم، تـــصـــريـــحـــات أثـــــــارت غـــضـــب املـــغـــاربـــة 
الـــذيـــن وصــفــوهــا  بـــ«املــســتــفــزة«، وعـــّبـــر فيها 
عن نية بالده عدم دعم امللف املغربي من أجل 

استضافة مونديال 2026.
ورفـــــض نـــــادي الــــوحــــدات األردنـــــــي املــشــاركــة 
فــي الــبــطــولــة ملــنــع االتــحــاد املــحــلــي ازدواجــيــة 
الــخــارجــيــة، ليكتفي بــاملــشــاركــة في  املــشــاركــة 
بطولة كأس االتحاد اآلسيوي، ويشارك بداًل 
الـــذي يحظى بجماهيرية  الــرمــثــا  فــريــق  مــنــه 

كبيرة.
مــن جــانــب آخـــر لــم يقتصر اعـــتـــراض الــنــادي 
املــصــري على إجــبــاره على املشاركة بـــاألدوار 
إيجاد  طلب  ولكن  التصفيات،  أو  التمهيدية 
 ألزمة تهدد استمراره في البطولة أيضًا، 

ّ
حل

بعد تحديد الفترة من األول حتى العاشر من 
مــايــو / أيـــار املــقــبــل مــوعــدًا لــلــدور التمهيدي 
البورسعيدي  الفريق  يرتبط  حــني  فــي  األول، 
بمباريات رسمية، ســواء في الــدوري املصري 
إلى  تأهله  بعد  األفــريــقــيــة،  الكونفيدرالية  أو 
الـــنـــادي  املـــجـــمـــوعـــات، وأكــــــد مـــســـؤولـــو  دور 
ضرورة تعديل موعد الدور التمهيدي األول أو 
قبول اعتذاره عن عدم املشاركة وترشيح ناٍد 
آخر. وأعلن إبراهيم حسن، مدير جهاز الكرة 
املشاركة  النادي  رفــض  عن  املصري،  بالنادي 
املــوافــقــة  أن  ــدًا  ــؤكـ مـ الــتــمــهــيــديــة،  األدوار  فـــي 
املــســبــقــة لــلــجــهــاز الــفــنــي عــلــى االشــــتــــراك في 
البطولة كانت على أساس اللعب في البطولة 
ذاتها وليس املشاركة في تصفيات بني عشرة 
فـــرق حــتــى يــصــعــد مــنــهــا فــريــقــان فــقــط. وقـــال 
الكبيرة  »الشعبية  صحافية:  تصريحات  في 
للنادي املصري ونتائجه الطيبة خالل املواسم 

بعض األندية 
احتّجت على خوضها 

األدوار التمهيدية

الوحدات رفض المشاركة الرتباطه بكأس االتحاد اآلسيوية )ياسر الزيات/ فرانس برس(

األخيرة ترشحه للمشاركة في البطولة وليس 
خوض تصفيات يتعارض موعدها مع موعد 
الجولة األولى من دور املجموعات بالبطولة 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـــتـــي وصـــــل املــــصــــري إلــيــهــا 
لــلــمــرة األولــــى فــي تــاريــخــه. الــبــطــولــة العربية 
ســتــســتــفــيــد بـــال شـــك مـــن جــمــاهــيــريــة الــنــادي 
املــصــري الــتــي تـــزايـــدت بشكل مــلــحــوظ خــالل 
الفترة األخــيــرة، الجميع داخــل وخــارج مصر 

عليه احترام شعبية املصري الكبيرة«.
وكان االتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن عن 
ــام 2018 لبطولة  إقــامــة نــســخــة مــؤقــتــة فــي عـ
دوري أبـــطـــال الـــعـــرب لــألنــديــة، عــلــى أن تــقــام 

والعالم العربي، على أن تقام البطولة خالل 
الــفــتــرة مــن أغــســطــس/ آب 2018 إلــى إبــريــل/ 

نيسان 2019.
بــإدارة  املكلفة  املؤقتة  التسوية  لجنة  وتلقت 
االتحاد  الكويتي خطابًا من  االتــحــاد  شــؤون 
والكويت  القادسية  فريقي  فيه  العربي يدعو 
الــرغــم مــن عدم  الــبــطــولــة، على  للمشاركة فــي 
مشاركة األندية الكويتية في النسخة األخيرة 
إليقاف نشاط الكرة الكويتية من قبل االتحاد 

الدولي »فيفا« في ذلك الوقت.
وســــاد الــغــضــب بـــني مــســؤولــي نــــادي شــبــاب 
بـــلـــوزداد الــجــزائــري لــعــدم دعــــوة الــفــريــق إلــى 

بنظام الذهاب واإلياب وخروج املهزوم، بعيدًا 
عن نظام الدورات املجمعة الذي كان متبعًا في 
في  فراغات  إيجاد  لصعوبة  السابقة،  النسخ 
والعاملية  والقارية  املحلية  املسابقات  جــداول 

في قارتي آسيا وأفريقيا.
ــاد الــعــربــي رفـــع قــيــمــة املــكــافــآت  وقــــرر االتـــحـ
املـــشـــاركـــة، بــاإلضــافــة  لتحفيز األنـــديـــة عــلــى 
ــرى، كــمــا تقرر  إلـــى مــراعــاة ارتــبــاطــاتــهــا األخــ
أن تكون املشاركة في هذه النسخة بترشيح 
ــاد الــعــربــي بــنــظــام الــــدعــــوة، الـــذي  ــحـ مـــن االتـ
خاطب بالفعل عددًا من األندية العربية ذات 
بالدها  فــي  الكبيرة  والجماهيرية  الشعبية 

املــشــاركــة فــي البطولة واخــتــيــار فريقي وفــاق 
للجزائر،  كممثلني  العاصمة  واتحاد  سطيف 
على الــرغــم مــن أن شباب بــلــوزداد بطل كأس 
خــــارج  نــفــســه  ــد  ــ ــه وجـ ــ أنـ إال  الـــجـــزائـــر 2017، 
القائمة املدعوة إلى املشاركة، فيما لم يحصل 
اتـــحـــاد الــعــاصــمــة عــلــى أي لــقــب فـــي املــوســم 

املاضي.
وكـــان اتــحــاد كـــرة الــقــدم الــجــزائــري قــد حــاول 
فرض اتحاد سيدي بلعباس الذي لم يحصل 
بــــني اإلدارة  ــراع  ــ ــار صــ ــ فــــي إطــ لـــقـــب  عـــلـــى أي 
الــســابــقــة والــحــالــيــة لــلــكــرة الـــجـــزائـــريـــة، وهــو 
التنفيذية  اللجنة  قبل  من  بالرفض  قوبل  ما 

البطولة  إقامة  مقررًا  وكــان  العربي.  لالتحاد 
ــدورة املــجــمــعــة فـــي مــديــنــة أغـــاديـــر  ــ ــ بــنــظــام الـ
املغربية هذا العام، على غرار النسخة السابقة 
ــة والــــقــــاهــــرة، بـــعـــد أن تــلــقــى  ــدريـ ــنـ ــكـ فــــي اإلسـ
االتــحــاد الــعــربــي طلبات مــن تــونــس واملــغــرب 
في  البطولة  الستضافة  واألردن  والسعودية 
هـــذا الــصــيــف. وتـــقـــرر أن يــكــون نــظــام نسخة 
يــكــون  أن  ــلـــى  عـ اســـتـــثـــنـــائـــيـــًا،   2019  /2018
التالية  النسخة  في  املشاركة  األندية  اختيار 
وفقًا لتصنيف األنــديــة في جــداول الــدوريــات 
من  وبترشيح  األفريقية  والــبــطــوالت  املحلية 

االتحادات الوطنية.
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حصد برشلونة لقبه الثالثني في 
مسابقة كأس ملك إسبانيا، معززًا 
رقمه القياسي، بعدما هزم نظيره 
إشبيلية في املباراة النهائية على ملعب »واند 
مــتــروبــولــيــتــانــو« بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة، تــنــاوب 
على تسجيلها األوروغوياني لويس سواريز 
واإلسباني  ميسي  ليونيل  واألرجنتيني   )2(
أندريس إنييستا والبرازيلي فيليب كوتينيو 

من عالمة الجزاء.
ــام املهمة،  وشــهــدت املـــبـــاراة، الــعــديــد مــن األرقــ
ــم  ــقــــاء رقـ ــلــ ــــي الــ ــه فـ ــدفـ ــهـ ــد عـــــــادل مـــيـــســـي بـ ــقـ فـ
ــطـــورة نــــادي أثــلــتــيــك بــلــبــاو، تــيــلــمــو زارا،  أسـ
الذي أحرز هدفًا في خمسة نهائيات مختلفة، 
وهـــو الـــذي كـــان العــبــًا فــي فــتــرة األربعينيات 
ــانــــب آخـــــــر، عــاشــت  والـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات. مــــن جــ
الجماهير لحظة عاطفية للغاية بوداع النجم 
اإلسباني أندريس إنييستا، الذي من املرجح 
أن يكون هذا املوسم األخير له مع برشلونة، 

مقتطفات 
المالعب 
األوروبية

شهدت مالعب الكرة في القارة األوروبية العديد من األحداث االستثنائية، 
نادي  حساب  على  إسبانيا  ملك  كأس  بلقب  برشلونة  نادي  تتويج  منها 
بالنجم  متعلقة  منها  المثيرة،  األمور  من  العديد  اللقاء  وتخلل  إشبيلية، 

أندريس إنييستا

3031
رياضة

تقرير

إذ تلقى عروضًا عديدة من الصني، وتحديدًا 
من نادي تيانجني كوانجني.

واستطاع إنييستا أن يختم مسيرته في كأس 
ملك إسبانيا بهدٍف مميز، حني راوغ الحارس 
دافيد سوريا بعد تمريرة من ميسي. ولحظة 
ــدان، تــلــقــى تصفيقًا  ــيـ خـــروجـــه مـــن أرضـــيـــة املـ
ــارًا مــن جــمــاهــيــر فــريــقــه، وحــتــى مــنــاصــري  حــ
نادي إشبيلية، الذين أكدوا أن كرة القدم لعبة 
الرياضية، بعدما صفقوا  الــروح  تعيش على 
ــن الـــخـــســـارة  وشـــجـــعـــوا فـــريـــقـــهـــم، بـــالـــرغـــم مــ

الـــقـــاســـيـــة. وتـــفـــاعـــل عـــــدٌد كــبــيــر مـــع تــحــركــات 
ونظرات إنييستا لحظة خروجه، ال سيما بعد 

وصوله إلى مقاعد البدالء وذرفه الدموع.
ولم تمّر املباراة من دون أن يسجل كوتينيو 
أهـــداه ميسي ركلة جــزاء وتنازل  هدفًا حــني 
عنها، ليخطف بالتالي األرجنتيني األضواء 
بفضل هذه اللمحة الرائعة. وهي املرة األولى 
الـــتـــي يــنــجــح فــيــهــا بــرشــلــونــة فـــي تسجيل 
خمسة أهداف في نهائي كأس امللك، منذ 94 
عــامــًا، حــني هــزم نظيره رويـــال يونيو بــذات 
مـــايـــو/أيـــار 1922. وكـــان  يـــوم 14  الــنــتــيــجــة، 
الفريق األخير الذي سجل خمسة أهداف أو 
ــال مــدريــد، حــني التقى  أكــثــر فــي الــنــهــائــي ريـ
كــاســتــيــا )الــفــريــق الــثــانــي فــي ريــــال مــدريــد( 
وهــــزمــــه بــســتــة أهــــــــداٍف لــــواحــــد. مــــن جــانــب 
ــر، اســتــطــاع مــيــســي إلـــى جــانــب سرخيو  آخــ
بــوســكــيــتــس وأنـــدريـــس إنــيــيــســتــا وجـــيـــرارد 
تاريخهم  في  السادس  اللقب  بيكيه تحقيق 
ــم خـــوان  ــع بــرشــلــونــة، لــيــعــادلــوا بـــذلـــك رقــ مـ
ســيــارا الــــذي حــقــق اإلنـــجـــاز عــيــنــه بــني فترة 

1951 حتى 1963.
 

المتألق صالح
دخل النجم املصري محمد صالح التاريخ من 
أوسع أبوابه، وذلك حني عادل رقمني قياسيني 
فــي مسابقة الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز لكرة 
الــقــدم، حــني القـــى مــع فــريــقــه لــيــفــربــول نظيره 
ويست بروميتش ألبيون، في الجولة الثانية 
اإليجابي  بالتعادل  انتهت  والتي  والثالثني، 

2-2، بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 71.
وعزز صالح رصيده من األهداف في الدوري 
اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز إلـــــى 31 هـــــذا املــــوســــم، 
ألــن شيرر،  السابق  النجم  ليعادل بذلك رقــم 
الــذي سجل الرقم عينه في 38 مــبــاراة، حني 
كـــان مــع نــــادي بــالكــبــيــرن روفــــرز فــي موسم 
1995-1996، وبــذلــك بــات صــالح رابـــع العب 
يحقق هذا اإلنجاز، الــذي سبقه إليه إضافة 
 من النجم البرتغالي كريستيانو 

ّ
لشيرر كل

سابقًا  يونايتد  مانشستر  العــب  رونـــالـــدو، 
وريــال مدريد حاليًا في موسم 2008-2007، 
إضــافــة إلــى األوروغــويــانــي لويس ســواريــز، 
نجم نادي برشلونة حاليًا وليفربول سابقًا 
يــكــتــف صــالح  ولـــم  مــوســم 2014-2013.  فـــي 
بــهــذا اإلنـــجـــاز فــقــط، بــل عـــادل رقـــم أســطــورة 
الريدز سابقًا، إيان راش، بتسجيله 31 هدفًا 
على األقل في 32 مباراة خالل موسم واحد. 
ورفع صالح من حظوظه في التتويج بلقب 
ــــداف في  جـــائـــزة الـــحـــذاء الــذهــبــي ألفـــضـــل هـ
الــقــارة األوروبــيــة، وهــو الــذي يلقى منافسة 

جوزيه مورينيو 
يسعى خلف لقب كأس 

االتحاد اإلنكليزي

االتحاد القطري لكرة السلة: العربي استحق اللقب
أكد أحمد املفتاح، رئيس االتحاد القطري لكرة السلة، أن فريق العربي استحق الفوز بلقب 
كأس األمير لكرة السلة عن جــدارة، بعد تغلبه في املباراة النهائية على الوكرة بنتيجة 
فنيًا متميزًا طوال  أداًء  قدموا  العربي  أن العبي  إلــى  نقاط، مشيرًا   8 وبفارق   )88-96(
املباراة.  وقال رئيس اتحاد السلة في تصريح صحافي عقب التتويج، إن املباراة النهائية 
ألغلى كؤوس السلة والتي جمعت بني العربي والوكرة، قد شهدت أداء فنيًا متميزًا وكانت 
املوسم.  هــذا  التي شهدها  القوية  للمنافسات  الختام  ومسك  القطرية  السلة  لكرة  عيدًا 
الجماهيري  النهائية والحضور  املباراة  العامة في  باألجواء  السلة  اتحاد  وأشــاد رئيس 

املميز لكال الفريقني وبطاقم التحكيم القطري الذي أدار املباراة النهائية.

سيلتا فيغو يخسر خدمات رونكاليا
ــبـــي بــــنــــادي ســيــلــتــا فــيــغــو  كـــشـــف الـــطـــاقـــم الـــطـ
األرجنتيني  الــدولــي  املــدافــع  عــن غياب  اإلسباني 
أسبوعني  »بني  تتراوح  لفترة  رونكاليا  فاكوندو 
وثــالثــة أســابــيــع« بــعــدمــا تــأكــدت إصــابــتــه بخلع 
فـــي الــكــتــف األيـــمـــن. وتـــعـــرض الـــالعـــب لــإصــابــة 
فالنسيا  أمــام  مــبــاراة فريقه  الدقيقة 17 من  في 
في الجولة الـ34 لليغا )1-1( إثر سقوطه بشكل 
فونتاس.  بأندرو  سريعًا  استبداله  ليتم  خاطئ، 
وبهذا ينضم رونكاليا لنجم هجوم الفريق، ياغو 
الفريق خالل  أيضًا عن  الــذي سيغيب  أســبــاس، 
مباراة السبت املقبل أمام فياريال بسبب إصابته 

بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية.

بيليكانز يقصي باليزرز في »البالي أوف«
بات نيو أورليانز بيليكانز أول املتأهلني في األدوار النهائية »بالي أوف« دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني، ببلوغه نصف نهائي املنطقة الغربية بفوزه على بورتالند ترايل 
باليزرز 131-123، وتقدمه في سلسلتهما 4-صفر. ويدين نيو أورليانز بفوزه الرابع من 
أصل سبع مباريات ممكنة، إلى الثنائي أنطوني ديفيس ودجرو هوليداي اللذين سجال 
واحــدة،  حاسمة  وتمريرة  متابعة  و11  نقطة   47 ديفيس  وسجل  لفريقهما.  نقطة   88
القياسي  الرقم  الالعبان  وهوليداي 41 نقطة وثالث متابعات وثماني تمريرات. وعادل 
ألكبر عدد من النقاط يسجله »ثنائي« ضمن »البالي أوف«، والذي حققه العبا بوسطن 
سلتيكس جون هافليتشك وجو جو وايت عام 1973. كما أتاحت النقاط الـ 88 لديفيس 
وهوليداي تخطي رقم الثنائي األسطوري في شيكاغو بولز، مايكل جوردان وسكوتي 
لنيو  بينب، بنقطة. وتمكن ديفيس وهوليداي من تسجيل 28 نقطة من آخر 29 نقطة 
أول  التي استضافها على ملعبه، وتمكن بنتيجتها من أن يصبح  املباراة  أورليانز في 
فريق هذا املوسم يتأهل إلى الدور الثاني من البالي أوف. وهي املرة الثانية التي يبلغ فيها 

نيو أورليانز بيليكانز هذا الدور.

فيريرا: سعيٌد بتأهل السد للنهائي
الفني  املــديــر  فــيــريــرا  البرتغالي جــوزفــالــدو  عــّبــر 
للفريق األول لكرة القدم بنادي السد، عن سعادته 
بتأهل فريقه للمباراة النهائية لبطولة كأس قطر 
لكرة القدم، بعد فوزه على الريان بنتيجة )4/ 2 
( بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي بني 
في  ملثلهما  بهدفني  اإليجابي  بالتعادل  الفريقني 
النهائي.  وقــال فيريرا، خالل  الــدور قبل  مباراة 
املــبــاراة  »نتيجة  اللقاء:  عقب  الصحافي  املؤتمر 
عادلة والسد استحق الفوز نظرًا ملا قدمه خاصة 
في الشوط األول«، مشيرًا إلى أن فريقه استحق 
الريان  على  متفوقًا  وكــان  النهائي  فــي  الــتــواجــد 
في أغلب أوقات املباراة ولكن ليس بنسبة كبيرة. 
وأوضــح مــدرب السد، أن فريقه في الشوط األول سجل هدفني وكــان بامكانه تسجيل 
الريان للهدف األول في  املزيد وإنهاء املباراة من الشوط األول، مؤكدًا على أن تسجيل 
نهاية الشوط األول منح العبيه ثقة كاملة فاستطاعوا العودة في املباراة وتعديل النتيجة. 
وأعرب فيريرا عن سعادته بفوزه ألول مرة مع السد بضربات الجزاء الترجيحية بعد 
الخسارة فــي 3 مــرات سابقة، وذلــك فــي ملحق دوري األبــطــال مرتني ومــرة فــي نهائي 
كأس سمو األمير املفدى، متقدمًا بالتهنئة لجماهير النادي والالعبني واإلدارة على هذا 
التأهل. وفي املقابل، أشاد مايكل الودروب املدير الفني لفريق الريان األول لكرة القدم، 
بعودة العبي فريقه للمباراة بعد التأخر بهدفني أمام فريق السد.  وقال الودروب: »عمليًا 
خرجنا من مسابقة كأس قطر، وينبغي التركيز حاليًا على بطولة كأس األمير، واملباراة 
املقبلة في املرحلة الثالثة من هذه البطولة التي نسعى للمنافسة عليها. وأضاف أن فريق 
السد لعب أول ربع ساعة جيد وسجل هدفني، وكان بإمكانه تسجيل أهداف أخرى، وفي 

الشوط الثاني تحكمنا في زمام األمور، وعادلنا النتيجة.

فــتــوج بلقب الــكــأس عــلــى حــســاب فــريــقــه الــســابــق فــورتــونــا 
ــــدوري األوروبــــي لكنه  ال دوســيــلــدورف، كما وصــل لنهائي 
فشل في رفع اللقب بعد الهزيمة أمام ريال مدريد اإلسباني، 
برنابيو  سانتياغو  ملعب  عــلــى  الــذهــاب  مــبــاراة  انــتــهــت  إذ 
تــألــق هــوغــو سانشيز  بــفــوز أصــحــاب األرض 5-1 بفضل 
إيابًا  كولن  ينتصر  أن  قبل  فالدانو،  وخــورخــي  وسانتيانا 
إثــر ذلــك تغيير األجــواء  ألــوفــس على  بهدفني نظيفني. قــرر 
واالنتقال للعب في فرنسا مع نادي مرسيليا، فتوج بلقب 
الــدوري الفرنسي والكأس في موسم 1988-1989 وسجل 
20 هدفًا في 53 مباراة. انتقل على إثرها الالعب األملاني إلى 
صفوف بوردو فقضى هناك عامًا واحدًا سجل خالله 14 
هدفًا في 17 مباراة إال أنه لم يتوج بأي لقب بعكس تجاربه 
السابقة، لتكون وجهته النهائية بعدها بلده أملانيا وتحديدًا 
الــذي سجل له 18 هدفًا في 78 مباراة من  فيردير بريمن، 

عام 1990 حتى 1993 يوم أعلن اعتزاله مع النادي الذي حقق 
والكأس   1993-1992 موسم  البوندسليغا  لقب  بصحبته 
األوروبــيــة  الــكــؤوس  لكأس  في موسم 1990-1991 إضافة 
سنة 1992 على حساب موناكو الفرنسي بهدفني نظيفني، 
سجل منهما األول في الدقيقة 40. على املستوى الدولي مّثل 
عــام 1978 حتى 1988 استطاع  بــالده من  ألوفس منتخب 
خاللها تسجيل 17 هدفًا في 56 مباراة، وتوج بيورو 1980 
على حساب بلجيكا في النهائي، كما أنه وصل لنهائي كأس 
أملانيا  اللقب، حــني القــت  فــي حمل  لكنه فشل  العالم 1986 

منتخب األرجنتني مع األسطورة دييغو أرماندو مارادونا.
ــوفــــس مـــرتـــني هـــدافـــًا  ــ ــــردي تـــــوج أل ــفـ ــ  وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـ
لــلــدوري األملــانــي، وأخــرى في الـــدوري األوروبـــي، كما أنه 
كان الهداف األول في يــورو 1980 وساهم بشكل كبير 

حينها في حمل اللقب.

حسين غازي

التاريخ،  املميزين على مّر  الالعبني  العديد من  أملانيا  قّدمت 
أحـــد هــــؤالء كـــان املــهــاجــم كــــالوس ألـــوفـــس، الــــذي ولـــد يــوم 
الخامس من ديسمبر 1956 في مدينة دوسيلدورف األملانية 
ألــوفــس ممارسة كرة  بــدأ  العمر حاليًا 61 عــامــًا.  ويبلغ مــن 
القدم في فريق الفئات العمرية لنادي »توس غريشيم«، ومن 
له  الــذي لعب  نــادي فورتونا دوسيلدورف  األخير رحل إلى 
املحلي في  الــكــأس  لقب  مــن عــام 1975 حتى 1981 فحقق 
كما  و1980-1979،   1979-1978 مــوســمــي  مــنــاســبــتــني 
وصــل لنهائي كــأس الــكــؤوس األوروبــيــة إال أنــه خسر أمــام 
برشلونة اإلسباني. رحل بعدها ألوفس إلى صفوف نادي 
كولن، وهناك تابع تألقه مقدمًا مستوى مميزا للغاية، بعدما 
سجل 88 هدفًا في 177 مباراة من عام 1981 حتى 1987، 

كالوس ألوفـس

على هامش الحدث

العٌب ألماني سابق 
تميز بأهدافه 

الكثيرة وحقق 
العديد من األلقاب 

في مسيرته

إنييستا سجل 
هدفًا في 
النهائي أمام 
إشبيلية وحمل 
اللقب )دافيد 
)Getty/راموس

حامل لقب الدوري اإلسبان

توج فريق وولفرهامبتون واندررز، تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو 
إسبيريتو سانتو، رسميًا ببطولة التشامبيونشيب )دوري القسم الثاني( بعد 
فوزه على فريق بولتون بنتيجة )4-0(. وأحرز أهداف الفريق، الذي كان 
في حاجة لنقطة وحيدة للتويج باللقب، كل من باري دوغالس وبينيك 

أفوبي وديوغو غوتا وكونور كوادي.
بعد  سنوات  عشر  آخر  في  للفريق  الثانية  هي  البطولة  تلك  وكانت 

حصوله على بطولته األولي موسم 2008 /2009.

العودة إلى البريميرليغ

وجه رياضي

من النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، العب 
ترتيب  متصدر  اإلســبــانــي،  برشلونة  نــادي 
ــن يــقــتــصــر  ــ ــانــــي. ولـ ــبــ هــــدافــــي الــــــــدوري اإلســ
األمــر على ذلك فقط، بل إن صالح سيصبح 
ــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز، وهـــو  هــــــداف الــــــــدوري اإلنـــكـ
مرشح لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع 
فريقه ليفربول حني يواجه روما في نصف 
النهائي، وهذا األمر سيدفعه للذهاب بعيدًا 

من أجل املنافسة على الكرة الذهبية.

مورينيو إلى نهائي الكأس
ــيـــو، مــانــشــســتــر  ــنـ ــه مـــوريـ قـــــاد املـــــــدرب جــــوزيــ

هبوط سندرالند
الفترة  في  أيامًا عصيبة  ستعيش سندرالند 
املــقــبــلــة، وذلـــك بــعــدمــا هــبــط فــريــق ســنــدرالنــد 
»لــيــغ وان«، وذلــك  الثانية  الــدرجــة  إلــى دوري 
حني سقط في الجولة الرابعة واألربعني أمام 
فريق بيرتن ألبيون.  وتابع بذلك فريق شمال 
البريميرليغ  في  كــان  بعدما  إنكلترا هبوطه، 
املوسم املاضي، ليجد نفسه حاليًا في الدرجة 
األولى، إذ سقط في 22 مباراة وتعادل في 16 
نقطة.   34 برصيد  الترتيب  ليتذيل  مناسبة، 
الـــدار على ملعب »ستاديوم  وتــقــدم أصــحــاب 
أوف اليــت«، عن طريق الالعب بــادي ماكناير 

يونايتد، إلى نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي، 
بعد مباراة مثيرة أمام توتنهام هوتسبر على 

ملعب »ويمبلي«، في العاصمة البريطانية.
وتـــقـــدم »الـــســـبـــيـــرز« فـــي الــدقــيــقــة الــحــاديــة 
آلــي، لكن أليكسيس  عشرة عن طريق ديلي 
سانشيز استطاع معادلة الكفة في الدقيقة 
24، قــبــل أن يــهــدي اإلســبــانــي أنــديــر إيــــرارا 
الــشــيــاطــني الــحــمــر هــدفــا ثــانــيــا فــي الدقيقة 
في  وان  السبيشال  ينجح  قد  وبالتالي   ،62
اليونايتد بعدما فشل في  إرضــاء جماهير 
الـــذهـــاب بــعــيــدًا فـــي دوري األبـــطـــال وخــســر 

منافسة الدوري لصالح مانشستر سيتي.

آخر  فــي  الصدمة وقعت  لكن   ،34 الدقيقة  فــي 
ــاراة، حــــني ســـجـــل راديـــــــن بــيــنــت  ــ ــبــ ــ ــفــــاس املــ أنــ
هــدفــًا فــي الــدقــيــقــة 86، مــعــاداًل الــكــفــة، قــبــل أن 
يــخــطــف ولـــيـــام بـــويـــس هــــدف االنـــتـــصـــار في 
الــدقــيــقــة 92، ليحيي بــريــن آمــالــه فــي الــبــقــاء 
بالتشامبينشيب. وسيرحل كريس كوملان من 
دون شك عن تدريب الفريق، وهو الذي وصل 
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني املاضي إلى 
الفريق وحقق 5 انتصارات فقط، مع العلم أنه 
بــرز بشكل كبير مــع منتخب ويلز حــني قــاده 

إلى نصف نهائي يورو 2016.
)العربي الجديد(

أعــلــن األســتــرالــي نيك كــيــريــوس أنــه لــن يــشــارك فــي بطولتي إشــتــوريــل ومــدريــد لتنس 
ـــ1000 نقطة، لعدم تعافيه بعد من إصابة في املرفق. وكتب كيريوس  ال األســاتــذة، ذات 
عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة )تويتر( »لقد كنت أقاتل للشفاء من إصابة 
في املرفق منذ مباراة الدور األول في كأس ديفيز أمام أملانيا بمدينة بريزبان األسترالية. 
سأتبع نصائح اختصاصي العالج الطبيعي واألطباء وسيحقنونني بالكورتيزون في 
املرفق«. وأضاف »هذا يعني غيابي عن بطولتي إشتوريل ومدريد«. وكانت أستراليا قد 

خسرت أمام أملانيا في كأس ديفيز بنتيجة )1-3(.

صورة في خبر

كيريوس يغيب عن بطولة مدريد
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لعل أكثر مخيم كان له أثر في هذه المسيرة الوطنية، هو مخيم اليرموك الواقع جنوب العاصمة السورية دمشق، والذي ال 
يعتبر بالنسبة لمعظم الفلسطينيين مجرد مخيم، بل ذاكرة وطنية

اليرموك
أكبر من مخيم

عدنان علي

املـــخـــيـــم  بـــــــرز   ،1948 نـــكـــبـــة  ــذ  ــنــ مــ
الفلسطيني  الــشــعــب  ملــحــنــة  كــرمــز 
ومعاناته، بعد اقتالعه من أرضه، 
ــرار الـــالجـــئـــن لــلــعــيــش فــــي خــيــمــة  ــ ــطــ ــ واضــ
بائسة بدل بيوت قراهم ومدنهم التي ولدوا 
وتــرعــرعــوا فــيــهــا. ومـــع طـــول أمـــد التهجير، 
بــــدأت صــــورة املــخــيــم تــتــحــول تــدريــجــيــا من 
داللـــة عــلــى الــبــؤس واملــعــانــاة، إلـــى حاضنة 
لــلــنــضــال الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، وألحـــــالم 
الالجئن بالعودة إلى وطنهم، لتنمو داخل 
والعمل  للمقاومة  األولــى  الــبــذور  املخيمات 
ــق،  ــي وقـــــت الحــ ــي، ولـــتـــخـــرج مـــنـــه فــ ــدائــ ــفــ الــ
الوطنية  الحركة  أغنت  التي  الكوادر  مجمل 

الفلسطينية على مدار العقود املاضية.
ولعل أكثر مخيم كان له أثر في هذه املسيرة 
الواقع جنوب  اليرموك  الوطنية، هو مخيم 
العاصمة السورية دمشق، والــذي ال يعتبر 
بالنسبة ملعظم الفلسطينين مجرد مخيم، 
ذاكـــرة وطنية، تحتفظ بسجالت ملجمل  بــل 
انــطــالق  مــنــذ  الفلسطيني  الــنــضــال  مــراحــل 
الثورة الفلسطينية منتصف ستينات القرن 
املــاضــي. واملخيم الــذي أقيم عــام 1957 على 
مساحة من األرض تبلغ 2,1 كيلومتر مربع 
بــهــدف اســتــيــعــاب الــالجــئــن ضــحــايــا نكبة 
ــذاك عــلــى املــســاجــد  ــ 1948 الـــذيـــن تـــوزعـــوا آنـ
ــان يــعــتــبــر  ــ ــــن الـــعـــامـــة، كـ ــاكـ ــ واملـــــــــدارس واألمـ
أكــبــر تــجــمــع لــالجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن ليس 
فــي ســوريــة وحــســب، بــل فــي مجمل الشتات 
الــفــلــســطــيــنــي، وكــــــان يــقــيــم فـــيـــه نـــحـــو ربـــع 
عــدد  نــصــف  تــقــريــبــا  أي  مــلــيــون فلسطيني، 
ســوريــة.  فــي  للفلسطينين  الكلي  املــجــمــوع 
ومع التطورات العمرانية واالقتصادية التي 
لم  املاضية،  العقود  خــالل  اليرموك  شهدها 
يــعــد يــحــمــل مــن املــخــيــم ســـوى اســمــه، حيث 
لقيام  السابقة  السنوات  فــي  عمرانه  ازدهـــر 
الـــثـــورة الــســوريــة، وبــــات مــحــل جـــذب لكبار 
تــجــار دمــشــق، خــاصــة أنــه يقع داخـــل حــدود 
مدينة دمشق وال يبعد  عن مركزها أكثر من 
الــثــورة السورية  6 كيلومترات. ومــع انــدالع 
فــي ربــيــع 2011، تــعــرض املــخــيــم عــلــى غــرار 
املــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة والـــســـوريـــة األخــــرى 
للمحنة األعـــظـــم فـــي تــاريــخــه، حــيــث تـــورط 
رغــمــا عــن إرادة أهــلــه فــي الــحــرب الــســوريــة 
ــااًل عــلــيــه، وأدت إلـــى تهديم  ــ الــتــي كــانــت وبـ
نــحــو 40 بــاملــئــة مــن عــمــرانــه، وتهجير أكثر 
مــن 90 بــاملــئــة مــن ســكــانــه، بــاتــجــاه مناطق 
ــارج الـــبـــالد في  ــل ســـوريـــة، أو خــ ــرى داخــ أخــ
البلدان  إلــى  واألردن ومــصــر وصـــوال  لبنان 

األوروبية.
املنتشرون  املخيم  أبــنــاء  يكتبه  ملــا  واملتتبع 
مــــواقــــع  عــــلــــى  األرض  أصـــــقـــــاع  فـــــي  الـــــيـــــوم 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي يلحظ بــوضــوح ذاك 
الحنن للمخيم وحاراته وأسواقه وشوارعه 
ــتـــي تــزيــنــهــا  ــه الـ ــ ــدرانـ ــ وأزقــــتــــه الـــقـــديـــمـــة وجـ
صـــــور الــــشــــهــــداء، كـــمـــا مـــحـــالتـــه الـــتـــجـــاريـــة 
الشعبية أو الفخمة التي بدأت تفتتح تباعا 
فـــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة. لــقــد تــحــول املــخــيــم 
بــديــل لفلسطن، وكــان  إلــى »وطـــن«  عندهم 
الــرحــيــل عــنــه تــحــت وقـــع الــقــصــف واملــعــارك، 
ــان أو ثـــالـــث، يـــعـــادل نكبة  بــمــثــابــة لـــجـــوء ثــ
48 أو نكسة 67 بــل ربــمــا أشـــد وطـــأة حيث 
مكانا  تــعــرف  لـــم  الفلسطينين  مـــن  أجـــيـــال 

هوامش

عاش اليرموك حصارًا خانقًا )مصطفى حسونة/األناضول(

اليرموك كوطن وهوية. ويتفاخر  آخــر غير 
ليدل  املــخــيــم«  ابـــن  ــا  »أنـ بــقــولــه  الفلسطيني 
وتمسكه  الفلسطيني  للجرح  انتمائه  على 
بالنضال  التزامه  الوطنية، وتأكيد  بهويته 

على طريق العودة إلى فلسطن.
اآلن وقـــــد تــــــوزع ســـكـــان املـــخـــيـــم بــــن املــــدن 
ــم يـــعـــد املـــخـــيـــم ســـــوى ذاكـــــرة  األوروبــــــيــــــة، لــ
لوجدان مكلوم، وروح ممزقة، حيث ال تخلو 
مــن استحضار  مــشــوار  أو  طــعــام  أو  جلسة 

صورة املخيم وأيامه وأكالته ومقاهيه.
كــل مــن عـــاش فــي الــيــرمــوك أو بــالــقــرب منه، 
كانوا  الفلسطينين  من  كبيرة  أعــداد  حيث 
املــجــاورة مثل الحجر  املناطق  يسكنون في 
األسود والتضامن ويلدا، ال بد أنه يحتفظ 
الرئيسين  الــشــارعــن  بــذكــريــات جميلة مــن 
فـــي املــخــيــم وهــمــا شــــارع الــيــرمــوك وشـــارع 
فلسطن والعديد من الشوارع الفرعية التي 
ال تقل أهمية، مثل شارع لوبية وشارع صفد 
حيث املحالت التجارية الكثيرة، والتي يقبل 
عــلــيــهــا الـــنـــاس مـــن كـــل أنـــحـــاء دمــشــق نــظــرا 
لرخص أسعارها قياسا ألسعار العاصمة. 
ومـــن يــريــد أن يــشــتــري الــخــضــار والــفــواكــه 
يــقــصــد الـــيـــرمـــوك حـــيـــث األســــعــــار بــنــصــف 
القيمة، وكذلك املالبس والحلويات. كما كان 
يــوجــد فــي املخيم عــشــرات األطــبــاء واملــراكــز 
الــصــحــيــة مــنــهــا أربـــعـــة مــســتــشــفــيــات، وهــي 
والرحمة  حــالوة  وفايز  فلسطن  مستشفى 

ــادات  ــيــ ــعــ ــن الــ ــ ومـــشـــفـــى الــــبــــاســــل، وعــــــــدد مـ
الــتــخــصــصــيــة الـــخـــاصـــة، ومــــــدارس ثــانــويــة 
ــدد مــــن مـــــــدارس وكـــالـــة  ــ ــبــــر عـ حــكــومــيــة وأكــ
املــتــحــدة. كما يوجد  التبعة لألمم  األونــــروا 
الشهيدة  مــســارح مثل مسرح  عــدة  باملخيم 
ــدان ومـــســـرح الــخــالــصــة ومــســرح  ــ حـــلـــوة زيــ

املركز الثقافي العربي.
ومع بداية الثورة السورية، تحول املخيم 
ريـــف دمشق  أهــالــي  إلـــى ملجأ لكثير مــن 
وأحياء العاصمة التي تعّرضت للقصف، 
األســود والقدم  مثل ببيال ويلدا والحجر 
والعسالي وغيرها. لكن املخيم ظل هادئا 
نــســبــيــا حــتــى مــنــتــصــف ديــســمــبــر/كــانــون 
عــســكــريــة  حــمــلــة  بـــــدأت  حـــن   2012 األول 
على املخيم بعد تقدم قّوات املعارضة من 
قام  دمــشــق، حيث  فــي  الجنوبّية  األحــيــاء 
الــســوري بقصف  الــتــابــع للنظام  الــطــيــران 
ــــدارس التي  مــدرســة الــكــرمــل فــي شـــارع املـ
كــان فيها نــازحــون مــن املــنــاطــق املــجــاورة 
ثم قصف جامع عبد القادر الحسيني في 
شارع عز الدين القسام، والذي كان يؤوي 
الــكــثــيــر مـــن الـــنـــازحـــن لــيــســقــط الــعــشــرات 
ــريــــح، وأعـــقـــب ذلــــك انــــدالع  بـــن قــتــيــل وجــ
اشـــتـــبـــاكـــات بـــن قـــــوات الـــنـــظـــام وفــصــائــل 
املـــعـــارضـــة لـــتـــبـــدأ عــمــلــيــة الـــحـــصـــار عــلــى 
املــخــيــم ويــتــخــلــلــهــا بــــدء مـــوجـــات الــنــزوح 
منه بــأعــداد كــبــيــرة. فــي الــذاكــرة الشعبية 

باعتباره  املخيم  إلــى  ينظر  الفلسطينية، 
يــمــثــل الـــتـــاريـــخ الــفــلــســطــيــنــي واملـــقـــاومـــة، 
واملـــكـــان الــــذي يــضــمــن اإلحـــســـاس بــاألمــن 
املشاعر  تتشكل  وفيه  الوطنية،  والكرامة 
واملستقبل.  بالحاضر  املتصلة  املشتركة 
والفلسطيني الذي يعيش في املدن خارج 
املخيم، يظل يشعر بـ»نقص« في منسوب 
الــقــدرة على االلــتــزام بالهم  الوطنية وفــي 
ا مـــن ذاك الـــحـــراك  ــزء ــ ــه لــيــس جـ الـــعـــام، ألنــ
الذاتية،  الهوية  يبلور  الــذي  »املخيمجي« 
باتجاه  لــألفــراد  الجمعي  الشعور  ويبني 
ــدة والـــــتـــــزام مــشــتــرك  ــاج هـــويـــة مــــوحــ ــتــ إنــ

باألهداف والهموم الوطنية. 
وتــشــيــر الــتــجــارب إلـــى أنـــه كــلــمــا بـــرز خطر 
يهدد الوجود الفلسطيني، كان املخيم يشكل 
الفلسطينين.  لــكــل  وتـــوحـــد  جـــذب  مــصــدر 
وبـــهـــذا املــعــنــى قــــام املــخــيــم بـــــدور الــحــافــظ 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  لــلــهــويــة  والـــضـــامـــن 
ومنعها من التالشي. ومن هنا، فقد حرص 
على  تــاريــخــيــا  الفلسطيني  الــشــعــب  ــداء  ــ أعـ
رمزية، وما  لها من  ملا  املخيمات  استهدافه 
لها من دور في انبعاث الوعي الفلسطيني. 
وشهد التاريخ الفلسطيني املعاصر ارتكاب 
أبـــشـــع املـــجـــازر بــحــق املــخــيــمــات مـــن أيــلــول 
األسود إلى مذابح الكرنتينا، جسر الباشا، 
النبعة، صبرا وشاتيال وصوال  الزعتر،  تل 

اليوم إلى مخيم اليرموك. 

أقيم املخيم عام 
1957 على مساحة 
من األرض تبلغ 2,1 
كيلومتر مربع بهدف 
استيعاب الالجئني 
ضحايا نكبة 1948.

■ ■ ■
مع بداية الثورة 

السورية، تحول املخيم 
إلى ملجأ لكثير من 
أهالي ريف دمشق 

وأحياء العاصمة التي 
تعّرضت للقصف.

■ ■ ■
كل من عاش في 

اليرموك أو بالقرب 
منه ال بد أنه يحتفظ 
بذكريات جميلة من 
الشارعني الرئيسيني 

في املخيم وهما شارع 
اليرموك وشارع 

فلسطني.

باختصار

أمجد ناصر

تكثر الدالئل على أن الفترة التي نسميها »الجاهلية« لم 
تكن فترة ظالم دامس. ليست فترة جهل في معارف 
بعد  ما  العربية  أدبياتنا  تصّورها  كما  وفنون شتى، 
أي  عــلــى  تنعقد كلمة جــاهــلــيــة؟  إذن  عـــّم  اإلســالمــيــة. 
معنى؟ الجهل بماذا؟ بالدين؟ كانت هناك أديان، وكانت 
بــل »توحيدية«:  لــم تكن كلها »وثــنــيــة«،  هناك عــبــاداٌت 
يهودية ومسيحية، حنفية. بَم بعد؟ بالعمران؟ يكفي 
والحميرية  السبئية  اليمنية  للحضارة  ســريــع  مسح 
كان  واملعنوي،  املــادي  العمران،  أن  ليؤكد  )وغيرهما( 
التطور في شبه الجزيرة  موجودًا في أشكاٍل شديدة 

العربية؟ 
الالجاهلية،  على   

ً
دليال اليمنية  الحضارة  تكِف  لم  إن 

أحدًا  أن  أظــن  ال  النبطية.  الحضارية  بالحلقة  فعليكم 
الذي  العمراني  املــادي/  يستطيع املجادلة في املستوى 
املمتدة  التاريخية  األنباط  الحلقة في أرض  بلغته هذه 
من حوران إلى مشارف الحجاز.  ترك األنباط عمرانًا، 
ف كل يوم. وعندما تسمح 

َّ
غير »بترا« العجيبة، يتكش

األركــيــولــوجــي،  البحث  مــن  بمزيد  الــســعــوديــة  العربية 
في أرض تلك الحواضر، سنقف على أمــوٍر قد تقلب 

تب من وجهة نظر واحدة: 
ُ
نظرتنا إلى تاريخنا الذي ك

الــقــوى الــصــاعــدة فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة. وكــكــل قــوى 
تاريخها  تكتب  خصومها،  على  ومنتصرة  صاعدة، 
وتطمس تواريخ السابقني، أو تقلل من شأنها. هذا أمٌر 
الجديدة عليها أن  للقوى  حتمي. فلكي يستتب األمر 
لكّن  السابقني.  تفوقها على  أو  تميزها،  تعنيِّ مصدر 
إعـــادة قـــراءة الــتــاريــخ هــذه ال تني تحصل فــي أرجــاء 
فال عصمة  تاريخًا،  تستثني  وال  العالم،  من  مختلفة 
ليست حكرًا على  وقراءته  مفتوٌح،  كتاٌب  هذا  لتاريخ. 
كاتبيه. ثم إنه سوف ُيقرأ، ذات يوم، في غياب سلطة 
كاتبيه. إعادة قراءة التاريخ تقع كل يوم. وببطء، وليس 
 بــشــريٌّ 

ٌ
بــالــضــرورة عــلــى نــحــو انــقــالبــي. هـــذا فــضــول

التاريخية  الرواية  في  النظر  استئناف  لجمه.  يصعب 
أخــرى   

ً
ومـــرة تتكشف،  جــديــدة  معطيات   

ً
مـــرة توجبه 

الــواقــع،  فــي  املــوجــودة، كما هــي عليه  املعطيات  تململ 
الرسمية«  »الرواية  التي كتبت  القوى  ال كما سطرتها 

وحرستها. 
يومًا بعد آخر، يسمح »االنفتاح السلماني«، السعودي، 
به  تزخر  ما  بمعرفة  املغايرة،  املقاصد  وذو  النسبي، 
أرض الــحــجــاز ونــجــد وتــهــامــة، واملــنــاطــق الــتــي تعتبر 
امتدادًا طبيعيًا لبالد الشام، من شواهد على عصور 

الحلقة  حضارية زاهــرة. قد يكون أبرزها، حتى اآلن، 
 
ً
مقاال قــرأت  قصيرة،  فترة  فقبل  النبطية.  الحضارية 

في صحيفة بريطانية عن كشٍف مثيٍر لجمل بحجم 
عادة  على  محفور،  الطبيعي،  الحجم  من  أكبر  هائل، 
األنـــبـــاط، فــي الــصــخــر. عملت الــريــح، وعــنــاصــر الــحــتِّ 
بعض  طمس  على  الرملي،  الحجر  وطبيعة  والتعرية، 
أجزائه، لكنه، في العموم، سليم الهيئة. لم يعرف العلماء 
النحت.  إليه  يرمز  ما  الكشف  هــذا  في  أسهموا  الذين 
أهو ديني؟ طقسي؟ أم هو مجّرد عمل تشكيلي ليس 
»بلدية«  لعالمة  بأزميٍل مبدعة،   لعله ترصيٌع،  أو  إال؟ 
، مثلما تفعل الشواخص الحديثة اليوم )القارمات(، 

ُّ
تدل

أن  بالطبع،   ،
ٌ

مــعــروف بعينها؟  وجــهــة  على  السالكني 
الصني  الخارجي: من  العالم  مع  األنباط  تجارة  طريق 

 إلى روما، كانت تمرُّ في تلك املنطقة. 
ً
والهند وصوال

لــم يــتــرك األنــبــاط كــالمــًا كثيرًا )هـــذا مــا نعرفه حتى 
رفيعة  عـــديـــدة،  مــاديــة  شــواهــد  تــركــوا  لكنهم  اآلن(، 
املستوى، على حلقة حضارية مدهشة. كان الحجر 
التي تتوفر على أشكال عيش راقية،  املدن  املنحوت، 
مــحــطــات الــتــجــارة الــتــي تــمــّر بــهــا ســلــع الــعــالــم القديم 
ونفائسه، هي كالمهم. هــذا هو ديــوان األنــبــاط. وهو 
بحسب  والجاهلية،  بالجهل  وصفه  يمكن  ال  ديـــواٌن 
ما توصم به أقوام ما قبل اإلســالم. فعن أّي جاهليٍة 
في  واالجتهاد  التأويل  يقبلون  ال  الذين  هــؤالء  يلهج 
قراءة النص وفهمه؟ أكانت تعني، حقًا، انعدام املعرفة، 
الظلمة الحضارية؟ ال أظن أن النص يقصد ذلك. هذا 
 دعويٌّ للنص، فالنبي كان يعرف هذه املنطقة 

ٌ
تأويل

 إلــى 
ً
الــشــمــالــيــة مـــن شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة وصـــــوال

التجارية، شواهدها  يــرى، في رحالته  الــشــام، وكــان 
 على الجهل باملعنى الضيق للكلمة، فال 

ُّ
تــدل التي ال 

بّد أن هناك معنى آخر لوصف عرب، وحلقات شبه 
الجزيرة العربية، قبل اإلسالم بالجاهلية، أو ال بدَّ أن 

لهذه الكلمة داللة أخرى.

عن أّي جاهلية نتحّدث؟

وأخيرًا

ترك األنباط شواهد مادية 
عديدة، رفيعة المستوى، على 

حلقة حضارية مدهشة
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