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في العدد

I

أنقرة ــ العربي الجديد

ــرورة تـــدويـــل قــضــيــة قتل  ــ حــســمــت تــركــيــا مــوقــفــهــا بـــشـــأن ضــ
اململكة  قنصلية  داخــل  خاشقجي  جمال  السعودي  الصحافي 
في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين األول املاضي، بعدما اتضح 
لها أن السلطات السعودية تعمد إلى محاولة إبعاد القضية عن 
األنظار، وحصر االتهامات بمسؤولني صغار من دون التجاوب 
مع مطالب أنقرة باطالعها على التحقيقات التي تجريها. وقوبل 
املسعى التركي بتجاوب أممي، مع إعالن مسؤولة أممية توّجهها 
إلى أنقرة خالل أيام لقيادة »تحقيق دولي مستقل« في القضية.

أنه  التركي مولود جــاووش أوغلو، أمــس،  وأعلن وزيــر الخارجية 

حان الوقت إلجــراء تحقيق دولــي في مقتل خاشقجي، مضيفًا 
في مقابلة تلفزيونية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر 

باتخاذ االستعدادات الالزمة لنقل القضية إلى مستوى دولي.
املعنية  الــرد األممي، إذ أعلنت مقررة األمــم املتحدة  ولــم يتأخر 
بالقتل خارج نطاق القضاء واإلعدام الفوري والتعسفي، أغنيس 
إلــى تركيا األسبوع املقبل  كــاالمــارد )الــصــورة(، أنها ستتوجه 
وقالت  خاشقجي.  مقتل  فــي  مستقل«  دولـــي  »تحقيق  لقيادة 
كاالمارد لوكالة »رويترز« إنها ستقوم خالل الزيارة في الفترة 
بــني 28 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، حــتــى 3 فــبــرايــر/شــبــاط 
على  للرد  الحكومات  اتخذتها  التي  اإلجــــراءات  بتقييم  املقبل، 
مقتل خاشقجي و«طبيعة ومدى مسؤولية الدول واألفــراد عن 

القتل«. وأضافت »سأرفع ما أتوصل إليه من نتائج وتوصيات 
إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة في جلسة 19 

يونيو/حزيران«.
وكانت كاالمارد، التي توصف بـ«املرأة الخارقة في مجال قضايا 
حقوق اإلنسان«، قد اعتبرت في تصريح لها في أكتوبر املاضي، 
أن املتورطني في مقتل خاشقجي ومن أمــروا بذلك ونفذوه »في 
أنـــه ال  الـــدولـــة«، مضيفة  بــمــا يكفي ألن يمثلوا  رفــيــعــة  مــنــاصــب 
بشكل  أنهم تصرفوا  إلــى  تشير  اآلن  معلومات حتى  أي  توجد 
الجريمة  بــأن  أقــرت  السعودية نفسها  مـــارق«. وأضــافــت: »حتى 
كانت مخططة مسبقًا، وبتورط مسؤولني في الدولة. مسألة أنهم 

يعملون باسم الدولة أم ال، ما زالت خاضعة للنقاش والتحقيق«.

تحقيق دولي في قضية خاشقجي بعد مطالب تركية
الحدث

فنزويال... دولة برأسين
حّول إعالن رئيس البرلمان في فنزويال، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا بالوكالة، فنزويال 

إلى دولة برأسين وسط رفض الرئيس نيكوالس مادورو التنّحي. ]5، 12[

تجددت التظاهرات الجمعة 25  يناير/ كانون الثاني 2019 م  19  جمادى األول 1440 هـ  □  العدد 1607  السنة الخامسة
في السودان أمس 

تأكيدًا على التمسك 
بمطلب تنحي الرئيس 

عمر البشير. 
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Friday 25 January 2019

القبول بحكم العسكر كان خطأ الثورة األساسي )العربي الجديد(

اتفاق أضنة لاللتفاف على المنطقة اآلمنة
    اتفاق أضنة يعطي 

تركيا حق التوغل 
في سورية حتى 

5 كيلومترات فقط 

    أردوغان يريد إعادة 
طرح االتفاق للتداول 

ويتمسك بعمق ما بين 
30 إلى 32 كيلومترًا

    أنقرة تؤكد أن بإمكانها 
إقامة منطقة آمنة 

بمفردها لكنها لن تستبعد 
واشنطن وموسكو

    نهاية »داعش« شرقي 
سورية: نصر بتكلفة 

إنسانية مرتفعة
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

اقتصاد

منوعات

مجتمع

ميديا

السيسي يخشى 
تجدد الثورة 

ومعركة الوعي 
تحدد مصير 

الغضب الشعبي

النظام يطارد 
الجميع: رموز 

الثورة ومعسكر 
»25ــ30« 

خطوات 
للخلف تحت 

حكم السيسي

الثورة في عيون 
نساء وأطفال 

الميدان

الفقر يالحق أكثر 
من نصف الشعب 

والديون تغرق 
أجياًال

دراما الثورة 
المضادة 

وأسهمها 
المرتفعة

06

08

10

22

18

21

الحرية بين 
السجن 

والمنفى

25 يناير

سـورية



23
سياسة

على هامش 
شكوى إيطاليا 

من فرنسا

وائل قنديل

قبل سقوط حسني مبارك 
بخمسة أيام فقط، سألت الدكتور 

محمد البرادعي عن قراءته 
للمشهد، فكان رده أنه يتوقع 

سقوطه خالل أسابيع، غير أن 
ثورة يناير كانت أسرع بكثير من 

توقع البرادعي. في منزله، على 
أطراف الجيزة، سألت البرادعي، 

بعد يومني فقط من موقعة الجمل: 
ما هي توقعاتك لأليام القادمة؟ 

فقال: النظام سيسقط بأسرع مما 
أتوقع، عمره االفتراضي انتهى. 
قلت له: كم من الزمن بالتحديد؟ 

قال البرادعي: أعتقد اسابيع، 
وكل هذه العملية التي يقوم بها 

عمر سليمان ليس لها مصداقية 
ولن تؤدي إلى شيء، وستستمر 

التظاهرات وكذلك الغضب، ألن 
الناس عايزة تاكل وتعيش، ومش 

عايزين املسألة تتحول لحرب 
أهلية تاخد األخضر واليابس.

غير أن الثورة كان لها رأي 
آخر، أكثر حسمًا، إذ لم تنتظر 

ألسابيع، وال حتى ارتضت 
أسبوعًا واحدًا لرحيل مبارك، بل 

أسقطته بعد خمسة أيام فقط 
من إجابة البرادعي، الذي كنت 

أراه بحق الرمز األبرز لها، وكتبت 
وقتها تحت عنوان »شكرًا محمد 

البرادعي« ما يلي: املوضوعية 
تقتضى اآلن القول إن ماليني 
الشباب الذين ثاروا وخرجوا 

الستعادة مصر من خاطفيها 
كانوا في معظمهم نتاجًا طبيعيًا 

لحالة الحراك والتفاعلية التى 
أحدثها محمد البرادعي ودعوته 
للتغيير ونزوله إلى الشارع في 

مناسبات ليست كثيرة، إال أنها 
كانت بالغة األثر في كسر حاجز 
الخوف، وهدم جدران اإلحساس 

بالالجدوى، وعليه اكتسبت 
الجماهير الحاملة بالتغيير مهارة 

النزول إلى الشارع، ومخاطبة 
قطاعات عديدة من الشعب 

تفاعلت مع بيان التغيير واملطالب 
السبعة.

بعد مرور 8 سنوات على ثورة 
ت حولي وأنظر إلى 

ّ
يناير أتلف

 يلف جميع 
ً
نفسي فأجد خجال

من شاركوا فيها، فيأتي التذكر 
هذه املرة غارقًا في األسى على 
ما فرطنا فيه جميعًا، هذا الحلم 

الذي أدهش العالم، وأنعش اآلمال 
لدى كل املتطلعني للحرية والكرامة 
في محيطنا العربي كله، لكننا لم 

نحافظ عليه، ولم نرحمه، حتى 
 
ً
جاء اليوم الذي نجد فيه سؤاال

يدق رؤوسنا بعنف: هل نستحق 
يناير؟ هل نحن جديرون بدماء 

أكثر من 850 شهيدًا صنعوا لنا 
تغييرًا لم نصنه؟

في وسط هذه النوستالجيا 
املسكونة بالخجل، ما زال أهل 
يناير ال يمتلكون رواية واحدة، 

صحيحة، لها، فيتنابذون 
باألفضال، ويتنازعون الفضائل 
واملزايا، ويكذبون على أنفسهم، 

 
ً
وعلى التاريخ، فتأخذ الذكرى شكال
كربالئيًا يليق بمهزومني يتناوبون 

لطم وجه التاريخ وتلوينه بمساحيق 
االبتذال والسرد امللوث بكل عوادم 

االستقطاب واالستقطاب... ثم 
يتحدثون، بمنتهى السطحية، 

عن ضرورة االصطفاف من أجل 
استعادة ما تبدد.

كيف يكون االصطفاف ونحن 
غير متفقني على الرواية 

املوضوعية للثورة... وكل طرف 
منشغل بالبحث عن البراءة الكاملة 

لنفسه واإلدانة املطلقة لبقية 
األطراف؟

لقد وصلت بنا املأساة إلى 
السباحة في مستنقع »األنا 
واآلخر« ونحن نتحدث عن 

ثورة كان فيها »الكل في واحد« 
بينما أعداء هذه الثورة ينفردون 
بالرواية الكذوب عنها، وُيعملون 

كل أدواتهم وأسلحتهم في سحق 
الذاكرة وإضرام النار في الوعي 

والوجدان.
لقد مضت ثمانية أعوام على 

الثورة، وخمسة أعوام على 
االنقالب عليها، وال يزال بعض 

البؤساء يصرون على الخلط بني  
25 يناير، بنقائها وطهرها، و3 

يوليو بتلوثه وبشاعته.

25 يناير 
الذي يجب أن 

نخجل منه

مرور
الكرام

يعطي اتفاق أضنة تركيا 
حق مالحقة اإلرهابيين 

بعمق 5 كيلومترات

جاووش أوغلو: قادرون 
على إقامة »المنطقة 

اآلمنة« بمفردنا

باتت »قوات سورية 
الديمقراطية« على وشك 

سحق عناصر »داعش«

للحديث تتمة...

ورقة اتفاق أضنة

لم تدم طويًال األجواء اإليجابية التي حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره 
الروسي فالديمير بوتين ترويجها بعد لقائهما األربعاء في موسكو، خصوصًا بعد 
مسعى  على  لاللتفاف  روسية  كمحاولة  بدا  بما  أضنة،  اتفاق  تفعيل  بوتين  طرح 

أنقرة إقامة »منطقة آمنة« شمال سورية

إسطنبول ـ جابر عمر
             عدنان أحمد

فشلت القمة التي جمعت الرئيسني 
الروسي، فالديمير بوتني، ونظيره 
ــان، في  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
ــاء، وعــلــى  ــ ــعــ ــ ــن أمـــــس األربــ مـــوســـكـــو أول مــ
مـــدى أكــثــر مـــن ثـــالث ســـاعـــات، فـــي حلحلة 
الــخــالفــات فــي وجــهــات نــظــر الــبــلــديــن حــول 
ســـوريـــة، تــحــديــدًا فـــي مـــا يــتــعــلــق باملنطقة 
الرغم من األجـــواء اإليجابية  اآلمــنــة. وعلى 
التي حرص بوتني وأردوغان على الترويج 
عبر  بينهما  الصحافي  املــؤتــمــر  خــالل  لها 
أوثــق  بشكل  تحركاتهما  بتنسيق  التعهد 
في سورية باعتبار أن »التعاون بني روسيا 
وتــركــيــا هــو مــحــك لــلــســالم واالســتــقــرار في 
ســـوريـــة«، إال أن تــركــيــز بــوتــني عــلــى اتــفــاق 
وتركيا  الــســوري  النظام  بني  املوقع  أضنة، 
أن يساهم  بــاعــتــبــاره يمكن  عــام 1998،  فــي 
بــتــحــقــيــق تــركــيــا ألمــنــهــا عــلــى الـــحـــدود مع 
ــان بــمــثــابــة إشـــــــارة كـــافـــيـــة إلـــى  ــ ســــوريــــة، كـ
الرفض الروسي للمنطقة اآلمنة واستخدام 
اتفاق أضنة كذريعة إلجهاض الفكرة، أخذًا 

بعني االعتبار ما يتضمنه االتفاق. 
وفــــي قـــــراءة التـــفـــاق أضـــنـــة، يــتــضــح بشكل 
ســــريــــع ســـبـــب الــــخــــالف الـــتـــركـــي الــــروســــي 
ع عام 1998 ينّص 

ّ
الراهن، فهذا االتفاق املوق

ــتـــام مـــع تــركــيــا في  عــلــى تـــعـــاون ســـوريـــة الـ
ــاب« عــبــر الـــحـــدود، وإنــهــاء  »مــكــافــحــة اإلرهـــ
دمــشــق كــل أشــكــال دعــمــهــا لــحــزب »الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، وإخــــــراج زعــيــمــه عــبــدالــلــه 
ترابها. كما يعطي تركيا حق  مــن  أوجـــالن 
الــداخــل السوري  »مالحقة اإلرهــابــيــني« في 
الذي  حتى عمق 5 كيلومترات، وهــو األمــر 
يتعارض مع املسعى التركي إلقامة »منطقة 
إلـــى 32 كيلومترًا  بــني 30  مــا  آمــنــة« بعمق 
داخـــــل الـــشـــمـــال الــــســــوري بــعــد االنــســحــاب 

األميركي من املنطقة.
ــد فــــي مــؤتــمــر  ــ ــان أردوغـــــــــــان أكــ ــ وبـــعـــدمـــا كــ
صــحــافــي مــع بــوتــني إثـــر لقائهما األربــعــاء 
ــــالده وروســـيـــا  ــــود خـــالفـــات بـــني بـ عــــدم وجـ
بــشــأن »املــنــطــقــة اآلمـــنـــة«، فــيــمــا كـــان بوتني 
ذّكــــر بــاتــفــاق أضــنــة وبـــأنـــه يــمــكــن أن يــزيــل 
العديد من العراقيل املتعلقة بتحقيق تركيا 
أمنها على حدودها الجنوبية، عاد الرئيس 
التركي للرد أمس، مشددًا على ضرورة طرح 
ــهــم بــأنــه إشـــارة 

ُ
اتــفــاق أضــنــة لــلــتــداول مــا ف

إلـــى أن تــركــيــا تــريــد بــحــث إمــكــانــيــة تعديل 
االتفاق وسط تأكيد مصادر تركية، تحدثت 

مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن مــوســكــو تــحــاول 
اســـتـــخـــدام اتـــفـــاق أضـــنـــة كــمــبــرر لــاللــتــفــاف 
اآلمنة«، خدمة ملصالح  »املنطقة  على فكرة 

النظام السوري.
 وفي كلمة له أمس في أنقرة، أكد أردوغان 
أن تــركــيــا لــيــســت لــديــهــا مــطــامــع احــتــاللــيــة 
فــي ســـوريـــة، وأنــهــا الـــدولـــة الــوحــيــدة التي 
تــــتــــواجــــد فــــي ســــوريــــة لــــغــــايــــات إنــســانــيــة 
بــحــتــة. وذكـــر أن مــن أهـــم أهــــداف العمليات 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا تــركــيــا داخـــل 
الــســوريــة، تحقيق األمـــن للسكان  األراضــــي 
الـــذيـــن يــعــيــشــون هــنــاك إلـــى جــانــب ضــمــان 
أمن الحدود. وأّكد أن تركيا تبحث عن سبل 
ضمان األمن على عمق 30 إلى 32 كيلومترًا 
في املنطقة القريبة من تركيا، الفتًا إلى أن 
هناك حسابات ومشاريع أخرى لدى أجندة 

بقية القوى املنتشرة في املنطقة.
مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــــاووش أوغـــلـــو، أن بـــــالده لــديــهــا 
القدرة على إقامة »منطقة آمنة« في سورية 
بـــمـــفـــردهـــا، لــكــنــهــا لــــن تــســتــبــعــد الــــواليــــات 
املتحدة أو روسيا أو أي دول أخرى تريد أن 
تتعاون في هذه املسألة. وأكد الوزير التركي 
ــــالده حــــق مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات  امــــتــــالك بــ
اإلرهابية داخل األراضي السورية بموجب 
اتفاق أضنة، موضحًا في مقابلة تلفزيونية 
أمــــس، أن االتـــفـــاق يــلــزم الــجــانــب الــســوري 
التي تهدد  اإلرهابية  التنظيمات  بمكافحة 
اإلرهابيني  أمــن تركيا وحــدودهــا، وتسليم 
ــد أن تــركــيــا لــيــســت لــديــهــا  ــ إلــــى أنــــقــــرة. وأكـ
أجـــنـــدة ســـريـــة فـــي ســــوريــــة، وأن مــواقــفــهــا 
واضحة  القومي  وأمنها  مصالحها  بشأن 
وصــريــحــة، داعــيــًا إلــى اإلســــراع فــي تطبيق 
بــنــود خــارطــة الــطــريــق حـــول مــنــبــج. وحــول 
ــــوري، قـــال  ــســ ــ ــيــــس الـــنـــظـــام الــ مــســتــقــبــل رئــ
جــاووش أوغلو: »ال يمكن لشخص تسبب 
ــوري أن يــوّحــد  ــ فـــي مــقــتــل نــحــو مــلــيــون سـ

أن  مــظــلــتــه، وال نستطيع  تــحــت  الــســوريــني 
ننسى كل من ماتوا في سورية ونقول لهذا 
الشخص واصل مسيرتك في إدارة البالد«.

ــذه الــــتــــطــــورات، أرجـــعـــت  وتــعــلــيــقــًا عـــلـــى هـــ
مصادر تركية مطلعة على سير املفاوضات 
ــات  ــا والــــواليــ ــيــ الــقــائــمــة بـــني تــركــيــا وروســ
املتحدة، حول تشكيل »املنطقة اآلمنة«، في 
»العربي الجديد«، سبب زّج بوتني  حديث لـ
ــي الـــنـــقـــاش حــــول املــنــطــقــة  ــاق أضـــنـــة فـ ــفـ التـ

بالخالف  يتعلق  األول  إلــى سببني،  اآلمنة، 
الـــحـــاصـــل عـــلـــى مـــســـافـــة وعــــمــــق »املــنــطــقــة 
اآلمنة«، إذ تريد تركيا أن تكون هذه املنطقة 
بعمق يصل إلى 32 كيلومترًا، لكن روسيا 
ترفض ذلك، وهو ما جعلها تعيد الحديث 
ــة الــــــــذي يـــســـمـــح لــتــركــيــا  ــنــ ــاق أضــ ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ عـ
ــل مــســافــة 5 كــيــلــومــتــرات فــقــط في 

ّ
بــالــتــوغ

فإن  املــصــادر،  السورية. وبحسب  األراضـــي 
تعترض على مسافة  التي  روســيــا،  إشهار 
يمثل  أضنة  اتفاق  لورقة  اآلمنة«،  »املنطقة 
محاولة روسية إلجهاض »املنطقة اآلمنة«، 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذا األمـــــر ربـــمـــا ســيــكــون 
موضوع نقاش أميركي تركي خالل الفترة 
املقبلة مرة أخرى، في محاولة إليجاد حل. 
كما تحدثت املصادر عن سبب آخر، يتعلق 
بــرغــبــة روســـيـــا فـــي تــوظــيــف االتـــفـــاق أمـــام 
النظام السوري بوصفها الحليف واملدافع 

عنه.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  ولــفــتــت املـــصـــادر لـــ
أن الـــرد الــقــوي مــن أردوغــــان حــول ضــرورة 
النظر باتفاق أضنة، محاولة تركية  إعــادة 
للتأكيد عــلــى أن االتـــفـــاق كــانــت لــه أســبــاب 
الكردية  الــوحــدات  وأن  مختلفة،  وسياقات 

مرتبطة بحزب »العمال الكردستاني«، وهو 
ما يؤكد أن الخالف يتعلق بأبعاد املنطقة، 
خصوصًا مع وجود حالة ابتزاز من الجانب 
األمــيــركــي لـــأتـــراك فـــي مـــوضـــوع »املــنــطــقــة 
ل أن تكون 

ّ
اآلمنة«، فالواليات املتحدة تفض

هذه املنطقة عازلة ملناطق سيطرة الوحدات 

الكردية، وتحكمها عناصر محلية من قوات 
الــبــشــمــركــة الـــســـوريـــة املــرتــبــطــة بــاملــجــلــس 

الكردي، وقوات عربية من العشائر.
وعــلــى الــرغــم مــن الــخــالف الــتــركــي الــروســي 
حـــول هـــذه الــنــقــطــة، فـــإن املـــصـــادر الــتــركــيــة 
ــان وبــوتــني  ــ رفــضــت اعــتــبــار اجــتــمــاع أردوغـ

، قــائــلــة إنــــه ســيــطــر عليه 
ً
األربــــعــــاء فــــاشــــال

ــاد »املـــنـــطـــقـــة اآلمـــــنـــــة«.  ــعـــ  حــــــول أبـــ
ٌ

خــــــــالف
وذكــرت املــصــادر أن الــواليــات املتحدة وفي 
ــراك، حذرتهم  ــ اتــهــا مــع املــســؤولــني األتـ لــقــاء
من أن الدخول إلى الشمال السوري بشكل 
أحـــــــــادي، مــــن دون الــتــنــســيــق مــــع روســـيـــا 
وأمــيــركــا، سيضع أنــقــرة خــالل وقــت قصير 
في مواجهة مع القوات العسكرية الروسية، 
ومــــن هــنــا كــــان عــلــى تــركــيــا إقـــنـــاع روســيــا 

بوجهة نظرها تجاه تلك املنطقة.
مــقــابــل ذلـــــك، اعـــتـــبـــرت مـــصـــادر أخـــــرى في 
بوتني- لقاء  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 

، ألن تركيا كانت تعّول 
ً
أردوغان شهد فشال

عــلــى تــفــهــم روســـيـــا ملــخــاوفــهــا، وهـــو مـــا لم 
يتم. ولفتت املــصــادر إلــى أن أنــقــرة ستعيد 
ــت 

ّ
اآلن الــنــظــر فـــي الـــطـــرح الــــروســــي املــتــعــن

حــــول »املــنــطــقــة اآلمــــنــــة«، ومـــعـــرفـــة حقيقة 
الــتــفــاهــم األمــيــركــي الـــروســـي حـــول املنطقة 
ومــســتــقــبــلــهــا، فــــي حــــني وصــــفــــت مـــصـــادر 
أخــــرى األجـــــواء الــتــي ســيــطــرت عــلــى الــوفــد 
التركي بعد اللقاء بأنها غير متفائلة وغير 
النقاش حول  أن  مــا يعني  متشائمة، وهــو 
 وشــــاقــــًا. فــيــمــا 

ً
املــــوضــــوع ســـيـــكـــون طــــويــــال

أكـــدت مــصــادر أخـــرى أن الــواليــات املتحدة 
تركيا،  العمل مع  وروسيا حريصتان على 
ــإن الـــحـــصـــول عــلــى مــوافــقــتــهــا  وبــالــتــالــي فــ
املــنــطــقــة، خصوصًا  أمـــر ضــــروري ملستقبل 
أن أنــقــرة بــاتــت العــبــًا أســاســيــًا فــي العملية 
ومن  الورقة،  على هذه  وتراهن  السياسية، 
هنا يمكن الــحــديــث عــن حــلــول وســط ربما 
وبالتالي  وعمقها،  اآلمــنــة«  »املنطقة  حــول 
يــكــون عمق هــذه املنطقة في  أن  مــن املمكن 
املناطق الريفية أكبر من مساحات جغرافية 
معينة، مثل محيط عني العرب والقامشلي.

ولــخــصــت املـــصـــادر حقيقة مــا حــصــل، بــأن 
هــنــاك تــفــهــمــًا روســـيـــًا لــلــمــخــاوف الــتــركــيــة، 
على  تعترض  ولكنها  عليها،  تعمل  وهــي 
ــتــــي إذا مــــا قــيــســت  ــذه املـــنـــطـــقـــة الــ ــ عـــمـــق هــ
بــطــولــهــا فــإنــهــا تــشــكــل مــســافــة هــامــة جـــدًا، 
مما يقوي تركيا أكثر على الطاولة، ولهذا 
تــســعــى مــوســكــو لتقليل هـــذه املــســافــة قــدر 
اإلمكان، فيما ستعمل أنقرة عبر الحوار من 

أجل إقناع الجانب الروسي.
ــاءل الـــبـــاحـــث فـــي الـــشـــؤون  مـــن جــهــتــه، تـــسـ
الــتــركــيــة، عــلــي بــاكــيــر، عــمــا إذا كــانــت إثـــارة 
مـــوضـــوع اتـــفـــاق أضــنــة تــمــت بــمــبــادرة من 
روسيا أو بطلب من نظام األسد نفسه. ورأى 
أن  الجديد«،  »العربي  باكير في حديث مع 
إعـــادة تطبيق هــذا االتــفــاق الــيــوم، تفترض 
إعادة طرحه من قبل النظام السوري وليس 
ــقـــرة غــيــر مــهــتــمــة بــالــتــواصــل  »أنـ ـــ تـــركـــيـــا، فـ
املــبــاشــر مـــع نــظــام األســــد كــمــا أكــــدت علنًا 
ــّرة، وأي الــتــزامــات متعلقة بهذا  أكــثــر مــن مـ
التركي  الجانب  يناقشها  ما  غالبًا  النظام 
ــاف أن الـــعـــودة إلـــى هــذا  مــع روســـيـــا«. وأضــ
االتفاق اليوم »تتطلب أن يلتزم نظام األسد 
بـــقـــتـــال مــلــيــشــيــات الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، 
وهــو أمــر مستحيل فــي ظــل وجـــود الــقــوات 
 عن شكوك بقدرة النظام 

ً
األميركية«، فضال

على القيام بهذه الخطوة حتى بعد رحيل 
الـــقـــوات األمـــيـــركـــيـــة، خــصــوصــًا مـــع انــتــفــاء 
املصلحة لدى النظام في هذه املرحلة لفتح 
املليشيات تستنزف  تلك  مع  جبهة جديدة 
ــفـــاق أضــنــة  ــح بــاكــيــر أن اتـ ــ طـــاقـــاتـــه. وأوضــ
يعالج الجوانب األمنية فقط، بينما لتركيا 
أولــــويــــات أخــــرى تــتــعــلــق بـــعـــودة الــالجــئــني 
السوريني إلى أراضيهم في شمالي سورية 

وبقية املناطق السورية.

ناصر السهلي

للمرة الثانية، منذ يونيو/ حزيران 
2018، دخل حكام إيطاليا 

املتطرفون، بلسان لويجي دي 
مايو وماتيو سالفيني، في سجال 

مع فرنسا، وإن ُسّوقت »أزمة 
الالجئني« كسبب رئيس لتوتر 

العالقات األوروبية الداخلية. لكن، 
أمام انكشاف انتهازية شعبوييها، 

رصًا للصفوف، والخدمات 
املتبادلة، قبل انتخابات البرملان 
األوروبي في مايو/ أيار املقبل، 

فإن »األزمة« تفضح ما هو أعمق 
وأشد. فأفريقيا ليست وحدها في 

مرمى فرض استراتيجيات الهيمنة 
وتعميق التبعية، االقتصادية 

والسياسية. ال جديد في تذكير 
دي مايو وزميله سالفيني، 

املعجبني، كبقية متطرفي القارة، 
بديكتاتوريي جنوبي املتوسط، 

باملسؤولية االستعمارية لفرنسا. 
فهل البقية، حتى من هو بال 
ماٍض استعماري، أبرياء من 

جديدها، ومن سياسات االستغالل 
وازدواجية املعايير؟

خالل ثمانية أعوام في حراك 
لت أوروبا 

ّ
املنطقة العربية فض

العميقة حكامًا فاسدين 
وديكتاتوريني على نشوء أنظمة 

تعكس إرادة الشعوب. بعض 
أوجه العري األخالقي والقيمي 

تكشفه صفقات السالح والغاز، 
ونهب وتهريب األموال، وفرش 

سجاد أحمر لشرعنة انقالبيني 
ومستبدين، والسكوت على جرائم 
حرب ضد اإلنسانية، من احتالل 

فلسطني إلى أنظمة حراسة الحدود 
واملصالح، مقابل صفقات رشى 

لدوران عجلة اقتصاداتهم. قد 
يبدو الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، أكثر فظاظة من ترامبيي 
أوروبا. لكن جدران »قلعة أوروبا« 
النيوكولونيالية ال يمكن تكذيبها. 

فهل حقًا تختلف روما عن باريس، 
وبعض أعضاء نادي بروكسل؟

تحت قشرة محاولة الظهور 
 وقاحة، مفاضلة 

ّ
بصورة أقل

واستهتارًا بإرادة وحرية الشعوب، 
ثم الشكوى من اضطرار بعضهم 

للهجرة، يكشف السعي الدؤوب 
للحفاظ على/ ورعاية أنظمة 

مستبدة وقهرية، أن ثمة انهيارات 
أخالقية وقيمية، غير آبهة برائحة 

املوت الذي تسببه تحالفاتها مع 
قوى وظيفية محلية، ومواصلة 

تصديرها وسائل القمع كافة؛ من 
السالح إلى القيود وأدوات التعذيب، 

إلى تقنيات التلصص ومتابعة 
املعارضني وأصحاب الرأي.
اليوم يقف معسكر الوسط 

التقليدي في أوروبا، التي يريدها 
يمينها املتطرف »نقية«، على حافة 

خطأ تاريخي مكلف، بالسماح 
بجعل املصالح فوق املبادئ، وال 

فارق هنا بينه وبني البيت األبيض، 
فميوعة املوقف من قضية قتل 

الصحافي جمال خاشقجي 
خير مثال. وكان يمكن ملعسكر 

ليبرالييها ويسارها ويسار 
وسطها أن يحافظ على األمرين، 

بعيدًا عن التباكي على زمن األنظمة 
الديكتاتورية. فتسليع الحقوق 
وانتقائيتها لن يخلقا »جيرة 

حسنة« أو ثباتًا في »األمر الواقع«.

»مكاسب قومية« لألكراد في الموازنة العراقية وكركوكنهاية »داعش«... نصر بتكلفة إنسانية مرتفعة

محاولة روسية 
إلجهاض 

المنطقة اآلمنة

الحدث

أمين العاصي

الدولي«  »التحالف  يعلن  أن  املتوقع  من  بــات 
م 

ّ
خلّو منطقة شرقي الفرات من أي وجود منظ

لتنظيم »داعش« الذي انهارت دفاعاته، خالل 
الــيــومــني األخـــيـــريـــن، فـــي مــعــاقــلــه فـــي شــرقــي 
ســــوريــــة، تـــحـــت ضــــربــــات الـــتـــحـــالـــف وذراعــــــه 
)قسد(،  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  البرية 
الــتــي خــرجــت مــنــتــصــرة مـــن مــواجــهــة طويلة 
رد 

ُ
مع التنظيم بدأت في عام 2015، وقتل وش

وبذلك، يخرج  املدنيني.  آالف  خاللها عشرات 
الــشــرق الــســوري مــن صــراع مرير بــدأ فــي عام 
الدراماتيكي  2014 مع تمّدد تنظيم »داعــش« 
فـــي الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، مــنــهــكــًا خــالــيــًا من 
أغلب سكانه، فيما يتنافس املتصارعون على 
سورية عليه، كونه يضم ثروة نفطية هائلة، 

 عن موقعه االستراتيجي.
ً
فضال

ــلــــى وشـــــــك ســــحــــق فـــلـــول  وبـــــاتـــــت »قـــــســـــد« عــ
مسلحي »داعش« في ريف دير الزور الشرقي 
ــرات، حـــيـــث انـــحـــصـــر وجــــود  ــ ــفـ ــ ــال نـــهـــر الـ ــمـ شـ
التنظيم في قريتي املراشدة والسفافنة، وفق 
شبكة »فرات بوست« اإلعالمية املحلية، عقب 
سيطرة عناصر »قــســد«، األربــعــاء، على بلدة 
الــبــاغــوز فــوقــانــي. وأشـــــارت الــشــبــكــة نفسها 
وقياديًا  عنصرًا   150 مــن  أكثر  استسالم  إلــى 
مــــن تــنــظــيــم »داعـــــــــش« فــــي ريـــــف ديـــــر الـــــزور 
»قوات سورية الديمقراطية«، التي  لـ الشرقي، 
ــام عــنــاصــرهــا بــســرقــة )تــعــفــيــش( ممتلكات  قـ
املدنيني في البلدة، وفق ناشطني بثوا مقاطع 

تؤكد ذلك.
بــــــــــدوره، أشـــــــار »املـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
 »قــــوات 

ّ
ــان«، أمــــس الــخــمــيــس، إلــــى أن ــ ــسـ ــ اإلنـ

ســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« تـــواصـــل عــمــلــيــاتــهــا 
للسيطرة على ما تبقى لتنظيم »داعــش« في 
 األلغام 

ّ
أن الــزور الشرقي، موضحًا  ريــف ديــر 

الــتــقــّدم. وأكـــد »املـــرصـــد« رفــض  تعيق عملية 

بغداد ـ سالم الجاف 
         أكثم سيف الدين

أثــــار قــــرار رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، عـــادل 
عــبــد املـــهـــدي، ســحــب قـــوات مــكــافــحــة اإلرهـــاب 
كــركــوك، قبيل ساعات من قبول  من محافظة 
بقيمة   2019 الـــعـــام  ــة  مــــوازنــ ــإقــــرار  بــ األكـــــــراد 
بعد  دوالر(،  مليار   112( دينار  تريليون   133
رفض دام ألشهر عدة، مخاوف على مستقبل 
املحافظة املتنازع عليها بني الطرفني، في وقت 
ــارزون إلـــى »مكاسب  ــ أشـــار فــيــه مــســؤولــون بـ
قومية« لأكراد وكذلك في املوازنة التي أقرها 
الخميس، على  األربعاء  ليل  العراقي  البرملان 
حساب باقي املحافظات. وتحّدث املسؤولون 
ــــس بــني  ــيـ ــ ــوالـ ــ ــكـ ــ ــقــــة جــــــــرت خــــلــــف الـ ــفــ عــــــن صــ
الــجــانــبــني، قــد تــكــون كــركــوك ضحية لــهــا، في 
تأييد  على  الحصول  الحكومة  تــحــاول  وقــت 

كردي، وامتصاص التصعيد في املحافظة.
لع، في 

ّ
وفي السياق، قال مسؤول سياسي مط

 »الــحــوارات 
ّ
إن الــجــديــد«،  حديث مــع »العربي 

ــتـــي أجــــريــــت بــــني املـــســـؤولـــني  واالتـــــصـــــاالت الـ
األكـــراد ورئيس الحكومة، أخــيــرًا، رّكــزت على 
بحث املواضيع املختلف عليها بني الطرفني، 
 
ّ
ومنها قضيتا املوازنة وكركوك«، موضحًا أن

»عبد املهدي قّدم تعهدات لأكراد بشأن حسم 
النواب األكــراد  ملف كركوك، في حــال موافقة 
على التصويت على املوازنة«. وأشار املسؤول 
 »الــتــوافــقــات بــشــأن املــوضــوع مــا زالــت 

ّ
إلــى أن

غامضة حتى اآلن، وقرار عبد املهدي بسحب 
قــوات مكافحة اإلرهــاب من كركوك، كان جزءًا 

من هذه االتفاقات«.
من جانبه، قال نائب رئيس الحكومة السابق، 
 
ّ
القيادي في التيار الصدري، بهاء األعرجي، إن

»املوازنة لم تكتب وفق معايير فنية ومالية، 
بـــل هـــنـــاك أيـــــاد كــتــبــت بــعــض الـــفـــقـــرات فيها 
فــوائــد محافظاتية  أو  قومية  فــوائــد  لتحقيق 

عـــربـــات. ورّجــــح »املـــرصـــد« أن يــكــون الــرتــالن 
تــابــعــني لــلــقــوات الــبــريــطــانــيــة املـــوجـــودة على 

األراضي السورية.
أّكـــــــد »املـــــرصـــــد« مـــقـــتـــل 1179 مــن  إلـــــى ذلـــــــك، 
القصف  فــي  »داعــــش«  تنظيم  وقــــادة  مقاتلي 
ــارات، في  ــ ــغـ ــ واالشـــتـــبـــاكـــات والــتــفــجــيــرات والـ
حني ارتفع إلى 637 عدد قتلى »قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة«، مــنــذ الــعــاشــر مـــن سبتمبر/
أيلول الفائت. ووثق »املرصد السوري« مقتل 
388 مدنيًا، بينهم أطفال ونساء، في ريف دير 
الـــزور الــشــرقــي، نتيجة املــعــارك، مــن ضمنهم 
 تنظيم »داعـــش« أعدم 

ّ
226 ســوريــًا، مؤكدًا أن

 لديه خالل الفترة نفسها.
ً
أكثر من 713 معتقال

ــن »الــتــحــالــف  ــد« بـــــدأت بـــدعـــم مـ ــانـــت »قـــسـ وكـ
األميركية،  املتحدة  الواليات  بقيادة  الدولي« 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي الـــعـــاشـــر مــــن ســبــتــمــبــر 
الفائت، الجتثاث التنظيم في ريف دير الزور 
العديد  الــفــرات، تخللها  نهر  الــشــرقــي شــمــال 
»املـــروعـــة« بحق  مــن املـــجـــازر الــتــي ُوصــفــت بــــ

املدنيني، والتي ارتكبها طيران التحالف.
وكــعــادتــه، دافـــع تنظيم »داعــــش« عــن معاقله 
ــتـــى الـــرمـــق  األخـــــيـــــرة فــــي شــــرقــــي ســــوريــــة حـ
كــانــت مقتل وتشريد  النتيجة  ولــكــن  األخــيــر، 
عشرات آالف املدنيني، وتدمير املدن والبلدات 
بالقصف  عليها،  يسيطر  كـــان  الــتــي  والــقــرى 
الدولي«  الجوي واملدفعي من قبل »التحالف 

وقوات »قسد«.
وكـــان »داعــــش« وضـــع يـــده بشكل كــامــل على 
ــــزور الــشــرقــي، فـــي مــنــتــصــف عــام  ريـــف ديـــر الـ
2014، في ذروة تمدده في الجغرافيا السورية 
ــر مــن  ــثـ ــام 2015 عـــلـــى أكـ ــ ــتـــي ســيــطــر فــــي عـ الـ
نصفها، قبل أن يبدأ رحلة تراجع كبير، حتى 
انحصر وجـــوده فــي نطاق ضيق شرقي دير 
الــــزور، وفـــي مــنــاطــق داخـــل الــبــاديــة الــســوريــة 
ــزور  ــ ــر الـ ــ ــــف ديـ مـــتـــرامـــيـــة األطـــــــــراف. وكــــــان ريـ
الــشــرقــي مــن أكــثــر املــنــاطــق أهــمــيــة للتنظيم، 

محافظة كركوك عن مخاوفهم من »االتفاقات 
املشبوهة« بخصوص املحافظة. وقال رئيس 
»الــجــبــهــة الــتــركــمــانــيــة« فـــي كـــركـــوك، الــنــائــب 
أرشـــد الــصــالــحــي، فــي بــيــان صــحــافــي أخــيــرًا: 
املحافظة  أن ال تجعال  وأربـــيـــل  بــغــداد  »عــلــى 
)الــضــحــيــة الــثــانــيــة( بــعــد املـــوصـــل، مـــن خــالل 
 »كركوك 

ّ
االتفاقات املشبوهة«، مشددًا على أن

تتعّرض إلى تحديات أمنية وسياسية، وعلى 
ــغـــداد عـــدم خــلــط األوراق  حــكــومــة اإلقــلــيــم وبـ
فــي كركوك   »أي فوضى 

ّ
أن مــن  ر 

ّ
فيها«. وحـــذ

أن ال تكون  كارثية، ويجب  نتائجها  ستكون 
ساحة صراع سياسي«.

ولم يعلم البرملانيون العراقيون بعد كيف تّم 
التوافق بشأن زيادة حصة اإلقليم من املوازنة، 
بني  النسب  بتوزيع  العدالة«  »عــدم  منتقدين 
املحافظات. وفــي هــذا اإلطـــار، قــال النائب عن 
تحالف »سائرون«، سالم الشمري، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك زيـــادة لحصة 
إقليم كردستان بنسبة مائة مليار دينار، وقد 
إلى  اإلقليم  وموظفي  البشمركة  إضافة  تمت 

االستسالم،  التنظيم،  مسلحي  مــن  ى 
ّ
تبق مــن 

إلى  مشيرًا  النهاية،  حتى  القتال  واختيارهم 
 االشتباكات تترّكز في محيط وأطراف بلدة 

ّ
أن

ــى من 
ّ
الــبــاغــوز فــوقــانــي، وفـــي محيط مــا تــبــق

مزارع وتجمعات سكنية عند الضفة الشرقية 
لنهر الفرات.

 فلول مسلحي التنظيم 
ّ
وأشار »املرصد« إلى أن

يحاولون فتح ممر آمن لهم نحو منطقة أخرى 
العراقية. ونقل عن  أو  السورية  األراضـــي  من 
»قسد«  استيالء  تأكيدها  موثوقة«  »مــصــادر 
على عــشــرات اآللــيــات والــعــربــات مــن املناطق 
 إلى 

ً
التي كان يسيطر عليها التنظيم، مشيرة

الدولي  للتحالف  تابعة  لــقــوات  رتلني  دخــول 
الــرتــل األول 7  إلــى منطقة خــط الجبهة، ضــّم 
عـــربـــات »هـــامـــر«، فــيــمــا ضـــّم الـــرتـــل الــثــانــي 6 

في  أخــــرى«، مضيفًا  محافظات  حــســاب  على 
 »املــوازنــات 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

فـــي كـــل دول الــعــالــم يــضــعــهــا مــخــتــصــون وال 
يحددون  فاملختصون  السياسيون،  يضعها 
تتناسب  واردات  من  كل محافظة  احتياجات 

مع نسبة سكانها«.
ه »منذ العام 2003، لم تتجاوز 

ّ
وأكد األعرجي أن

رواتب قوات البشمركة الكردية املائتي مليار 
دينار عــراقــي، لكن في هــذه املــوازنــة تجاوزت 
 »هذه الزيادة تؤشر 

ّ
الـ500 مليار«، موضحًا أن

 حصة اإلقليم ستكون 20 في املائة من 
ّ
إلى أن

املــوازنــة«. وشـــّدد على أنــه »ال يمكن أن يكون 
هــــذا اإلجـــــــراء عــلــى حـــســـاب مــحــافــظــاتــنــا في 
دفعت  التي  املحافظات  أو  والجنوب  الوسط 
ضريبة احتالل تنظيم داعش«، موضحًا أيضًا 
 »هــنــاك خلطًا فــي هـــذه املــحــافــظــات، فنرى 

ّ
أن

بعضها قد أخذ حصة األسد وهي من ناحية 
اإلعمار أفضل من املحافظات األخرى، ونسبة 
سكانها أقل بكثير من محافظات كالبصرة أو 
األنبار أو املوصل«. كذلك، عّبر مسؤولون في 

كــانــت معينًا  ثـــروة نفطية هائلة  كــونــه يضم 
حيث  الفائتة،  الــســنــوات  طيلة  لالستمرار  لــه 
ــار الــنــفــط والــغــاز،  وضـــع يـــده عــلــى كــبــريــات آبـ
ومنها حقل »العمر« الشهير الذي بات اليوم 
الديمقراطية«.  ســوريــة  »قـــوات  سيطرة  تحت 
وخــرجــت األخــيــرة منتصرة مــن مــواجــهــة مع 
»داعـــش« بــدأت فــي عــام 2015، قضت خاللها 
عــلــى الــتــنــظــيــم فـــي أهــــم مـــواقـــعـــه، خــصــوصــًا 
فــي مــحــافــظــات الــرقــة والــحــســكــة وديــــر الـــزور 
»منطقة  بـ ُيعرف إعالميًا  بات  التي تشكل ما 
الــفــرات«، والــتــي تبلغ مساحتها نحو  شرقي 
ثلث مساحة سورية. ويخرج ريف دير الزور 
الشرقي اليوم من مواجهة استمرت أكثر من 4 
أشهر، منهكًا خاليًا تقريبًا من السكان، حيث 
نزح من بقي من األهالي إلى مخيمات تديرها 
»قسد«، ويؤكد ناشطون أن الحالة اإلنسانية 

فيها تكاد تصل حدود الكارثة.
وتوشك منطقة شرقي نهر الفرات أن تصبح 
ــود مــنــظــم وواضـــح  خــالــيــة تــمــامــًا مـــن أي وجــ
لتنظيم »داعـــــش« الــــذي لــم يــعــد يــمــلــك أرضــًا 
استراتيجية  يعتمد  وإنما  يحكمها،  بعينها 
»الذئاب املنفردة« للقيام بعمليات متفرقة بني 
حني وآخر ضّد »قــوات سورية الديمقراطية« 
والتحالف الدولي. ويعتمد التنظيم األسلوب 
نفسه في البادية السورية، حيث ال يزال يملك 
»خــاليــا نــائــمــة« تــنــشــط بــني وقـــت وآخــــر ضــّد 
ــوات الــنــظــام، خــصــوصــًا فـــي مــحــيــط مدينة  قــ
التي  السورية  البادية  مــدن  أكبر وأهــم  تدمر، 
تبلغ مساحتها نحو 80 ألف كيلومتر مربع، 
أي مـــا يـــعـــادل تــقــريــبــًا نــحــو نــصــف مــســاحــة 
ــام 2014 أن  ــ ســــوريــــة. وكــــــاد »داعــــــــش« فــــي عـ
ل في 

ّ
يغّير خارطة الشرق األوسط، حيث توغ

سورية والعراق حتى سيطر على مدن كبرى، 
وهّدد بغداد شرقًا وحمص في وسط سورية 
غربًا، بل كان له وجود نشط داخل العاصمة 

السورية دمشق في أحيائها الجنوبية. 

الحكومة االتحادية، مقابل أن تكون اإليرادات 
النفطية للمركز«، داعيًا اإلقليم إلى أن »يلتزم 
بهذا االتفاق وأال يستحوذ على النفط وآباره، 
بــعــدمــا أصــبــحــت مــوازنــتــه عــالــيــة جـــدًا، وغير 
مشمولة باملخصصات السكانية أو بالكثافة 
السكانية في جميع محافظات الفرات األوسط 

والجنوب«.
 »هــنــاك تــقــصــيــرًا ملحوظًا 

ّ
الــشــمــري أن وأكــــد 

وأمــوااًل قليلة خصصت للمحافظات املحررة 
ــك بــالــنــســبــة  ــ ــذلـ ــ ــي هـــاجـــمـــهـــا داعـــــــــش، وكـ ــتــ الــ
ــا اســتــثــنــى  ــو مـ لــلــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، وهــ
الحكومة  داعيًا رئيس  إقليم كردستان«،  منه 
واللجنة املالية إلى »زيادة املخصصات املالية 
للمحافظات التي عصف بها اإلرهاب وشملها 
خـــــــارج الــتــخــصــيــص والـــكـــثـــافـــة الــســكــانــيــة، 
وخدمات  تحتية  لبنى  تحتاج  املناطق  فهذه 
لزيادة  مــدارس ومستشفيات وتحتاج  وبناء 

ملحوظة في املوازنة الحالية«.
الخبير  قـــال  نــفــســه،  املـــوضـــوع  عــلــى  وتعليقًا 
 
ّ
»العربي الجديد«، إن السياسي همام العلي، لـ

تؤشر  وأربــيــل  بغداد  بني  التوافقات  »مالمح 
إلـــى مــكــاســب كــرديــة واضـــحـــة، خــصــوصــًا مع 
اإلرهـــاب منها،  قــوات مكافحة  قــرار انسحاب 
القوة  األكـــراد، كونها  والتي يستفز وجودها 
الــتــي اقتحمت كــركــوك عقب االســتــفــتــاء الــذي 
 
ّ
ــار إلــــى أن ــ أجـــرتـــه حــكــومــة كـــردســـتـــان«. وأشــ

»التهدئة باملحافظة مطلوبة لجميع األطراف، 
لـــكـــن يـــجـــب أال تـــكـــون عـــلـــى حـــســـاب تــحــقــيــق 
 »املــوقــف 

ّ
املــصــلــحــة الــعــامــة«. وأّكــــد الــعــلــي أن

سيبقى مثيرًا للقلق في كركوك حتى تتضح 
معالم التوافق بشأنها«.

املــوازنــة موضع خالف  ولطاملا كــان موضوع 
بــني حكومتي بــغــداد وأربــيــل طـــوال الــــدورات 
البرملانية السابقة، في وقت لم يحقق اإلقليم 
حققها  كالتي  السابقة  الــــدورات  فــي  مكاسب 

في املوازنة الحالية.

الخميس،  األربــعــاء-  ليل  ــرون،  آخ خمسة  وأصيب  ســوري  مدني  ُقتل 
في  للنازحين  الشحار  مخيم  على  إسرائيليين  جنود  من  نار  إطالق  في 
أن  محلية  شبكة  وذكــرت  سورية.  غربي  جنوب  القنيطرة  محافظة 
اشتباكات دارت بعد إطالق النار بين اإلسرائيليين ومسلحين في المنطقة. 
أّن  أدرعي،  أفيخاي  االحتالل،  جيش  باسم  المتحدث  أعلن  جهته،  من 
القوات اإلسرائيلية رصدت إطالق نار باتجاهها، فرّدت بالمثل، مشيرًا إلى 

عدم وقوع إصابات في صفوف الجيش اإلسرائيلي.

رصاص إسرائيلي على القنيطرة

نقلت شبكة »سي إن إن« 
األميركية عن مصدر 

في البنتاغون قوله إن 
واشنطن أرسلت قوات 

إضافية إلى سورية، بهدف 
تأمين سحب مقاتليها. 

ولم يكشف المصدر عن 
الموقع الذي سترسل 

إليه هذه القوات 
أو عن عددها.

انفجرت عبوة ناسفة 
مزروعة في سيارة أمس 
في حي العدوي عند 

المدخل الشمالي الشرقي 
لمدينة دمشق، ما أدى 

لوقوع أضرار مادية 
من دون إصابات بشرية، 

بحسب وكالة »سانا« 
التابعة للنظام.

قوات إضافية

تفجير جديد

لم تحل القمة 
الخالفات بين الرئيسين 

)ميخائيل سفيتلوف/
)Getty

تقرير تقرير

تجاوزت رواتب قوات البشمركة الـ500 مليار دينار عراقي )فرانس برس(
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أميركا تفرض عقوبات
جديدة مرتبطة بإيران

ــتــــحــــدة، أمـــس  فــــرضــــت الـــــواليـــــات املــ
ــات عــــلــــى أربــــــع  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ الــــخــــمــــيــــس، عـ
مــنــظــمــات قـــالـــت إنـــهـــا مــرتــبــطــة إمــا 
ــقــــدس« الـــتـــابـــع لــلــحــرس  »فــيــلــق الــ بـــ
ــــوري اإليـــــرانـــــي أو شــــركــــة »إيــــر  ــثـ ــ الـ
ــى قـــائـــمـــة  ــ ــلـ ــ مــــــــاهــــــــان« املــــــــدرجــــــــة عـ
العقوبات. وقالت وزارة الخزانة في 
بيان نشر على موقعها اإللكتروني 
إنـــهـــا فـــرضـــت عـــقـــوبـــات عــلــى »لــــواء 
فــاطــمــيــون« وشــركــة »فــايــت تــرافــل« 
ــة »قــشــم  ــركــ ــنـــيـــا، وشــ ــيـ ــا أرمـ ــقـــرهـ ومـ
إيــر فــارس« للطيران ومقرها إيــران، 

و»لواء زينبيون«.
)رويترز(

»حماس« ترفض االبتزاز
اإلسرائيلي بشأن المنحة 

القطرية

أعــــلــــنــــت حـــــركـــــة »حــــــــمــــــــاس«، أمــــس 
الدفعة  استقبال  رفضها  الخميس، 
الخاصة  القطرية  املنحة  الثالثة من 
بـــمـــوظـــفـــي حـــكـــومـــة غـــــزة الـــســـابـــقـــة، 
نــتــيــجــة االشـــتـــراطـــات اإلســرائــيــلــيــة 
الجديدة. وأكــد نائب رئيس الحركة 
فـــي غــــزة خــلــيــل الــحــيــة )الــــصــــورة(، 
اجتماع  خال مؤتمر صحافي بعد 
»حماس«  لـ لقيادة املكتب السياسي 
مع السفير القطري محمد العمادي، 
ــة اســـتـــقـــبـــال املــنــحــة  ــركــ ــحــ رفــــــض الــ
تفهم  العمادي  أن  مضيفًا  القطرية، 
الشروط  أعقاب  في  الرفض،  أسباب 

التي وضعها االحتال.
)العربي الجديد(

الجزائر: اجتماع بين 
غديري وتكتل معارض

ــي حــــــزب »جـــيـــل  ــ كـــشـــف الــــقــــيــــادي فـ
جديد«، والعضو في تكتل »مواطنة« 
ــيـــل ســـعـــيـــدانـــي،  ــاعـ ــمـ ــارض، اسـ ــ ــعــ ــ املــ
أمـــس، عــن اجــتــمــاع عقد بــن التكتل 
ــلـــواء الــســابــق  واملـــرشـــح الــرئــاســي الـ
الجيش علي غديري، في سياق  في 
مسعى األخير حشد الدعم السياسي 
لـــتـــرشـــحـــه. وأوضـــــــح ســـعـــيـــدانـــي أن 
غديري شــارك في اجتماع تشاوري 
مــوســع عــقــده الــتــكــتــل فـــي الــخــامــس 
مــن يــنــايــر املـــاضـــي، وجــــرى فــي مقر 
حــزب »االتــحــاد مــن أجــل الــحــريــات«، 
الذي تقوده القاضية السابقة زبيدة 

عسول.
)العربي الجديد(

محكمة لالحتالل ترفض
استئناف األسير باسل 

غطاس
رفضت محكمة االحتال املركزية في 
بئر السبع، مساء األربعاء، استئناف 
ــنـــائـــب الـــســـابـــق لـــحـــزب »الــتــجــمــع  الـ
الوطني الديمقراطي« باسل غطاس، 
حكم  وتنفيذ  مبكرًا  تسريحًا  ملنحه 
ــه  ــلــــث، وذلـــــــك بــــذريــــعــــة أنـ ــثــ لـــجـــنـــة الــ
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  لـ ينتمي 
الدفاع  طاقم  طلب  وعند  فلسطن«. 
الــنــيــابــة، احتجت  ــاء  ادعــ أدلـــة تثبت 
األخـــيـــرة بـــأن األدلــــة هــي تسجيات 
ــات ســـريـــة يــصــعــب عليها  ــادثـ ــحـ ومـ
تـــوفـــيـــرهـــا. وُســـجـــن غـــطـــاس بتهمة 

إدخال هواتف نقالة لألسرى.
)العربي الجديد(

ترامب يرجئ خطابه عن 
حال االتحاد

 وافـــــق الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
الخميس، على  ترامب، ليل األربعاء 
إرجـــــاء خــطــابــه الــتــقــلــيــدي عـــن حــال 
االتحاد إلى ما بعد انتهاء »اإلغاق« 
الــحــكــومــي، راضـــخـــًا فـــي ذلـــك لطلب 
الــديــمــقــراطــيــن. وفــــي تــغــريــدة على 
مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«، كــتــب تـــرامـــب »فــي 
وقت كان اإلغاق واقعًا، طلبت مني 
نــانــســي بــيــلــوســي )الــــصــــورة( إلــقــاء 
الخطاب عن حال االتحاد ووافقت«. 
وأضــــــاف »ثــــم غـــّيـــرت رأيـــهـــا بسبب 
اإلغاق واقترحت موعدًا الحقًا. هذا 
مـــن صــاحــيــاتــهــا. ســألــقــي الــخــطــاب 
ــاد عـــنـــدمـــا يــنــتــهــي  ــ ــــحـ ــن حـــــال االتـ عــ

اإلغاق« الحكومي.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تجددت االحتجاجات الشعبية في السودان 
املــطــالــبــة بــتــنــحــي الــرئــيــس الـــســـودانـــي عمر 
الـــبـــشـــيـــر، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
دخولها أسبوعها السادس على التوالي في 
وقت سجل فيه أول اشتباك بن قوات األمن 
في  االحتجاجات  موجة  بــدء  منذ  والجيش، 
سقط  املـــاضـــي،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   19
 حــســب اإلحـــصـــاءات 

ً
فــيــه أكــثــر مــن 20 قــتــيــا

الحكومية وأكــثــر مــن 40 حــســب إحــصــاءات 
املعارضة.

ــيــــن  ــع املـــهـــنـــيـــن الــــســــودانــ ــمـ ــجـ وأحـــــصـــــى تـ
املــــعــــارض 30 تـــظـــاهـــرة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــــخــــرطــــوم وأم درمـــــان  ــــاد، خـــصـــوصـــًا  ــبـ ــ الـ
والــقــضــارف وبــورتــســودان وســنــار واملــنــاقــل 
وبحري. كما طاولت االحتجاجات قرى عدة. 
ــئــــات املـــحـــتـــجـــن فــــي حــــي بـــري  وتـــجـــمـــع مــ
لــدعــوة وجهها  الــخــرطــوم، استجابة  شــرق 
ــارض لـــلـــخـــروج فــي  ــ ــعـ ــ تـــجـــمـــع املـــهـــنـــيـــن املـ

عادل األحمدي

بــصــرف الــنــظــر عــمــا إذا كـــان رئــيــس فــريــق 
غربي  الحديدة،  بمدينة  الدولين  املراقبن 
اليمن، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، 
مــرور شهر على  لترك مهمته بعد  يستعد 
استوكهولم  اتفاق  أن  واضحًا  بــات  بدئها، 
لم  إن  بلغ منعطفًا خطيرًا،  الحديدة  بشأن 
يكن طريقًا مسدودًا، ما يعزز من احتماالت 
عـــــودة الــتــصــعــيــد املـــيـــدانـــي، وفـــقـــًا ألحـــدث 
الجولة  رافــقــت  التي  والــتــطــورات  املعطيات 
األخيرة للمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن 

غريفيث، بن كٍل من صنعاء والرياض.
ومنذ أيام تتضارب املعلومات بشأن استقالة 
كــامــيــرت، مــع تــأكــيــد مــصــادر فــي الخارجية 
»كــامــيــرت  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ اليمنية، 
اعـــتـــذر لــألمــم املــتــحــدة عـــن مــواصــلــة مهمته 
بــرئــاســة لــجــنــة الــتــنــســيــق وإعـــــادة االنــتــشــار 
فــي الــحــديــدة«، إال أن األمـــم املــتــحــدة ال تــزال 

الرئاسي  للقصر  املتجه  التنحي«،  »موكب 
لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر 
البشير. وهتف املحتجون بشعارات تطالب 
بــإســقــاط الــنــظــام، رافــعــن فــي الــوقــت نفسه 
شعارات أخرى تؤكد سلمية احتجاجاتهم 
ــتـــظـــاهـــريـــن. وتــــعــــد دعــــوة  وتــــنــــدد بـــقـــتـــل مـ
تجمع املهنين السودان املدعومة من قوى 
املــعــارضــة، األولــــى مــن نــوعــهــا الــتــي ُيــحــّدد 
فيها أكثر من منطقة داخل والية الخرطوم 
للتجمع. وتم تحديد أكثر من 15 موقعًا في 
كــل مــن مـــدن الــخــرطــوم والــخــرطــوم بحري 
لــلــتــجــمــع فيها  الــنــيــل  وأم درمــــــان وشـــــرق 
فشلت  الــذي  الرئاسي  للقصر  التوجه  قبل 
املـــحـــاوالت الــســابــقــة لــلــوصــول إلــيــه نتيجة 

ملنعها بواسطة القوات األمنية.
وفــي واليـــة الــجــزيــرة، وســط الـــســـودان، خرج 
الــعــشــرات أيــضــًا اســتــجــابــة لــدعــوة املهنين 
تناقلت  بينما  والطلحة،  أربجي  منطقة  في 
ــاء عــن  ــبــ ــاعـــي أنــ ــمـ ــتـ ــل الــــتــــواصــــل االجـ ــائــ وســ
تــظــاهــرة أخــــرى فــي منطقة عــبــري بــالــواليــة 
الشمالية. وأفاد شهود عيان من حي جبرة، 
جـــنـــوب الـــخـــرطـــوم، بــــأن تـــظـــاهـــرات مــمــاثــلــة 
شهدها الحي، مع خروج العشرات للمطالبة 
ــان طــــاب فـــي جــامــعــة  ــ بـــإســـقـــاط الـــنـــظـــام. وكـ
الرازي قد استبقوا املوعد الذي حدده تجمع 
ــالـــعـــشـــرات قـــبـــل أن  ــروا بـ ــاهــ ــظــ املـــهـــنـــيـــن، وتــ
تفرقهم الشرطة بالغاز املسيل للدموع. وعلى 
امتداد والية الخرطوم، خرجت تظاهرات في 
والترابي  الكسمبر  مدن وقــرى عديدة، منها 

والتكلة، وفق شهود عيان.
من ناحية أخرى، ذكرت جهة أمنية سودانية، 

وغــادروا املستشفى. واحتسبت قــوات جهاز 
األمــن واملــخــابــرات الوطني فــردًا مــن قواتها، 
ــد تم  ــفـــرة. وقــ ــغـ ــه الـــقـــبـــول واملـ ســائــلــن الـــلـــه لـ

احتواء املوقف بواسطة قيادة الطرفن«.
وبــحــســب شــهــود الــعــيــان، فـــإن االشــتــبــاكــات 
بــن الــطــرفــن انــدلــعــت على إثــر خــاف ممتد 

»االستمرار في مهمته حتى تسمية  تطالبه بـ
البديل عنه على األقل«، وترتيب أوراق املهمة 

املتعثرة بشأن تنفيذ اتفاق الحديدة.
اليمني عبدربه منصور  الرئيس  وجــاء لقاء 
هادي بغريفيث وكاميرت في الرياض، أمس 
الخميس، ليعزز األنباء عن مواصلة كاميرت 
مــهــامــه )إلــــى حــن تسمية الــبــديــل عــنــه على 
الحكومية  املــصــادر  تــقــول  األرجــــح، حسبما 

اليمنية(. 
وُعرض خال اللقاء ملخص حول الخطوات 
الــتــي اتــخــذهــا كــامــيــرت بــالــحــديــدة مــنــذ بــدء 
املاضي،  األول  ديسمبر/كانون  أواخــر  عمله 
ــرال الـــهـــولـــنـــدي لــــهــــادي عــن  ــنــ فـــتـــحـــدث الــــجــ
العراقيل التي وقفت أمام املراقبن الدولين، 
لكنه بحسب وكالة األنباء اليمنية الحكومية 
ــا مــــن خـــــال وصــــول  ـــع إلـــــى تــــجــــاوزهــ

ّ
»تـــطـــل

عــنــاصــر املـــراقـــبـــن لـــإشـــراف عــلــى خــطــوات 
ــارة إلــى  تنفيذ اتــفــاق اســتــوكــهــولــم«، فــي إشــ
الحديدة  فــي  يتم نشرهم  أن  املــقــرر  املراقبن 
بناًء على قــرار مجلس األمــن الدولي األخير 
املــراقــبــن  بــنــشــر عـــشـــرات  2452، والـــقـــاضـــي 

بمدينة الحديدة.
وأيـــًا يكن مصير مــواصــلــة كــامــيــرت مهمته 
من عدمها، بات واضحًا أن اتفاق الحديدة، 
ــــاورات  ــــشـ ــه مـ ــ ــا خــــرجــــت بـ ــ ــه أبـــــــرز مـ ــفـ بـــوصـ
الــســويــد الــشــهــر املـــاضـــي، يتجه إلـــى طريق 
 عن عدم التنفيذ على 

ً
شبه مسدود، ففضا

أرض الواقع واستمرار الخروق واالتهامات 
املــتــبــادلــة بــن الــطــرفــن، لــم يــخــرج غريفيث 
من صنعاء يــوم األربــعــاء املاضي بحصيلة 
الــلــقــاءات  واضــحــة، ولــم يعلن عــن تفاصيل 

الــتــي أجـــراهـــا، كــمــا هــو املــعــتــاد. لــكــن عضو 
الوفد املفاوض عن الحوثين سليم املغلس، 
أشــــــار فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى صــفــحــتــه بــمــوقــع 
»فــيــســبــوك«، إلـــى أن »نــقــاشــًا جــــادًا دار بن 
صنعاء«.  في  والقيادات  وكاميرت  غريفيث 
وقــال »نأمل أن تكون لقاءاتهما مع الطرف 
ــة  ــيـ ــتــــوى مـــــن املـــســـؤولـ ــســ اآلخــــــــر بـــنـــفـــس املــ
والجدية، واختصارًا للوقت ننصح املبعوث 
بـــانـــتـــزاع قــــرار تــنــفــيــذ االتـــفـــاق مـــن صــاحــب 
ــقــــرار مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، حــتــى ال يــعــود  الــ
كاميرت السبت املقبل بوعود فارغة ممن ال 

يملك القرار العسكري على األرض«.
وكـــــان كـــامـــيـــرت تـــواجـــد فـــي الــيــمــن مــنــذ 22 
ديــســمــبــر املـــاضـــي، لــرئــاســة الــلــجــنــة املعنية 
بتنفيذ اتفاق الحديدة، باعتباره التقدم األهم 
السويد، وفي  الــذي تحقق خــال مفاوضات 
الــحــديــدة عقد كــامــيــرت اجــتــمــاعــات مباشرة 
ضـــمـــت مــمــثــلــي الـــحـــكـــومـــة والـــحـــوثـــيـــن فــي 
متتالين  االنــتــشــار، ألسبوعن  إعـــادة  لجنة 
قــبــل أن يــفــشــل بــجــمــع الـــطـــرفـــن مـــجـــددًا في 
األســبــوعــن الــثــالــث والـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، 
مــع رفـــض الــحــوثــيــن حــضــور ممثليهم إلــى 

الحكومية  القوات  لسيطرة  مناطق خاضعة 
في الحديدة.

ومن أبرز ما فاقم أزمة كاميرت - الحوثين، 
هو اإلجراء االنفرادي الذي اتخذته الجماعة 
ــادة االنـــتـــشـــار بــمــيــنــاء الــحــديــدة  ــ ــإعـــان إعــ بـ
خـــال حــفــل رســمــي، نقلت خــالــه املــيــنــاء من 
مسلحيها إلـــى قـــوات تــابــعــة لــهــا، واعــتــبــرت 
استوكهولم«،  التــفــاق  تنفيذًا  يأتي  »ذلــك  أن 
إال أن رئيس فريق املراقبن الدولين، اعتبر 
األمــم  مــنــهــا  أن تتحقق  البـــد  »أي خــطــوة  أن 
ذات  تكون  األطـــراف حتى  املتحدة ومختلف 
مــصــداقــيــة«. قــبــل أن يــواجــه حملة انــتــقــادات 
ــة، بــــــدأت بـــبـــيـــان صــــــادر عــن  ــ ــعـ ــ حـــوثـــيـــة واسـ
هاجم  للحوثين،  الــتــابــعــة  املحلية  السلطة 
كاميرت، ووصــل إلــى اتــهــام رســمــي، مــن قبل 
باسمها،  املتحدث  الجماعة،  كبير مفاوضي 
محمد عبد السام، الذي قال في 13 من الشهر 
الحالي، إن »عدم إحراز أي تقدم في الحديدة 
اتفاق استوكهولم يعود  تنفيذ  على صعيد 
باألساس إلى خــروج رئيس لجنة التنسيق 
ــفـــاق بــتــنــفــيــذ أجــنــدة  األمــمــيــة عـــن مــســار االتـ
أخــــرى«. وأضــــاف أنـــه »يــبــدو أن املــهــمــة أكبر 
من قدراته، وما لم يتدارك غريفيث األمر فمن 

الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر«.
ــر بــــالــــذكــــر، أن األزمـــــــــة حــــــول مــهــمــة  الــــجــــديــ
أو اعتذاره  كاميرت، والحديث عن استقالته 
عن مواصلة املهمة بعد نحو شهر من دخول 
اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار فــي الــحــديــدة حيز 
يكون  ال  قــد  خــطــيــرًا،  مــؤشــرًا  يمثل  التنفيذ، 
ســـوى تــمــهــيــد لــاعــتــراف بــفــشــل خــطــة األمـــم 

املتحدة لفرض السام في مدينة الحديدة.

 فردًا من جهاز األمن واملخابرات 
ّ
في بيان، أن

صــيــب آخــــرون، مــســاء أمس 
ُ
ــتــل، وأ

ُ
الــوطــنــي ق

األربــعــاء، فــي اشتباك بــن أفـــراد مــن الجهاز 
وقـــوات مــن الجيش فــي مدينة بــورتــســودان. 
والــــواقــــعــــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا املـــديـــنـــة املــطــلــة 
عــلــى الــبــحــر األحــمــر، هــي األولــــى مــن نوعها 
بــن قـــوات األمـــن والــجــيــش، مــنــذ بـــدء موجة 

االحتجاجات.
وقال بيان صادر عن مقرر لجنة أمن الوالية 
لـــــواء شـــرطـــة مــحــمــد مـــوســـي عـــمـــر، وفــــق ما 
ــرز«، إنـــه جـــرى »احــتــكــاك بن  ــتــ أوردت »رويــ
أفراد من منسوبي القوات املسلحة، وأفراد من 
الوطني،  واملــخــابــرات  األمــن  منسوبي جهاز 
إثـــره عــدد منهم وتــم إسعافهم  صــيــب على 

ُ
أ

مــنــذ األســـبـــوع املـــاضـــي، عــنــدمــا كــانــت قــوات 
جهاز األمن تتعامل مع احتجاجات مناوئة 
لـــلـــحـــكـــومـــة ودخـــــــل بـــعـــض مــنــســوبــيــهــا فــي 
مــشــادة مــع ضــابــط تــابــع لــلــبــحــريــة. وتــطــور 
الـــخـــاف بـــن الــقــوتــن بــشــكــل مــتــســارع على 
الرغم من اجتماعات قادها والي الوالية مع 
كــبــار ضــبــاط الجيش واألمــــن، وشــهــد شــارع 
قيادتي  مكاتب  عليه  تطل  الــذي  الكورنيش 
ــن إطـــاق نـــار تسبب فــي هلع  الــجــيــش واألمــ
املواطنن. وُكشف عن تبادل إلطاق النيران 
بن  الثقيلة  الدوشكا  مدافع  فيه  استخدمت 
ــوات تـــابـــعـــة لــلــجــيــش واألمــــــــن، مـــمـــا أســفــر  ــ قــ
ــن إخــــــاء كـــورنـــيـــش املـــديـــنـــة املـــطـــلـــة عــلــى  عــ
شرقي  شمال  كيلومترًا   675( األحمر  البحر 

الخرطوم(.
ــرطــــوم دعــمــًا  ــخــ ــاء، تـــلـــقـــت الــ ــ ــنــ ــ ــذه األثــ ــ فــــي هــ
ســيــاســيــًا مـــن جـــوبـــا. وقــــال وزيــــر الــنــفــط في 
ــــول جـــاتـــكـــوث،  ــــودان حـــزقـــيـــال لـ ــــسـ ــنـــوب الـ جـ
لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، فــي العاصمة جــوبــا، إنه 
الــحــد،  هـــذا  إلـــى  تتشابك مصالحك  »عــنــدمــا 
تــوأمــن ملتصقن«، مضيفًا  أحــد  فأنت مثل 
البشير،  خلع  ليس  الحل  لنا،  »بالنسبة  أنــه 
ــــو تـــحـــســـن االقـــــتـــــصـــــاد«. وأضــــــاف  الــــحــــل هـ
أن »الـــخـــرطـــوم ســـاعـــدت فـــي إصـــــاح اآلبــــار 

املعطوبة في الجنوب«.
بـــدوره، ذكــر مــاجــاك داجـــوت الــذي كــان نائبًا 
لرئيس املخابرات السودانية قبل االستقال 
ــر الــــدفــــاع فــــي جــنــوب  ــوزيــ ــم عـــمـــل نـــائـــبـــًا لــ ثــ
السودان، أنه »في السابق سعى السودان إلى 
االســتــفــادة مــن نقاط ضعفنا، لكن اآلن نقف 

على قدم املساواة«.

رفض التجديد للبعثة 
الدولية في الخليل

فنزويال 
دولة 

برأسين

مختلف  فــي  عسكرية  وعمليات  اقتحامات 
أنحاء الضفة. وقال عضو اللجنة التنفيذية 
ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، أحــــمــــد مــــجــــدالنــــي، فــي 
»العربي الجديد«، إن »املنظمة  تصريحات لـ
عت تجديد مهمة قوات التواجد الدولي، 

ّ
وق

ع حكومة االحتال اإلسرائيلي 
ّ
فيما لم توق

يتم  أن  يجب  »التوقيع  وتــابــع:  اآلن«.  حتى 
ــعــنــا، وننتظر 

ّ
ــعـــام، ونــحــن وق مــرتــن فـــي الـ

توقيع حكومة االحتال حتى نهاية الشهر 
الحالي، أي 31 يناير/كانون الثاني«.

ولــفــت مــجــدالنــي إلــى أن »حــكــومــة االحــتــال 
سبق وقامت بالتمهيد )إلنهاء عمل البعثة( 
في السنوات املاضية عبر التحريض املباشر 
عــلــى الــبــعــثــة ومــهــمــتــهــا، إذ يــتــهــم اإلعــــام 
اإلسرائيلي البعثة بمحاباة الفلسطينين«. 
ــب مـــجـــدالنـــي »الـــــــــدول املــــشــــاركــــة فــي  ــالــ وطــ
ــراء االحــتــالــي وعـــدم  ــ الــبــعــثــة، بــرفــض اإلجــ
الـــرضـــوخ إلنــهــاء عــمــل الــبــعــثــة، وخصوصًا 
أنــهــا تــتــواجــد فــي املــنــاطــق الــســاخــنــة، مثل: 
ــارق بن  الــبــلــدة الــقــديــمــة، وتـــل الــرمــيــدة، وطــ
ــاد، وجــبــل جــوهــر، الــتــي تــتــعــرض بشكل  زيــ

ــعــت 
ّ
ُوق  صفقات عسكرية 

ّ
األمــيــركــي، فــي ظــل

أخــيــرًا. أمــا روســيــا، الــتــي تستثمر فــي قطاع 
الــنــفــط فــي فــنــزويــا، وســبــق لــهــا أن أرســلــت 
ــو-160«  ــ ــاذفـــات اســتــراتــيــجــيــة مـــن طــــراز »تــ قـ
الــشــهــر املــاضــي إلـــى هــنــاك، فــأعــلــنــت دعمها 
»الـــرئـــيـــس الـــشـــرعـــي«.  ملـــــــادورو ووصـــفـــتـــه بــــ
ــأنـــه »مـــحـــاولـــة  ــا مــــا يـــجـــري بـ ووصــــفــــت كـــوبـ

انقاب«.
ــإن احــتــمــال تدفق  بــالــنــســبــة إلـــى املــكــســيــك، فـ
إليها، على وقــع تهديد  الاجئن  مــن  املــزيــد 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، بتشييد 
جدار على الحدود بن البلدين، قد يؤدي إلى 
تفاقم املشاكل االجتماعية فيها. مع العلم أن 
مــادورو قطع العاقات مع األميركين، غداة 
دعم ترامب لغوايدو، وأعطى دبلوماسييها 

72 ساعة ملغادرة الباد.
ــإن لــكــل منهم  ــا بــالــنــســبــة لـــألوروبـــيـــن، فــ أمــ
ــــي اعــــتــــبــــرت أن  ــتـ ــ ــا الـ ــيــ ــانــ ــبــ حــــســــابــــاتــــه. إســ
»االنــتــخــابــات هــي الــحــل الــوحــيــد املــمــكــن في 
فنزويا«، صّبت اهتمامها تجاه أمن 200 ألف 

رام اهلل ـ نائلة خليل

بجدية  الفلسطينية  القيادة  تنظر 
بــالــغــة لــتــهــديــدات رئـــيـــس حــكــومــة 
بعدم  نتنياهو  بنيامن  االحــتــال 
املؤقت في  الدولي  التواجد  لبعثة  التجديد 
الخليل، فيما هي مجّردة من أي أوراق قوة 
 
ً
الــذي أصبح قابا تحول دون هذا التهديد 

للتنفيذ أكثر من أي وقت مضى، في ظل أمل 
ضعيف بأن يكون هذا التهديد بعدم تجديد 
مــهــمــة الــبــعــثــة مــجــرد مـــنـــاورة انــتــخــابــيــة ال 

أكثر.
ــعــت منظمة الــتــحــريــر قــبــل أيــام 

ّ
وبــيــنــمــا وق

عــلــى تــجــديــد عــمــل الــبــعــثــة، مــا زالـــت تنتظر 
تجديد  على  اإلسرائيلية  الحكومة  توقيع 
ــر أخـــــــــرى، إذ يــشــتــرط  ــهــ ــمــــة  ســـتـــة أشــ ــهــ املــ
ــيـــع الـــطـــرفـــن الــفــلــســطــيــنــي  ــتـــجـــديـــد تـــوقـ الـ
ــلـــي، وهــــو انـــتـــظـــار يــشــوبــه قلق  ــيـ ــرائـ واإلسـ
شديد في ظل التصعيد اإلسرائيلي املتزايد 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة عــلــى صعيد 
االســـتـــيـــطـــان والـــنـــشـــاطـــات الــعــســكــريــة، من 

بيار عقيقي

كان متوقعًا أن تصل فنزويا إلى ما 
املاضين.  اليومن  في  إليه  وصلت 
تــراكــمــات الــســنــوات املــاضــيــة، ســواء 
بــعــد وفــــاة الــرئــيــس هــوغــو تــشــافــيــز فــي عــام 
نيكوالس  أو لضعف شخصية خلفه   ،2013
الذي  الهائل  الفساد  على  مـــادورو، معطوفة 
املثقلة  األمــيــركــيــة  الــبــاد والــعــقــوبــات  ينخر 
إلــى مستوى جديد  كــاراكــاس  عليها، دفعت 
مــع انقسام الــشــارع بــن مـــادورو و»الرئيس 
بــالــوكــالــة« رئــيــس الــبــرملــان، خـــوان غــوايــدو، 
الــــــــــذي أقـــــســـــم الــــيــــمــــن الـــــدســـــتـــــوريـــــة أمــــس 
أمــام  فــنــزويــا عمليًا  بــاتــت  بــذلــك،  الخميس. 
أحد الحلول الثاثة: تنّحي مــادورو، أو عقد 
حـــوار ســيــاســي بــن الــرئــيــس واملــعــارضــة قد 
يتضمن إجراء انتخابات جديدة، أو االنزالق 

نحو الحرب األهلية.
بدأ كل شيء يوم األربعاء، مع انفجار الوضع 
ــة بـــقـــيـــادة غـــوايـــدو.  ــادورو واملـــعـــارضـ ــ ــ بـــن مـ
تسارعت األحداث. سقط قتلى في مواجهات 
بـــن املــحــتــجــن ورجـــــال األمـــــن. أعـــلـــن رئــيــس 
الـــبـــرملـــان نــفــســه »رئــيــســًا بـــالـــوكـــالـــة«. إعـــان 
غوايدو جاء على خلفية ما اعتبرته املعارضة 
يناير/كانون   10 فــي  مــــادورو  »انــتــهــاء عهد 
تعترف  لم   

ً
أصــا املعارضة  الحالي«.  الثاني 

بنتائج االنتخابات الرئاسية، التي جرت في 
مايو/أيار املاضي، وفاز بها مادورو لوالية 
ــنـــوات. قــبــل إعــــان غــوايــدو  جـــديـــدة مـــن 6 سـ
»رئاسته« أمــام أنــصــاره وبــعــده، تلقى دعمًا 
املتحدة تحديدًا،  الواليات  من  غير مسبوق، 
ومــــن كـــنـــدا. عــلــى أن الـــدعـــم األبــــــرز كــــان من 
7 دول أمــيــركــيــة جــنــوبــيــة، وهــــي: الــبــرازيــل، 
واألرجنتن، وتشيلي، واإلكــوادور، والبيرو، 
ــبـــاراغـــواي، وفــيــمــا اخـــتـــارت األوروغـــــواي  والـ
مــادورو،  بوليفيا  أيــدت  الحياد،  على  البقاء 
الذي تلقى دعمًا روسيًا وتركيًا وإيرانيًا ومن 

النظام السوري، ومكسيكيًا.
ــم فــــهــــم ال يـــــريـــــدون  ــ ــارهـ ــ ــيـ ــ ــيــــن خـ ــيــــركــ لــــألمــ
مــــــــــادورو، وتــــؤيــــدهــــم فــــي ذلـــــك مـــعـــظـــم دول 
األعــوام  في  تحّولت  التي  الجنوبية،  أميركا 
ــــى حــصــون  املـــاضـــيـــة مــــن مـــعـــاقـــل الـــيـــســـار إلـ
يــمــيــنــيــة، خــصــوصــًا األرجـــنـــتـــن والـــبـــرازيـــل. 
ف في اليسار، كالرئيس 

ّ
كما أن من هو مصن

الجانب  اخــتــار  لينن مورينو،  اإلكــــوادوري، 

ــذرًا من  ــتـــــال«، مـــحـ ــ ــــداءات االحـ ــتـ ــ يـــومـــي العـ
استفراد االحتال باملواطنن الفلسطينين. 
وتتضارب التصريحات الفلسطينية بشأن 
مشاركة الدنمارك حاليًا في البعث. وبينما 
تحدث املجدالني عن ست دول هي الدنمارك، 
وسويسرا،  والسويد،  والنرويج،  وإيطاليا، 
وتــركــيــا، قـــال رئــيــس لــجــنــة إعــمــار الخليل، 
الــدنــمــارك انسحبت قبل  إن  عــمــاد حــمــدان، 
نحو عام من البعثة، من دون تأكيد رسمي 
لذلك. ويتم التجديد لبعثة التواجد الدولي 
املـــؤقـــت فـــي الــخــلــيــل خــــال شـــهـــري يــنــايــر/

كــانــون الــثــانــي ويــولــيــو/تــمــوز مــن كــل عــام. 
وهـــي  بعثة مــراقــبــة مــدنــيــة، وتــمــت الــدعــوة 
مستوطن  ارتكبها  التي  املجزرة  بعد  إليها 
ــلــــي كــــــان يـــعـــيـــش فـــــي مــســتــوطــنــة  ــيــ ــرائــ إســ
»كريات أربع«، أقدم على فتح نيران رشاشه 
الــحــرم اإلبراهيمي  فــي  الــعــزل  على املصلن 
في 25 فبراير/شباط 1994، واستشهد على 
املصلن  أحــد  تمّكن  قبل  29 مصليًا،  أثــرهــا 
واتخذ  وقتله.  اإلرهــابــي  السيطرة على  مــن 
الحرم  املذبحة ذريعة لتقسيم  االحتال من 
اإلبراهيمي بن املسلمن واليهود منذ ذلك 

الحن.
وطالبت منظمة التحرير الفلسطينية التي 
كــانــت فــي حينه فــي تــونــس، مجلس األمــن 

إسباني يعيشون هناك. أما فرنسا فقد أشاد 
رئيسها، إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، 
»شــجــاعــة مـــئـــات اآلالف مـــن الــفــنــزويــلــيــن  بـــ
الـــذيـــن يــتــظــاهــرون مـــن أجــــل حــريــتــهــم«، في 
مواجهة »االنتخاب غير الشرعي لنيكوالس 
ـــا »تـــدعـــم إعــــادة  ــ مـــــــادورو«، مـــؤكـــدًا أن أوروبـ

األمر  الخليل،  ملدينة  دولية  حماية  بتوفير 
ــدر عـــن مــجــلــس األمـــــن فـــي مــايــو/ الـــــذي صــ
أيار 1994، والحقًا في اتفاقية الخليل التي 
االحتال  مع  الفلسطينية  السلطة  أبرمتها 
ــي قــــرار مــجــلــس األمـــن. 

ّ
عـــام 1997 وتـــم تــبــن

ويبلغ عدد عناصر البعثة نحو 60 عنصرًا 
متواجدين في مدينة الخليل.

ويرى مراقبون أن التحريض ضد البعثة لم 
ينقطع في السنوات املاضية.

ويلفت مراقبون إلى أن الغضب اإلسرائيلي 
وتــحــديــدًا املــســتــوطــنــن ضــد الــبــعــثــة، تــزايــد 
البعثة حــول عملها  بعد تسريب تقرير من 
فـــي الــعــشــريــن عـــامـــًا املـــاضـــيـــة فـــي الــخــلــيــل، 
ورصــدهــا أكثر من 40 ألــف اعــتــداء وانتهاك 
وتم  الخليل،  مدينة  أهالي  بحق  إسرائيلي 
نــشــر الــتــقــريــر املـــســـرب قــبــل نــحــو شــهــريــن 
ــيــــة.  ــلــ ــيــ فـــــي صـــحـــيـــفـــة »هـــــــآرتـــــــس« اإلســــرائــ
الفلسطينين  إلــى  تقاريرها  البعثة  ــقــّدم 

ُ
وت

ــــي، والـــــــــــدول الـــتـــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ واالحــــــتــــــال اإلسـ
ــر هـــذه  نـــشـ أو  تــعــمــيــم  ــم  ــتـ يـ ــا، وال  ــهـ ــمـ تـــدعـ

التقارير في اإلعام.
»الــعــربــي  وقــــال مــصــدر أمــنــي فــلــســطــيــنــي لـــ
ــاء فـــي الــتــقــريــر  ــا جــ ــر مـ الـــجـــديـــد« إن »أخـــطـ
ــتــــال  ــيــــش االحــ ــكـــومـــة وجــ املــــســــرب أن الـــحـ
يــتــكــامــان مـــع املــســتــوطــنــن فـــي إجــــــراءات 
الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن«. 
وتابع املصدر: »ُيظهر التقرير بأنه في عام 
والــحــواجــز  االنــتــفــاضــة  ذروة  فــي  أي   2003
ــان نــحــو 1600  الــعــســكــريــة اإلســرائــيــلــيــة، كــ
ــة فــي  ــعـ ــمـ ــجـ فـــلـــســـطـــيـــنـــي يــــــــــؤدون صـــــــاة الـ
انخفض   2018 فــي  لكن  اإلبراهيمي،  الــحــرم 
«. ولــفــت املــصــدر إلــى 

ّ
الــعــدد إلـــى 600 مــصــل

يدركان  اإلسرائيلي،  واليمن  »نتنياهو  أن 
البعثة  وجـــود  ومستقبل  وشــرعــيــة  دور  أن 
الدولية في الخليل كان مرتبطًا باملفاوضات 
اختلف  اآلن  لكن  الفلسطينية،  اإلسرائيلية 
األمر ألن مستقبل املفاوضات ذاهب باتجاه 

الحسم من قبل االحتال«.
يكون  أن  الفلسطينية  القيادة  تأمل  وفيما 
الــتــســويــف والــتــهــديــد بــعــدم تــجــديــد مهمة 
بها  يــقــوم  انتخابية  مــنــاورة  مــجــّرد  البعثة 
على  آمالها  ق 

ّ
تعل فإنها  أكــثــر،  ال  نتنياهو 

أن األخير لن يقف ضد خمس دول أوروبية 
ــــع إســــرائــــيــــل،  ــة مـ ــيـ ــابـ ــة إيـــجـ ــعـــاقـ تـــتـــمـــتـــع بـ
التجديد  على  نتنياهو  ــع 

ّ
ســيــوق وبالتالي 

ــو فـــي وقــــت الحــــق أي بــعــد االنــتــخــابــات  ولــ
اإلسرائيلية في إبريل/نيسان املقبل.

لــكــن الـــتـــقـــديـــرات املـــيـــدانـــيـــة لـــخـــبـــراء الــشــأن 
اإلســرائــيــلــي تــشــيــر إلـــى أن األمــــر أعــمــق من 
مناورة انتخابية، األمر الذي ال تريد القيادة 
هــذه  وبــحــســب  بـــه.  الــتــصــريــح  الفلسطينية 
اإلسرائيلي  اليمن  »حملة  فــإن  التقديرات، 
برؤية  مرتبطة  الدولي  التواجد  قــوات  على 
سياسية للمشروع الصهيوني، إذ سيحسم 
الكنيست الجديد أمر السيادة على الخليل، 
على  اإلسرائيلي  اليمن  من  إجماع  وهناك 
ضمها  يــجــب  استيطانية  كتلة  الخليل  أن 
ــيــــادة عــلــيــهــا فــــي أي تــســويــة  وفــــــرض الــــســ
سياسيًا  الخليل  مكانة  أن  أي  مستقبلية، 
باتت ال تقل عن مكانة يافا والنقب بالنسبة 

إلسرائيل«.
وتــفــيــد هـــذه الــتــقــديــرات الــتــي اطــلــع عليها 
ــل لــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ األمـــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــــــأن »إسـ
تقبل أي وجــود دولــي مهما كــان شكله في 
مــنــطــقــة ذات ســـيـــادة إســرائــيــلــيــة، فــلــم تعد 
مــديــنــة الــخــلــيــل وفــــق الــتــعــريــف الــســيــاســي 
اإلسرائيلي منطقة فلسطينية محتلة وهذا 
جوهر املوضوع، والكنيست املقبل سيكون 
كنيست الضم وفرض السيادة اإلسرائيلية 
على أجــزاء كبيرة من الضفة«. وتختم هذه 
تـــهـــا املـــيـــدانـــيـــة، قــائــلــة إن  املـــســـتـــويـــات قـــراء
»التقارير اإلسرائيلية تقول إن وجــود هذه 
القوات في الخليل ساهم في طمأنة بعض 
الفلسطينين لتثبيت وجودهم في املدينة، 
وهذا يتنافى مع املشروع الصهيوني تجاه 
مدينة الخليل«. وحسب مصادر في منظمة 
سنوات  خــال  البعثة  قــّدمــت  فقد  التحرير، 

عملها نحو 23 ألف تقرير.

ــزويــــا«. مــــن جــهــتــه،  ــنــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة إلـــــى فــ
دعـــا األمــــن الـــعـــام لــألمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غــوتــيــريــس إلـــى »الـــحـــوار فـــي فــنــزويــا ملنع 

تصعيد يمكن أن يؤدي إلى كارثة«. 
 املخاوف من احتمال تدهور الوضع 

ّ
وفي ظل

العسكري، أعلن الجيش دعمه  نحو الصدام 
»الــثــابــت« ملـــــادورو ورفــضــه إعــــان غــوايــدو. 
وقال وزير الدفاع الجنرال فاديمير بادرينو 
لـــوبـــيـــز، إن »الـــجـــيـــش يـــدافـــع عـــن دســتــورنــا 
ذكــرت  الوطنية«. كما  الــســيــادة  وهــو ضامن 
ــار الـــقـــادة  ــبـ ــر الــــدفــــاع وكـ ــ الــحــكــومــة أن »وزيــ
دعمهم  سيعلنون  املــنــاطــق  فــي  العسكرين 
سيادة  على  وللحفاظ  الــدســتــوري  للرئيس 

الباد«.
وســبــق أن حــاولــت مــجــمــوعــة مــن 27 جنديًا 
الــتــمــّرد فــي ثــكــنــة فــي شــمــال كـــاراكـــاس، لكن 
ســرعــان مــا تــم اعــتــقــالــهــم. وفـــي أعــقــاب ذلــك، 
ُســّجــل حــوالــي ثــاثــن مــن أعــمــال الشغب في 
وضواحيها.  كاراكاس  في  الشعبية  األحياء 
ومنذ الثاثاء، ندد مــادورو بما وصفه بأنه 
دعــــوة إلـــى »انـــقـــاب فــاشــي« بــعــد التضامن 
ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــرئـ الــــــذي عـــبـــر عـــنـــه نـــائـــب الـ
مــايــك بنس مــع املــعــارضــة. وذكـــرت مؤسسة 
»أوراسيا غروب« أن »دعم القيادة العسكرية 
العليا هــو شــرط مسبق كــي يتمكن غوايدو 
من قيادة عملية انتقال، وأن سقوط مادورو 

ال يبدو وشيكًا«.
 
ً
 تأييد الجيش ملـــادورو، فــإن تدخا

ّ
وفــي ظــل

ما من الفاتيكان أو النرويج قد يكون خطوة 
ــوار  ــريـــق أمــــــام حــ ــطـ ــة فــــي تــعــبــيــد الـ ــيـ ــاسـ أسـ
ــدة.  ــديـ ــى انـــتـــخـــابـــات جـ ــ ســـيـــاســـي يــفــضــي إلـ
ــلـــو، تنبع  وخــبــرة الــكــرســي الــرســولــي وأوسـ
ــوار الــكــولــومــبــي  ــحـ مـــن قــيــامــهــمــا بــتــنــظــيــم الـ
الــكــولــومــبــي، مــنــذ ســـنـــوات، ونــجــاحــهــمــا في 
ــحــن 

ّ
تــذلــيــل الــعــقــبــات بـــن بـــوغـــوتـــا واملــســل

املعارضن لها. أما في حال تنّحى مــادورو، 
ــر لــــن يـــحـــصـــل، قـــيـــاســـًا عـــلـــى الـــدعـــم  ــ ــو أمـ ــ وهـ
الخارجي الذي تلقاه، فإنه سُينهي التوترات 
فــورًا. وفــي حــال قــرر املواجهة العسكرية مع 
 
ً
املـــعـــارضـــة، فــــإن مـــــــادورو ســـيـــواجـــه تــدخــا

ــا.  ــيــ رت مـــنـــه روســ
ّ
عـــســـكـــريـــًا أمــــيــــركــــيــــًا، حـــــــــذ

 ســريــعــًا في 
ً
ــا ــالـــواليـــات املــتــحــدة تـــريـــد حــ فـ

ــان فــي قناة  فــنــزويــا، ُيــبــقــي عــلــى دائــــرة األمــ
بــنــمــا مـــن جـــهـــة، وعـــلـــى عــــدم تــفــاقــم مشكلة 
الــلــجــوء الــفــنــزويــلــي فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
حديقتها الخلفية، من جهة أخرى. الوقت هو 
عامل أساسي لألميركين املستعجلن عكس 

الروس.
قد  الفنزويلي،  الــداخــلــي  التصعيد  أن  األهـــم 
يؤدي إلى مشاكل في دول الجوار، فالبرازيل 
متطرفًا،  يمينيًا  رئيسًا  اخــتــارت  التي   ،

ً
مثا

»مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب«، أي تــحــديــدًا  تــســعــى لـــ
املثلث الــحــدودي بــن األرجــنــتــن والــبــرازيــل 
والــبــاراغــواي، حيث ينشط أعضاء من حزب 
برازيليا  تــريــد  ال  األمــيــركــيــن.  الــلــه، بحسب 
قــضــيــة »تــــعــــرقــــل« مـــهـــامـــهـــا. بــالــنــســبــة إلـــى 
األرجنتن، فإن التوترات الفنزويلية ستؤثر 
 في 

ً
حــكــمــًا عــلــى االقـــتـــصـــاد املـــتـــداعـــي أصـــــا

بــويــنــس أيــــريــــس، عــلــى املـــــدى الـــطـــويـــل. أمــا 
الطويلة نسبيًا مع  فإن حدودها  كولومبيا، 
فنزويا، ال تسمح لها بتحولها لساحة قتال 
طويلة، تعرقل مسارًا طموحًا صنعه السام 
الــكــولــومــبــي. ومــع أن بعض األنــبــاء تحدثت 
عــن أن »أي غــزو أمــيــركــي لفنزويا قــد يأتي 
ذلك،  على  تأكيدات  ال  أن  إال  كولومبيا«،  من 
 عن أنه ال يمكن التنبؤ بمدى استعداد 

ً
فضا

الواليات املتحدة أساسًا لحرب طويلة األمد 
على فم أميركا الجنوبية. األكيد، أن فنزويا 
الـــيـــوم لـــم تــعــد تــشــبــه فــنــزويــا مـــا قــبــل يــوم 

األربعاء املاضي.

حصلت التظاهرات في نحو 30 موقعًا )فرانس برس(

)Getty/مصير مجهول أمام فنزويال )رومان كاماشو

)Getty( التحريض اإلسرائيلي ضد البعثة لم يتوقف في السنوات األخيرة

تتخّوف السلطة 
الفلسطينية من 

إقدام االحتالل على 
إفشال مهمة عمل 

بعثة التواجد الدولي 
المؤقت في الخليل، 

بعدم الموافقة 
على تجديد عملها، 

وأن يكون ذلك 
ضمن مخطط 

إسرائيلي لالستفراد 
بالفلسطينيين 

والتوّجه لحسم 
مصير الخليل بفرض 

السيادة عليها 
مستقبًال

رئيس  إعالن  بعد  الماضيين،  اليومين  في  فنزويال  في  الوضع  انفجر 
الرئيس  ورفض  للبالد،  بالوكالة  رئيسًا  نفسه  غوايدو،  خوان  البرلمان، 

نيكوال مادورو التنّحي، ويبدو مستقبل البالد مجهوًال
الحدثقضية

خطوة باتجاه محاولة 
فرض السيادة اإلسرائيلية

3 احتماالت لكيفية حل 
صراع مادورو والمعارضة

تحليلمتابعة

رصد 
االنتهاكات

قال رئيس لجنة إعمار 
الخليل، عماد حمدان، 
إن »أهالي الخليل كانوا 

يتوقعون في البداية أن 
تمنع البعثة اعتداءات 

االحتالل عليهم، لكنهم 
مع السنوات اعتادوا 

على أن وجودها لرصد 
االنتهاكات«. وأضاف: 
»رغم ذلك فإن وجود 

البعثة إيجابي، ألنها 
طرف محايد وتقوم 

برصد اعتداءات 
االحتالل«.

يشترط التجديد للبعثة 
توقيع الطرفين 

الفلسطيني واإلسرائيلي

التصعيد الداخلي 
الفنزويلي قد يؤدي إلى 

مشاكل في دول الجوار

اليمين اإلسرائيلي يعتبر 
الخليل كتلة استيطانية 

يجب ضمها

اشتباك األمن والجيش 
أتى إثر خالف ممتد 

منذ نحو أسبوع

اتفاق الحديدة يتجه إلى 
طريق شبه مسدود بعد 

شهر على إعالنه

مادورو قد يواجه 
تدخًال عسكريًا أميركيًا 

حّذرت منه روسيا

تجددت االحتجاجات في 
السودان، أمس الخميس، 

على وقع توّجه 
»موكب التنّحي« إلى 

القصر الرئاسي، للمطالبة 
برحيل الرئيس عمر البشير

تتزايد المخاف من فشل 
اتفاق الحديدة بعد تعثر 

تطبيق بنوده وتضارب 
األنباء حول استقالة رئيس 
فريق المراقبين الدوليين 

باتريك كاميرت
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الشعبي.  الغضب  تصاعد  وسط  يناير   25 لثورة  الثامنة  الذكرى  تحّل 
وفيما يدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي خطورة الوضع يحاول منع 

تفجر حراك جديد عبر خنق آخر ما تبقى للمصريين من حريات

67
سياسة

الوزراء األسبق أحمد شفيق إلى رئيس أركان 
الجيش األسبق سامي عنان ورئيس الجهاز 
هــشــام جنينة  الــســابــق  للمحاسبات  املــركــزي 
أبو  القوية عبداملنعم  إلى رئيس حزب مصر 
الــفــتــوح، إلـــى جــانــب مــحــاصــرة عـــاء وجــمــال 
 عـــــن الـــحـــمـــات 

ً
مـــــبـــــارك بــــالــــقــــضــــايــــا، فــــضــــا

لشباب ونشطاء  املستهدفة  املتقطعة  األمنية 
وإساميني،  ويساريني  ليبراليني  سياسيني 
واســتــمــرار ظــاهــرة اإلخــفــاء الــقــســري الــتــي لم 
السياق  وفي  الدولية.  املطالبات  رغم  تتوقف 
نــفــســه أنـــفـــق نـــظـــام الــســيــســي مـــئـــات املــايــني 
مــــن الــــــــــــدوالرات عـــلـــى شـــــــراء بــــرامــــج مـــراقـــبـــة 
إلــكــتــرونــيــة بــهــدف الــتــجــســس عــلــى القائمني 
للنظام  املناوئة  اإللكترونية  الصفحات  على 
بالداخل والخارج. وتّم سن القوانني لشرعنة 
اللصيقة على وسائل  املراقبة  النوع من  هــذا 
االتصال بمختلف أنواعها، وذلك بغية رصد 
أي تحركات ثورية في مهدها والتعامل معها 

بالقمع املناسب قبل وصولها للشارع.
أول  املــيــدانــي، فبعد نجاح  املستوى  أمــا على 
وصنافير  تيران  بمصرية  للمطالبة  تظاهرة 
بشرية  للشارع وتشكيل ساسل  الــنــزول  في 
أعاد  في مشهد  مناطق مختلفة،  عبر  ممتدة 
لـــأذهـــان أحــــداث ثــــورة يــنــايــر وتــحــديــدًا يــوم 
جمعة الغضب 28 يناير 2011، كلف السيسي 
مستشاره األمني أحمد جمال الدين باعتماد 
إجــــــراءات مــيــدانــيــة جـــديـــدة إلجـــهـــاض جميع 
الــوقــفــات االحــتــجــاجــيــة، مهما كلف األمـــر من 
االستعانة بعدد وفير من املجندين وعناصر 
األمـــــن املــــركــــزي. وبــالــفــعــل تـــم اعـــتـــمـــاد خطة 
جــديــدة قــائــمــة عــلــى مـــلء املــيــاديــن الرئيسية 
مترو  ومــحــطــات  املحتملة  التجمع  ومــنــاطــق 
األنــفــاق ووســائــل املــواصــات األخـــرى بأعداد 
ــمـــة مـــــن الــــعــــنــــاصــــر األمــــنــــيــــة بـــمـــابـــس  ضـــخـ
رسمية أو مدنية، وتوزيع العمل فيما بينها 
للتجمعات  املحركني  املواطنني  على  للقبض 
وتّمت  للشغب.  والتصدي  بها،  امللتحقني  أو 
الذكرى  تجربة هــذه الخطة للمرة األولــى في 
السادسة لثورة يناير، وتجلت مفرداتها عقب 

رفع سعر تذاكر املترو العام املاضي.
وتــتــكــامــل مــع هـــذه الــخــطــة إجـــــراءات شرطية 

بخفض دعم الوقود والكهرباء واملياه وزيادة 
زال  مــا  الغليان  هــذا  أن  إاّل  املختلفة،  الــرســوم 
يــبــحــث عـــن مــتــنــفــس لــلــتــحــول إلــــى انــتــفــاضــة 
حقيقية أو ثورة جديدة ضد نظام السيسي، 
فــاملــقــاهــي واملـــتـــاجـــر واملـــصـــانـــع واملـــــــدارس ال 
التعبير عــن السخط،  فــي أي مكان مــن  تخلو 
االنـــتـــقـــاد  أو  الـــســـخـــريـــة  أو  بــالــتــهــكــم  ســــــواء 
الصريح، وربــمــا بــدرجــة أعلى مما كــان عليه 

الغليان عشية ثورة يناير.
وعـــمـــل الــســيــســي مــنــذ انـــقـــاب صــيــف 2013 
بــصــفــة عــامــة، تــحــديــدًا مــنــذ تــظــاهــرات تــيــران 
الــتــي  أبـــريـــل/نـــيـــســـان 2016،  فـــي  وصــنــافــيــر 
اكتشف فيها إمكانية خروج الشعب عليه رغم 
التضييق، على مواجهتها، خشية من اشتعال 
بالثورة  بتظاهرات شبيهة  املصرية  امليادين 
الـــتـــي خــلــعــت مـــبـــارك، مــســتــفــيــدًا مـــن عــنــاصــر 
السيسي  إدراك  هــو  العناصر  تلك  أبـــرز  عـــدة. 
لــلــثــغــرات الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة الــتــي شــابــت 
 8 قــبــل  والــعــســكــريــة  السياسية  السلطة  عــمــل 
سنوات، وثانيها تحكمه الذي بات مطلقًا في 
األجهزة العسكرية واألمنية واالستخباراتية 
القضاء.  على  سيطرته  عن   

ً
فضا والرقابية، 

وبالتالي ضمان عدم خروج األجهزة املؤثرة 
ــــدور املـــرســـوم لــهــا. أمــا  ــــر مــنــهــا عـــن الـ أو دوائـ
ــراخــــي الــحــكــومــات  ــالـــث فـــهـــو تــ ــثـ الــعــنــصــر الـ
ــات املــتــحــدة،  ــا الــــواليــ ــهـ الــغــربــيــة، وعـــلـــى رأسـ
فــي الــضــغــط عــلــيــه لــفــتــح املــجــال الـــعـــام، نظرًا 
ــن مــــصــــر. أمـــا  ــ ــا بـــقـــضـــايـــا أهــــــم مـ ــهـ ــالـ ــغـ النـــشـ
العنصر الرابع فهو نجاحه في تكريس مناخ 
مـــن الــســلــبــيــة واالتــكــالــيــة بـــني قــطــاع عــريــض 
الشخصية  خطاباته  بواسطة  املصريني،  من 
واإلعــــام والــلــجــان اإللــكــتــرونــيــة، الــتــي تــّدعــي 
أن مــصــر تـــضـــررت مـــن ثـــــورة يــنــايــر وكــــادت 
تنهار، لوال تدخل الجيش وانقابه على حكم 

الرئيس املنتخب محمد مرسي.
وترجمت هذه العوامل األربعة في ممارسات 
أمــنــيــة وقــمــعــيــة عــلــى املــســتــويــني االســتــبــاقــي 
ــيـــدانـــي، وأصــبــحــت مـــن الــســمــات الــثــابــتــة  واملـ
الــقــبــض، فــي عام  الـــذي ألــقــى  لحكم السيسي، 
الذين  السياسيني  الــقــادة  جميع  على  واحـــد، 
من املمكن أن يمثلوا بدائل لنظامه، من رئيس 

G G

معارض  حــراك شعبي  أي  لوصف  وقضائية 
بأنه إسامي أو إخواني، وبالتالي يكون وفقًا 
لقرارات االتهام املتواترة »انخراطًا في أعمال 
إرهابية أو انتماء لجماعة عنف«، ما أدى إلى 
التي  القاتمة  الصورة  هــذه  النشطاء.  ترهيب 
أساسي  بشكل  الستمرارها  السيسي  يراهن 
العواصم  الــغــرب وتــواطــؤ بعض  على صمت 
تغيرات  ملــتــابــعــة  اســتــعــدادهــا  لــعــدم  بعينها، 
سياسية جديدة في مصر بعد أحــداث 2011 
تــقــاريــر  تكشفها  ثــغــرات  مــن  تــخــلــو  ال   ،2013
أمنية ومخابراتية تحذر السيسي من غضب 
شــعــبــي عــــارم قــد يــفــلــت مــنــه زمــــام األمــــور في 

لحظة ال يِعد لها حسابًا.
»الــعــربــي الــجــديــد«  وكــشــفــت مــصــادر أمــنــيــة لـــ
8 أشهر، وإن كانت  املقدمة منذ  »التقارير  أن 
ــــرارات خفض  تــرجــح أن يــتــجــرع املــواطــنــون قـ
دعم الوقود ورفع األسعار دون ردة فعل تذكر، 

فــإنــهــا تــحــذر أيــضــًا مــن حـــراك شعبي واســـع، 
ــاد،  ــ إذا اســتــمــرت مـــعـــدالت الــبــطــالــة فـــي ازديــ
ــًا بــــني رجـــــــال الـــطـــبـــقـــة املـــتـــوســـطـــة.  خـــصـــوصـ
وُيقصد بهم املواطنون الذين كانوا يتمتعون 
بـــوظـــائـــف ثــابــتــة ثـــم بــــــدأوا يــخــســرونــهــا في 
مـــجـــاالت مــخــتــلــفــة بــعــد انـــقـــاب 2013، األمـــر 
الذي دفع مئات اآلالف من األسر إلى االعتماد 
رئيسية  كمصادر  للعمل  النساء  نـــزول  على 
ــافـــت  أو مـــشـــاركـــة لــتــحــقــيــق الـــــدخـــــول«. وأضـ
املصادر أن »خشية األجهزة من حراك الطبقة 
ــا دفـــــع الـــســـيـــســـي إلرجـــــاء  ــو مــ ــة، هــ ــتـــوســـطـ املـ
رفـــع ســعــر صــنــف الـــوقـــود بــنــزيــن 92 أوكــتــان 
واالكتفاء في مطلع العام الحالي بوضع آلية 
رفـــع ســعــر صــنــف الـــوقـــود بــنــزيــن 95 أوكــتــان 
الفارهة،  السيارات  الــذي يستخدمه أصحاب 
لـــكـــن لــلــتــغــلــب عـــلـــى شـــبـــح الــــحــــراك الــشــعــبــي 
 أم آجـــا على 

ً
جـــراء الـــزيـــادة املــتــوقــعــة عــاجــا

بنزين الطبقة املتوسطة، فإن السلطة تدرس 
مــقــتــرحــات بــإلــغــاء هـــذا الــصــنــف مــن البنزين 
تــدريــجــيــًا كــمــا حــــدث مـــع صــنــف بــنــزيــن 90 
أوكـــتـــان ســـابـــقـــًا«. وأشــــــارت املـــصـــادر إلــــى أن 
»الثغرة األخرى التي تتخّوف منها األجهزة، 
هـــي اســتــمــرار فــشــل الــحــكــومــة والــجــيــش في 
دفع مستحقات شركات املقاوالت من الباطن 
إنجاز  في  معها  املتعاونة  الخاص  والقطاع 
املــشــاريــع اإلنــشــائــيــة الــجــديــدة، نــظــرًا لنقص 
وتيرة  تسريع  فــي  السيسي  ورغــبــة  السيولة 
اإلنشاءات. وسيؤدي ذلك إلى تخفيف أعداد 
املوظفني الدائمني والعمالة املؤقتة في العديد 
مــن قــطــاعــات الــقــطــاع الــخــاص، ســـواء بسبب 
نقص السيولة وفشل التدابير املالية وزيادة 
كــلــفــة اإلنـــتـــاج وأســـعـــار الـــخـــدمـــات واملـــرافـــق، 
فــي ظــل رغــبــة أربــــاب األعـــمـــال ذات الــكــثــافــات 
ــــي تـــخـــفـــيـــض حــجــم  ــلـــة فـ ــيـ ــلـ ــقـ املـــتـــوســـطـــة والـ

الــخــســائــر أو الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى الــربــح، 
ــداد الــعــاطــلــني  ــ ــــؤدي لــــزيــــادة فـــي أعــ مــمــا قـــد يـ
أن »األوضـــاع  املــصــادر  العمل«. واعتبرت  مــن 
الرئيس  املحرك  املتردية ستكون  االقتصادية 
ألي انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة فــــي مـــصـــر فــــي عــهــد 
السيسي، وليست امللفات السياسية، كتعديل 
الدستور أو بقائه في الحكم بصورة مطلقة، 
مع  السياسي  القمع  إجـــراءات  تزامنت  إذا  إاّل 
ــاع  ــــردي األوضــ املـــزيـــد مـــن قـــــرارات اإلفـــقـــار وتـ

االقتصادية أكثر مما هي عليه اآلن«.
ويعكس حديث املصادر تخوفًا قد ال يتناسب 
ــنـــظـــام مــــن مـــحـــاوالت  ــا يـــبـــذلـــه الـ مــــع حـــجـــم مــ
نــوافــذ التعبير  إلجــهــاض أي حــــراك وإغــــاق 
واملــعــارضــة، مــا يطرح أسئلة عــن مــدى إدراك 
الــنــشــطــاء الــســيــاســيــني الــذيــن مــا زالــــوا خــارج 
السجون ملخاوف النظام، واملساحات املتاحة 
للعمل الــســري فــي ظــل القمع األمــنــي، ومــا إذا 
السياسية  النخبة  بــني  قــائــمــًا  الــتــواصــل  كـــان 

والقواعد االجتماعية البسيطة.
مـــصـــدر نـــاشـــط بـــحـــزب يـــســـاري ســبــق وألــقــي 
القبض عليه مرتني في عهد السيسي، اعتبر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »املــعــركــة  فــي حــديــٍث لـــ
ــنـــظـــام واملــــعــــارضــــة حــالــيــًا  األســـاســـيـــة بــــني الـ
هــي مــعــركــة وعــــي«، مــشــيــرًا إلـــى أن »الــنــضــال 
الــظــروف  الـــذي يمكن بــذلــه فــي ظــل  الحقيقي 
الحالية، هو إيصال املعلومات الحقيقية عن 
للمواطن،  واالقتصادية  السياسية  األوضــاع 
الــذي يتعرض صباحًا ومساًء لكم ضخم من 
والتي  املكذوبة  الرسمية  اإلعامية  الرسائل 
وتقوم  صمت،  في  والتحمل  بالصبر  تطالبه 
الوحيد واألوحــد  الحل  السيسي هو  أن  على 

الستمرار الباد على قيد الحياة«.
وأوضـــح املــصــدر أن »الــضــربــات األمنية التي 
تــلــقــتــهــا الـــتـــيـــارات املــخــتــلــفــة مــوجــعــة بــحــق، 
وشــلــت قـــدرة األحــــزاب املــعــارضــة عــلــى العمل 
الجاد، ال سيما بعد تجربة املحامي الحقوقي 
ــالـــد عـــلـــي فــــي جـــمـــع الـــتـــوكـــيـــات املــطــلــوبــة  خـ
للترشح لرئاسة الجمهورية«، معتبرًا أن »هذه 
 مـــن الــنــشــاط الــحــركــي 

ً
الــتــجــربــة أحــيــت قــلــيــا

لتيار محدود من النشطاء السياسيني، لكنها 
الــوقــت نفسه محدودية تأثيرهم  فــي  أظــهــرت 
ــان عـــلـــى تــلــك  ــ ــرهـ ــ االجــــتــــمــــاعــــي، وصـــعـــوبـــة الـ

املجموعة فقط في إحداث حراك شعبي كبير«. 
وأضاف أن »هناك مقولة منتشرة مفادها أن 
السيسي الـــذي نــجــح فــي تــمــريــر الــتــنــازل عن 
األرض )يــقــصــد جــزيــرتــي تــيــران وصــنــافــيــر( 
ــاد الــغــضــب الــشــعــبــي بــشــأنــهــمــا، قـــادر  ــمـ وإخـ
عــلــى تــمــريــر أي شـــيء، وأنـــا أخــتــلــف مــع هــذه 
املقولة، فاألوضاع االقتصادية ما زالت قابلة 
لــانــفــجــار فــي أي لــحــظــة، لــكــن يبقى الــســؤال 
متى؟ وكيف؟ ألن انتفاضة شعبية على وقع 
يناير  كانتفاضة  متردية  اقتصادية  أوضــاع 
1977 في غياب تنظيم أو تنظيمات سياسية 
واضـــحـــة مــنــخــرطــة فــيــهــا ربــمــا يــــؤدي إلـــى ال 

شيء«.
كــمــا وصـــف املــصــدر الــيــســاري أي حــديــث عن 
فتح املجال العام عقب التعديات الدستورية، 
حتى إذا كانت هناك مطالب فعلية بذلك من 
الــنــظــام، بأنه »مــجــرد مهدئات لتمرير  داخــل 
التعديات من دون حشد شعبي أو سياسي، 
ــرّد عــلــيــه الــنــظــام بــالــقــمــع، فــيــلــفــت نظر  ــيـ وسـ
املــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى مــا يــحــدث فــي مــصــر«، 
مبديًا سخريته من األقاويل التي حاول النظام 
نشرها في األوســاط السياسية عن »احتمال 
البرملان  مقاعد  مــن  كبيرة  نسبة  تخصيص 
التعديات«.  تمرير  بعد  الهادئة  للمعارضة 
ولفت إلى أن »هذا النظام لم يتحمل معارضًا 
هــادئــًا واحـــدًا فــي البرملان الحالي، هــو عمرو 
الـــشـــوبـــكـــي، الـــنـــائـــب الـــشـــرعـــي لــــدائــــرة الــدقــي 
ل أن تبقى الدائرة 

ّ
والعجوزة )بالجيزة( وفض

 نائبًا على أن يدخل 
ً
ألكثر من عامني ناقصة

النظام  أن  من  الرغم  على  البرملان،  الشوبكي 
بــداًل  انــتــخــابــات تكميلية،  إجـــراء  كــان يمكنه 
من تصعيده مباشرة. لكن السيسي ال يرغب 
حتى في فتح قنوات شرعية إلثارة املوضوع 
مجددًا، فهل من املتصور أن يقبل ببرملان يضم 
70 معارضًا؟ ثم من أين نجد معارضني خارج 
الــســجــون؟«. بــدوره رأى أحــد الناصريني، من 
املؤيدين لإلطاحة باإلخوان ثم بدأ بمعارضة 
الـــســـيـــســـي إثـــــر أزمـــــــة تــــيــــران وصـــنـــافـــيـــر، أن 
»ســؤال )كيف؟( مرتبط بمدى قــدرة التيارات 
املــعــارضــة عــلــى الـــوصـــول لــلــشــارع. اإلخــــوان 
وحدهم كانوا قادرين على ذلك بكفاءة، وهم 
حــالــيــًا غــيــر مــوجــوديــن، وجــمــيــع املــعــارضــني 
املدنيني العلمانيني يرفضون التعامل معهم، 
وهــم أيــضــًا ال يــرحــبــون بالتعامل مــع معظم 
الــتــيــارات. لــذلــك، ربــمــا يــكــون الــحــل فــي مياد 
تــيــار جــديــد عــابــر لــانــتــمــاءات الحزبية ومن 
دون مــرجــعــيــات، يــعــمــل عــلــى قـــواعـــد جــديــدة 
مغايرة تمامًا للتي كانت موجودة قبل ثورة 

يناير أو نتجت منها«.
وأضــــــــاف أن »فــــشــــل الـــســـيـــســـي فــــي تــحــقــيــق 
ــان يــأمــلــهــا فـــي انــتــخــابــات  املـــشـــاركـــة الـــتـــي كــ
ــن نــجــاح  ــم مـــمـــا يــعــنــيــه مــ ــرغــ الــ 2018، عـــلـــى 
أنــه كشف عن  إاّل  مساعيه في قتل السياسة، 
أزمة حقيقية داخل النظام تتعلق بفشله في 
اإلدارة السياسية ألي ملف واستخدام أدوات 
رفع  أرادوا  عندما  حتى  فقط.  األمنية  القمع 
نــســب املــشــاركــة اســتــخــدمــوا األمـــن وحـــده في 
الجارية  »املــحــاوالت  أن  إلــى  الحشد«، مشيرًا 
حــالــيــًا إليــجــاد ظــهــيــر ســيــاســي للسيسي لن 
تنجح، ألنها منفصلة عن الشارع، ولن تنجح 
فــي اســتــفــتــاء تــعــديــل الــدســتــور. بــالــتــالــي فــإن 
االســتــفــتــاء قــد يــكــون فــرصــة جــيــدة لتأسيس 
هـــذا الــتــيــار الــجــديــد، فــي مــحــاولــة الستغال 
االستفتاء  هــذا  إجـــراءات  الغرب  مراقبة  فكرة 
عن كثب، وسيهتم بردة الفعل الشعبي إزاءه 
أكــثــر مــن اهــتــمــامــه بــانــتــخــابــات رئــاســيــة بني 

السيسي وموسى مصطفى موسى«.

الذكرى الثامنة

شكل وصف النظام ألي حراك شعبي 
معارض بأنه إسالمي أو إخواني وبأنه 
انتماء  أو  إرهابية  أعمال  في  »انخراط 
أدى  ترهيب  عنصر  عنف«،  لجماعة 
بحسب مراقبين إلى تخويف النشطاء 
ــراط فــي أعــمــال الــدعــوة  ــخ مــن االن
للتنكيل  نظرًا  النظام،  على  لالنتفاض 
بدعم  يوصم  من  له  يتعرض  الــذي 
بالحبس  فقط  ليس  إرهابية،  جماعة 
بل  القسري،  اإلخفاء  أو  التعذيب  أو 
على  اإلدراج  منظومة  باستحداث 
قوائم اإلرهاب وغيرها من اإلجراءات 

التي تطاول أقارب المتهم.

ترهيب ممنهج
الغالف
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ــكـــون مــــن غــــرائــــب األقــــــــدار أن  قــــد يـ
تـــصـــادف الـــذكـــرى الــثــامــنــة لــثــورة 
الثاني 2011 في  يناير/كانون   25
مصر، التي قضت على حكم الرئيس املخلوع 
حسني مبارك ومنعت توريث الرئاسة لنجله 
جمال، مع السعي الحثيث لرئيس الجمهورية 
الحالي عبد الفتاح السيسي إلى إجراء تعديل 
الرئاسية  فترته  بتمديد  له  دســتــوري يسمح 
الثانية، التي مضى منها 8 أشهر فقط، عامني 
إضــافــيــني على األقـــل، لتنتهي فــي عــام 2024 
بــداًل مــن 2022، وإزالـــة القيد الــدســتــوري على 

البقاء لواليات تالية.
وتــعــيــش مــصــر أجــــــواء تـــراجـــع شـــاســـع على 
الــصــعــيــد الــســيــاســي وانــفــتــاح املـــجـــال الــعــام، 
والتضييق  ســنــوات،   8 منذ  بالوضع  مقارنة 

األوضاع االقتصادية 
ستكون المحرك ألي 

انتفاضة شعبية

الضربات األمنية شلت 
قدرة المعارضة على 

العمل الجاد

معركة الوعي تحدد مصير الغضب المصري
املضطرد على الحريات والحقوق الشخصية 
السلطة  من  التامة  والسيطرة  واالجتماعية، 
الجهود  اإلعــام بدعوى توجيه  على وسائل 
الحكومية نــحــو تــدشــني املــزيــد مــن املــشــاريــع 
اإلنشائية كالعاصمة اإلدارية الجديدة، بينما 
التي  املرفقية،  املشاريع  إنجاز عشرات  تعطل 
 عن 

ً
تــهــدف لتحسني حــيــاة املــواطــنــني، فــضــا

الزيادة القياسية في أسعار السلع والخدمات 
واالنخفاض القياسي للجنيه املصري مقابل 
الدوالر تنفيذًا لشروط االقتراض من صندوق 
ــود مـــتـــجـــددة من  ــ ــي، فـــي ظـــل وعـ ــدولــ الــنــقــد الــ
»غـــٍد أفـــضـــل«، وبــخــطــط تنموية  الــســيــســي بــــ

قصيرة األجل ال تؤتي ثمارها منذ 2013.
وعلى الرغم من أن مساحة الغليان في الشارع 
املصري تزداد باستمرار، وتحديدًا منذ أزمة 
مــرورًا  وصنافير  تيران  جزيرتي  عن  التنازل 
ــرارات املتتالية  ــقــ الـــصـــرف والــ بــتــحــريــر ســعــر 

بتفجيرين  الخميس،  المصريين، أمس  العسكريين  قتل وأصيب عدد من 
زويد بمحافظة شمال  الشيخ  المصري جنوب مدينة  الجيش  استهدفا 
قبلية  ــادر  ــص م ــت  ــال وق ــاء.  ــن ســي
مجموعة  إّن  الجديد«،  لـ»العربي 
آلية  فجرت  سيناء«،  لـ»والية  تابعة 
منطقة  في  سيرها  أثناء  للجيش 
زويــد،  الشيخ  جنوب  »البالطجة« 
وجرحى.  قتلى  لسقوط  أدى  ما 
كما أفاد شهود عيان بأن التنظيم 
فجر أيضًا جيب هامر في منطقة 
سادوت غربي رفح، ما أدى لمقتل 

وإصابة عدد من العسكريين.

من االحتفاالت بتنحي مبارك في 2011 )العربي الجديد(قتلى وجرحى للجيش في سيناء
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ــــى لـــثـــورة الــخــامــس  ــــدالع الـــشـــرارة األولـ مـــع انـ
والــعــشــريــن مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2011، 
بـــوغـــت الــجــمــيــع بــمــن فــيــهــم الــــثــــوار أنــفــســهــم 
ــــوع مصر  ــار الــغــضــب فـــي كـــل ربـ بــاشــتــعــال نــ
بــشــكــل ســـريـــع. نــزلــت املــفــاجــأة عــلــى الجميع 
ط في التصرف واتخاذ  بطريقة أدت إلى تخبُّ
الــقــرارات فــي مــيــدان الــثــورة )الــتــحــريــر(. ولكن 
على الجانب اآلخر وتحديدًا في كوبري القبة 
الــدفــاع( وبالقرب منها في مصر  )مقر وزارة 
األمر  كان  الحربية(  املخابرات  )مقر  الجديدة 
ــرارة الــثــورة األولــى  مختلفًا؛ فمع اشــتــعــال شـ
تــنــّبــهــت تــلــك املــؤســســة بــســرعــة إلــــى الــوضــع 
الجديد، وبدأت تتحرك وتخطط في هدوء. في 
الظاهر أعلن الجيش »تأييده ملطالب الشعب 
ومكتسباته  الــوطــن  عــلــى  للحفاظ  املــشــروعــة 
أكسبه  مــا  العظيم«،  مصر  شعب  وطموحات 
ثــقــة بـــني املــتــظــاهــريــن فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر، 
تــجــزم بأن  لكن حقيقة مــا حــدث على األرض 
الجيش لم يكن سعيدًا بما حدث في 25 يناير.

موقعة الجمل
أيــام قليلة من 28 يناير، وتحديدًا في 2  بعد 
فــبــرايــر/شــبــاط، سمحت قـــوات الــجــيــش التي 
ــراف مــيــدان التحرير   كــانــت مــوجــودة على أطـ
ــن اعــتــلــوا  ــذيــ ــل الــبــلــطــجــيــة، الــ ــوافــ ــول قــ ــدخــ بــ
ميدان  إلــى  والحمير  والــجــمــال  البغال  ظهور 
التحرير حيث الثوار، فكانت املعركة الشهيرة 
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»عـــاج خــاطــئ لتشخيص خــاطــئ«، و»تــحــرك 
الرئيس املصري  غير مـــدروس«، هكذا يصف 
ــــورة املــصــريــني في  عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ثـ
فــهــو بعّبر  الــثــانــي 2011.  كــانــون  يــنــايــر/   25
عــن مــعــاداتــه لــلــثــورة فــي خــطــابــاتــه الرسمية 
أنــه لوال  املختلفة، بــدون أي خشية، متناسيًا 
هــذه الــثــورة ملــا كــان اآلن فــي موقعه، وأقصى 
ل بــأن يحظى بمنصب 

ّ
طموح له كــان سيتمث

ــة، عقب  مــحــافــظ فـــي إحـــــدى املـــــدن الــــحــــدوديــ
انتهاء خدمته كمدير لاستخبارات الحربية.

وقــد أبـــدى السيسي تــخــّوفــه مــن الــثــورة حني 
الجحيم«،  أبــواب  يفتح  بالقوة  »التغيير  قــال 
»شباب  منتدى  فعاليات  هــامــش  على  وذلـــك 
املاضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  العالم« 
في مدينة شرم الشيخ. وقد أتى هذا التخّوف 
 مــؤشــرات على حــراك شعبي مرتقب، 

ّ
فــي ظــل

النظام فــي تمرير تعديات  على وقــع شــروع 
السيسي  رئــاســة  تمديد  تستهدف  دستورية 
لــــلــــبــــاد، إلـــــــى جــــانــــب حــــزمــــة مـــــن إجــــــــــراءات 
»اإلصــاح االقتصادي«، تشمل زيــادة أسعار 

الوقود والكهرباء والغاز واملياه.
ــيـــاق، كــشــف مـــصـــدر بـــرملـــانـــي بـــارز  وفــــي الـــسـ
 هناك 

ّ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

نــــزول  مــــن  الـــســـيـــســـي  إدارة  ــدى  ــ لــ ــات  ــّوفــ ــخــ تــ
ــــني مــــــجــــــددًا إلــــــــى الــــــــشــــــــارع، رفـــضـــًا  ــريـ ــ ــــصـ املـ
للسياسات الحالية للنظام، وزيادات األسعار 

املتظاهرين  من   
ً
قتيا  11 التي سقط خالها 

ــك الــهــجــوم  ــان ذلــ ــل. كــ ــ ــا جـــريـــح عــلــى األقــ ــفـ وألـ
مــحــاولــة يــائــســة مــن رجــــال الــرئــيــس املــخــلــوع 
املجلس  مع  بالتنسيق  آنـــذاك،  مبارك  حسني 
الـــعـــســـكـــري، لـــانـــقـــضـــاض عـــلـــى املــتــظــاهــريــن 
فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر وإرغـــامـــهـــم عــلــى إخـــاء 
امليدان حيث كانوا يعتصمون. وكان من بني 
املهاجمني مجرمون خطرون تم إخراجهم من 
املــتــظــاهــريــن.  ومــهــاجــمــة  للتخريب  الــســجــون 
ــريــــون ســـابـــقـــون  ــكــ ــســ ــا أكـــــــــده عــ ــ وبــــحــــســــب مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن األوامـــر صـــدرت من  لـــ
قيادة املجلس العسكري إلى قيادات الجيش 
للبلطجية  بــالــســمــاح  األرض  عــلــى  املــيــدانــيــة 
بالهجوم على املتظاهرين في ميدان التحرير، 
وبـــالـــفـــعـــل قــــــام الـــبـــلـــطـــجـــيـــة بـــالـــهـــجـــوم عــلــى 
والسكاكني  والعصي  بالحجارة  املتظاهرين 
وقنابل املولوتوف. وامتطى رجال آخرون من 
البلطجية الجمال والبغال والخيول وهجموا 
بها على املتظاهرين وهم يلّوحون بالسيوف 
الكثيرون جرحى  والسياط، فسقط  والعصي 
وبــعــضــهــم قــتــلــى. وتـــجـــددت االشــتــبــاكــات في 
فـــبـــرايـــر، بـــني البلطجية  الــتــالــي فـــي 3  الـــيـــوم 
واملتظاهرين العزل، مما أدى إلى سقوط قتلى 

ومئات الجرحى.

كشوف العذرية
لم تكن موقعة الجمل سوى حلقة من حلقات 
املــســلــســل الـــــذي نـــفـــذه الــجــيــش ضـــد الـــثـــورة، 
ــــرت فــــي مـــيـــدان  ــه بـــعـــد خـــلـــع مــــبــــارك، جـ ــ إذ إنـ
أخــرى وهــي »كشوف  التحرير وقائع جريمة 
الــعــذريــة«؛ إذ قــامــت قـــوات الــجــيــش بالكشف 
عن  ومدافعة  متظاهرة   17 عــذريــة  على  قسرًا 
حقوق اإلنسان، بعد القبض عليهن في ميدان 
وتعرضت  واحــتــجــازهــن وضــربــهــن.  التحرير 
ــاء مـــنـــهـــن لــلــتــفــتــيــش الـــــذاتـــــي مــع  ــســ ســـبـــع نــ
تجريدهن من مابسهن وتهديدهن بتوجيه 
تهم دعارة لهن. وقالت إحدى الفتيات وتدعى 
ســـلـــوى الــحــســيــنــي، وكـــانـــت تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
العفو  وقـــتـــذاك 20 عــامــًا، فــي شــهــادة ملنظمة 
الدولية إنه »بعد اعتقالها ونقلها إلى سجن 
عــســكــري فـــي الــهــايــكــســتــب )شـــمـــال الــقــاهــرة(، 
جبرت هي وكــل النساء األخــريــات على خلع 

ُ
أ

كــل مــابــســهــن... لكي تــقــوم حــارســة امـــرأة من 
السجن بتفتيشهن في غرفة ببابني مفتوحني 

مشيرًا  املقبل،  حــزيــران  يونيو/  فــي  املنتظرة 
ل في أعداد 

ّ
إلى وجود تحّد أمام النظام يتمث

املـــصـــوتـــني عــلــى اســتــفــتــاء تــعــديــل الــدســتــور 
الحالي،  العام  الثاني من  النصف  املرجح في 
ــة بــالــنــســبــة لــشــرعــيــة  ــ ــك مـــن داللـ ــا يــمــثــلــه ذلــ ملـ
 
ّ
ــاد املــصــدر بــأن اســتــمــرار حــكــم الــســيــســي. وأفــ

التي  اإلحــبــاط  حالة  2018 كشفت  »رئاسيات 
ــريـــون، وانــــصــــراف قــطــاع  يــعــانــي مــنــهــا املـــصـ
عــريــض مــن املـــوالـــني عــن دعـــم الــنــظــام بسبب 
ــنــذر بإمكانية  ــات املــعــيــشــيــة، وهـــو مــا ُي ــ األزمـ
ــيـــاديـــن مـــن جــديــد،  عـــــودة الــجــمــاهــيــر إلــــى املـ
وُيــلــقــي بــتــبــعــاتــه عــلــى اســتــفــتــاء الـــدســـتـــور«، 
تصويت  إلــى  »يحتاج  السيسي   

ّ
أن موضحًا 

20 مليون شخص وأكثر لتدعيم أركان حكمه، 
ألن مشاركة عدد أقل من أولئك الذين صوتوا 

على دستور 2014 تعني املساس بشرعيته«.
وفــي الــســيــاق نفسه؛ تــحــدث مــصــدر حكومي 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــر بــمــجــلــس الـــــــوزراء لــــ آخــ
كاشفًا أن »قلق السيسي من الحراك الشعبي 
يازمه دائمًا، لذلك فهو يوليه اهتمامًا كبيرًا 
مــن نــاحــيــة الــعــمــل عــلــى إجــهــاض أي حــركــات 
ــاء الـــســـاحـــة من  ــ مـــعـــارضـــة فـــي مـــهـــدهـــا، وإخــ
ــاء الــســيــاســيــني الـــذيـــن يــمــكــن الـــرهـــان  ــمـ الـــزعـ
ــارض، وتـــوحـــيـــد  ــ ــعـ ــ عــلــيــهــم لـــقـــيـــادة حـــــــراك مـ
ــــذي يــعــتــبــره الــســيــســي  الــخــطــاب اإلعـــامـــي الـ
أن  ــبــــق  ســ والــــــــــذي  لـــلـــحـــشـــد،  األولــــــــــى  األداة 
ــوان«. وأضــاف  استخدمه فــي 2013 ضــد اإلخــ
أنـــه »بلغتنا فــي اآلونــــة األخـــيـــرة تــقــاريــر عن 
مــحــاولــة بــعــض الــعــنــاصــر الــشــابــة الــنــاشــطــة 
إعـــادة استنساخ تجربة صفحة  الــخــارج  فــي 
)كلنا خالد سعيد( إلثارة حنق املواطنني ضد 
الــنــظــام، وتــحــديــد بــعــض الــصــفــحــات مواعيد 
للخروج الشعبي، لكن هذه التقارير تؤكد أن 
قدرة العناصر الثائرة على التحرك تراجعت 
تلقاها  التي  املوجعة  الضربات  بسبب  كثيرًا 
اإلخوان املسلمون تحديدًا وتاشي هياكلهم 
تقريبًا، وكذلك بسبب عدم وجود أي تنسيق 
بــني الــتــيــارات املــعــارضــة فــي الــوقــت الــحــالــي، 
للفضاء  امــتــد  الــــذي  األمــنــي  للتضييق  نــظــرًا 
اإللكتروني بعدما كان يقتصر في عهد مبارك 

على أرض الواقع«.
لـــكـــن املــــصــــدر الـــحـــكـــومـــي ال يــخــفــي أن »قــلــق 
الــــنــــظــــام مــــن الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي هــــو الــســبــب 
الكامل  الحكومي  االنــتــقــال  ملــحــاولــة  الــرئــيــس 

ــرج مــديــر  ــ ملـــتـــظـــاهـــرات فــــي مـــــــــــــــارس/آذار، خــ
عبدالفتاح  الــلــواء  آنـــذاك  الحربية  املــخــابــرات 
واإلعامي،  الشعبي  الضغط  تحت  السيسي، 
لـــيـــؤكـــد الـــواقـــعـــة ويـــبـــررهـــا فــــي تــصــريــحــات 
بــصــفــتــه عــضــوًا فـــي املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــوات 
إجـــراء اختبارات  »تــم  إنــه  قــال فيها  املسلحة، 
عذرية لحماية الجيش من اتهامات محتملة 
باالغتصاب«؛ لكن بعدها ادعى عسكريون أن 

الكشوف كانت تصرفًا شخصيًا من الطبيب.

ضباط 8 إبريل
الح اســــم الــســيــســي فـــي األفـــــق ألول مــــرة مع 
العذرية«،  »كشوف  حــول  تصريحاته  صــدور 
إال أنه وبحسب ما أكدته املصادر العسكرية، 
فإنه كــان العقل املــدبــر للعديد مــن اإلجـــراءات 
الثورة  إبــان  العسكري  املجلس  اتخذها  التي 
قال  كما  العمليات،  تلك  أخطر  ومــن  وبعدها. 
»العربي الجديد«،  عضو سابق في املجلس لـ
كانت عملية »ضباط 8 إبريل« الذين نزلوا إلى 
ميدان التحرير، والتي كان السيسي صاحب 

فكرتها ومسؤواًل عن تنفيذها.
والـــشـــائـــع أن ضـــبـــاط 8 إبـــريـــل هـــم مــجــمــوعــة 
مــكــّونــة مــن 21 ضــابــطــًا فــي الـــقـــوات املسلحة 
املـــصـــريـــة، شــــاركــــوا فــــي تـــظـــاهـــرات جــمــعــة 8 
بــاســم  ُعـــرفـــت  والـــتـــي  إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2011، 

وهو ما يظهر بوضوح في تحذيرات الرئيس 
»الكارثية«  الــثــورة  تبعات  تكرار  من  املصري 
االستقرار في  االقتصاد وحالة  على معدالت 
الباد، مع ما يرافق هذه التحذيرات من موجة 
وال  والناشطني  املعارضني  تــطــاول  اعتقاالت 

سيما قبيل األحداث الهامة.
»شباب  منتدى  فعاليات  في  السيسي،  وقــال 
 »الــشــعــوب 

ّ
الــعــالــم« األخــيــر بــشــرم الــشــيــخ، إن

غير  الحكام   
ّ
أن بسبب  التغيير  إلــى  الساعية 

جيدين، ال تدرك الفراغ الذي سينتجه ويمأه 
األشــــــرار«، مــحــذرًا املــصــريــني مــن »الــشــعــارات 
املــعــســولــة الــتــي ستفضي بــهــم إلـــى الــضــيــاع، 
 
ّ
وتـــحـــمـــل الـــقـــســـوة واملـــــعـــــانـــــاة«، بــــدعــــوى أن

أبـــواب الجحيم  املــــدروس يفتح  الــتــحــّرك غير 
على الباد، ويدخلها في حالة من »االنتحار 
أكتوبر/  القومي«، على حّد تعبيره. وفي 11 
 »أحداث 

ّ
تشرين األول 2018، قال السيسي إن

2011 كانت عاجًا خاطئًا لتشخيص خاطئ، 
بلدهم  بــحــفــظ  مهتمني  املــصــريــون  كـــان  وإذا 
وحمايته، فعليهم إدراك الصورة الكلية للواقع 
ر السيسي 

ّ
ــبـــاد«.  كــذلــك حـــذ الـ الـــذي تعيشه 

أي تغييرات  تنفيذ  فــي  املصريني  مــن شـــروع 
السياسي قد  الفراغ   

ّ
أن غير مدروسة، بحجة 

 
ّ
أن الــبــاد، معتبرًا  الجحيم على  أبـــواب  يفتح 

»قــوة حشد الشباب، والــرأي العام في تغيير 

الــواقــع قــد تــخــرج عــن الــســيــطــرة، وتـــؤدي إلى 
ــراٍغ هــائــل ُيــســهــم فـــي تـــدافـــع الــقــوى  ــ ــــداث فـ إحـ
املحلية واألجنبية للتدخل في شؤون الدولة، 
لتتداعى مؤسساتها واحدة تلو األخرى، وفي 

مقدمتها مؤسسات الجيش واألمن«.
وجّدد السيسي هجومه على ثورة 25 يناير، 
 إياها سبب 

ً
في 29 يوليو/ تموز 2018، محما

فشل تطبيق منظومة التأمني الصحي، بعد ما 
خاطب املصريني بالقول: »الدول التي تنادون 
بنجاحها مثل اليابان وأميركا وبريطانيا، لم 
إلــى حالة من  تتعّرض في تاريخها املعاصر 
عدم االستقرار العميق كما حدث في مصر... 
وفــشــل مــشــروع الــتــأمــني الــصــحــي لــعــام 2009 
كان بسبب حالة عدم االستقرار التي شهدتها 
مصر فــي عــام 2011«. وأضـــاف السيسي، في 
 
ّ
مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، أن
»أي نظام لن ينجح في مصر إال باالستقرار 
واألمن، ولم تحقق دول مثل إنكلترا والواليات 
بتحقق  إال  الحالية،  العاجية  النظم  املتحدة 
االســـتـــقـــرار عــلــى مــــدار 70 عـــامـــًا«، مــســتــطــردًا 
ــاذا  بــالــقــول »انـــظـــروا إلـــى الــــدول األخـــــرى، ومـ
جنت من الحروب والحالة الثورية... ما فعلناه 
فــي الــســنــوات املــاضــيــة كــان مــحــاولــة للحفاظ 
ملا  انــزالقــهــا  ب 

ّ
لتجن وتثبيتها،  الــدولــة  عــلــى 

يحدث في الدول األخرى«. وقبل عام من اآلن، 
 »مصر لن 

ّ
قال السيسي في لهجة غاضبة إن

الحقيقي،  واإلنــجــاز  الــجــاد  بالعمل  إال  تبنى 
ولن تعود ملا كانت عليه قبل 7 سنوات )ثورة 
يــنــايــر(، ولــو أن أحـــدًا مــن قــوى الــشــّر فــّكــر في 
العبث بأمنها، سنطلب من املصريني تفويضًا 
ثانيًا التخاذ إجراءات أخرى ضّد أي شخص 
يعبث باستقرار الباد«، مستدركًا »من يريد 
ص مني أواًل، 

ّ
العبث في مصر ال بــّد أن يتخل

أنـــا، وحياة  ثمنه حياتي  اســتــقــرار مصر  ألن 
الجيش!«.

وفي خطابه بمناسبة ذكرى الثورة السادسة 
 السيسي 

ّ
في يناير/ كانون الثاني 2017، شن

: »أحداث 2011 
ً
هجومًا أيضًا على الثورة، قائا

استهدفت إيقاع الفرقة بني الشرطة والجيش 
من جهة، والشعب من جهة أخـــرى... وسببت 
ملصر آالمًا كبيرة، ألن الهدف منها كان تفريق 
وحدة املصريني«، مضيفًا »املصريون عندما 
خرجوا في 30 يونيو و3 يوليو 2013، تحدوا 

العالم كله، وتحملوا الكثير من املصاعب«.

ــــت الـــنـــاشـــطـــة أنـــــه »أثــــنــــاء  ــافـ ــ ونــــــافــــــذة«. وأضـ
هــــذا الــتــفــتــيــش كــــان جــنــديــان يــنــظــران داخـــل 
العاريات«.  الحجرة ويلتقطان صورًا للنساء 
كـــمـــا قـــالـــت الـــنـــاشـــطـــة ســـمـــيـــرة إبــــراهــــيــــم فــي 
قته منظمة »هيومن رايتس 

ّ
الذي وث الفيديو 

ووتــش«، إن لــواًء في الجيش قــال آلخــر، وهو 
املتظاهرات  مــن  وزمــيــاتــهــا  هــي  إليها  يشير 
دول  عارفينها،  إحنا  دي  »البنات  املعتقات 
ونخليهم  إحــنــا هنروحهم  تــظــاهــرات،  بــتــوع 
التحرير تاني، إحنا جايبنهم من  مينزلوش 
ممارسة  تهم  بتلفيق  كتهديد  دعــــارة«،  بيت 
ــهـــن. وبـــعـــد أن ذكــــــرت صــحــيــفــة  ــيـ الـــــدعـــــارة إلـ
»األهــــــرام« املــصــريــة يـــوم األربـــعـــاء 2 يــونــيــو/

رفيعًا،  عــســكــريــًا  مـــســـؤواًل  أن   ،2011 حـــزيـــران 
ــتـــه، نـــفـــى تــعــلــيــقــات عــن  لــــم تــكــشــف عــــن هـــويـ
عذرية  فحوص  بإجراء  املسلحة  القوات  قيام 

إلى العاصمة اإلدارية الجديدة، وبالتالي ترك 
مــن خلفها  يدير  بــأســوار  والتحصن  القاهرة 
السيسي ووزراؤه الجهاز اإلداري والعسكري 
 
ً
قائا واســتــطــرد  القضائي«.  وحتى  واألمــنــي 

ــــاس هـــو مــحــرك  إن »الــعــامــل األمـــنـــي فـــي األسـ
مشروع العاصمة اإلدارية، وخلفه يأتي جلب 
ــوال مــن املــســتــثــمــريــن بــالــداخــل والــخــارج  ــ األمـ
لشراء شيء أشبه بالهواء. هل هناك تحذيرات 
العاصمة؟ حتى  هــذه  فــي  التقوقع  مــن  أمنية 
الــقــرار  اآلن ال تــوجــد، بــل بالعكس إنــه يعتبر 
ــلــــى صـــاحـــيـــتـــه  ــعــــت عــ ــمــ الــــوحــــيــــد الـــــــــذي أجــ

املخابرات والشرطة والجيش«.
ــًا مــن  ــبـ ــريـ ــقـ ــلـــو خــــطــــاب لـــلـــســـيـــســـي تـ وال يـــخـ
ــن أو »الـــتـــلـــمـــيـــح« إلـــــى ثــــــورة 25  ــديـــث عــ الـــحـ
يــنــايــر ومــهــاجــمــتــهــا، بــاعــتــبــار أنـــهـــا ال تـــزال 
ثير مخاوفه، وتجعله هو ونظامه في حالة 

ُ
ت

استنفار دائمة تحسبًا ألي تحرك على األرض، 

»شعروا  ألنهم  والتطهير«،  املحاكمة  »جمعة 
بأن املجلس العسكري وخاصة املشير محمد 
حــســني طــنــطــاوي يــتــاعــب بــمــطــالــب الـــثـــورة، 
فــقــرروا  ومــاديــًا،  معنويًا  تصفيتها  ويتعّمد 
االنضمام إلى املتظاهرين في ميدان التحرير 
يوم 8 إبريل 2011«. لكن الحقيقة التي أكدها 
العملية  تلك  أن  إلــى  تشير  العسكري  املصدر 
كانت من تخطيط وتنفيذ املخابرات الحربية 
التسلل وسط  بهدف  السيسي  الــلــواء  بقيادة 
املــتــظــاهــريــن وإقـــنـــاعـــهـــم بــأنــهــم مــتــعــاطــفــون 
ــم الـــحـــصـــول مــنــهــم عــلــى مــعــلــومــات  مــعــهــم، ثـ
ــلــهــا إلــــى الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة، ومــحــاولــة 

ْ
ونــق

التأثير على قرارات املعتصمني في امليدان.

اختراق ائتالفات شباب الثورة
ــيـــادة  ــقـ ــارات الــــحــــربــــيــــة بـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـــت االسـ فـــطـ
الــســيــســي ووعــــي املــجــلــس الــعــســكــري بشكل 
الثورة  ائتاف شباب  عــام، بضرورة اختراق 
بتكثيف  املجلس  فــقــام  األولــــى،  اللحظة  منذ 
ــراءات الــتــواصــل مــع شــبــاب الــثــورة، وذلــك  إجــ
مـــن خـــال تــنــظــيــم الـــلـــقـــاءات الـــدوريـــة دائــمــًا، 
وكــان أولــهــا فــي بــدايــة شهر يونيو/حزيران 
2011 في لقاء ضم حوالي 153 ائتافًا ثوريًا 
في تشكيل  دوٌر  الحربية  لاستخبارات  كــان 
مــعــظــمــهــا مــــن أجـــــل ضـــــرب ائــــتــــاف الـــثـــورة 
األصــلــي. حــضــر ذلـــك الــلــقــاء نــحــو 1200 فــرد، 
»شباب الثورة« الذين  فيما أعلن 23 ائتافًا لـ
ثــورة 25 يناير، رفضها  إلــى  الــدعــوة  أطلقوا 
أواًل  الجيش، وطالبت  دعــوة للحوار وّجهها 
وقالت  لــلــثــوار.  العسكرية  املحاكمات  بــوقــف 
هذه االئتافات، التي تضم الحركات الشبابية 
الرئيسية التي شاركت في إطاق الثورة، في 
»فيسبوك«،  على  مواقعها  على  نشرته  بيان 
ظات على دعوة الجيش لها 

ّ
إن لها عدة تحف

الــــحــــوار. وقـــالـــت »ال نــســتــطــيــع أن نقبل  إلــــى 
أن يــكــون هـــذا الـــحـــوار فـــي ســيــاق مـــا يــحــدث 
مــن مــحــاكــمــات عــســكــريــة لــلــثــوار وتـــجـــاوزات 
حول  وااللــتــفــاف  العسكرية،  الشرطة  لجهاز 
الـــتـــجـــاوزات«. وأضـــاف  هـــذه  فــي  التحقيقات 
الحوار  هــذا  بــإجــراء  يقبلون  ال  أنهم  الشباب 
»فـــي ظــل قــوانــني تــجــّرم الــتــظــاهــر واإلضــــراب 
والتعبير  الــرأي  وحرية  السلمي  واالعتصام 
الصادر عن مجلسكم، وكذلك تجريم الحديث 

عن املجلس العسكري في اإلعام«.

خططت المؤسسة العسكرية بهدوء لضرب الثورة )العربي الجديد(

عبّر السيسي عن معاداته لـ25 يناير في خطاباته المختلفة )العربي الجديد(

أوامر من المجلس 
العسكري بالسماح 

للبلطجية بمهاجمة 
المتظاهرين

العامل األمني في األساس 
هو محرك مشروع 

العاصمة اإلدارية

لم تتأخر المؤسسة 
العسكرية في مصر إلعالن 

تأييدها ظاهريًا لمطالب 
الشعب خالل ثورة يناير، 

لكن األحداث على األرض 
دلت على دور مشبوه 

للجيش، الذي سعى 
الختراق ائتالفات شباب 

الثورة

حرص عبد الفتاح 
السيسي منذ أن اعتلى 

كرسي الحكم عقب 
انقالب عام 2013، على 
مهاجمة ثورة 25 يناير 
في مختلف المناسبات 
الرسمية، في انعكاس 
لخوفه الدائم من أي 

تحرك شعبي جديد
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العراق: إقرار الموازنة رغم الخالف
البصرة ـ براء الشمري

 2019 الجديــدة  املوازنــة  العراقــي  البرملــان  أقــّر 
)112 مليــار دوالر(،  بقيمــة 133 تريليــون دينــار 
وإيــرادات 88 مليــار دوالر، وبذلــك يرتفــع العجــز 
إلــى نحــو 23.5 مليــار دوالر، مقارنــة بنحــو 11 مليــار دوالر 
فــي موازنــة 2018.  وتــم إقــرار املوازنــة رغــم الخالفــات الحاّدة 
علــى العديــد مــن بنودها، إذ شــملت موازنة عام 2019 رواتب 
قــوات البيشــمركة الكرديــة، وهــي القــوة العســكرية فــي إقليــم 
كردســتان العراق )شــمال(، بعدما شــهدت الســنوات الســابقة 

خالفات حاّدة بني بغداد وإربيل على هذا التمويل.
وكان مشــروع قانــون املوازنــة الذي قدمتــه الحكومة العراقية 
يحتــوي علــى 52 مــاّدة، تم إلغاء ثالث منها وإضافة نحو 30 

ماّدة جديدة، وفقًا ملا ذكرته وكالة األنباء العراقية.
التــي القــت  الفقــرات مــن املوازنــة  البرملــان بعــض  واســتثنى 
اعتراضــات سياســية، كما قرر مجلــس النواب حذف الفقرات 

التي لم يتم التوصل لتوافقات بني الكتل بشأنها.
وقــال مصــدر برملانــي عراقــي لـ »العربي الجديــد«، إن مجلس 

النــواب الــذي اســتمر بجلســته حتــى ســاعة متأخــرة أول مــن 
أمــس، صــّوت باألغلبيــة علــى معظم ما جاء فــي موازنة العام 
الحالــي مــن فقــرات، مؤكــدًا أن البرملــان قرر تأجيــل التصويت 

على الفقرة الرابعة عشرة من املوازنة حتى إشعار آخر.
تســببت  التــي  املوازنــة  فــي  عشــرة  الرابعــة  الفقــرة  وتنــّص 
بخالفــات سياســية، علــى منــح املحافظــات غيــر املنتظمة في 
إقليــم حــق التوســع فــي فتــح باب االســتثمار، علــى أال يترتب 
علــى ذلــك أعبــاء ماليــة علــى خزينــة الدولــة، شــرط أن تــؤول 
املســتفيدة،  للجهــات  االســتثمار  إيــرادات  مــن   %30 نســبة 

والباقي يذهب لخزينة الحكومة املركزية.
وأشار املصدر البرملاني الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن رفض 
التصويت على هذه الفقرة جاء اســتجابة العتراض تحالف 
ســائرون املدعــوم مــن زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر 
النقاشــات  إلــى اســتمرار  الفقــرة باملوازنــة، الفتــًا  علــى هــذه 
البرملانيــة مــن أجــل حســم النقــاط الخالفية املتعلقــة بموازنة 

عام 2019.
وأضــاف: »بعــد جدل كبير نشــب بني أعضــاء بالبرملان، جرى 
االتفــاق علــى حــذف عــدد مــن املــواّد الخالفيــة األخــرى التــي 

وردت باملوازنة«. وأعلن تحالف ســائرون )ويمثل أكبر كيان 
سياســي برملانــي مــن حيــث عــدد املقاعــد( أول مــن أمــس، عدم 

رضاه عن بعض فقرات املوازنة.
وقال رئيس التحالف حسن العاقولي، خالل مؤتمر صحافي 
عقده في بغداد، إن تحالفه ســيطلب من رئيس الوزراء عادل 
عبد املهدي إلغاء الفقرة الرابعة عشرة من املوازنة، موضحًا 
أن »هــذه الفقــرة تتعلــق بإجراءات االســتثمار فــي املحافظات 
توقعــات  علــى  بنــاًء   2019 موازنــة  واحتســبت  العراقيــة«. 
بتصديــر 3.88 ماليــني برميــل نفــط يوميــًا، مــن ضمنهــا ربــع 
مليــون برميــل مصــدر مــن إقليــم كردســتان، بســعر يبلــغ 56 

دوالرًا للبرميل، ارتفاعًا من 46 دوالرًا في موازنة 2018.
مــن جهتــه، أكــد رئيــس الســن في اللجنــة املالية أحمــد صفار، 
فــي مؤتمــر صحافــي أمــس، أن أهــم فقــرة فــي موازنــة 2019، 
هــي إيقــاف االقتــراض الخارجــي. شــارك فــي التصويــت 287 
نائبــًا مــن أصــل 329، مــن دون أن يوضــح بيــان البرملــان أعداد 
أقــّر  العــراق،  وكان  لهــا.  والرافضــني  للميزانيــة  املصوتــني 
موازنــة 2018 بقيمــة إجماليــة 77.5 مليــار دوالر، وعجــز بلــغ 

11 مليار دوالر.

الجزائر ـ العربي الجديد

قالــت وزارة املاليــة الجزائريــة أمــس، إن اقتصــاد البــالد 
فــي  باملئــة   1.4 مــن  ارتفاعــًا  فــي 2018  باملئــة   2.3 نمــا 
الســنة الســابقة، وهــو مــا يقــل عن التوقعــات الحكومية 
لنمــّو أربعــة باملئــة. وأضافت الوزارة أن متوســط ســعر 
صــادرات الجزائــر مــن النفــط بلــغ العــام املاضــي 72.43 

دوالرًا للبرميل مقابل 52.71 دوالرًا في 2017.
النقــد  لصنــدوق  أخيــرًا  صــدر  الــذي  التقريــر  وتوقــع 
الدولي، أن تصل نســبة نمّو االقتصاد الجزائري للعام 
الجــاري 2019 إلــى 2.3%، وإلــى 1.8% فــي العــام املقبــل 

2020. ورفعــت الجزائــر البلــد العضو فــي منظمة الدول 
املصــدرة للنفــط )أوبــك(، اإلنفــاق الحكومــي فــي 2018 
بنسبة 25 باملئة بعد خفض بنسبة 14 باملئة في 2017. 
وتواجــه الجزائــر صعوبــات فــي تطويــر قطــاع النفــط 
والغــاز، الــذي نمــا أربعــة باملئــة العــام املاضــي، ارتفاعــًا 

من 2.2 باملئة في 2017 وفقًا لبيانات الوزارة.
وحســب وكالــة األنبــاء الجزائريــة الرســمية، أمــس، أكــد 
مكتب »أكسفرد بيزنيس لألعمال« في تقريره السنوي 
تنويــع  تســريع  ينبغــي  أنــه  الجزائــر،  حــول  األخيــر 
اقتصادها ملواجهة سياق اقتصادي عاملي متقلب، وال 
ســيما الخاص بعدم اســتقرار الســوق النفطية. ويشــير 

التقريــر إلــى أن »تقلبــات أســعار النفــط التــي لوحظــت 
الصعبــة  العملــة  احتياطــات  وانخفــاض   ،2018 خــالل 
للجزائــر، تجعــل مــن هــذا التنويــع أمــرًا ال مفــر منه على 
أكثــر مــن  صعيــد، ألجل ضمان اســتقرار نمّو االقتصاد 

على املديني القصير والطويل«.
تــآكل احتياطــات  اســتمرار  وأكــدت توقعــات حكوميــة 
الصــرف بالعملــة الصعبــة خــالل عــام 2019، لتتدحــرج 
إلــى 79.7 مليــار دوالر، ثــم 76 مليــار دوالر في 2020، ثم 
إلــى 33.8 نهايــة 2021. وحســب بيانــات رســمية، فقــدت 
الســنوات  خــالل  احتياطهــا  نصــف  مــن  أكثــر  الجزائــر 
الخمــس املاضيــة، إذ بلــغ نحو 194.01 مليار دوالر عام 

نهايــة  دوالر  مليــار   82.12 نحــو  إلــى  ليتهــاوى   2013
نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

ونــّوه تقريــر »أكســفرد بيزنيــس لألعمــال« إلــى اتجــاه 
التــي  الصــني  ومنهــم  جــدد،  شــركاء  نحــو  الجزائــر 
انضمت الجزائر إلى مبادرتها الحزام وطريق الحرير، 
باإلضافة إلى تركيا التي من شأنها السماح بتعويض 

ركود االستثمارات املنجزة من  طرف األوروبيني.
وفــي قطــاع الطاقــة، ســلط التقرير الضوء على مســاعي 
تطويــر مجمــع ســوناطراك النفطــي الــذي أطلــق، خــالل 
ســنة 2018، اســتراتيجيته الجديــدة املدعمــة بمخطــط 

استثماري قيمته 55 مليار دوالر حتى عام 2030.

نمّو أقل من المتوقع في الجزائر

زيادات 
كبيرة ألجور 

البريطانيين

شــركات  مســح  أكــد 
العمــل  أربــاب  أن  أمــس، 
منحــوا  البريطانيــني 
زيــادات  أكبــر  موظفيهــم 
عشــر  فــي  األجــور  فــي 
 2019 أوائــل  ســنوات 
علــى  جديــد  مؤشــر  فــي 
بالــغ  البطالــة  معــدل  أن 
باملعاييــر  االنخفــاض 
فــي  بــدأ  التاريخيــة 
نمــو  وتيــرة  تســريع 

األجور.
أوليــة  ألرقــام  ووفقــا 
جمعتها »اكسبرت اتش.
آر« لبيانات األجور، فقد 
ســجلت اتفاقــات األجــور 
هــذا  املبرمــة  الســنوية 
الشهر متوسطا بلغ 2.8 
باملئة مقارنة مع زيادات 
بنســبة اثنــني باملئــة فــي 
األول  كانــون  ديســمبر/ 

املاضي.
وأظهرت بيانات رسمية 
الثالثاء املاضي أن أجور 
بأســرع  نمــت  العمــال 
وتيــرة لهــا فــي أكثــر مــن 
وبنســبة  ســنوات  عشــر 
بمــا  باملئــة،   3.4 بلغــت 
مؤشــرات  مــع  يتناقــض 
حــدوث  علــى  أخــرى 
قبــل  اقتصــادي  تباطــؤ 
مــن  بريطانيــا  خــروج 
األوروبــي،  االتحــاد 
اســتقرار  مــع  وذلــك 
عنــد  البطالــة  معــدل 
منــذ  لــه  مســتوى  أدنــى 

منتصف السبعينيات.

تمويل فرنسي للطاقة الفلسطينية
ملحم،  ظافر  الفلسطينية،  الطاقة  سلطة  رئيس  قال 
مليون   25 خصصت  الفرنسية  التنمية  وكالة  إن  أمس، 
القاهرة  بنكي  لألفراد والمؤسسات عبر  يورو كقروض 
الطاقة  مجال  في  مشاريع  لتمويل  وفلسطين  عمان 

المتجددة.

الحصار يعّزز اقتصاد قطر
أتاح  بالده  المفروض على  الحصار  إن  قال وزير قطري 
أكثر  من  كواحد  الرائدة  مكانتها  لترسيخ  الفرصة  لها 
المنطقة.  في  وتنافسية  وتنوعا  قوة  االقتصادات 
القطري  والصناعة  التجارة  لوزير  كلمة  في  ذلك  جاء 

جلسة  في  أمس،  من  أول  الكواري،  أحمد  بن  علي 
ضمن المنتدى االقتصادي العالمي »دافوس«، بحسب 
سويسرا،  في  المنتدى  ويعقد  القطرية.  األنباء  وكالة 
الجاري.  الثاني  كانون  يناير/   25 إلى   22 من  الفترة  خالل 
ملحوظا  نموا  شهدت  الخارجية  التجارة  أن  إلى  وأشار 

بنسبة 16 ٪ خالل 2017.

خسارة فصلية مفاجئة لـ »هيونداي«
السوق  الجنوبية  الكورية  موتور  »هيونداي«  فاجأت 
 2011 منذ  صافية  فصلية  خسائر  أولى  بتكبدها  أمس، 
في  سياراتها  لمبيعات  حاد  تراجع  ظل  في  األقل  على 
الصين التي تعد سوقا رئيسية لها. وتشهد »هيونداي«، 

والتي كانت مع شقيقتها »كيا موتورز« ثالث أكبر صانع 
مع  اإلنتاجية  الطاقة  في  فوائض  الصين،  في  سيارات 
بالصين  المستهدفة  المبيعات  تحقيق  في  إخفاقها 
في 2018، إذ لم تبلغ إال نصف قدرتها اإلنتاجية اإلجمالية.

ارتفاع مخزونات النفط األميركية
أظهرت بيانات من معهد البترول األميركي أن مخزونات 
زيادة حادة  المتحدة سجلت  الواليات  الخام في  النفط 
اإلنتاج.  تكرير  مصافي  خفض  مع  الماضي،  األسبوع 
 6.6 بمقدار  زادت  الخام  مخزونات  إن  المعهد  وقال 
ماليين برميل في األسبوع المنتهي في 18 يناير/ كانون 

الثاني لتصل إلى 443.6 مليون برميل. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

في يناير/ كانون الثاني 2011، 
خرج ماليني املصريني للشوارع 

باحثني عن العيش والحرية والعدالة 
االجتماعية، وإذا بهم وبعد 8 

سنوات ال يجدون سوى الفقر 
والذل والغالء واالرتفاعات القياسية 

في األسعار وزيادة الفوارق 
االجتماعية وتآكل الطبقة املتوسطة، 
وبات حلم ماليني األسر هو الستر، 
وكأن ثورة ما قامت، وكأن املاليني 

الذين خرجوا للشوارع قبل 8 
سنوات لم يدركوا حجم الكابوس 

الذي سيحل بهم.
في ثورة 25 يناير كان حلم 

املصريني هو اقتالع نظام ظل 
جاثمًا فوق صدورهم 30 عاما 

نشر خاللها الفقر واملرض والبطالة 
والفساد وسيطرة رجال األعمال 

على السلطة، سنوات شهدت 
إغراق األسر في مشاكل معيشية 

متواصلة، كما شهدت تصدير 
الغاز املصري إلسرائيل.

بعد 8 سنوات من ثورتهم، وجد 
املصريون أنفسهم غارقني في 

أزمات اقتصادية ومعيشية حادة 
ومستويات تاريخية من الديون، 
ومدخرات تتآكل يوما بعد يوم، 
وعملة تنهار، وضرائب ال ترحم 

حتى املوظفني الحكوميني، وجدوا 
صفقات سرية للتنازل عن ثروات 

البالد، عن الحصة التاريخية 
من مياه النيل، وحقول الغاز في 
البحر املتوسط. وفي الوقت الذي 
أغرق فيه نظام مبارك املصريني 

في مشروعات وهمية كبرى كان 
مصيرها الفشل مثل مشروع 

توشكى، وجد املصريون أنفسهم 
وبعد سنوات من الثورة أمام 

مشروعات تستنزف ما تبقى ما 
تبقى من موارد مثل تفريعة قناة 

السويس والعاصمة اإلدارية.
تخيل لو أن ثورة 25 يناير نجحت 

وواصلت مسيرتها، هل كان 
املصريون سيغرقون في األزمات 

االقتصادية كما يحدث حاليا؟ 
بالطبع ال، فقطاعات السياحة 

والصادرات وتحويالت املغتربني 
والتي زادت إيراداتها بقوة عقب 

ثورة 25 يناير كانت كفيلة 
بمساندة االقتصاد والعملة املحلية 

وتغيير حياة املصريني لألفضل. 
كما أن سد باب التهرب الضريبي 
والجمركي والفساد واالحتكارات 

واستيالء رجال األعمال على 
أراضي الدولة، كانت كفيلة بسد 
بند عجز املوازنة، وإيرادات قناة 

السويس كانت كفيلة بسداد 
أقساط الديون الخارجية. 

لكن هل فقد املصريون األمل في 
التغيير، هل ماتت ثورة 25 يناير 

كما يخططون لذلك؟
رغم خطة التشويه املتعمدة لثورة 

25 يناير واملمارسات العنيفة ضد 
رموزها، تظل أفكارها حاضرة في 

قلوب وأذهان ماليني املصريني، 
ويظل جيل الثورة هو ذاك الشباب 

الواعي بحقوقه مهما سعوا 
لتغييبه وتغريبه وإقناعه بأن العدو 
اإلسرائيلي هو الصديق وأن جاره 

صديق عمره الذي لم ير منه إال كل 
خير هو إرهابي يستحق القتل، 

وسالم على شباب ال يزال يتمسك 
بمبادئ ثورة 25 يناير ويرفض 

الفساد والقمع واالستبداد والفشل.
ولساها ثورة.

»لساها ثورة
25 يناير«

الجمعة 25  يناير/ كانون الثاني 2019 م  19  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1607  السنة الخامسة
Friday 25 January 2019

حذف الديباجة وإلغاء العدالة االنتقالية

طمس 25 يناير 
من الدستور

الحرية ضائعة بين السجن والمنفى

مالحقة معسكر »25ــ30«

يرجح إجراء االستفتاء 
على تعديالت الدستور 

بعد منتصف 2019

القاهرة ـ العربي الجديد

بــات فــي حكــم املؤكــد طمــس ثــورة 
 2011 الثانــي  كانــون  ينايــر/   25
املصــري  الدســتور  تعديــالت  مــن 
املرتقبــة، وعــدم اإلشــارة إليهــا مــن قريــب أو 
 عــن 

ً
بعيــد فــي الدســتور أو ديباجتــه، فضــال

إلغــاء املــادة الخاصــة بإقــرار تشــريع للعدالــة 
االنتقاليــة يكفــل كشــف الحقيقــة واملحاســبة، 
وحــذف  الوطنيــة،  املصالحــة  أطــر  واقتــراح 
الصحــة  لقطاعــات  الدســتورية  املخصصــات 
والتعليــم والبحــث العلمــي، واملحددة بنســبة 

10 في املائة من الناتج اإلجمالي للدولة.
وحســب مصــادر نيابيــة متطابقــة، فــإن هناك 
اتجاهــًا لإلشــارة فقط إلــى أحداث 30 يونيو/ 
حزيــران 2013، بوصفهــا مؤسســة للمرحلــة 
االنتقاليــة التــي شــهدت وضع دســتور جديد 
للبــالد، مرجحــة النــص علــى إنشــاء مجلــس 
»حمايــة الدولــة وأهــداف الثــورة« فــي تعديــل 
خمــس  مدتــه  انتقالــي  كمجلــس  الدســتور، 
ســنوات، يبــدأ مــع انتهــاء واليــة الرئيــس عبد 
الفتــاح السيســي، وتحــت رئاســته، باعتبــاره 
مطلق بيان 3 يوليو/ تموز )بيان االنقالب(.

ومــع انعقــاد مجلــس النــواب الحالــي فــي 10 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2016، رفــض البرملاني 
املقرب من دائرة السيســي، مرتضى منصور، 
عــدم  بدعــوى  الدســتور  احتــرام  علــى  القســم 
اعترافــه بثــورة 25 ينايــر، مضيفــًا إلــى القســم 
كلمــة »مــواد الدســتور« بــداًل مــن »الدســتور«، 
لرفضــه اإلقــرار بثــورة املصريــني فــي ديباجــة 
علــى  الدســتور  ديباجــة  وأصــّرت  الدســتور. 

وكان وزير الشــؤون النيابية الســابق، مجدي 
العدالــة  »قانــون  بــأن  صــرح  قــد  العجاتــي، 
، ألنــه ال بــد أن 

ً
االنتقاليــة شــائك وليــس ســهال

ضير، 
ُ
ُيحدد: ماذا حدث، ومن املسؤول، ومن أ

طــر للمصالحة 
ُ
وكيفيــة جبــر الضــرر، وطرح أ

الوطنيــة«. ولفــت يومهــا إلــى أن »اإلشــكالية 
تتمثل في كيفية التصالح مع من تلوثت يده 
بالدمــاء، فــي ظــل تشــابك األطــراف، خصوصًا 
عقــب أحــداث 30 يونيــو 2013«. وكان رئيــس 

فــي  والقيــادي  البرملــان،  فــي  اإلعــالم  لجنــة 
ائتــالف األغلبيــة )دعــم مصــر(، أســامة هيكل، 
قــال  عندمــا  واضحــًا   ،2017 أيــار  مايــو/  فــي 
يرفضــون وضــع  االئتــالف  أعضــاء  إن جمــع 
قانــون للعدالــة االنتقاليــة، ألنــه يعنــي إنجــاز 

مصالحة وطنية مع جماعة اإلخوان.
صــالح  البرملــان،  باســم  املتحــدث  أكــد  كذلــك 
الثانــي  كانــون  ينايــر/   21 فــي  اللــه،  حســب 
ليــس  االنتقاليــة  العدالــة  »قانــون  أن   ،2018
ملجلــس  التشــريعية  األجنــدة  أولويــات  مــن 
النــواب«، بحجــة أن املجتمــع املصــري يرفــض 

املصالحة مع جماعة اإلخوان.
وطالــب الصحافــي املقــرب مــن النظــام، ياســر 
رزق، فــي مقــال نشــر أواخــر شــهر ديســمبر/ 
فــي  األغلبيــة  ائتــالف  املاضــي،  األول  كانــون 
البرملــان بتشــكيل مجموعــة عمــل متخصصة 
مــن النــواب، »إلجــراء دراســة لفلســفة التعديل 

الدســتوري الواجــب إجــراؤه فــي هــذه الــدورة 
تعديلهــا  الــالزم  املــواد  وتحديــد  البرملانيــة، 
ضــرورة  وجــود  رزق  وادعــى  إلغاؤهــا«.  أو 
الواحــدة  الرئاســية  املــدة  زيــادة ســنوات  فــي 
إلــى 6 ســنوات، كنــص انتقالــي يســري علــى 
الرؤســاء  علــى  يســري  وال  وحــده،  السيســي 
القادمــني. وفــي حال عدم تمديد الوالية ألكثر 
مــن مدتــني، يتشــكل مجلــس »حمايــة الدولــة« 
برئاســة السيســي بعد انتهاء واليته، على أن 
يضم في عضويته الرئيسني السابق والتالي 
عليــه، ورؤســاء البرملــان والحكومــة واملحكمة 

الدستورية والجيش واالستخبارات.
ووفقــًا ملصــادر برملانيــة مطلعــة، مــن املرجــح 
تعديــالت  علــى  الشــعبي  االســتفتاء  إجــراء 
الدستور في النصف الثاني من العام الحالي، 
كــون مجلــس النــواب سيســتغرق قرابــة ثالثة 

أشهر إلقرارها منذ تاريخ طرحها املرتقب.
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ثمانــي  بعــد  الحريــة،  عــن  الســؤال  يفتــح 
ســنوات علــى ثــورة 25 ينايــر فــي مصــر، 
للثــوار،  رئيســيًا  مطلبــًا  كانــت  والتــي 
جراحــًا كثيــرة لــم تندمل بعــد، وقد أجابت 
عنه منظمات دولية ومحلية متعددة، في 
مــن  الكثيــر  يقبــع  اليــوم  تقاريــر متكــررة. 
يعيشــون  أو  الســجون  فــي  الثــورة  رمــوز 
فــي الخــارج، فيمــا اقتصــر نشــاط آخريــن 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، بينمــا 
تعتقــد قلــة منهــم أن الثورة ال تزال أمامها 
فرصــة. فعلــى ســبيل املثــال، ُســجن املــدون 
عالء عبد الفتاح عام 2015 لخمســة أعوام 
بعــد محاكمتــه التهامــه بتنظيــم تظاهــرة 
البارزيــن  النشــطاء  ومــن   .2013 عــام 
الســجن حاليــًا،  فــي  اآلخريــن املوجوديــن 
فــي  بــارزًا  دورًا  أدى  الــذي  دومــة،  أحمــد 
ثــورة 2011. وصــدر حكــم بالســجن املؤبــد 
15 عامــًا علــى دومــة بتهــم إثــارة الشــغب 
والتحريــض علــى العنــف والهجــوم علــى 

قوات األمن.
وقبل أســبوع واحد من الذكرى الخامســة 
املصــري  النــواب  مجلــس  وافــق  للثــورة، 
ه الرئيس االنتقالي عدلي 

ّ
على قانون ســن

ر التظاهر 
ّ
منصور نهاية عام 2013، يحظ

الحصــول علــى موافقــة مســبقة  مــن دون 
مــن وزارة الداخليــة، مــع تشــديد العقوبــة 
علــى املخالفــني. وبمقتضــى هــذا القانــون 
جــرى احتجــاز املئــات مــن شــباب جماعــة 
وحــركات  وقــوى  املســلمني«  »اإلخــوان 
مئــات  علــى  وصــدرت  عديــدة،  شــبابية 
يزيــد  بعضهــا  بالســجن،  أحــكام  آخريــن 

علــى عشــر ســنوات. كمــا تــم القبــض علــى 
الســابق  املصــري  الجيــش  أركان  رئيــس 
ســامي عنــان بعــد إعالنــه ترشــيح نفســه 
لالنتخابــات الرئاســية، وانســحب آخرون 
لشــعورهم بانعــدام الحياديــة مثــل خالــد 
كمــا  الســابق.  الرئاســي  املرشــح  علــي، 

تتعرض ثورة يناير لتشــويه مســتمر من 
جانب إعالميني تابعني للسلطة حاليًا.

وضــع الحريــات والصحافة بشــكل خاص 
رصدته منظمة »هيومن رايتس ووتش«، 
التــي أشــارت فــي تقريــر صــادر عنهــا عــام 
2017 إلــى قيــام الحكومــة املصرية بوضع 
نيــوز  و»دايلــي  »البورصــة«  صحيفتــي 
»مصــر  وموقعــي  تني 

ّ
املســتقل إيجبــت« 

اإلخباريــني  بورتــال«  و»كايــرو  العربيــة« 
املســتقلني على قوائم الكيانات اإلرهابية. 
املنافــذ  أمــوال  تجميــد  إلــى  هــذا  وأدى 
صحيفــة  إلدارة  وإخضاعهــا  املذكــورة 
مايــو/ وفــي  الحكوميــة.  اليــوم«  »أخبــار 
الحكومــة 21 موقعــًا  أيــار 2017، حجبــت 
إخباريــة.  ومنافــذ  سياســية  ملجموعــات 
عــدد  كان  األول  أكتوبر/تشــرين  وحتــى 
مــن  أكثــر  بلــغ  قــد  املحجوبــة  املواقــع 
ملنظمــات  مواقــع  بينهــا  موقعــًا،   425
رايتــس ووتــش«  مثــل »هيومــن  حقوقيــة 
قــوات  وقامــت  حــدود«.  بــال  و»مراســلون 
األمــن بالقبــض علــى النشــطاء اســتباقيًا، 
ســبيل  وعلــى  متوقعــة.  تظاهــرات  قبــل 
 ،2017 إبريل/نيســان  بدايــة  فــي  املثــال، 
أوقف األمن 190 ناشــطًا سياسيًا، أغلبهم 
املوافقــة  قبيــل  منزليــة،  مداهمــات  فــي 
يونيو/حزيــران  أواســط  فــي  البرملانيــة 
بضــم  للجــدل  مثيــر  حكومــي  قــرار  علــى 
البحــر  فــي  وصنافيــر  تيــران  جزيرتــي 

األحمر إلى السعودية.
كما أشار تقرير »هيومن رايتس ووتش« 
عبدالفتــاح  الرئيــس  حكومــة  أن  إلــى 
املطلــق  رفضهــا  فــي  اســتمرت  السيســي 
ألي معارضــة، فشــّرعت قوانــني قمعيــة، ال 
ســيما قانــون الجمعيــات األهليــة الذي قد 
مــات املســتقلة، وأعادت 

ّ
يقضــي علــى املنظ

شــبه  اســتمرار  ظــل  فــي  الطــوارئ،  حالــة 
مطلــق لإلفــالت من العقاب على انتهاكات 
قــوات األمــن، بدعــوى مكافحــة »اإلرهاب«. 
وأوضــح التقريــر أن قــوات األمــن قبضــت 
واســتهدفت  املعارضــني،  مئــات  علــى 
املســلمني«  »اإلخــوان  جماعــة  باألســاس 
املحظورة، وماَرس »جهاز األمن الوطني« 
االحتجــاز  الداخليــة  لــوزارة  التابــع 
بحــق  والتعذيــب  واإلخفــاء  التعســفي 
يبــدو  ملــا  كثيــرة  حــاالت  وهنــاك  األفــراد. 
أنهــا أعمــال إعــدام خــارج نطــاق القضــاء. 
علــى  إعالميــًا  حظــرًا  الحكومــة  وفرضــت 
اإلرهــاب  بمكافحــة  الخاصــة  عملياتهــا 
»واليــة  تنظيــم  وقــام  ســيناء،  شــمال  فــي 
وقــوات  املدنيــني  باســتهداف  ســيناء«، 

األمن، حسب التقرير.
املصريــة  »املفوضيــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
مجموعــة  وهــي  والحريــات«،  للحقــوق 
أغســطس/ أواســط  حتــى  إنــه  مســتقلة، 
قســرًا  اختفــوا  قــد  شــخصًا   378 كان  آب، 
على مدار األشــهر الـ12 الســابقة، وكان 87 
شــخصًا علــى األقــل مــا زالــوا مختفني. وال 
تشــمل هــذه األعــداد من ُوجــدوا قتلى بعد 

االختفاء.
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املشــاركة  التيــارات  مــن  للعديــد  يشــفع  لــم 
 ،2011 الثانــي  كانــون  ينايــر/   25 ثــورة  فــي 
وقوفهــا إلى جوار ســلطة االنقــالب عام 2013، 
التــي ســالت فيهــا دمــاء  للمجــازر  وتأييدهــا 
إذ  األمــن،  برصــاص  الشــوارع  فــي  املصريــني 
لــم تفلــح سياســة »املعارضــة الناعمــة« التــي 
اتبعتهــا هــذه التيارات مــع نظام الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي، كونــه زّج برمــوز مــا ُيعــرف 
والحــق  الســجون،  فــي   »30  –  25 »معســكر  بـ

الكثير منهم.
رمــوز  االنقــالب  ســلطة  اعتقــاالت  وطاولــت 
أن  فــي وقــت مبكــر، بعــد  »معســكر 25 – 30« 
ألقــت قــوات األمــن القبــض علــى العشــرات مــن 
الناشــطني غيــر املنتمني للتيارات اإلســالمية، 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، إثر تنظيم 
وقفــة احتجاجيــة ضــّد لجنــة إعــداد الدســتور 
مــادة  إلقــرار  رفضــًا  الشــورى،  مجلــس  أمــام 
تســمح بمحاكمــة املدنيــني عســكريًا، فــي أول 
تطبيــق لقانــون »تنظيــم حق التظاهــر«، الذي 
عدلــي  الســابق  املؤقــت  الرئيــس  أصــدره  كان 

منصور.
ووصل التصعيد ضّد هذا املعسكر إلى ذروته 
بالتزامن مع إعالن رفضه اتفاقية تنازل مصر 
عــن جزيرتــي »تيــران وصنافيــر« للســعودية 
عليــه  رّد  مــا  وهــو  و2017،   2016 عامــي  بــني 
نظــام السيســي بحملــة اعتقــاالت شرســة بــني 
صفــوف التيــارات »املدنيــة«، رافقتهــا هجمــة 
إعالميــة تتهــم »معســكر 25 – 30« بالتحالــف 

مع جماعة »اإلخوان املسلمني«.
وبالتزامــن مــع إجــراء االنتخابــات الرئاســية 
»الصوريــة« مطلع العام املاضي، باشــر نظام 
معارضيــه  ملالحقــة  كبيــرة  حملــة  السيســي 
مــن مختلــف التيــارات السياســية. وقــد بــدأت 
املرشــحني  وســجن  بمالحقــة  الحملــة  هــذه 
املحتملــني للرئاســة، علــى غــرار رئيــس أركان 
عنــان،  ســامي  الفريــق  الســابق،  الجيــش 

ومعاونه املستشــار هشــام جنينة، ثّم انتقلت 
االنتخابــات  مقاطعــة  دعــاة  إلــى  الحملــة 
 أبرزهــم رئيــس حزب »مصر 

ّ
الرئاســية، ولعــل

ونائبــه  الفتــوح،  أبــو  املنعــم  عبــد  القويــة«، 
محمد القصاص.

وشــملت االعتقــاالت فــي وقــت الحــق منّســق 
لجنة الشباب السابق في الحملة االنتخابية 
والقيــادي  العظيــم،  عبــد  حــازم  للسيســي، 
الســابق فــي »ائتــالف شــباب الثــورة«، شــادي 
الخارجيــة  وزيــر  ومســاعد  حــرب،  الغزالــي 
مــن  وغيرهــم  مــرزوق،  معصــوم  األســبق، 
الداعــم  املعســكر  فــي  البارزيــن  السياســيني 

لعزل الرئيس محمد مرسي.
وأخيــرًا، أحــال النائــب العــام، املستشــار نبيــل 
صادق، بالغًا يتهم املرشــح الرئاســي السابق 
كاذبــة،  أخبــار  »نشــر  بـ صباحــي،  حمديــن 
والتحريــض ضــد الدولــة املصريــة، واإلســاءة 
العليــا  الدولــة  أمــن  نيابــة  إلــى  إليهــا...«، 
للفحــص، وهــو مــا يمّهــد الســتدعائه لــإلدالء 
علــى  احتياطيــًا  حجــزه  وإمكانيــة  بأقوالــه، 
ذمة التحقيق، على الرغم من كونه  أحد أبرز 
ــري االنقــالب، وكان قد رفض االســتجابة 

ّ
منظ

مــن  باالنســحاب  السياســية  القــوى  ملطالــب 
وعــدم   ،2014 عــام  فــي  الرئاســة  انتخابــات 
لعــب دور »الكومبــارس«، علــى اعتبار أن هذه 
االنتخابات »مسرحية هزلية«. غير أنه انتقل 
إلــى يســار الســلطة مــع مــرور الوقــت، وأعلــن 
العامــة  الشــخصيات  مــن  مجموعــة  ضمــن 
واملعارضــة رفضهــم مســاعي النظــام لتعديــل 
الدستور، بغرض تمديد والية السيسي التي 

تنتهي عام 2022.
فــي مــوازاة ذلــك، يواجــه العديــد مــن أعضــاء 
تكتــل »25 – 30« فــي البرملــان شــبح إســقاط 
هيثــم  النائــب  مقدمتهــم  وفــي  عضويتهــم، 
الحريــري«. فــي إطــار مواصلــة اســتهداف هذا 
التكتــل، انتشــر أخيــرًا مقطــع فيديــو إباحــي 
خالــد  املخــرج  البرملانــي،  التكتــل  لعضــو 
يوسف، عّبر فيه عن رفضه تعديل الدستور.

اعتقلت   ،2017 مــايــو/أيــار  فــي 
بدر  حنان  الناشطة  األمــن  قــوات 
تأسيس  فــي  المشاركة  الــديــن، 
قسريًا«،  المختفين  أسر  »رابطة 
بـ»االنضمام  النيابة  واتهمتها 
وتحّفظت  محظور«  لتنظيم 
االحتياطي.  الحبس  في  عليها 
كما تم احتجاز المحامي إبراهيم 
تأسيس  فــي  المشارك  متولي، 
سبتمبر/ فــي  نفسها،  الرابطة 
أن  قبل  نفسه،  العام  من  أيلول 
أخبار  بـــ»تــرويــج  النيابة  تتهمه 
قسريًا،  المختفين  حول  كاذبة« 
ــح جــهــات  ــصــال ــتــجــســس ل ــال وب

أجنبية.

استهداف »رابطة 
المختفين قسريًا«

مــع  إلــى جنــب  ينايــر جنبــًا  ثــورة 25  وضــع 
 أنهمــا 

ً
أحــداث 30 يونيــو/ حزيــران، معتبــرة

امتــداد للمســيرة الثوريــة الوطنيــة، وتوكيــد 
للعروة الوثقى بني الشــعب وجيشــه الوطني، 
وحــدث فريــد بــني الثــورات الكبــرى فــي تاريخ 
الشــعبية  املشــاركة  خــالل  مــن  اإلنســانية، 
بكثافــة قــدرت بعشــرات املاليــني، وبــدور بــارز 
وبتجــاوز  مشــرق،  ملســتقبل  متطلــع  لشــباب 
الجماهيــر للطبقــات واإليديولوجيــات نحــو 

آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة.
العشــرة،  الخبــراء  لجنــة  حذفــت  أن  وســبق 
التي وضعت املســودة األولية لدســتور 2014، 
وكان أحــد أعضائهــا رئيــس البرملــان الحالــي 
علــي عبــد العــال، ثــورة 25 ينايــر مــن ديباجــة 
الدســتور، مــا أثــار غضبــًا واســعًا آنــذاك بــني 
الخمســني  لجنــة  ودفــع  املصريــني،  جمــوع 
)أقرت املسودة األخيرة( إلى النص عليها في 
الديباجــة مقرونــة بأحــداث االنقــالب، والــذي 
وقع في األصل من أجل إلغاء كافة مكتسبات 

الثورة.
الخاضــع  النــواب،  مجلــس  جاهــر  كمــا 
للسيســي، مــرارًا، بعــدم مســؤوليته عن أحكام 
تلزمــه  والتــي  الدســتور،  مــن   )241( املــادة 
يكفــل  االنتقاليــة  للعدالــة  قانــون  بإصــدار 
تعويــض الضحايــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة، 
فــي أول دور انعقــاد لــه بعــد نفــاذ الدســتور، 
وذلك بعد إعالن الحكومة توقف عمل اللجنة 
املكلفــة بإعــداد القانــون، بذريعــة أن الدســتور 
ال ُيلزم الحكومة بتقديم مشروع القانون إلى 

البرملان، بوصفه امللزم دستوريًا بإصداره.
التشــريعية  الســلطتني  تخلــي  ويأتــي 
والتنفيذيــة عــن القانــون، مــن كــون نصوصــه 
أحــد  كان  ألنــه  نفســه،  السيســي  تطــاول  قــد 
االنقــالب،  بعــد  مــا  جرائــم  عــن  املســؤولني 
فــض  إبــان  للدفــاع  كوزيــر  منصبــه  بحكــم 
»رابعــة  اعتصامــي  الجيــش والشــرطة  قــوات 
العدويــة« و»نهضــة مصــر« ألنصــار الرئيــس 
املعزول محمد مرســي، بيد أن القانون ُيحدد 
ســقطوا  الذيــن  الضحايــا  قتــل  عــن  املســؤول 

خالل تلك األحداث، ومن ثم محاسبتهم.
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

 ،2011 الثاني  كانون  يناير/  في 
خـــرج املــايــن مــن املــصــريــن في 
عــمــوم الـــبـــاد، يــنــشــدون العيش 
والعدالة االجتماعية، طامحن إلى تحسن 
األجور والخدمات واإلفات من شبح الفقر، 
أرجعتهم  الاحقة،  الثماني  السنوات  لكن 
بمكتسبات حلموا  ليس  جـــاءوا  إلــى حيث 
بــهــا، وإنـــمـــا مــنــزوعــي الــجــيــوب ومحملن 
بديون ثقيلة، ال سيما بعد أن قفز الرئيس 

الــحــالــي عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلـــى الحكم 
بعد أن أطاح الرئيس األسبق محمد مرسي 
في الثالث من يوليو/ تموز 2013 بعد عام 

واحد في الرئاسة.
معدالت  ارتفاع  الرسمية  البيانات  وتظهر 
في  مسبوقة  غير  وقــفــزات  والــبــطــالــة  الفقر 
األســـعـــار، فــي الــوقــت الــــذي أقــــدم فــيــه نظام 
الدعم وتعويم الجنيه  السيسي على إلغاء 
ــر الـــــصـــــرف( أمـــــــام الـــعـــمـــات  ــعـ )تــــحــــريــــر سـ

األجنبية.
وخــرجــت أطعمة عــدة مــن قائمة مــا يعرف 
الغاء،  طاولها  أن  بعد  الشعبية  بــاألكــات 
فلم يعد طبق الفول الــذي طاملا كان الغذاء 
ــي لـــعـــشـــرات املــــايــــن لـــعـــقـــود فــي  ــ ــاسـ ــ األسـ

متناول كثيرين اآلن.
الفقر  إعــان نسبة  الحكومة بشأن  وتتكتم 
الجديدة، على الرغم من مرور ثاث سنوات 
على آخر إحصاء في 2015 والذي بلغ آنذاك 
27.8% من إجمالي السكان، ما يعني وجود 

نحو 30 مليون فقير.
ورغــم عــدم صــدور بيان رسمي من الجهاز 
الــعــامــة واإلحـــصـــاء حــول  املــركــزي للتعبئة 
ــر الــتــنــمــيــة املــحــلــيــة  ــ ــإن وزيـ نــســبــة الـــفـــقـــر، فــ
الــســابــق، هــشــام الــشــريــف، فــي تصريحات 
صــحــافــيــة فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 2017، قــال 
تحت  يعيشون  الــذيــن  املــصــريــن  نسبة  إن 
ـــ  ــاوزت حــــاجــــز الـ ــ ــجـ ــ خــــط الـــفـــقـــر الـــشـــديـــد تـ
40%، وعـــــزا ذلــــك إلــــى تــعــويــم الــجــنــيــه في 
 .2016 الثاني  تشرين  نوفمبر/  من  الثالث 
للثورة  األول  العام  في  الفقر  نسبة  وكانت 

هــوت   ،2014 مــنــذ  الــحــكــومــة  الــتــي طبقتها 
بقيمة الجنيه أكثر 100% دفعة واحدة فور 
إلى  ذلــك  وأدى   ،2016 نهاية  التعويم  قـــرار 
أرقام  إلى  لتصل  التضخم،  ارتفاع معدالت 
فلكية غــيــر مــســبــوقــة، إذ ســّجــل نــحــو %30 

كمتوسط عام خال عام 2018«.
ــال إن إجـــبـــار الــبــنــك املـــركـــزي عــلــى رفــع  ــ وقـ
لــتــامــس 20% أدى أيــضــا  الــفــائــدة  أســـعـــار 
إلى ارتفاع تكاليف الحصول على األموال، 
فت 

ّ
وكان الشباب هو الخاسر األكبر، إذ توق

الـــدولـــة نــهــائــيــا عـــن الــتــوظــيــف فـــي الــجــهــاز 
اإلداري للدولة.

وتعاني الباد من تفاوت كبير، وقال البنك 
ــريـــل/ نــيــســان  الـــدولـــي فـــي تــقــريــر لـــه فـــي إبـ
املاضي إن »التفاوتات فيما بن املناطق ال 
تزال تمثل جزءًا من املشهد العام في الباد، 
إذ تــزيــد مـــعـــدالت الــفــقــر فـــي قـــرى الصعيد 
بــواقــع ثاثة أمــثــال عــن معدالتها فــي املــدن 

الكبرى«.
ووفق البيانات الرسمية التي اطلعت عليها 
الفقر في  الــجــديــد« وصلت نسبة  »الــعــربــي 

ريف الوجه القبلي )جنوب( إلى 51.4% في 
2015، بينما بلغت في ريف الوجه البحري 
العاملن في  الفقر بن  أن نسبة  17%. كما 
ــال الــعــام  ــمـ الــقــطــاع الــحــكــومــي وقـــطـــاع األعـ
ــلـــت فــي  بــلــغــت آنـــــــذاك 13%، فــــي حــــن وصـ

القطاع الخاص إلى %21.6.
ــثـــورة لــلــمــطــالــبــة بــالــعــدالــة  ورغــــم خــــروج الـ
االجــتــمــاعــيــة، إال أن الــحــصــول عــلــى فرصة 
عمل كريمة يظل يراود املاين من الشباب، 
وقــال خيرت بركات رئيس الجهاز املركزي 
لــــإحــــصــــاء فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مـــــن الـــشـــهـــر 
في   %10 بلغت  البطالة  نسبة  إن  الــجــاري، 
عام 2018، إال أن هذه املؤشرات ال تجد قبواًل 
االقتصاد،  الباحثن وخــبــراء  مــن  كثير  مــن 
الذين يقدرون نسبة البطالة بأكثر من %25 
 ملا تعلنه الحكومة، ال سيما في ظل 

َ
خافا

عدم تعافي السياحة ومحدودية الصادرات 
وتعثر الكثير من املشروعات، في ظل ارتفاع 

كلف اإلنتاج وتزايد أعباء االقتراض.
الجهاز  فــي  التوظيف  تجميد  وإلــى جانب 
لتسريح  الحكومة  تخطط  للدولة،  اإلداري 

مــا يــقــرب مــن مــلــيــونــي مــوظــف مــن الــقــطــاع 
ــــوزراء  الــحــكــومــي، وفـــق مـــا كــشــفــه رئــيــس الـ
مصطفى مدبولي في أكتوبر/ تشرين األول 
ــادة هيكلة  املـــاضـــي، عــن أنـــه يعمل عــلــى إعــ
موظفي  عــدد  تخفيض  تتضّمن  للحكومة، 
الــقــطــاع الــعــام بــإحــالــة 38% على األقـــل إلى 

التقاعد في السنوات العشر املقبلة.
ــادرة  ــ ــــصـ ــانــــات الـــرســـمـــيـــة الـ ــيــ ــبــ وتـــظـــهـــر الــ
ــزي لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة  ــ ــركــ ــ ــاز املــ ــهــ ــجــ عـــــن الــ
ــكـــومـــي( أن عــــدد الــعــامــلــن  واإلحــــصــــاء )حـ
 5 نحو  حاليا  يبلغ  الحكومي  الــقــطــاع  فــي 
ماين موظف، األمــر الــذي يجعل عــدد من 
التي  النسبة  وفــق  التقاعد،  إلــى  سيحالون 
تحدث عنها رئيس الــوزراء، يبلغ نحو 1.9 

مليون موظف.
الغاء  عــن  الناجمة  الضغوط  تــزايــد  ورغـــم 
والبطالة، ما تزال الحكومة تواصل سياسة 
ــــع األســــعــــار عـــبـــر إلــــغــــاء الــــدعــــم، خــاصــة  رفـ
الــذي ينتظر تحريره بشكل كامل  الــوقــود، 
املقبل 2019 /2020 بعد  املالي  العام  خــال 

أن بدأت في تقليصه منذ 2014.

المصريون بال عيش وال عدالة

الغالء يزيد معدالت الفقر )فرانس برس(

الديون في عهد السيسي تجاوزت ما سجلته 
)Getty( مصر في أكثر من نصف قرن

عموم  في  المصريين  من  الماليين  خرج 
البالد في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، 
االجتماعية،  والعدالة  العيش  ينشدون 

والخدمات،  األجور  تحسين  إلى  طامحين 
أرجعتهم  الالحقة،  الثماني  السنوات  لكن 
حلموا  بمكتسبات  ليس  جاءوا  حيث  إلى 

ومحملين  الجيوب  منزوعي  وإنما  بها، 
الرئيس  نظام  عليهم  جلبها  ثقيلة  بديون 
األربع  السنوات  في  السيسي  الفتاح  عبد 

األخيرة. فقد ارتفع الفقر إلى مستويات غير 
مسبوقة طاولت أكثر من نصف الشعب ما 

دفع النظام لكتم بيانات الفقراء

محور

خطط لتسريح 1.9 مليون 
موظف من القطاع 

الحكومي

القاهرة ـ العربي الجديد

ظــلــت الـــديـــون املــصــريــة مــن املــلــفــات الساخنة 
إال  مــبــارك،  املخلوع حسني  الرئيس  في عهد 
أن أحدا لم يكن يتخيل أن الديون ستصل إلى 
مستويات تفوق التصور في غضون أقل من 
ثماني سنوات فقط، وكان لنظام الرئيس عبد 
الفتاح السيسي النصيب األكبر بإغراق الباد 

في الديون.
وتــظــهــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة، أن ديــــون مصر 
التراكمية قفزت أكثر من ثاثة أضعافها منذ 
تــواصــل  بــيــنــمــا  مــنــتــصــف 2018،  2011 حــتــى 

الحكومة االقتراض منذ ذلك التاريخ.
ووصل إجمالي الدين العام املحلي والخارجي 
إلـــى 5.34  يــونــيــو/حــزيــران 2018  فـــي نــهــايــة 
بقيمة  محلية  ديــون  منها  تريليونات جنيه، 
3.69 تريليونات جنيه )207 مليارات دوالر(، 
ديــونــا خــارجــيــة.  مــلــيــار دوالر  ونــحــو 92.64 

القاهرة ـ العربي الجديد

املــاضــيــة تحوالت  الثماني  الــســنــوات  شــهــدت 
كبيرة في ملف الخصخصة، الذي ظل لعقود 
مــاضــيــة مــن املــلــفــات الــشــائــكــة فــي مــصــر، غير 
أنــه دخــل منعطفا جديدًا في السنوات األربــع 
األخيرة بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي 
ــم. فـــبـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الــخــصــخــصــة  ــكــ ــحــ إلــــــى الــ
أو شركات  أصــول  ببيع  السابق  فــي  مرتبطة 
السيسي  عهد  في  الخصخصة  جــاءت  عامة، 

وكـــــان نــصــيــب نـــظـــام الــســيــســي مـــن إجــمــالــي 
الــديــون نــحــو 3.24 تــريــلــيــونــات جــنــيــه، حيث 
وكان   2014 يونيو/حزيران  في  الحكم  تولى 
ما  تريليون جنيه،   2.1 نحو  الــديــن  إجــمــالــي 
يــجــعــل الـــديـــون الــتــي حملها الــســيــســي ملصر 
فــي نــحــو أربــعــة أعــــوام فــقــط تــتــجــاوز الــديــون 
التاريخية للدولة منذ أكثر من 50 عاما، وفق 

البيانات التي جمعتها »العربي الجديد«.
املصرية  الــديــون  بتجاوز  التوقعات  وتتزايد 
املــســتــويــات املــتــضــخــمــة الــحــالــيــة، مـــا يجعل 
أجيااًل من املصرين رهينة مستويات متدنية 
من العيش في ظل دوران الباد في دوامــة ال 
تنتهي من االستدانة، وفق الكثير من املحللن 

املالين.
وأظــهــرت دراســــة أعــّدتــهــا دائــــرة األبــحــاث في 
مجال  فــي  العاملة  القابضة،  نعيم  مجموعة 
االستثمار، أن ديون مصر الخارجية مرشحة 
لــبــلــوغ 110 مــلــيــارات دوالر فــي الــعــام املــالــي 

ــن نــفــســه، فــقــد أقـــــدم عــلــى بيع  لــتــبــيــع املــــواطــ
سوق بمواطنيه، وفق وصف مصادر نقابية، 
بعدما اتخذ قرارات من شأنها إشراك القطاع 
الــخــاص فــي إدارة وتــشــغــيــل مــرافــق حــيــويــة، 
البري،  والنقل  األنفاق  ومترو  القطارات  مثل 

باإلضافة إلى بيع شركات وبنوك حكومية.
ورغـــــم أن األشـــهـــر األولــــــى مـــن ثـــــورة يــنــايــر/ 
كانون الثاني 2011 شهدت رفع دعاوى تتهم 
نظام الرئيس املخلوع حسني مبارك بالفساد 
فـــي بــيــع الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة، 
ــذه الـــشـــركـــات لـــلـــدولـــة، وهــو  ــرد هــ وتـــطـــالـــب بــ
بــالــفــعــل مـــا حـــدث فـــي بــعــض األحـــكـــام، إال أن 
قـــــــرارات وأحـــكـــامـــا فـــي ســـنـــوات الحـــقـــة ألــغــت 
أحكام القضاء وحصنت أطراف الخصخصة 
مـــــن املـــحـــاكـــمـــة أمــــــــام الــــقــــضــــاء، بـــــل وعــــــادت 
ــاب خـــلـــفـــي«، عـــلـــى حــد  ــ ــ الــخــصــخــصــة مــــن »بـ
السيسي  وصــف مصدر نقابي، بإعان نظام 
الحكومية في  الشركات  العديد من  عن طــرح 

املــالــي في  الــعــام  الــقــادم 2019 /2020. ويــبــدا 
مصر في األول من يوليو/تموز.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 
مــلــيــار   714.6 نـــحـــو  الـــحـــالـــيـــة   2019/  2018
جنيه، منها 511.2 مليارًا في شكل أدوات دين 
محلية )28.6 مليار دوالر(، والباقي تمويات 
خارجية. وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ 
مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت الباد 
في االستدانة منذ عهد الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر الذي ترك ديونا بقيمة 1.7 مليار 
أنور  الراحل  الرئيس  تزايدت في عهد  دوالر، 
السادات إلى 21 مليار دوالر، قبل أن تقفز في 
عهد الرئيس املخلوع حسني مبارك إلى 34.9 
داخــلــيــة بقيمة  ديــــون  بــخــاف  مــلــيــار دوالر، 

962.2 مليار جنيه.
وخــــال فــتــرة حــكــم املــجــلــس الــعــســكــري الـــذي 
ــبــــاد بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــن  تـــولـــى مـــقـــالـــيـــد الــ
اندالع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حتى 

من  الــعــديــد  إدارة وتشغيل  ومــنــح  الــبــورصــة 
املرافق العامة للقطاع الخاص.

وكانت الحكومات املتعاقبة في عهد مبارك 
اململوكة  الشركات  قــد قامت ببيع عــدد مــن 
وبلغ  و2008.   1991 بــن  الفترة  فــي  للدولة 
عدد الشركات القابضة، قبل تنفيذ برنامج 
تابعة.  شــركــة   314 تملك   ،27 الخصخصة، 
وبعد تنفيذ البرنامج، هبط عدد الشركات 
القابضة إلى 9 شركات فقط تتبع لها 146 
شـــركـــة، وفــقــا إلحـــصـــاءات رســمــيــة صـــدرت 

الــخــارجــي  الـــديـــن  انــخــفــض  مــنــتــصــف 2012، 
 34.7 مليار 

ً
بنحو 200 مليون دوالر، مسجا

دوالر، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار 
محمد  الرئيس  عهد  فــي  تزيد  أن  قبل  جنيه، 

ــران 2012. وفـــي  ــ ــزيـ ــ يـــونـــيـــو/ حـ ــي شـــهـــر  فــ
نحو  املستثمرين  إغـــراء  مــن شأنها  خطوة 
منذ  الحكومة  الــخــدمــيــة، عملت  الــقــطــاعــات 
عـــام 2014 بــشــكــل مــتــكــرر عــلــى رفـــع أســعــار 
تــذاكــر مــتــرو األنـــفـــاق والـــقـــطـــارات، بــدعــوى 
تــحــقــيــق خــســائــر فـــي هـــذه املـــرافـــق. وخـــال 
يناير/ كانون الثاني الجاري، وافق مجلس 
الـــنـــواب )الـــبـــرملـــان(، عــلــى الــعــديــد مــن مــواد 
مــشــروع قــانــون إنــشــاء جــهــاز تنظيم النقل 
البري الداخلي والدولي، املقدم من الحكومة 

بغرض خصخصة النقل البري.
كما وافق املجلس في إبريل/ نيسان املاضي، 
على مشروع قانون بشأن إدخال اختصاصات 
نوعية جديدة للهيئة القومية لألنفاق، تشمل 
إشــــراك املــســتــثــمــريــن املــحــلــيــن واألجـــانـــب في 
ــــى نحو  إدارة املـــرفـــق، مـــا يــعــد الــخــطــوة األولـ
ذر بتضاعف 

ُ
خصخصة القطاع بالكامل، وين

أســـعـــار الـــخـــدمـــات املـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــن رغــم 

مــرســي حتى 30 يــونــيــو/ حــزيــران 2013 إلى 
كــديــون داخــلــيــة ونحو  تــريــلــيــون جنيه   1.55
واصــلــت  بينما  خــارجــيــة،  دوالر  مــلــيــار   43.2
ــؤقــــت عــدلــي  ــيـــس املــ ــرئـ ــعـــود فــــي عـــهـــد الـ الـــصـ
مــنــصــور، الــــذي عــيــنــه الــجــيــش بــعــد االنــقــاب 
الــعــســكــري عــلــى مــرســي، الــــذي لــم يـــدم حكمه 
ــد، إلــــى 1.7 تــريــلــيــون جنيه  ــ ــام واحــ ســــوى عــ

داخليا و46 مليار دوالر خارجيا.
لــكــن الـــديـــون املــحــلــيــة والــخــارجــيــة قــفــزت إلــى 
مــســتــويــات وصــفــهــا مــحــلــلــون بــالــجــنــونــيــة، 
وغير املسبوقة منذ عقود طويلة، منذ وصول 

السيسي للحكم منتصف 2014.
»الــعــربــي  ــال مـــســـؤول فـــي وزارة املــالــيــة لـــ ــ وقـ
الــجــديــد«: »لـــم يــكــن هــنــاك خــيــارات أخـــرى من 
أجل توفير مــوارد مالية، خاصة أن الحكومة 
دخلت في العديد من املشروعات التي تحتاج 
إلى إنفاق مئات املليارات على غرار العاصمة 

اإلدارية الجديدة )شرق القاهرة(.

الزيادات التي تم إقرارها في األشهر املاضية.
ــال فــــي أغـــســـطـــس/ آب  ــ ــان الــســيــســي قــــد قـ ــ وكــ
املاضي، خال افتتاح مجمع إلنتاج اإلسمنت 
بني  محافظة  فــي  للجيش،  اململوك  والــرخــام 
سويف، جنوب القاهرة، إن الدولة فكرت منذ 
سنوات في خصخصة شركات قطاع األعمال 
وشركات القطاع العام، في وقت ما، وهذا أمر 
جيد جدا. ورفع السيسي منذ وصوله للحكم 
شــعــار »مــفــيــش حــاجــة بــبــاش )ال شـــيء دون 
مــقــابــل(«، فــي إشــــارة إلـــى إلــغــاء كــافــة أشــكــال 
الــدعــم فــي الـــدولـــة، الــتــي وصــلــت نسبة الفقر 
فــيــهــا وفــــق آخــــر إحـــصـــاء حــكــومــي فـــي 2015 
إلى نحو 27.8%، بينما تشكك مراكز بحثية 
النسبة، مؤكدين تجاوزها  هــذه  فــي  وخــبــراء 
50%، ال سيما بعد اإلجـــراءات التي اتخذتها 
الــحــكــومــة بــعــد تــعــويــم الــجــنــيــه، نــهــايــة 2016، 
ورفــــع أســـعـــار الـــوقـــود والــكــهــربــاء ومختلف 

الخدمات بنسب كبيرة.

خصخصة األبواب الخلفية... بيع المواطن والشركاتالديون تتجاوز ثالثة أضعافها

خصخصة النقل البري 
والسماح للمستثمرين 

بتشغيل المترو والقطارات

االجــتــمــاعــيــة، لــكــن فـــي اعـــتـــقـــادي فــــإن هــذه 
املطالب لم تتحقق، بل ربما حدث العكس«.

وأضــاف عبد املطلب: »رغــم أن شهر مايو/ 
ــادات كبيرة فــي دخــول  أيـــار 2011 شهد زيــ
غــالــبــيــة املــوظــفــن، واالتـــجـــاه نــحــو تحقيق 
عدالة في الدخول، إال أن املشاكل السياسية 
واالخــتــال األمــنــي وأزمـــة الــوقــود أدت إلى 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــنــقــل، وبــالــتــالــي ارتفعت 
األسعار، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدالت 
الفقر لتزيد عن 28%، بل وصولها إلى أكثر 
مـــن 50% فـــي بــعــض مــحــافــظــات الــصــعــيــد 

)جنوب مصر(«.
االقتصادي  اإلصــاح  »سياسات  أن  وتابع 

الفقر يالحق أكثر من نصف 
الشعب وديون تغرق أجياًال

املركزي  الجهاز  بيانات  وفــق   %25.1 نحو 
لإحصاء. ويشير محللون اقتصاديون إلى 
أن النسبة الحقيقية للفقر تتجاوز حاليا الـ 
50%، بعد أن انجرف املاين من محدودي 
الدخل والطبقة املتوسطة إلى خانة الفقراء، 
بفعل الــزيــادات املــتــكــررة فــي أســعــار السلع 
األربــع األخيرة،  السنوات  والخدمات خال 
بينما لــم تــتــحــرك األجــــور بــنــفــس مــعــدالت 

الغاء، ال سيما في القطاع الخاص.
وتــقــّدر الــحــكــومــة املــصــريــة خــط الــفــقــر بمن 
يــحــصــلــون عــلــى دخــــل شـــهـــري بــنــحــو 482 
الــفــقــر  خـــط  بــيــنــمــا  دوالرًا(،   27.3( جــنــيــهــا 
وهو  شهريا،  دوالرًا   57 إلــى  يصل  العاملي 
مــا يــعــادل أكــثــر مــن ألـــف جــنــيــه، وفـــق سعر 

الصرف الرسمي حاليا.
النبي عبد  االقــتــصــادي عبد  الخبير  وقـــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــطــلــب، فــي تــصــريــح لـــ
ــايـــر قــــامــــت بــــهــــدف تــحــقــيــق  ــنـ إن »ثــــــــورة يـ
ثــــاثــــة مـــطـــالـــب أســـاســـيـــة )عــــيــــش، حـــريـــة، 
اثـــنـــان مــنــهــا يتعلقان  عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة(، 
بالشأن االقتصادي وهما العيش والعدالة 

القاهرة ـ العربي الجديد

الــعــدالــة االجتماعية  الــثــوار فــي مــيــدان التحرير شعار  رفــع 
كــأحــد املــطــالــب الــرئــيــســيــة لــثــورة 25 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
والتعليم  الصحة  فــي  الــدســتــوري  بحقهم  مطالبن   ،2011
والخدمات األساسية، إال أنه بعد مرور 8 سنوات على اندالع 
الثورة، بات جليا ضلوع النظام الحاكم في أعقاب انقاب 3 
يوليو/تموز 2013، في توسيع الهوة بن شريحة املنتفعن 
مــن رجــــال األعـــمـــال والــعــســكــريــن، والــقــاعــدة الــعــريــضــة من 

الفقراء واملهمشن.
ــكــل فــي مــطــلــع عـــام 2016، 

ُ
لــم يــكــن مــجــلــس الـــنـــواب، الــــذي ش

بعيدًا عن توجهات النظام املنحازة إلى األغنياء، إذ تورط 
في مخالفة املادة )38( من الدستور، التي نصت على فرض 
الضرائب التصاعدية متعددة الشرائح على دخول األفراد، 
كما وافق في مايو/ أيار 2017 على تمديد تجميد ضريبة 
األرباح الرأسمالية لثاث سنوات إضافية، وهو القرار الذي 
عــام 2015 تحت  فــي  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  أصـــدره 
ذريعة »ضغوط املستثمرين«. ورفض رئيس البرملان التابع 
قــانــون أعــده  الــعــال، مناقشة مــشــروع  للسيسي، عــلــي عــبــد 
بعض النواب لرفع الحد األدنى لألجور من 1200 إلى 2500 
التخفيف  بــهــدف  دوالرا(،   140 إلـــى  دوالرا   67 )مـــن  جــنــيــه  
مــن حــدة قــــرارات رفــع الــدعــم عــن أســعــار الــطــاقــة والــكــهــربــاء، 
الــبــاد، بحجة أن األوضــاع  ومــوجــات الغاء التي تشهدها 
االقتصادية ال تسمح بتحريك الحد األدنى، في الوقت الذي 
أقر فيه مجلس النواب تشريعا يقضي بزيادة رواتب الوزراء 

واملحافظن إلى 42 ألف جنيه شهريا.
البرملاني  السيسي على  احــتــد   ،2017 أيـــار  مــايــو/   24 وفــي 
أبو املعاطي مصطفى، خال افتتاح مشروع لألثاث بمدينة 
الوقود والكهرباء  دمياط، ملطالبته بتأجيل زيــادات أسعار 
 له 

ً
لحن رفــع الحد األدنــى لألجور إلــى 3 آالف جنيه، قائا

بلهجة غاضبة: »إنت من؟ ونواب إيه؟... إنت دارس املوضوع 
ــة تــنــهــض، وال تفضل  الــلــي بــتــتــكــلــم فـــيـــه.. إنـــت تــريــد الـــدولـ

ميتة؟... لو سمحتوا ادرسوا املواضيع جيدًا، ثم تحدثوا«.
ووافـــق مجلس الــنــواب على ثــاث مــوازنــات غير دستورية 
و2018/2017،   ،2017/2016 املــالــيــة  األعــــــوام  عـــن  لـــلـــدولـــة، 
لبنود  الدستورية  املخصصات  من  مقتطعا  و2019/2018، 
في  عليها  املنصوص  العلمي،  والبحث  والصحة،  التعليم، 
مواد الدستور أرقام 18 و19 و21 و23، واملتعلقة بتخصيص 
زيــادة  لها، مقابل  اإلجمالي  القومي  الناتج  نسبة 10% من 

مخصصات قطاعات األمن والقضاء.
إلى ذلك، يتأهب مجلس النواب خال دور انعقاده الجاري 
الــذي أعدته الحكومة  العمل الجديد،  إلقــرار مشروع قانون 

بغرض االنــتــقــاص مــن حقوق الــعــمــال، ســواء فــي مــا يتعلق 
الحماية االجتماعية، وتقنن فصلهم تعسفيا،  أو  باألجور 
عاوة على تجريم حق اإلضراب باملخالفة للدستور، ومنح 
أصحاب األعمال سلطة تقليص أجور العمال، وتغيير أنماط 

عملهم مقابل عدم إغاق املنشآة التجارية أو الصناعية.
ــال بــالــتــأمــن  ــمــ ــانـــون أصـــحـــاب األعــ ــقـ ولــــم ُيـــلـــزم مـــشـــروع الـ
العمل  مــن شــروط  أســاســي  العمال كشرط  االجتماعي على 
الائق، إلى جانب تقسيمه األجر إلى أربعة أنواع )أساسي، 
العمال،  حقوق  لضياع  ُيمهد  بما  ثــابــت(،  تأميني،  متغير، 
ســــواء فــي حــالــة الــفــصــل مــن الــعــمــل، أو فــي تــقــاضــي مقابل 
اإلجــــــازات، عــبــر احــتــســابــهــا عــلــى األجــــر األســـاســـي بــــداًل من 

األجر الشامل.
أي عامل،  في فصل  الحق  األعــمــال  القانون أصحاب  ومنح 
في حال تقاعسه عن أداء عمله، وتوقيع غرامة ال تزيد على 
10 آالف جنيه على العامل في حال إضرابه دون التفاوض 
مع صاحب العمل، مع حظر الدعوة لاعتصام أو اإلضراب 
نهائيا في املنشآت االستراتيجية أو املتعلقة باألمن القومي 

أو بالخدمات األساسية املقدمة للمواطنن.
ــم مــصــر(  ــ ــتـــاف األغــلــبــيــة فـــي الـــبـــرملـــان )دعـ كــمــا يــتــمــســك ائـ
بــتــعــديــل قــانــون اإليـــجـــارات الــقــديــمــة، قــبــل انــقــضــاء الــــدورة 
البرملانية الحالية، والذي يهدف إلى تحرير العقود القديمة 
للوحدات السكنية، خال مدة تتراوح بن 7 و10 سنوات، مع 
فرض زيادة سنوية متصاعدة على القيمة التأجيرية تصل 
إلــى املــثــل، مــا ُيــنــذر بــطــرد قــرابــة 8 مــايــن و900 ألــف أســرة 
الخاضعة ألحكام قانون اإليجارات،  السكنية  من وحداتها 

حسب إحصائيات رسمية.
وتــقــدم عــضــوا االئـــتـــاف مــعــتــز مــحــمــود، وإســمــاعــيــل نصر 
الدين، بتعديل على القانون قبل عام ونصف العام، مدعوما 
 أن رئيس البرملان آثر تجميده لعدم 

ّ
بتواقيع 115 نائبا، إال

ــار املــصــاحــبــة  ــعـ ــادات األسـ ــ إثـــــارة املـــواطـــنـــن، عــلــى ضــــوء زيــ
التـــفـــاق صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، خــصــوصــا وأن الــتــعــديــل 
ــذات قيمة  ــدة بــ ــ يــمــنــح املــســتــأجــريــن فــتــرة ســمــاح ســنــة واحـ
سترد الوحدات املؤجرة بعد انتهاء 

ُ
العقد املحرر، على أن ت

السنوات املحددة في القانون.

برلمان السيسي يُجهز تكميم مصر
على العدالة االجتماعية

بعد مرور 8 سنوات على اندالع 
الثورة، بات جليًا ضلوع البرلمان 
في توسيع الهوة بين شريحة 

المنتفعين من رجال األعمال 
والعسكريين، والقاعدة العريضة 

من الفقراء والمهمشين

 ،2014 يونيو/حزيران  في  الحكم  إلى  وصوله  منذ  السيسي  نظام  دأب 
الخدمات  ورســوم  السلع  أسعار  على  متكررة  زيـــادات  فــرض  على 
الفقراء  من  الماليين  عشرات  معاناة  من  زاد  الــذي  األمــر  المختلفة، 
ومحدودي الدخل في البالد. وقررت الحكومة في وقت سابق من 
يناير/كانون الثاني الجاري، تشكيل لجنة فنية، تقوم بتحديد أسعار البنزين 
تحرير  إطار  في  العالمية،  لألسعار  وفقًا  أشهر  ثالثة  كل  أوكتان«   95«

األسعار وإلغاء دعم الوقود بشكل كامل.

إلغاء دعم الوقود

رجع المصريون بعد 
ثماني سنوات من ثورة 
يناير/ كانون الثاني 2011، 

من دون تحقيق 
مطالب العيش والعدالة 

االجتماعية، بل ازدادت 
معدالت الفقر والبطالة، 
ال سيما بعد وصول قائد 

االنقالب الرئيس الحالي 
عبد الفتاح السيسي 

إلى الحكم

اتخذ نظام السيسي 
خطوات إلشراك القطاع 

الخاص في إدارة 
وتشغيل مرافق حيوية

)Getty( تزايد معاناة الفقراء مع تراجع الحماية االجتماعية
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اقتصاد

بعدما دعم الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه 
في املنطقة، رئيس البرملان الفنزويلي خوان 
غـــوايـــدو رئــيــســا لــفــنــزويــا، يــتــجــه لتكثيف 
ــلـــى نـــيـــكـــوالس  ــتــــصــــاديــــة عـ الــــضــــغــــوط االقــ
مــادورو إلجباره على التخلي عن السلطة. 
وقالت نشرة »ستاندرد أند بوورزـ  باتس« 
النفطية األميركية، إن إدارة الرئيس ترامب 
تدرس تشديد الحظر النفطي على حكومة 
 بزيادة الضغوط املالية 

ً
مادورو، وذلك أما

عليه أكثر وإجباره على التنازل.
أميركا هذا  تتخذ  أن  النشرة  ولــم تستبعد 
 هنالك مصاف 

ْ
فــي أي لحظة. ولــكــن الــقــرار 

أمــيــركــيــة مــصــمــمــة عــلــى اســتــهــاك نــوعــيــة 
ــام  الــــخــــامــــات الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، ربـــمـــا تـــقـــف أمــ
مــثــل قـــــرار كـــهـــذا ألنـــهـــا ســتــكــون مــتــضــررة 
مــن الــحــظــر. وربــمــا تــكــون فــنــزويــا الغنية 
بالنفط وقعت ضحية احتياطاتها النفطية 
الــهــائــلــة، الـــتـــي تـــرغـــب أمـــيـــركـــا بــتــوظــيــفــهــا 

ضمن استراتيجية أمن الطاقة األميركية. 
ــل بــرايــس«  ــ مـــن جــانــبــهــا، قــالــت نــشــرة »أويـ
األمــــيــــركــــيــــة، فـــــي تـــقـــريـــر أمــــــس إن تـــزايـــد 
ــتــــصــــادي في  االضــــطــــراب الــســيــاســي واالقــ

ــم الــتــصــريــحــات الــعــدائــيــة الـــتـــي أطــلــقــهــا  رغــ
الرئيس األميركي دونالد ترامب ضد تركيا 
خال العام املاضي وفي بداية العام الجديد، 
ــإن حــجــم الـــتـــجـــارة بـــن تــركــيــا والــــواليــــات  فــ
املــتــحــدة ارتـــفـــع إلـــى 19 مــلــيــار دوالر، خــال 
ــانـــي حــتــى  ــثـ ــانــــون الـ ــر/ كــ ــايـ ــنـ ــرة بــــن يـ ــتـ ــفـ الـ
وفقا  وذلـــك   .2018 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
وباملقارنة  األنــاضــول.  وكالة  نشرته  لتقرير 
بالفترة نفسها من 2017، ازداد حجم التجارة 

بن البلدين بنسبة %1.4.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــخــبــطــات الـــتـــي شــابــت 
العامن  خــال  التركية-األميركية  الــعــاقــات 

فـــنـــزويـــا قـــد يـــــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن أعــمــال 
الشغب والفوضى في الباد، ما سيقود إلى 
انهيار إنتاج النفط وربما بنسبة تصل إلى 

20% خال العام الجاري. 
الـــصـــدد، تــوقــع مــصــرف باركليز  وفـــي ذات 
إنتاج  ينخفض  أن  تــقــريــر،  فــي  البريطاني 
 700 بــن  تـــراوح  بكميات  الفنزويلي  النفط 
إلـــى 800 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا فــي املــتــوســط 
ــن املــــصــــرف  ــ ــكـ ــ ــام الـــــــجـــــــاري. ولـ ــ ــعــ ــ ــ خـــــــال ال
الــبــريــطــانــي ال يــتــوقــع أن يـــوثـــر انــخــفــاض 
إنتاج النفط  الفنزويلي على أسعار النفط 
العاملية، ألن السوق تعاني حاليا من تخمة 

في املعروض. 
أغنى  من  تعّد  فنزويا  أن  من  الرغم  وعلى 
الدول العاملية بالنفط، إذ تقدر احتياطاتها 
الــنــفــطــيــة بــنــحــو 300 مــلــيــار بــرمــيــل، إال أن 
إدارة الرئيس نيكوالس مــادورو قد أفقرت 
الـــبـــاد ودخـــلـــت فـــي مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
أمــيــركــا، مــا حــرمــهــا مــن الــتــمــويــل املصرفي 
والتقنية النفطية الغربية. وقاد ذلك الحقا 
إلفــقــار الــبــاد، لــدرجــة أجــبــرت املــايــن على 
الــهــجــرة إلـــى دول مـــجـــاورة، وســـط اإلمـــاق 

القائمة  التجارية  العاقات  أن  إال  املاضين، 
بــــن الـــجـــانـــبـــن حـــافـــظـــت عـــلـــى اســـتـــقـــرارهـــا، 
رغم اتباع إدارة ترامب سياسة الحماية في 

التعامات التجارية.
ــــذي جــــرى بن  ــــال االتـــصـــال الــهــاتــفــي الـ وخـ
زعيمي البلدين رجب طيب أردوغان ودونالد 
ترامب، في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، 
اتفق الرئيسان على رفع العاقات التجارية 

بن بلديهما إلى مستويات متقدمة.
وتـــراجـــعـــت صـــــــادرات تــركــيــا إلــــى الـــواليـــات 
ــر الــــــ 11 األولــــــــى مــن  ــهــ املـــتـــحـــدة خـــــال األشــ
قيمتها  وبــلــغــت  بــاملــائــة،   4.3 بنسبة   ،2018
قيمة  بلغت  املقابل،  فــي  دوالر.  مليارات   7.6
الصادرات األميركية إلى تركيا خال الفترة 
وصلت  بــزيــادة  دوالر،  مــلــيــار   11.4 نفسها، 
إلــى 5.7 %. وفــي تصريح لــأنــاضــول، قالت 
جـــنـــيـــفـــر مـــيـــل املـــــديـــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ملــجــلــس 
التجارة  غرفة  في  التركي-األميركي  األعمال 
األمــيــركــيــة، إن الــتــجــارة تعتبر عــامــل تـــوازن 
فــي الــعــاقــات الــتــركــيــة-األمــيــركــيــة، وإن هــذا 
وأضافت  استمراريته.  على  يحافظ  العامل 
ميل، أن الشركات التركية واألميركية تواصل 

لندن ـ العربي الجديد

قـــال وزيـــر الــتــجــارة الــبــريــطــانــي لــيــام فوكس 
ــــوس نــقــلــتــهــا  ــ فــــي تـــصـــريـــحـــات بــمــنــتــدى دافـ
وكــالــة يــــورو نــيــوز، إن بــــاده التــــزال جــاذبــة 
لــاســتــثــمــار األجــنــبــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
واحتمال  بريكست  استفتاء  مــن  الــرغــم  على 
األوروبـــي ورحيل عدد  التكتل  خروجها من 
ــراب مـــوعـــد خـــروج  ــتــ مـــن الـــشـــركـــات. ومــــع اقــ
بريطانيا من االتحاد األوروبــي، قال فوكس 
مــع شركاء  اتفاقيات  عــدة  إنــه يتوقع توقيع 
تجارين من خــارج أوروبـــا في سياق الدفع 

باتجاه ضمان انتقال سلس.
وتــجــاهــل الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي األنـــبـــاء الــتــي 

وارتـــــــفـــــــاع الـــتـــضـــخـــم بــــمــــعــــدالت خـــرافـــيـــة 
وتضاؤل الدخول. 

ــدولـــي،  وحـــســـب تــقــريــر لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـ
الناتج املحلي في فنزويا  يــوازي إجمالي 
ــدل  ــعـ املـ هــــــذا  أن  ــيـــر  غـ دوالر.  ــيـــار  ــلـ مـ  333
محتسب وفقا لسعر الصرف الرسمي. لكن 
ــمــد ســعــر الــصــرف فــي الــســوق 

ُ
فــي حـــال اعــت

الــــســــوداء، فـــإن هـــذا الـــرقـــم يــنــخــفــض بشكل 
كبير إلى أكثر من النصف تقريبا، بحسب 

محللن فنزويلين.
ــا رســمــيــة.  ــامــ أمــــا الـــحـــكـــومـــة، فـــا تـــقـــدم أرقــ
عام  منذ  تراجعا شديدًا  االقتصاد  ويشهد 
2014. وقد انخفض إجمالي الناتج املحلي 
 .2017 عـــــام   %10 بــنــســبــة  ــي  ــاضــ املــ ــام  ــعــ الــ
بنسبة  انخفض  قــد  يكون  أن  املرتقب  ومــن 
أكــبــر خــال الــعــام املــاضــي 2018. وحصلت 
فنزويا على معونات مالية ورهنت نفطها 
للصن كما استعانت بالشركات الروسية، 
ــــادورو من  ولــكــن ذلـــك لــم يفلح فــي إنــقــاذ مـ
األزمة املالية الطاحنة التي تعيشها الباد 

وتضع مستقبله في خطر. 
)العربي الجديد(

التي تعزز  االستثمارية  باملشاريع  االهتمام 
زيادة  بهدف  الرقمي،  التحول  تكنولوجيات 
التوترات  »رغــم  وتابعت:  التنافسية.  القدرة 
بلغت  الجمركية،  والــضــرائــب  الدبلوماسية 
البلدين خال  التجارية بن  التبادالت  قيمة 
أكــثــر مــن 20 مــلــيــار دوالر، وهـــذا رقــم   ،2018
الهاتفي  إلــى االتــصــال  جــيــد«. وتطرقت ميل 
الـــــذي جــــرى مــنــتــصــف الــشــهــر الــــجــــاري بن 
أردوغــــان وتــرامــب، مشيرة إلــى أن الزعيمن 
ــال عـــلـــى كــيــفــيــة تــقــاطــع  ــ ــــصـ ركــــــزا خـــــال االتـ
مجالي  فــي  بينهما  االقــتــصــاديــة  الــعــاقــات 
الـــطـــاقـــة واملـــنـــتـــجـــات الـــدفـــاعـــيـــة. وأوضـــحـــت 
ميل، أن التعاون القائم بن أنقرة وواشنطن 
ــيــــة، يــشــكــل  فــــي مــــجــــال الـــصـــنـــاعـــات الــــدفــــاعــ

عـــصـــب الـــتـــجـــارة بــــن الـــجـــانـــبـــن مـــنـــذ فــتــرة 
املشترك ونقل  اإلنتاج  أدى  وأردفـــت:  طويلة. 
التكنولوجيا إلى تحول الصناعات الدفاعية 
وصــنــاعــة الــطــيــران املــدنــي الــتــركــي، كما أدى 
إلى تعزيز سلسلة التوريد وعمليات البحث 
والتطوير التكنولوجي في الواليات املتحدة.

وتركيا من موردي برنامج تصنيع مقاتات 
إف 35، البالغة قيمته اإلجمالية 1.5 ترليون 
حلف  فــي  املقاتلة  مستخدمي  وأحـــد  دوالر، 
ــقــــرة ملــنــظــومــة  شـــمـــال األطـــلـــســـي، وشـــــــراء أنــ
يــصــّعــب  الــــروســــيــــة   »400 »إس  صـــــواريـــــخ 
اســتــمــراريــتــهــا فـــي بـــرنـــامـــج مـــقـــاتـــات »إف 
35«، لكن زعيمي البلدين يركزان على كيفية 

تغييب هذه الخافات«، كما تقول ميل.
وأشارت مسؤولة التجارة األميركية، إلى أن 
الشرق  مــن  املمتدة  الطاقة  مــركــز  تعد  تركيا 
ــا ومنطقة الــقــوقــاز، وأن  األوســــط إلـــى أوروبــ
محطات الغاز املسال في تركيا، تساعد أنقرة 
الــتــي تحتاجها،  الــطــاقــة  فــي تنويع مــصــادر 
ــراد الــغــاز  ــيـ ــتـ وتــتــيــح بــالــتــالــي إمــكــانــيــة اسـ

الصخري األميركي.
)األناضول(

تــقــول إن كــا مــن شــركــتــي ســونــي ودايــســون 
بنقل  تقومان  الكهربائية  األجــهــزة  لصناعة 
أماكن العمل إلى خارج بريطانيا، مشيرًا إلى 
األرقام التي تظهر أن بريطانيا جذبت املزيد 
من االستثمارات األجنبية من أملانيا وفرنسا 
مجتمعتن منذ أن صوتت على الخروج من 

االتحاد األوروبي في منتصف عام 2016.
وتــســعــى الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إلـــى تهدئة 
مخاوف األسواق بعد قرار دايسون وسوني 
نــقــل مــقــارهــمــا خــــارج الــبــلــد فـــي حـــن يخيم 
الغموض واإلرباك على استعدادات الخروج 

من االتحاد األوروبي. 
وفي تصريحات بــذات الصدد نقلتها وكالة 
ــال الـــوزيـــر فـــوكـــس، »تــبــقــى  ــــرس، قــ فـــرانـــس بـ

شركات  الستقبال  منفتحة  املتحدة  اململكة 
األعــمــال وتــظــل وجــهــة جــذابــة لاستثمارات 
األجــنــبــيــة املــبــاشــرة حــتــى خـــال هـــذه الفترة 
التي يسود فيها عدم يقن بشأن بريكست«.

الــذي  الــقــرار  وردًا على ســؤال للوكالة، حــول 
أعلنته مجموعة دايسون التكنولوجية التي 

لــلــشــركــات مـــن املــمــلــكــة املــتــحــدة خـــاصـــة من 
ــنـــدن املــــالــــي. لـــكـــن مــــســــؤواًل هــولــنــديــا  حــــي لـ
ــاء، إن الــســلــطــات  ــعــ قــــال لــفــرانــس بــــرس األربــ
الــهــولــنــديــة عــلــى اتـــصـــال مـــع أكـــثـــر مـــن 250 
ــة أجــنــبــيــة تــفــكــر فــــي مــــغــــادرة املــمــلــكــة  شـــركـ
املتحدة واالنتقال إلى هولندا. وكانت شركة 
املاضية  السنة  قــررت  اليابانية  باناسونيك 

نقل مقرها إلى أمستردام.
وفي الخميس املاضي، أعلنت شركة فيليبس 
الــعــمــاقــة لــأجــهــزة الــكــهــربــائــيــة الــهــولــنــديــة 
إغاق مصنعها البريطاني الوحيد، وهو ما 
يهدد 430 وظيفة في سافولك )شرق إنكلترا(، 
ــتـــاشـــي الـــيـــابـــانـــيـــة  ــيـ كـــمـــا جــــمــــدت شــــركــــة هـ
مشروعا ضخما لبناء محطة للطاقة النووية 

سنغافورة،  إلــى  إنكلترا  مــن  مقرها  ستنقل 
البريطاني فوكس قلقا، وقال  الوزير  لم يبد 
اململكة  مــن  وظيفتن  حرفيا  ينقلون  »إنــهــم 
املتحدة إلى سنغافورة. من الصعب الحديث 

عن انتقال جماعي«.
وكــانــت شــركــة دايــســون، قــد ذكـــرت أن الــقــرار 
بريطانيا.  فــي  عــدد موظفيها  لــن يؤثر على 
ولكن في كلتا الحالن، قد يكون لذلك عواقب 
بــالــنــســبــة لــلــجــهــاز الـــضـــريـــبـــي فــــي املــمــلــكــة 

املتحدة الذي قد يحرم بعض العائدات. 
وخـــافـــا لــلــمــخــاوف الــتــي شــاعــت فـــي الــبــدء، 
لــم يـــؤد قـــرار الــبــريــطــانــيــن مــغــادرة االتــحــاد 
ــــي فــي اســتــفــتــاء 23 يــونــيــو/حــزيــران  األوروبـ
إلـــى حــركــة رحــيــل جماعية  اآلن  2016 حــتــى 

ــلـــز. وتـــعـــد فــرنــســا وأملـــانـــيـــا وأيــرلــنــدا  فـــي ويـ
الـــدول التي  وهــولــنــدا ولوكسمبورغ مــن بــن 
املــغــادرة.  األنشطة  هــذه  بعض  إليها  تتوجه 
وأحـــصـــت جــمــعــيــة لــوكــســمــبــورغ املـــالـــيـــة 47 
ــأمــــن وشـــــركـــــات إلدارة  تــ ــة  ــ ــركـ ــ مـــصـــرفـــا وشـ
ــول أبــلــغــتــهــا بــتــوجــهــهــا لــفــتــح مــقــار أو  ــ األصـ

زيادة وجودها فيها بسبب بريكست.
ويـــرى مــراقــبــون أن تأخير خـــروج بريطانيا 
مــن االتــحــاد األوروبـــي يعني أنها ستضطّر 
املقبلة،  األوروبــيــة  لانتخابات  الترشح  إلــى 
ــاد األوروبـــــي  وهــــو أمــــٌر ال يــنــظــر إلــيــه االتـــحـ
بارتياح، كما أن املواطنن البريطانين غير 
من  دعــائــيــة  لحملة  األمــــوال  بتقديم  معنين 

دون أن يكون لها مردود على أرض الواقع.
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فوكس: بريطانيا التزال جاذبة لالستثمارات

شركات يابانية ومصارف 
هاجرت من بريطاني 

لمراكز بأوروبا وسنغافورة

واشنطن تطلب آلية 
رقابية على الصين في 

سابقة من نوعها

عـــــــــادت الــــجــــاذبــــيــــة لــــســــنــــدات الـــــــدول 
األوروبية الضعيفة اقتصاديا، خاصة 
ــدول الــتــي تــعــرضــت لــهــزات  ــ ســـنـــدات الـ
ــة عــنــيــفــة إبـــــــان أزمـــــــة املــــصــــارف  ــيـ ــالـ مـ

األوروبية والديون الحكومية. 
فإن  بلومبيرغ،  لوكالة  تقرير  وحسب 
مبيعات السندات السيادية في كل من 
إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال بلغت 
في يناير/ كانون الثاني الجاري 106 
مليار   120 »أي حوالى  يــورو  مليارات 
دوالر«. وهذا الحجم من املبيعات يمثل 
الفترة  عــن نفس  ارتــفــاعــا بنسبة %14 
من العام املاضي. وشارفت هذه الدول 
على االفــاس في سنوات أزمــة الديون 

األوروبية التي تلت العام 2011. 
ــنـــدات  ــإن الـــسـ ــ ــيـــرغ، فــ ــبـ ــلـــومـ وحــــســــب بـ
ــا  ــذبــ ــة كــــــانــــــت األكــــــــثــــــــر جــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ اإلســ
بلغت  حــيــث  آســـيـــا،  مـــن  للمستثمرين 
حصة مشترياتهم من إجمالي سندات 
الدين اإلسبانية نسبة 11.6%، ويمثل 
ذلـــك ارتــفــاعــا كــبــيــرًا مــقــارنــة بمبيعات 

يناير/ كانون الثاني البالغة %0.7. 
وما يرفع جاذبية السندات األوروبية، 
ــي تـــواجـــه  ــتـ ــتـــاعـــب الـــعـــديـــدة الـ ــم املـ ــ رغـ
االقتصاد األوروبــي في كل من فرنسا 
ــنــــدات  ــا، رخـــــــص هـــــــذه الــــســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ وإيـ
وول  ســوق  أن  املستثمرين  وإحــســاس 
ــل إلــــى نــهــايــة  ســتــريــت األمـــيـــركـــي وصــ
االرتــــفــــاع، وأن االحـــتـــمـــال الــغــالــب هو 
ــرات أو حـــــــدوث ركــــود  ــ ــــؤشــ تــــراجــــع املــ
ــتـــصـــادي.  وتــعــيــش مــنــطــقــة الــيــورو  اقـ
نقطة تحول في سياسة التيسير الكمي 
التي قرر البنك املركزي األوروبي إنهاء 
العمل بها نهاية عام 2018، ومع ذلك، 

البنك »ماريو دراجــي«  تحدث محافظ 
االقتصاد  فــي نمو  عــن تباطؤ  مــؤخــرًا 
املــســتــهــدف،  الــتــضــخــم دون  وتــــراجــــع 
وهــــو مـــا يــعــنــي تــبــنــي ســيــاســة نــقــديــة 
داعــمــة إلبــقــاء الــفــائــدة املــصــرفــيــة قــرب 
صيف  حتى  قياسية  مستويات  أدنــى 

هذا العام على األقل. 
ــع مــحــلــلــون رفـــــع الــــفــــائــــدة عــلــى  ــوقــ وتــ
الــيــورو مــرة واحـــدة هــذا الــعــام، بينما 
يــتــوقــع مــســتــثــمــرون عــــدم رفــعــهــا قبل 
قــــــرارات  تــعــتــمــد  وســــــوف   ،2020 عـــــام 
البنك املركزي على مدى تحمل منطقة 
والتقلبات  التجارية  الحمائية  اليورو 

في األسواق املالية والناشئة.
انخفض  التضخم  أن  ويــرى محللون   
نــتــيــجــة تـــراجـــع تــكــالــيــف الـــوقـــود مما 
يــشــكــل خـــطـــورة عــلــى االقـــتـــصـــاد الـــذي 
ينذر  أمــر  بالفعل، وهــو  تــبــاطــؤًا  شهد 
بضرورة الحذر من صانعي السياسة 
النقدية. وتواجه دول رئيسية بمنطقة 
اليورو أزمات سياسية واقتصادية في 
الديون  السنوات األخيرة، على رأسها 
املصرفية وزيادة العجز في املوازنات. 
وعلى صعيد الديون املصرفية، تحمل 
البنوك اإليطالية في محفظة القروض 
حــوالــى 350 مليار يــورو مــن السندات 
السيادية اإليطالية، ولدى هذه البنوك 
نــســبــة مــتــدنــيــة جــــدًا، مــن حــيــث القيمة 
الحقيقية للموجودات مقارنة بالقيمة 
الــحــالــيــة لــســعــر املــــوجــــودات بــالــقــيــمــة 
التصنيف االئتماني  أن  الدفترية. كما 
ــيـــة يــضــع  ــالـ الــضــعــيــف لــلــبــنــوك اإليـــطـ

عامات استفهام. 
)العربي الجديد(

الجاذبية تعود 
للسندات األوروبية

لندن ـ العربي الجديد

ــركـــي، دونـــالـــد  ــيـ قــــال الـــرئـــيـــس األمـ
تــــــــرامــــــــب، مــــــســــــاء األربــــــــــعــــــــــاء، إن 
ــع الــــصــــن تـــجـــري  ــ ــات مـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ املـ
ــدًا«، مـــؤكـــدًا أن »بـــكـــن تــريــد  ــ بــشــكــل »جـــيـــد جــ
 اتفاقا«. وأوضح ترامب، في تصريح، أن 

ً
فعا

الــرســوم  »فـــي وضـــع ســيــئ بسبب  الصينين 
ــرًا بـــــأن هـــــذه الــتــعــريــفــات  ــذكــ ــة«، مــ ــيـ ــركـ ــمـ الـــجـ
ســـتـــزداد »بــشــكــل كــبــيــر« إذا لــم يــتــم الــتــوصــل 
اتــفــاق بحلول مطلع مـــارس/ آذار املقبل.  إلــى 
لكن تقريرًا نشرته كل من رويترز، وصحيفة 
إن  قال  الروسية،  االقتصادية  »كوميرسانت« 
شروطا مهينة طالبت بها واشنطن الصن قد 

تعرقل فرص اتفاق بن الجانبن. 
ــــرب املــقــربــن من  ــد أقـ ــرز، إن أحــ ــتــ وقـــالـــت رويــ
دونالد ترامب، وهو املمثل التجاري األميركي 
للسياسة  مناهضة  األقــدم  اليتهيزر،  روبــرت 
التجارية الصينية، يقف وراء املطالبة بإنشاء 
آلـــيـــة تـــشـــرف عــلــيــهــا واشـــنـــطـــن لــلــتــحــقــق من 
استيفاء شروط االنفتاح واإلصــاح بالصن 
فـــي أي اتـــفـــاق تــــجــــاري. وكـــمـــا كــــان مــتــوقــعــا، 
نظرت بكن بسلبية إلى مقترحاته، »لكنها لم 

تؤد إلى تعطيل املفاوضات«. 
وأضــافــت رويــتــرز: »يــبــدو ذلــك بمثابة إهانة. 
لـــكـــن ربــــمــــا يـــجـــد الــــطــــرفــــان طـــريـــقـــة تــســمــح 

للحكومة الصينية بحفظ ماء الوجه«.
ــــي جـــامـــعـــة  وفـــــــي الــــــصــــــدد، قـــــــال األســــــتــــــاذ فــ
شــــــرق الــــصــــن الــــتــــربــــويــــة، تـــشـــانـــغ شــــــن، لـــ 
»كوميرسانت« الروسية: »أشك في أن توافق 
بكن على ذلك. وأنا ال أذكر سابقة إلقامة مثل 
هذه العاقات بن القوى العظمى«. والتدابير 
الــرقــابــيــة عــلــى انــتــهــاج أشـــكـــال مــخــتــلــفــة من 
إال  السابق  لم تطبق في  الداخلية  التغييرات 
ــدول الـــتـــي، مـــن وجــهــة نــظــر الـــواليـــات  ــ عــلــى الـ
املتحدة، تزعزع الوضع الدولي بشكل خطير. 
اللتن  الشمالية،  وكــوريــا  إيـــران  وخصوصا، 
إمكانية  املتحدة  الــواليــات  منح  منهما  لب 

ُ
ط

ــن تــفــكــيــك بــرنــامــجــهــمــا  الـــتـــحـــقـــق املـــنـــتـــظـــم مــ
النووي. فيما يرى مدير البرنامج اآلسيوي في 
مركز كارنيغي بموسكو، ألكسندر غابوييف، 
أن اقـــتـــراح الـــواليـــات املــتــحــدة الــخــاص بآلية 
التحقق أمر متطرف للغاية، وقال: »في حالة 

إيــران، يمكن طــرح ذلــك بسبب وجــود تحالف 
ــع يــدعــم هـــذه الـــخـــطـــوة.. ال يــوجــد  دولــــي واســ
اتفاق حول هذه املسألة مع الصن حتى داخل 
الـــواليـــات املــتــحــدة، حــيــث أن وضـــع مــثــل هــذه 
الشروط القاسية يمكن أن يدفن فرص تحقيق 

حل على املدى الطويل للمشكلة«.
صــــحــــيــــفــــة  قــــــــالــــــــت  الـــــــــــصـــــــــــدد،  ذات  وفـــــــــــــي 
ــومـــيـــرســـانـــت« الــــروســــيــــة فــــي مـــقـــال كــتــبــه  »كـ
األميركي  الوفد  إن  ميخائيل كوروستيكوف، 
في محادثات التجارة مع بكن، طالب بوضع 
إصاحات السياسة التجارية الصينية تحت 
الـــرقـــابـــة األمــيــركــيــة. وجــــاء فـــي املـــقـــال: وضــع 
الفريق األميركي، الذي يجري مفاوضات مع 
الصن بشأن إنهاء الحرب التجارية املستمرة 
ــة تــســمــح  ــاصــ ــة خــ ــيــ ــام املـــــاضـــــي، آلــ ــ ــعـ ــ مـــنـــذ الـ
تسعى  بكن  كانت  إذا  ما  بمراقبة  لواشنطن 
الــتــي وعــدت  التجارية  السياسة  إلــى إصـــاح 
بها. وإذا ما اكتشفت الواليات املتحدة انتهاك 
بــكــن لـــوعـــودهـــا، فــســيــتــم اســتــئــنــاف الــرســوم 

الجمركية على البضائع الصينية. 
ويــأتــي ذلـــك وســـط مــواصــلــة الــرئــيــس تــرامــب 
تــأكــيــده أن »مــفــاوضــاتــنــا مـــع الــصــن تــجــري 
بشكل جيد جدًا، وأيا تكن نتيجتها فستكون 

ــأتــــي تــصــريــحــات  ــا«. وتــ ــنــ جـــيـــدة بــالــنــســبــة لــ
الــرئــيــس األمــيــركــي، قــبــل زيــــارة نــائــب رئيس 
الوزراء الصيني، ليو هو، إلى واشنطن نهاية 
التجارية بن  الــحــرب  الــجــاري. وتثير  الشهر 
الصن والواليات املتحدة توترًا في األسواق 
العاملية منذ أشهر. وكــان وفد أميركي أجرى 
مــحــادثــات فــي بــكــن األســبــوع املــاضــي، وهــي 
ــرامــــب، ونــظــيــره  املـــــرة األولــــــى مــنــذ تـــوّصـــل تــ
مــن  األول  ــــي  فــ بـــيـــنـــغ  ــــن  ــــي جــ الــــصــــيــــنــــي شــ
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـــاضـــي إلــــى هــدنــة 

تجارية مدتها ثاثة أشهر.
وفــــي دافــــــوس، طــمــأن مـــســـؤول صــيــنــي رفــيــع 
 إن بــكــن لــن تقلص 

ً
ــــواق الــعــاملــيــة، قــائــا األسـ

األميركية،  الخزانة  سندات  في  استثماراتها 
وذلــــك رغــــم الـــحـــرب الــتــجــاريــة املــســتــمــرة بن 
الصن والواليات املتحدة. وقال نائب رئيس 
لــجــنــة مــراقــبــة األوراق املــالــيــة الــصــيــنــي، فــان 
تــشــيــنــغ هـــــاي خـــــال مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــنــتــدى 
»دافــــــــــــوس« االقـــــتـــــصـــــادي: »الـــــصـــــن تــتــمــتــع 
بـــمـــســـتـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة نــســبــيــا مــــن مـــعـــدالت 
االدخــار، وتعمل على االستثمار في األسواق 
األجنبية، بما في ذلك السندات األميركية، التي 
ال تزال الخيار األمثل، وباعتبارنا أكبر مالكي 
الـــســـنـــدات، ال أعــتــقــد أن نــقــوم بتقليص  هـــذه 
ــديـــون األمــيــركــيــة بنحو  اســتــثــمــاراتــنــا فـــي الـ
كــبــيــر«. ويــصــف خــبــراء اقــتــصــاديــون ســنــدات 
الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الــصــن 
ــنـــوويـــة«، ويـــــرون أن »تــأثــيــرهــا  »الــقــنــبــلــة الـ بـــ
على األسواق املالية في العالم سيكون مدويا 
قــررت بكن استخدامها فــي الحرب  فــي حــال 

التجارية مع واشنطن«.

شروط مهينة للصين

الرئيس  من  المقربين  أقرب  أحد  يقف 
الممثل  وهو  ترامب،  دونالد  األميركي 
التجاري روبرت اليتهيزر، وراء المطالبة بإنشاء 

من  للتحقق  واشنطن  عليها  تشرف  آلية 
أي  في  واإلصالح  االنفتاح  شروط  استيفاء 
اتفاق تجاري مع الصين. وكما كان متوقعًا، 

إلى مقترحاته، »لكنها  نظرت بكين بسلبية 
لم تؤد إلى تعطيل المفاوضات التي تواجه 

عقبات في طريقها.«

تتطلع واشنطن 
ألن تصبح تركيا سوقا 
للغاز الصخري المسال

مؤشرات
األسواق

انخفاض اليورو 
أمام الدوالر 

انخفض اليورو مقابل 
ــدوالر فــي تــعــامــات  ــ الـ
ــخـــمـــيـــس، مــع  أمــــــس الـ
املركزي  اجتماع  نتائج  ترقب 
األوروبـــــــــي بـــشـــأن الــســيــاســة 
الــنــقــديــة وتــصــريــحــات رئيس 
البنك ماريو دراجي. وتراجعت 
ــدة  الـــعـــمـــلـــة األوروبــــــيــــــة املــــوحــ
إلى   %0.31 بنسبة  ــيــورو«  »ال
1.1349 دوالر. وصعد مؤشر 
الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
أمــام سلة مــن ست  األميركية 
إلى 96.023،   %0.26 عمات، 
مخاوف  استمرار  من  بالرغم 
النمو  تباطؤ  بــشــأن  ــواق  األســ
ــي وإغـــــــــاق الـــحـــكـــومـــة  ــاملــ ــعــ ــ ال
األمــيــركــيــة والـــنـــزاع الــتــجــاري 

القائم بني واشنطن وبكني.

تراجع مؤشر 
الثقة التركي

ــر ثــقــة  تــــراجــــع  مـــؤشـ
املــســتــهــلــكــني الــتــركــي 
ــانــــون  فـــــي يــــنــــايــــر/ كــ
ــاري لــيــقــتــرب من  ــثــانــي الـــجـ ال
ــتــــوى لـــــه فـــــي 10  أدنــــــــى مــــســ
ملعهد  بيان  ســنــوات. وحسب 
ــاء الــــتــــركــــي، مـــســـاء  ــ ــــصــ اإلحــ
األربعاء، انخفض مؤشر ثقة 
به  قــام  وفقا ملسح  املستهلك، 
املــعــهــد والــبــنــك املـــركـــزي إلــى 
يناير/كانون  فــي  نقطة   58.2
الــثــانــي، مــقــارنــة بـــــ58.7 نقطة 

في ديسمبر/كانون األول. 

عالم بدون نقود
ــه الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــجــ ــتــ تــ
لنظام  للتحول  الـــدول 
ــتــــرونــــي،  ــــكــ ــع اإلل ــ ــدفـ ــ الـ
ــد  ــ ــ ــرلـ ــ ــ ورصـــــــــــــد مــــــــوقــــــــع  »ويـ
اتــــــــاس« األمــــيــــركــــي، قــائــمــة 
ــدول الـــعـــشـــر األولــــــــى مــن  ــ ــالـ ــ بـ
حـــيـــث الـــتـــعـــامـــل اإللـــكـــتـــرونـــي 
بـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــبـــــطـــــاقـــــات 
الذكية.  والــهــواتــف  االئتمانية 
القائمة  حــيــث تــصــدرت كــنــدا 
والتي يملك فيها كل شخص 
ــة ائــتــمــانــيــة  ــاقـ ــطـ ــــن بـ ــر مـ ــثــ أكــ
واحدة، وخلفها حلت السويد 
الــتــي تــجــري حــوالــي 59%مــن 
مـــعـــامـــاتـــهـــا بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
نقدية وهي النسبة األعلى في 
القائمة. ثم تأتي بريطانيا في 
 ،%47 بنسبة  الــثــالــثــة  املــرتــبــة 
وتــلــيــهــا فـــرنـــســـا فــــي املــرتــبــة 

الرابعة، ثم أميركا والصني.

خفض تصنيف 
بنوك لبنانية 

أعلنت وكالة »موديز«، 
ــــت  ــــضــ ــفــ ــ أنـــــــــــــهـــــــــــــا خــ
االئتماني  التصنيف 
لــلــودائــع طــويــلــة األجــــل لثاثة 
 )Caa1( إلــى  لبنانية،  بــنــوك 
ــا  إنــــهــ وقـــــــالـــــــت   ،)B3( مـــــــن 
خــفــضــت الــتــصــنــيــف لــثــاثــة 
ــودة«،  »عــ وهـــي  لبنانية  بــنــوك 

و»بلوم« و»بيبلوس«.

»أرامكو« تبحث 
عن مستشارين 

قـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــصـــــــــادر 
مــــصــــرفــــيــــة مـــطـــلـــعـــة 
ــــخــــمــــيــــس إن  أمـــــــس ال
أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة تــبــحــث 
ــتــرتــيــب  ــن ل ــاريـ ــتـــشـ ــن مـــسـ عـــ
الــتــمــويــل بــالــديــن الـــضـــروري 
لــاســتــحــواذ عــلــى حــصــة في 
الشركة السعودية للصناعات 
األســــاســــيــــة »ســــــابــــــك«. وقـــد 
ــا يـــصـــل إلـــــى 50  تـــقـــتـــرض مــ
مستثمرين  مــن  دوالر  مليار 

أجانب لتمويل االستحواذ.  قال وزير التجارة 
البريطاني ليام فوكس 

بمنتدى دافوس إن بالده 
التزال جاذبة لالستثمار 
األجنبي على مستوى 

العالم

رغم التصريحات العدائية 
التي أطلقها الرئيس 

دونالد ترامب ضد تركيا، 
ارتفع حجم التجارة بين 

البلدين إلى 19 مليار دوالر

متفرقات اقتصادية

)Getty( الجوع يحاصر مواطني فنزويال فيغلقون الشوارع

)Getty( ترامب يضغط على شي في محادثات التجارة

)Getty( رخص العملة والسندات شجع المشترين

تقرير

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين الغارد، إن التباطؤ الحالي في 
إذا  رئيسيا  أنه قد يشكل خطرا  لكنها حذرت من  الصين »مشروع«،  اقتصاد 
بدأ االتجاه الهبوطي في التسارع. وعلى هامش منتدى دافوس، أوضحت 
الغارد أنه في الوقت الذي يمثل فيه تباطؤ النمو في الصين مصدرا للقلق، 
يبدو وكأنه تحت السيطرة. وأضافت: »االقتصاد الصيني يتباطأ بشكل جيد، 
كبير«،  حد  إلى  عليه  تسيطر  الصينية  السلطات  أن  وأعتقد  »مشروع  أمر  إنه 
بشكل مفرط، فسيشكل ذلك قضية  التباطؤ سريًعا  أصبح  إذا  أنه  إلى  الفتة 
حقيقية محليا وربما على أساس أكثر شمولية. ونما االقتصاد الصيني بأبطأ 

معدل له منذ 1990، ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على االقتصاد العالمي.

تباطؤ مشروع

فوكس 
غير 

منزعج 
لمغادرة 
الشركات 

لبالده 
)Getty(
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تقادم الخطيب

ال صـــــوت يــعــلــو فـــــوق صـــــوت الـــفـــاشـــيـــة. 
األملانية،  الفيلسوفة  كتبته  ما  يبرز  هنا 
آرنــــت، فــي كتابها »أصــــول األنظمة  حــنــا 
الشمولية«، حيث استطاعت، بكل براعٍة، 
أن تــرصــد الــتــحــوالت الــتــي تــحــدث داخــل 
األنظمة االستبدادية، لتتحول إلي أنظمٍة 
شـــمـــولـــيـــٍة، لــهــا صـــفـــات خــمــس عــلــى حد 
تعبير كارل فريدريش ورميون أرون، أن 
الشمولي: حــزب/ جماعة وحيدة  النظام 
يـــراقـــب جــهــاز الـــدولـــة، يـــديـــره رئــيــس ذو 
كاريزمية خاصة، نظام يتميز بالطغيان، 
أي نظاٍم يعطي لطرف واحــد الصالحية 
االحـــتـــكـــاريـــة لــلــنــشــاط الــســيــاســي، نــظــام 
إيديولوجي، كما يتمّيز باحتكار وسائل 
ــائـــل اإلقــنــاع  االتـــصـــال الــجــمــاهــريــة ووسـ
املتمثل في جميع وسائل اإلعالم كاإلذاعة 
باإلضافة  إلــخ،  والصحافة...  والتلفزيون 

إلى إدارته املركزية االقتصاد. 
املــشــهــد اآلن فــي مــصــر يشبه املــشــهــد في 
الجزائر في تسعينات القرن املاضي، تيار 
إسالمي يصعد إلى السلطة فينقلب عليه 
السلطة منذ  عــلــى  الـــذي يهيمن  الــجــيــش 
السابق،  الدفاع  وزيــر  يلعب  عاما.  ستني 
حسني طنطاوي، الــدور نفسه الذي لعبه 
الجنرال الجزائري خالد نزار، في اختيار 
الرؤساء في أثناء أزمتها. وجيش يحتكر 
ــاد بــــصــــورٍة  ــتــــصــ كــــل شـــــــيء، ويــــديــــر االقــ

شديدة املركزية. 
بعد ثماني سنوات، عــادت اآللــة القمعية 
إلـــى مــا كــانــت عــلــيــه قــبــل حــســنــي مــبــارك، 
ــــدد املــعــتــقــلــني  . زاد عـ

ً
ــــد ضـــــــــراوة بــــل وأشــ

الشافعي أبتدون

الــرئــيــس  الـــــذي أعــلــنــت إدارة  الـــوقـــت  فـــي 
ــرامـــب، عـــن تقليص  ــد تـ ــالـ األمـــيـــركـــي، دونـ
وحداتها العسكرية في جنوب الصومال 
لــلــقــضــاء عــلــى حـــركـــة الـــشـــبـــاب املــرتــبــطــة 
بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، بـــدعـــوى أنــــه ال يــوجــد 
تــهــديــد أمــنــي عــلــى مــصــالــح واشــنــطــن في 
القرن األفريقي، تثبت الحركة أنها احتمال 
قــوي لــضــرب نــفــوذ الــواليــات املــتــحــدة في 
كينيا والصومال ودول املنطقة، وذلك عبر 
تفجيرات واقتحام مسلحني، بعضهم من 
أصول كينية، فندقًا يضم مكاتب هيئات 
دولــيــة وحــكــومــيــة فــي الــعــاصــمــة الكينية 
نوعه،  من  الثالث  الهجوم  وهــو  نيروبي، 
والــــذي يــضــرب كينيا مــن الـــداخـــل، بعيدًا 
عـــن املـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة مـــع الـــصـــومـــال، 
والــتــي بــاتــت مــســرح مــواجــهــات مفتوحة 
الشباب،  تبنته حركة  الجانبني، وقد  بني 
بـــالـــقـــدس  ــنــــطــــن  اعـــــتـــــراف واشــ عـــلـــى  ردًا 
عـــاصـــمـــة لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ويـــؤشـــر 
إلـــى فــرضــيــة وجــــود خـــرق اســتــخــبــاراتــي 
فــي الــجــدار األمــنــي الكيني، ويــوحــي بأن 
أمنيًا  نيروبي ليست أفضل من مقديشو 
ــّد هــجــمــات حــركــة  واســتــراتــيــجــيــًا فـــي صــ
الــشــبــاب، نــظــرًا لــحــجــم الــتــفــجــيــرات الــتــي 
استمرت  فقد  الفندق،  لضرب  خدمت 

ُ
است

عــمــلــيــة تـــحـــريـــره مــــن املـــهـــاجـــمـــني اثــنــتــني 
وعشرين ساعة.

ويرجح محللون أن غرض استهداف حركة 
نـــيـــروبـــي مـــجـــددًا خــلــط األوراق  الـــشـــبـــاب 
العسكرية بالنسبة لكينيا، ورسالة قوية 
إلى الدول األفريقية والغربية التي أرسلت 
قواتها إلــى الــصــومــال، وذلـــك ملنع حــدوث 
حــرب شاملة إلجــبــارهــا على الــخــروج من 
جـــنـــوب الــــصــــومــــال، وخـــصـــوصـــا مــديــنــة 
بــــؤالــــي، املــعــقــل الـــرئـــيـــس لــلــحــركــة. ويــعــد 
الهجوم كذلك ضربة استباقية وتحذيرية 
أن تشن  املــحــتــمــل  ومـــن  لكينيا وأوغـــنـــدا، 

مهند مبيضين

ــات  جــــاء اســـتـــطـــالع الــــــرأي ملـــركـــز الــــدراســ
االستراتيجية في الجامعة األردنية بغير 
ــا تــشــتــهــي حــكــومــة عــمــر الـــــــرزاز، فــثــّمــة  مـ
ضعف كبير في شعبيتها في املحافظات، 
لــلــدولــة،  التقليدية  الــقــوى والــبــنــى  حــيــث 
ي شعبية الرزاز نفسه، 

ّ
باإلضافة إلى تدن

واســتــهــالك الــتــفــاؤل الــشــعــبــي بــه مــبــّكــرًا، 
قبل به عند تشكيل حكومته، 

ُ
والــذي است

بــاإلضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة األردنـــيـــني 
الذين يــرون األوضــاع االقتصادية تتجه 
إلى األســوأ. وبحسب نتائج االستطالع، 
مـــا زال الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي والــبــطــالــة 
مشكالت  أهـــم  واإلداري  املــالــي  والــفــســاد 

الحكومة، وموطن إخفاقاتها.
 في شعبية 

ٌ
خالصة االستطالع انخفاض

لتكون  كبير،  بشكل  ورئيسها  الحكومة 
املواجهة الحكومية بقراراٍت شعبويٍة، فما 
نشر، حتى صدرت قراراٌت 

ُ
كادت النتائج ت

مــن املـــّدعـــي الــعــام بــتــوقــيــف وزيــــر سابق 
ومدير عام سابق للجمارك وآخرين، في 
قضية الفساد، الدخان، وكانت قد انفجرت 
أمام الحكومة مبّكرًا. ووفق مراقبني، جاء 
هذا اإلجــراء السريع مباشرة بعد نتائج 
االســـتـــطـــالع إجـــــــراء اســتــبــاقــيــا ملــعــالــجــة 
هزمته  الـــرزاز  أن  يبدو  التي  الثقة  نزيف 
 
ً
تبدو عصية فالجغرافيا  فيها،  األطــراف 
وهي  الــوطــنــيــة«،  »النهضة  حكومة  على 
 على التطويع، وترسل عدة رسائل 

ٌ
عصية

الدولة  مسار  رفــض  منها  الحكومة،  إلــى 
املــدنــيــة وتـــيـــارهـــا الــــذي يــمــلــك مــشــروعــًا، 

ويمكن االتكاء عليه بالنسبة للرزاز.
ــة فــمــعــنــاهــا  ــيـ ــدنـ ــتـ ــة األطــــــــــراف املـ ــقـ أمــــــا ثـ
ــــى الـــعـــمـــق الــتــقــلــيــدي لــلــدولــة  الــــعــــودة إلـ
مصير  عــلــى  لــلــخــشــيــة  وتـــبـــريـــر  األردن، 
ــذارات الــنــخــبــويــة الــتــي  الــبــلــد، وفــقــًا لــــإنــ
أطــلــقــهــا رجــــال حــكــومــات ســابــقــة، طــاهــر 
املــصــري وعــبــدالــرؤوف الـــروابـــدة وأحمد 
تشكيل  يعد  لم  وبالتالي،  مثال.  عبيدات 
 
ً
الــراهــن صناعة العام ضد الوضع  الــرأي 
فيسبوكية وحسب، بل هو تعبير عن أن 
قواعد الحكم باتت تتململ، وهو ما ُيقلق 
ســواء؛  على حد  والنظام  العميقة  الدولة 
ألن األطــــــــراف تــشــكــل املــــخــــزون الـــوالئـــي 
الــرزاز إنها  الــذي قالت حكومة  التقليدي 
 عــلــى صيغ 

ً
 مــبــنــيــة

ً
ــاءت لــتــعــطــيــه ثـــقـــة ــ جـ

التقليدية  الثقة  ورفـــض  الــرشــيــد،  الحكم 
ــيــــني، والـــتـــي قـــال الــــــرزاز، قبل  عــنــد األردنــ
شــهــور، إنــهــا مــوروثــة وتقليدية وأبــويــة 

وانطباعية.
فــي املــقــابــل، كـــان عــلــى الــــرزاز تــدّبــر حالة 
تـــراجـــع الــثــقــة، وتــبــديــد مـــخـــاوف الــنــاس 
مــــــن الــــــوضــــــع االقـــــــتـــــــصـــــــادي، فــحــظــيــت 
ــأن اإلجــــــــــراءات  ــشــ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة بــ ــلــ ــئــ األســ
ــدى نــجــاعــتــهــا في  املــالــّيــة لــحــكــومــتــه، ومــ
خـــفـــض الــــديــــن الــــعــــام، وتــــراجــــع الــعــجــز، 
ُيعتبر  الـــذي  وهــو  مــنــه،  بمتابعٍة حثيثٍة 
ــلــــني بـــجـــديـــة  ــتــــعــــامــ مـــــن املـــتـــفـــاعـــلـــني واملــ
ــال عــلــى  ــقــ ــا يــكــتــب ويــ ــتــــمــــام كــبــيــر ملــ واهــ
فاختار،  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  شبكات 
بعد أن أنجزت حكومته تعديلها الثاني، 
ــيــة إعــــالن اســتــطــالع الــــرأي الــــذي ال 

ّ
وعــش

 مــن نتائجه قبيل 
ً
ــم نــســخــة

ّ
شــك أنـــه تــســل

والتغريدة  الفيسبكوية،  اإلطاللة  إعالنه، 
الـــتـــويـــتـــريـــة الـــشـــارحـــة نـــتـــائـــج الــــقــــرارات 
االقـــتـــصـــاديـــة لــحــكــومــتــه، ونــجــاحــهــا في 
تخفيض اتــجــاه املــديــونــيــة مــن »الــزيــادة 
إلــى االنــخــفــاض« للمرة األولـــى منذ عام 

رنا حاج إبراهيم

ــادرة  ــوان املــســلــمــني قــ ــ ــ لــيــســت جــمــاعــة اإلخـ
برمته،  بلد عربي  قــيــادة  على  كامل  بشكل 
سياسيًا واقتصاديًا، فما زالت بحاجة إلى 
وجــديــة،  وكــافــيــة،  متمكنة  خــبــرة سياسية 
قــيــادة مجتمع عربي  عــلــى  قــــادرة  لتصبح 
ــه  ــراقــ ــه وأعــ ــاربـ ــتــــالف مـــشـ ــع اخــ بـــأكـــمـــلـــه، مــ
وطــوائــفــه. ولــكــن، يــجــب أن يــقــال دائــمــًا إن 
العسكري  العمل  للجماعة باعا طويال في 
ــتـــالل اإلســرائــيــلــيــة  املــنــظــم ضـــد قــــوات االحـ
ــا نـــعـــرفـــه عــــن حـــركـــة حـــمـــاس.  ــــالل مــ مــــن خـ
ــى مـــــا ســــاهــــم بـــــه اإلخــــــــوان  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ
املــســلــمــون فـــي دول كــثــيــرة بـــدعـــم فــصــائــل 
سورية معارضة حاربت نظام األســد منذ 
عام 2012، واستمرت حتى وقت طويل في 
حربها وفي الوقوف ضد ظلم نظام جائر، 
حــاول بكل قوته فــرض سيطرته والقضاء 

على ثورة شعبه.
ــذه الــجــمــاعــة  ــ ــمـــل هــ ــائــــل إن عـ ــقــــول قــ قــــد يــ
فـــي ســـوريـــة لـــم يــكــن مــنــظــمــًا بــشــكــل كــامــل، 
وقــــد تــســبــب بــبــعــض الـــهـــزائـــم فـــي الــجــيــش 
الــســوري الــحــر، لــكــن الــشــعــب الــســوري كــان 
فــي حــاجــٍة ملــن يــصــونــه، ويــصــون كــرامــتــه، 
مـــن الــخــطــف والـــســـجـــن والــتــصــفــيــة داخـــل 
الــبــيــوت وخــارجــهــا، فــكــان لــهــذه الجماعة، 
مثال، مساهمة في إرسال مؤونٍة إلى بعض 
السورية  الــحــدود  على  املحاصرة  املناطق 
أو  الغربية  أو في غوطة دمشق  التركية،   -
املوت  من  اقترب سكانهما  اللتني  الشرقية 
ــًا، جــــراء الــحــصــار الــــذي نــفــذه  ــوعـ بــــردًا وجـ
ــد عــلــيــهــم، مــــن دون أن يــحــرك  ــ نـــظـــام األســ
املــجــتــمــع الـــدولـــي بــشــأنــهــم ســاكــنــًا. ويبقى 
لبعض أنصار الجماعة في تركيا األيادي 
الغذائية  املــســاعــدات  إيــصــال  فــي  البيضاء 
واملادية للمخيمات التي تعاني من أوضاع 
صعبة، خصوصا عند املطر أو العواصف.

أمــــا فــيــمــا يــخــص مـــا يــتــحــدث عــنــه كــتــاب 
عــــرب، ســيــمــا مــمــن لــهــم بـــاع فــي الصحافة 
والـــســـيـــاســـة، عـــن اإلخــــــوان مـــجـــرد مصيبة 
حــلــت بــالــشــعــوب الـــعـــربـــيـــة، وإنـــهـــم كــانــوا 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  إنشاء  ضد 

عدد  ازداد  ومعه  السياسيني،  والسجناء 
املــنــفــيــني والـــفـــاّريـــن خــــارج الــبــالد مــن آلــٍة 
ــبــنــي 

ُ
قــمــعــيــٍة تــفــتــك بــكــل شــــيء. ســجــون ت

ــاٍت  ــ ــدامـ ــ ــقــــاالٍت وإعـ ــتــ بـــكـــثـــرة، وأحــــكــــام اعــ
بالجملة، ومختفون قسريا ال يعرف أحٌد 
أميركا  مــا  لحظة  فــي  وكــأنــهــا  مصيرهم، 
الــالتــيــنــيــة فـــي حــقــبــة الــحــكــم الــعــســكــري. 
واجتماعية وسياسية  اقتصادية  أزمــات 
ــديــــون الــخــارجــيــة  تــتــفــاقــم، وبـــحـــر مـــن الــ
والــداخــلــيــة وفـــوائـــد تــلــك الـــديـــون تــتــراكــم 
التفريط  وتسبح عليها مصر. أرض يتم 
فيها على حساب األمن القومي، من أجل 
البقاء في  أو تمديد  املــلــيــارات،  حفنٍة من 
السلطة. عدو يتحول صديقا على حساب 
ــيـــدة الـــقـــتـــالـــيـــة لـــلـــجـــيـــش، وعــنــصــر  ــقـ ــعـ الـ
مــجــتــمــعــي، بــغــض الــنــظــر عـــن االخــتــالف 
األيــديــولــوجــي مــعــه، يــتــحــول إلـــى الــعــدو. 
وسائل إعالم يحتكرها جهاز أمني واحد 
تــابــع لــلــرئــيــس، وجــيــش يــديــر االقــتــصــاد 
 من أي وقت مضى. 

ً
بصورة أشد مركزية

خــريــطــة املــنــطــقــة والـــعـــالـــم تــتــغــيــر، يمني 
مــتــطــّرف يــعــود إلــى الــواجــهــة، وال يخفي 
دعــــمــــه األنــــظــــمــــة الـــقـــمـــعـــيـــة فـــــي الــــشــــرق 
األوســـط، علي أمــل أن تمنع تلك األنظمة 
مـــوجـــات الــلــجــوء املــتــتــابــعــة، مــشــيــا على 
املثل العربي، كمن يحتمي بالرمضاء من 
النار. زعامات شعبوية تزدهر في العالم، 
كــل مكان.  فــي  اإلرهـــاب تنتشر  ومكافحة 
ويصبح  تعقيدا،  أكثر  اإلقليمي  الــوضــع 
الــتــغــيــيــر فــــي مـــصـــر مــرتــبــطــا بـــاألجـــنـــدة 
ــة أكــــثــــر مـــــن أي وقــــــت مـــضـــى.  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ اإلقـ
عبد  للجنرال  نهائية  ال  دعائية  مشاريع 
قيمة  ال  بتفريعٍة  ا  بـــدء السيسي،  الفتاح 

واملـــغـــّرديـــن خــــارج ســـربـــه. تــتــم مــصــادرة 
الـــواقـــع والــحــقــيــقــة فـــي كـــل لــحــظــة، حيث 
الــــخــــوف ســـــوى مــا  ال حــقــيــقــة فــــي أرض 
تــنــشــره اآللــــة اإلعــالمــيــة للجيش األحــمــر 
السوفييتي الذي حّول مكانه من موسكو 
إلى القاهرة في القرن الواحد والعشرين.

فبمجرد نطقك أو كتابتك كلمة انقالب، أو 
فاشل أو غيرها، سيتم زّجك في السجن، 
ــك قــلــت الــحــقــيــقــة في  ال لـــشـــيء ســــوى ألنــ
أبسط معانيها. كلمة ثورة من املحّرمات 
 مــضــاجــع الــنــظــام، لــيــس في 

ّ
الــتــي تــقــض

مصر فقط، ولكن في أي مكان في العالم، 
ما إن تخرج مظاهراٌت في أي مكاٍن تطالب 
بأي تغييٍر على طريقة السترات الصفراء 
فــــي فـــرنـــســـا، إال ويــــخــــرج إعــــــالم الــنــظــام 

مستنكرا، واصفا هؤالء الخارجني خونة 
ممولني من دول أخــرى، ليهدموا دولهم، 
وكأنها مظاهراٌت في القاهرة وليست في 
باريس، وكأن السيسي أصبح قائد الثورة 
املضادة في العالم كله. في الوقت نفسه، 
 بكلمة 

ً
إال متبوعة املعارضة  ممنوع ذكر 

الخونة، ألنهم عمالء إلسرائيل، في وقٍت 
ــاب،  تــخــوض فــيــه مــصــر حــربــا ضــد اإلرهــ
ــن اإلرهــــــــــاب. وهـــنـــاك  لـــتـــحـــريـــر ســـيـــنـــاء مــ
تــتــحــول كـــل هـــزائـــم الــجــيــش انـــتـــصـــاراٍت، 
على طريقة أحمد سعيد في بياناته في 
زمن النكسة، لكن الزمن يتحّرك والجنرال 
ثابٌت مكانه، وحينما يدرك تحّرك الزمان 
يــتــيــه فـــي إجـــابـــاتـــه، ويــفــضــح تــصــوراتــه، 
الشهير »ستون  األميركي  البرنامج  ففي 
ــاة، عــلــى  ــنــ ــقــ ــة«، والــــــــذي أذاعـــــتـــــه الــ ــقــ ــيــ دقــ
بثه، يعترف  عــدم  النظام  الرغم من طلب 
ــاك تـــعـــاونـــا عــســكــريــا  ــنـ ــأن هـ ــ الــســيــســي بـ
وطــيــد األركــــان مــع إســرائــيــل فــي محاربة 
نفذت  إسرائيل  وأن  في سيناء،  اإلرهـــاب 
املصري.  العمق  داخــل   

ً
عسكرية عملياٍت 

وهنا يتساءل املرء من الخونة املتعاونني 
مع إسرائيل الذين يقصدهم اإلعالم؟ بال 

شك ال يقصد الرئيس. 
يذهب الرجل أبعد من ذلك، حينما يسأله 
املــذيــع: ملــاذا لــم تقضوا على اإلرهـــاب في 
أميركا  تقض  لــم  وملـــاذا  فيجيب:  سيناء؟ 
عــلــى اإلرهـــــــاب فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان؟ إجــابــة 
توضح لك كيف هي األمور في عقل الرجل 
بأفغانستان،  أن سيناء أشبه  يــرى  الــذي 
أو أنها تورا بورا أفغانستان، يراد فيها 
إجابة  وقـــواه.  املصري  الجيش  استهالك 
صـــادمـــة لـــرجـــٍل كـــان رئــيــســا لــلــمــخــابــرات 

الــعــســكــريــة للجيش املـــصـــري، بــل ووزيـــر 
دفاع له. 

ــلــــغ األمـــــــــر ذروتــــــــــــه، حـــيـــنـــمـــا هـــــب أحــــد  بــ
ــلـــطـــان فـــــوق مـــنـــبـــر الـــفـــتـــاح  مـــشـــايـــخ الـــسـ
الــعــلــيــم، صـــارخـــا إن الـــرجـــل يــقــاس مــدى 
لعل  وطنه.  وحبه  وطنيته  بمدى  إيمانه 
الــرجــل أفــصــح عــن التجديد الـــذي ينادي 
الخطاب  تجديد  أي  دائــمــا،  السيسي  بــه 
الدين  الوطن هو  أن  الديني، على طريقة 
والدين هو الوطن، أو الشعار األبــرز الله 
ــن. ولــعــل هــــذا مـــا جــعــل شيخ  املــلــك الـــوطـ
التجديدي،  الخطاب  هــذا  يرفض  األزهـــر 
ــك الـــســـلـــطـــان الــســيــســي الــــذي  ــ فـــيـــزعـــج ذلـ
يــصــدر فــرمــانــا يمنع أي أحـــد مــن السفر 
خــارج مصر إال بــإذنــه، وهــو يعني شيخ 
ــر قــبــل أي أحـــد، فيصبح لــديــنــا في  األزهــ
من  ممنوعون  وحقوقيون  نشطاء  مصر 
مناصبهم  في  مسؤولون  وكذلك  السفر، 

ممنوعون من السفر. 
فــي كــل هـــذا الـــواقـــع الــهــزلــي، تــبــدو هناك 
مـــعـــارضـــة بــائــســة غــيــر قــــــادرة عــلــى نقل 
مــعــارضــتــهــا، أو تــطــويــر أدائــهــا للخروج 
العمل االحــتــجــاجــي إلى  منها مــن دائـــرة 
دائــرة التفكير املستقبلي. وهو يرسم لك 
كــيــف هــو الــواقــع فــي مــصــر. نــظــاٌم توقف 
به الزمن عند خمسينيات القرن املاضي، 
ومعارضة تسمي نفسها مدنية، تصلبت 
ــوان  ــ ــ ــا عـــنـــد لـــحـــظـــة يـــنـــايـــر، وإخـ ــكــــارهــ أفــ
مــســلــمــون تــوقــف الـــزمـــن بــالــنــســبــة إليهم 
عند االنقالب العسكري قبل ست سنوات. 
وبــــني هــــذا وذاك الــخــاســر الــحــقــيــقــي هو 

الوطن الذي كان يسمى يوما مصر. 
)كاتب مصري في برلني(

ــة هــجــومــًا  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ الـــــقـــــوات الـــكـــيـــنـــيـــة واألوغـ
موسعًا على الحركة، ضمن حملة عسكرية 

تستهدف وجودها في الصومال.
ــذا الــهــجــوم الـــذي  ال تــقــتــصــر تـــداعـــيـــات هــ
استهدف مجمعًا شعبيًا على األمن فقط، 
وينظر  االجتماعي.  النسق  إلــى  تمتد  بــل 
كينيا،  في  املقيم  الصومالي  املجتمع  إلى 
وتــحــديــدًا فــي نــيــروبــي، أنــه عــني العاصفة 
التي تهّدد أمن كينيا واستقرارها. وليس 
إلى  الــدعــوات مجددًا  أن تنطلق  مستبعدا 
إجالء الالجئني الصوماليني في املخيمات 
الــكــيــنــيــة مـــن أرض »املــــســــاي«، وأن تــعــود 
ــــان بــــني املــنــظــمــات  ــــسـ مـــســـألـــة حـــقـــوق اإلنـ
الحقوقية، وفي مقدمتها »هيومن رايتس 
ووتش« والسلطات الكينية إلى الواجهة، 
فمع كــل حــدث شــرخ أمــنــي تتمسك كينيا 
إلى  الصوماليني  الــالجــئــني  إعـــادة  بــورقــة 
لتعزيز  مدخال  طواعية،  أو  قسرًا  بــالدهــم 

أمنها في الداخل والخارج.
ــع الـــرئـــيـــس لــالجــتــيــاج  ــ ــدافـ ــ ــر أن الـ ــ ــذكـ ــ وُيـ
العسكري الكيني في الصومال أواخر عام 
وبذريعة  الكينية،  املصالح  حماية   2011
الــحــد مـــن أنــشــطــة الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة، 
ــزايـــد نـــفـــوذ تــلــك الــجــمــاعــات  ــك بــعــد تـ ــ وذلـ
بالقرب من مناطق كينيا الحدودية. ولكن 
يــبــدو أن الــتــدخــل الــكــيــنــي الــعــســكــري في 
الــبــيــدر الــصــومــالــي لــم يــنــجــح، بــل ازدادت 
 وضــعــفــًا 

ً
ــرهـــال ــرة كــيــنــيــا األمـــنـــيـــة تـ خـــاصـ

فــي تفكيك حــركــة الــشــبــاب، ومــنــع وصــول 
هجماتها إلى الداخل الكيني. 

ــــالف بـــعـــد هـــجـــوم نــيــروبــي  لـــيـــس ثـــّمـــة خـ
أن هجمات حركة  املــاضــي على  األســبــوع 
الشباب التي تضرب الدول اإلقليمية تمثل 
تحّديًا أمنيًا لدول املنطقة، وال تتوقف عند 
التي  التحديات األمنية واالقتصادية  حد 
تواجهها الــحــركــة فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
منحًى  أخـــذت  مقديشو  فــي  فتفجيراتها 
تصاعديًا العام املاضي، وكذلك هجماتها 
ضد معاقل القوات الصومالية واألفريقية 

 نسبة العجز في 
ّ
2008 كما قال، معلنا أن

املوازنة تراجعت إلى %2,3.
وقــد لجأ الــرزاز الــذي يبدو مدركًا أهمية 
ــتــــواصــــل املـــبـــاشـــر مــــع الـــجـــمـــهـــور، فــي  الــ
مــجــتــمــع فـــي املــقــدمــة عــاملــيــًا فـــي الــتــفــاعــل 
مـــع شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إلــى 
تعامٍل مختلٍف عــن أســالفــه الــرؤســاء مع 
الـــجـــمـــهـــور، وعــــنــــوان االخــــتــــالف تـــجـــاوز 
»الــتــرتــيــبــات والــبــروتــوكــول« االعــتــيــادي 
إلطاللة أي رئيس حكومٍة على الجمهور، 
ــــالم،  ــ وفــــقــــًا ملــــا ُيــــعــــده مـــشـــرفـــو مـــلـــف اإلعـ
ــٍة مـــبـــســـطـــٍة بــعــد  ــلـــغـ فـــيـــخـــاطـــب الــــنــــاس بـ
ــنـــســـوب األســــئــــلــــة عــــن جــــدوى  ارتـــــفـــــاع مـ
الــذي ستوقعه حكومته  الجديد  الــقــرض 
ومائتي  مليار  بقيمة  الــدولــي،  البنك  مــع 
ألف دوالر، وهو األكبر في تاريخ قروض 
 »لن يؤّدي 

ٌ
 إنه قرض

ً
البنك لــأردن، قائال

إلــى زيـــادة االقــتــراض عــن املستهدف في 
املـــــوازنـــــة، كـــونـــه ســيــمــّكــن الـــحـــكـــومـــة مــن 
تــســديــد قـــــروض أخـــــرى حــصــلــنــا عليها 
سابقًا بفوائد أعلى، وبالتالي سنستفيد 
ــبــة على 

ّ
مـــن خــفــض قــيــمــة الــفــوائــد املــتــرت

ــن مـــــن اســـتـــخـــدام  ــّكـ ــمـ ــتـ ــنـ الــــــقــــــروض، وسـ
ــرادات  اإليـ مــن  األخـــرى  النقدّية  قات 

ّ
التدف

ة علينا 
َّ
واملنح لتسديد القروض املستحق

في نهاية عام 2019...«.
تــغــريــدة الــــرزاز ومــنــشــوره ردٌّ عــلــى واقــع 
كثيرا،  الناس  فيه  يعاني  بات  اقتصادي 
فــمــئــات املــتــعــطــلــني مـــن الـــشـــركـــات جــــّراء 
اإلغـــــالقـــــات يـــراجـــعـــون يـــومـــيـــا مــؤســســة 
لهم،  رواتــب  االجتماعي لصرف  الضمان 
أغــلــقــت، والــســوق املالي  وشــركــات كثيرة 
فـــي تـــراجـــع، واالســتــثــمــار لـــم ُيــجــلــب كما 
هو مأمول، والناس في األطــراف جاعت. 
ومعنى هذا كله أن كل إجراء سياسي يجب 
أن يترجم إلى لغة أرقام غير معقدة، فيرد 
الشعبية بشرح  انــخــفــاض  بــشــأن  الــــرزاز 
الــذي  الــيــوم  مفصل وتعديل حكومي فــي 
وغــرد  »فيسبوك«  فــي  منشوره  فيه  نشر 
الثاني،  التعديل  »تــويــتــر«، وهــو  بــه عبر 
واملختصر، وجاء بعد نحو سبعة أشهر 
على تشكيل الحكومة التي مرت في هذه 
املدة بظروف ليست مريحة تمامًا وتلقت 
لــكــمــات عــديــدة، منها مــواجــهــة اســتــمــرار 
منذ  املشروعة  وأسئلته  الشعبي  الحراك 
في  امللقي  هاني  على حكومة  االحتجاج 
مايو/ أيار املاضي، ثم معركة الثقة، وما 
أثــيــر الحــقــًا مــن جــدل عــن قضية الــدخــان، 
لتضيف مزيدا من التبعات على الحكومة 
التي نجحت في تجاوز كل هذه امللفات، 
مبكرًا،  قوتها  من  كثيرا  استنفدت  لكنها 
ــا فــــي حــركــة  ــعـ ــراجـ ــنـــزف ثـــقـــة وتـ ــــدت تـ وبــ

االقتصاد.
ــد إقـــــــرار قـــانـــون  ــعـ ــدأ الـــــــــرزاز، وبـ ــ ــًا بـ ــقـ الحـ
الــضــريــبــة، وهـــو األهــــم بــاعــتــبــاره منجزا 
املتحدة  الواليات  لزيارة  باإلعداد  ماليا، 
والحصول على قرض تاريخي من البنك 
الدولي، وزار تركيا والعراق، وفتح الباب 
السوري،  الجار  مع  العالقات  عــودة  على 
ــلــــف إعــــــادة  ــــوق الـــــســـــوري ومــ ــــسـ ــيـــث الـ حـ
ــاء الـــقـــرار بـــرفـــع التمثيل  ــمــــار، ثـــم جــ اإلعــ
الدبلوماسي إلى مستوى قائم باألعمال 
فــي الــســفــارة األردنـــيـــة فــي دمــشــق. وهــذا 
كله يعني أن محور العراق سورية إيران 
األردن،  إيجابية مع  منفتح على عالقات 
والتسهيالت  ودمشق  بغداد  في  فالقرار 
املجال  وفتح  لـــأردن،  املمنوحة  العراقية 
ــي فـــي مــلــف اإلعــمــار  ــ ــقـــاول األردنــ أمــــام املـ
السوري، لم تكن لتمر لوال مباركة إيران 

اإلخــوان  أن محاولة  الكتاب  فليعلم هــؤالء 
املــســلــمــني فـــي األردن الــــدخــــول إلــــى حــركــة 
فتح كانت بهدف دعم الشعب الفلسطيني 

بأطفاله ونسائه. 
لست أنا فقط، ولكن أيضا أي صحافي أو 
اللجوء  صحافية سورية ممن عايشوا ذل 
ــيـــا وأوروبـــــــــــا مــثــال،  ــار، فــــي تـــركـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ واالنـ
يجدون أنفسهم مدفوعني بشدة إلى الدفاع 
التي  عــن جماعة اإلخـــوان املسلمني، ســواء 
فــي تركيا أو فــي ســوريــة أو األردن، أو في 
أي دولــــة، فــهــم أنـــاس أخــالقــيــون ينصرون 
املكائد،  يحيكون  وال  الظالم،  ضد  املظلوم 
وال يــتــعــامــلــون بــمــاديــٍة بــحــتــة، كــمــا تفعل 
ــــدول واألحـــــــزاب. ولــيــســت جماعة  بــعــض الـ
اإلخـــــوان حــركــة ســيــاســيــة تــثــيــر الضغائن 
 جماعة حزب 

ً
والعنصرية، كما تفعل مثال

مـــاري لــوبــني فــي فــرنــســا، أو أي حـــزب آخــر 
يحاول جر البساط إلى صالحه فقط، وإلى 
إحداث العداء مع الوجه اآلخر للفرنسي، أو 
ألي إنسان راغب في التأقلم واالندماج مع 

ثقافات أخرى.
على كل عربي يتوجه بسهامه إلى جماعة 
اإلخـــــوان املــســلــمــني، فـــي أي بــلــد عـــربـــي، أن 
ــوان، رفــعــت وحــافــظ  ــ ــ يــتــذّكــر مـــا فــعــلــه األخـ
املاضي،  القرن  من  الثمانينيات  في  األســد 
ضـــد جــمــاعــة كـــانـــت تــعــتــبــر يــومــهــا حــركــة 
ــال الــظــلــم وأي ظلم،  ســلــمــيــة، ضـــاق بــهــا حـ
ظلم عربي سوري مسلم ضد سوري آخر.. 
وكــانــت قــد شــبــت وقــتــهــا »ســـرايـــا الــدفــاع« 
تنزع حجاب  وراحــت  رفعت،  أنشأها  التي 
النساء املسنات في وسط دمشق، وتجعل 
الــرجــال الــدمــشــقــيــني يــركــعــون أمـــام فاشية 

رفعت، قبل ركوع النساء.
وعـــلـــى أي كـــاتـــب عـــربـــي أن يــتــذّكــر الـــواقـــع 
الــــذي عــاشــه الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــواجــهــة 
يتذّكر  وأن  غــادر،  إسرائيلي  مــّد  استبسال 
محمد  السجني،  املصري  بالرئيس  ما حل 
مرسي، الذي انتخب ديمقراطيًا، لكن قوى 
غريبة واجهته، ورأت أن ال أحد من جماعة 

اإلخوان يستحق أن يعتلي عرش السلطة.
قرأت عن حركة اإلخوان املسلمني، وعايشت 

بعض رموزهم في تركيا. 
)كاتبة سورية(

لها، تم تبديد االحتياط النقدي املصري 
ــٍة تبني  إداريــ إلــى عاصمٍة  فيها، وصـــوال 
ــة،  ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ ــــروض واالسـ ــقــ ــ ــــاض الــ ــقـ ــ عـــلـــى أنـ
يسّمى  الصحراء،  في  مسجٌد  يتوسطها 
الفتاح العليم، يظل كل جمعٍة بال مصلني 
الجامعات  إال من يتم حشدهم من طلبة 
والــــــــــوزارات املــخــتــلــفــة، أو مـــن املــجــنــديــن 
ــه مـــوســـم الــحــج  ــأنــ وقــــــــوات الـــجـــيـــش، وكــ
بالقمع، أو الحشد إلي اللجان االنتخابية. 
وكــاتــدرائــيــة تسّمى مــيــالد املــســيــح، وفي 
كال األمرين لم يولد املسيح هناك، أو كما 
وصف أحدهم أنه مسيٌح ال نعرفه، حيث 
إنــه مــولــود فــي الــكــامــبــاونــدات، ال مسيح 
الفقراء، مسيٌح يعكس ما آلت إليه أوضاع 
املال  النظام ورأس  أنها كنيسة  الكنيسة 
كنيسة  بــاخــتــصــار  أو  ــنـــظـــام،  الـ ورجــــــال 
واقٍع  تقفز على   

ٌ
النظام وحلفائه. كنيسة

األقباط  فيه  ويمنع  الطائفية  فيه  تـــزداد 
من أداء الصالة، بل وإخراجهم من قراهم، 

على طريقة أخرجوا آل لوط من قريتكم.
ــزداد الـــواقـــع هــزلــيــة، فــفــي الـــوقـــت الـــذي  ــ يـ
ــــي،  ــائـ ــ ــن شـــــــــحٍّ مـ ــ ــ ــر مـ ــ ــــصـ ــه مـ ــ ــيـ ــ ــــي فـ ــانـ ــ ــعـ ــ تـ
ومواجهاٍت مائيٍة مع دول املنبع، يسعي 
جــنــرالــهــا إلـــى حــفــر الــنــهــر األخــضــر علي 
طــريــقــة الــكــتــاب األخــضــر ملعمر الــقــذافــي، 
ربــمــا أيــضــا ســيــحــاول الــرجــل فــي الفترة 
ــول إلـــى  ــهــ املـــقـــبـــلـــة نـــقـــل األهـــــــــرام وأبــــــو الــ
عــاصــمــتــه الــتــي يــطــمــح إلـــى الــحــكــم منها 
على طريقة املماليك أو املنطقة الخضراء 
فــي بــغــداد. كــل هــذا والــرجــل الــرابــض في 
الـــســـلـــطـــة يــســعــى إلـــــى شـــــيء واحـــــــد، هــو 
اإلجــهــاز على خصومه )اإلســالمــيــني في 
الــتــائــبــني عــن مجالسه،  ثــم  املــقــام األول(، 

الــبــالد، فهل ستعدل واشنطن  فــي جنوب 
عــــن قــــــرار تــخــفــيــض بــعــثــتــهــا الــعــســكــريــة 
ــن هــجــمــاتــهــا الــجــويــة  فـــي الـــصـــومـــال، وعــ
بطائرات مسيرة. وإذا حدث هذا وذاك في 
 
ً
ثقيال عامًا   2019 فسيكون  املقبلة،  الفترة 

للصومال وكينيا.
ــابـــق ألوانـــــــه الــــجــــزم فــــي تــصــفــيــة  مــــن الـــسـ
أتــبــاع حــركــة الــشــبــاب، أو الــقــضــاء عليها 
نهائيًا، في ظل عدم وجــود رغبٍة حقيقيٍة 
لرؤية  يفتقر  الــذي  الصومالي  الطرف  من 
الحركة،  ملواجهة  واستراتيجية  عسكرية 
فالحكومة الفيدرالية أعلنت مرارًا وتكرارًا 
عـــن تــحــضــيــرهــا حــمــلــة عــســكــريــة إلنــهــاء 
وجود الحركة، لكن تلك الخطط والحمالت 
لم تر النور منذ تنصيب عبد الله فرماجو 
رئــيــســًا لــلــبــالد مــطــلــع عــــام 2017، وكــلــمــة 
الــســر لــطــرد »الــشــبــاب« مــن الــبــالد إيــجــاد 
الصومالي  الجانب  بــني  عسكري  تنسيق 
ــقــــوى اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة املــشــتــركــة  والــ
للقضاء عليها. أمــا مــا عــدا ذلــك، فتصبح 
تلك الحمالت والبروباغندا العسكرية في 
أحالم  أضغاث  مجرد  االجتماعية  امليديا 

أمام حوٍت يصعب ترويضه. 
)كاتب صومالي(

الــتــي زار ســفــيــرهــا فــي عـــّمـــان، قــبــل أيـــام، 
مــجــلــس الـــنـــواب األردنــــــي، والــتــقــى لجنة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فــيــه. وبـــزيـــارة وزيــر 
ــة، أخـــيـــرا، ولــقــائــه كبار  الــداخــلــيــة الـــدوحـ
الــرزاز  حكومة  تتجاوز  فيها،  املسؤولني 
فشيئًا،  شيئًا  التقليديني،  األردن  حلفاء 
ــارات وآفـــــــــاق جـــديـــدة  ــ ــيــ ــ وتـــتـــجـــه إلــــــى خــ

عنوانها املصالح الوطنية. 
الــرزاز  انتصارات  فلم تحقق  داخليًا،  أمــا 
املــالــيــة نتائج على األرض،  الـــقـــرارات  فــي 
وهـــــي انــــتــــصــــارات تـــعـــاونـــت فـــيـــهـــا مــعــه 
النقابات والــحــركــة اإلســالمــيــة، مــن حيث 
امـــتـــصـــاص قــــوة غــضــب الــــشــــارع، وعـــدم 
الــخــروج إلــى الــشــارع ضد الحكومة، وما 
قــيــل مــن تــحــّســن املــالــيــة الــعــامــة، وخفض 
ــع هـــبـــوط مـــؤقـــت فـــي مــســتــوى  الـــعـــجـــز، مـ
الحراك الشعبي، والقدرة على بناء حالة 
اتصالية فاعلة من الرئيس. كل ما سبق 
ســيــوفــر مــنــاخــًا أفــضــل لــعــمــل الــحــكــومــة، 
تسوق نفسها أنها قادمة إلحداث نهضة 
وطنّية، عنوانها املواطنة ودولة اإلنتاج، 
ــه بــانــتــصــار  ــبـ لـــكـــن كــــل مــــا ســـبـــق هــــو أشـ
ــه ال انـــعـــكـــاس  ــ ــك أنــ ــ بـــطـــعـــم الــــتــــعــــادل، ذلــ
لنجاح الحكومة في معالجة ملفات الفقر 
والبطالة وتــرّدي الخدمات، وثّمة هزيمة 
في الثقة بني النخب والعينة الوطنية في 

استطالع الرأي أخيرا.
ــام الــحــكــومــة  وهــنــا ال تــكــمــن املــحــاذيــر أمــ
الــحــراك الشعبي على  تــراجــع  فــي حقيقة 
الـــدوار الــرابــع )مــقــر رئــاســة الحكومة في 
عّمان( وفي األطراف أم ال، فقد تكون صفة 
والطقس،  الجو  حالة  نتيجة  »الــتــراجــع« 
بدء  مــع  قريبًا  الــعــودة  احتمال  وبالتالي 
شهر فــبــرايــر/ شــبــاط، وصـــواًل إلــى شهر 
رمــضــان، حيث الــذكــرى األولــى لهبة أيار 
ضد حكومة امللقي، ثم إن رهانات الرزاز 
على وعود الجوارين، العراقي والسوري، 
قد تبقى معلقة، وال تنعكس على الناس 
العاديني، فاملستفيد منها مباشرة التجار 
واملـــقـــاولـــون. كــمــا أن حــالــة االنــتــصــار في 
توقيف متهمي جريمة الفساد في قضية 
الدخان لن تصمد كثيرًا أمام الحراك الذي 
قد يعود بمواجهة جديدة، عنوانها مزيد 
من رؤوس الفساد. ومعنى ذلك أيضا أن 
حالة املصالحة مع الجمهور، وعبر إقرار 
مشروع قانون العفو العام املنتظر إقراره 
ــــذي قـــد يــســهــم في  ــام املــقــبــلــة، والـ ــ فـــي األيـ
املعنيني  عند  الكامن  الغضب  امتصاص 
يطول  لن  الشعبية،  وامتداداتهم  بالعفو 
تأثيرها، مع األخذ بالحسبان أن املشروع 
ــداًل كــبــيــرًا بسبب الــتــوســع فيه،  أحـــدث جـ
وشموله ســارقــي املــيــاه والــكــهــربــاء، وهو 

ما دفع مجلس األعيان إلى رده. 
)كاتب أردني(

مصر بعد ثماني سنوات من انتفاضة يناير

تفجيرات نيروبي ورسائل الدم

األردن.. الرزاز منتصرًا ومهزومًا

ليس دفاعًا عن 
»اإلخوان المسلمين«

نظاٌم توقف به الزمن 
عند الخمسينيات 

ومعارضة تسمي 
نفسها مدنية، 

تصلبت أفكارها 
عند يناير

هجمات حركة 
الشباب الصومالية 
التي تضرب الدول 

اإلقليمية تمثل 
تحّديًا أمنيًا

كان على الرزاز تدبّر 
حالة تراجع الثقة 

وتبديد مخاوف 
الناس من الوضع 

االقتصادي

آراء

بشير البكر

التي ترفع  أوروبــا  الشعبوية في  الحركات  أمــام جميع   
ً
بــات درس بريكست ماثال

من  االنتخابية  في حمالتها  هدفًا  وتقّدمه  األوروبـــي،  االتحاد  من  الخروج  شعار 
أجل الوصول إلى الحكم. وصار املأزق الذي وصلت إليه بريطانيا في عالقتها مع 
االتحاد األوروبي، ومع نفسها، يعني، في صورٍة مباشرة، كل الحركات واألحزاب 
 تساعدها 

ً
 سياسية

ً
التي كانت تعّول على الحدث البريطاني، كي يشكل لها رافعة

البريطاني، وضاقت  الوضع  د 
ّ
تعق أنه كلما  االنتخابي. واملالحظ  لزيادة رصيدها 

االتحاد  مــن  للخروج  اتــفــاٍق وســط  إلــى  للتوصل  البريطانية  الحكومة  أمــام  الــطــرق 
ــا، وســتــكــون انــتــخــابــات الــبــرملــان  ــ األوروبـــــي، خفتت أوســــاط الشعبويني فــي أوروبـ
األوروبــي في مايو/ أيار املقبل املحك واملقياس لهذا الــدرس القاسي. وبدال من أن 
التقديرات تجمع  تشكل ورقــة بريكست مصدر قوة للشعبويني األوروبــيــني، فإن 
على أنها سوف تنعكس عليهم سلبا. ومن غير املستبعد أن تصبح خارج التداول 
املستوى  على  بريطانيا  تكبدتها  التي  الكبيرة  الخسائر  إلــى  بالنظر  االنتخابي، 
االقتصادي، والفاتورة كبيرة الحجم التي تنتظرها من جّراء الخروج غير املدروس 

من االتحاد األوروبي.
الخارجية  وزيـــر  بقيادة  املحافظني  حــزب  مــن  بريطانيا  فــي  الشعبويون  يتحّمل 
السابق، بوريس جونسون، وحزب االستقالل بقيادة نايجل فاراج، املسؤولية عن 
إيصال بريطانيا إلى املأزق الراهن، وقد اختفى هذان العّرابان، بعد أن فاز بريكست 
في االستفتاء في يونيو/ حزيران 2016، ولم يقّدما أي تصور من أجل تنظيم عملية 
الخروج من االتحاد األوروبي، وها هي بريطانيا تعيش في متاهة شكسبيرية، ال 
 على تأمني اتفاٍق مــرٍض للخروج من أوروبــا، وليس في وسعها البقاء 

ٌ
هي قــادرة

التي تم تضمينها في  التفاوض،  بشروط األوروبــيــني. هذه هي نتيجة عامني من 
أمام  تكون  أن  دون  كبيرة، من  بغالبية  أيــام  قبل  البريطاني  البرملان  اتفاٍق رفضه 
حكومة تيريزا ماي خياراٌت غير تمديد العمل باملادة 50 من اتفاقية لشبونة، من 
أجل تأجيل الخروج املقّرر رسميًا في 29 مارس/ آذار املقبل، والبقاء في االتحاد، 

على أقل تقدير حتى نهاية العام الحالي، للتفاوض من جديد على اتفاق معّدل.
ــي، بقيادة الفرنسي ميشيل  ومــن يعود إلــى بــدايــة املــفــاوضــات بــني الــوفــد األوروبــ
 عن املقدمات. ومنذ اليوم 

ً
بارنيه، والحكومة البريطانية، يجد أن النتائج ليست بعيدة

الذي نجح فيه االستفتاء، استعد األوروبيون من أجل جعل طريق خروج بريطانيا 
بالورود، وكان  البريطانيون مفروشًا  الشعبويون  عسيرًا، على عكس ما صــّوره 
الشرط األول للبدء باملفاوضات أن تتحّمل بريطانيا فاتورة جزائية باهظة تقدر ما 
بني 50 و60 مليار جنيه استرليني، واألمر الثاني أن تخرج من االتحاد األوروبي 
بصورة نهائية، وهو ما يتنافى مع ما رّوجه بوريس جونسون أن بريطانيا سوف 
الــيــوم أن  اتــفــاٍق جمركيٍّ يصب فــي صالحها. وتبني  إلــى  تتوصل مــع األوروبــيــني 
الشمالية  أيرلندا  العالقة بني  إلى  بالنظر  االتفاق،  أكبر لغم في  النقطة تشكل  هذه 
وبريطانيا وجمهورية أيرلندا العضو في االتحاد األوروبي. ويكمن مأزق لندن هنا 
إذا قبلت بالحدود الجمركية األوروبية، فإنها بذلك تعرض اتفاق »الجمعة العظيمة« 

لضرٍر كبير، وترتب مخاطر على وحدة حزب املحافظني.
هناك من يقول في لندن إن بارنيه الذي كان وزير خارجية الرئيس األسبق، جاك 
شيراك، هو الذي هندس االتفاق مع بريطانيا، وعمل على زرع لغٍم في كل فقرٍة من 
أن يعطي درســا لجميع  فقراته، كي ينفجر في طريق بريطانيا، وأراد من خالله 
ــا للخروج مــن االتــحــاد، وهــذا مــا بات   فــي أوروبـ

ً
الــذيــن يرفعون شــعــاراٍت شعبوية

واضحًا بقوة.
وفي الختام، تجدر اإلشــارة إلى نقطتني. األولى أن رهان الشعبويني على الرئيس 
األميركي كان سرابًا. والثانية أن حالة ذعر تسود في بريطانيا من حصول أزمة 
الخروج، حيث تبلغ نسبة تجارة بريطانيا مع  اقتصادية كبيرة ومديدة في حال 

أوروبا %44.

نواف التميمي

بني ملهاة ومأساة تنشطر قلوب املقدسيني. يرقبون ملهاة املتصارعني على السلطة 
في مقاطعة رام الله ومحيطها، ويعيشون مأساة االستيطان الذي يلتهم مدينتهم. 
إما أن تهدم منزلك بيديك، أو تدفع تكاليف هدمه بجرافات االحتالل. ال خيار ثالثا 
أمام املقدسيني في مواجهة سياسات اإلسرائيلي الرامية إلى تهويد املدينة، وتفريغها 
من أهلها الفلسطينيني. إما أن تغلق متجرك، أو تواجه مزيدا من الضرائب واملخالفات 
والعقوبات. ال خيار ثالثا أمام تجار القدس الذين يحاربهم االحتالل في لقمة عيشهم، 
ومصادر قوت أوالدهــم، لدفعهم إلى الهجرة أو بيع ممتلكاتهم. إما أن ترحل طوعًا 
رمى وعائلتك خارج مدينة القدس. إزاء كل 

ُ
سحب منك بطاقة الهوية واإلقامة، وت

ُ
أو ت

هذه السياسات اإلسرائيلية العنصرية التعسفية، ال خيار للمقدسي املرابط سوى 
الصبر على وبال االحتالل وبلواه.

تسارعت وتيرة سياسات االحتالل ضد املدينة وأهلها منذ إعالن الرئيس األميركي، 
إلى  أبيب  تل  من  واشنطن  ونقل سفارة  القدس عاصمة إلسرائيل،  ترامب،  دونالد 
الشطر الغربي من املدينة. خالل األسابيع القليلة املاضية، أخطرت سلطات االحتالل 
أكثر من 800 مقدسي بإخالء مساكنهم لصالح جمعيات استيطانية يهودية. وحسب 
اإلحصائيات الفلسطينية، يسكن القدس الشرقية قرابة 400 ألف فلسطيني، يقابلهم 
220 ألف إسرائيلي، وتعمل سلطات االحتالل على تغيير هذه املعادلة بحلول عام 
2020 مع اإلعالن عن تدشني »القدس الكبرى« التي ستقلص عدد الفلسطينيني إلى 
12%، بينما ستكون األغلبية من اليهود بواقع 88%، لتوطني نحو مليون مستوطن 
في  التهويدي  للمشروع  نشاطا  األكثر  املاضي  العام  كــان  القدس وضواحيها.  في 
استيطانية في  آالف وحــدة  مــن عشرة  أكثر  بناء  فــي  املباشرة  تّمت  الــقــدس، حيث 
القدس ومحيطها، منها 2400 وحدة داخل األحياء املقدسية، بالتوازي مع تصعيد 
األحــيــاء  داخـــل  للمستوطنني  وإحــــالل  مــنــازلــهــم  وهـــدم  للمقدسيني،  طـــرد  عــمــلــيــات 
السكنية الفلسطينية في سلوان، وشعفاط، والشيخ جراح، وبيت حنينا. وإلى جانب 
القرارات اإلسرائيلية باالستيالء على أكثر من 700 منزل فلسطيني ونقل ملكيتها 
ملستوطنني يهود، تمتد أيادي االحتالل ومنظمات االستيطان إلى مباني املؤسسات 
إغـــالق مدرستني  الــقــدس  فــي  االحــتــالل  بلدية  ــّررت  قـ الفلسطينية وأراضــيــهــا، فقد 
تاريخيتني في البلدة القديمة، بغرض تحويل بناءيهما لصالح املستوطنني في سياق 
اإلعدادية  القدس  إغــالق مدرسة  إلى  االحتالل  بلدية  املقدسة. وترمي  املدينة  تهويد 
غلق مدرسة خليل 

ُ
بعد عامني، وتحويلها إلى مدرسٍة دينية للمستوطنني. فيما ست

السكاكيني للبنات، مطلع شهر سبتمبر/ أيلول املقبل، ليتم تحويلها إلى مبنى آثار 
لالحتالل.

إلى  املاضية  االحــتــالل  قـــرارات  القدس  أهــل  يواجه  فقط،  بالله  واالستعانة  بالصبر، 
أنظمة عربية تزحف على  أهلها. ال يعولون في ذلك ال على  املدينة وتشريد  تهويد 
تسريب  منع  عــن  عــاجــزة حتى  فلسطينية  على سلطة  وال  إســرائــيــل،  نحو  بطنها 
بالتواطؤ، بعد  السلطة متهمة اآلن  اليهود. بل  للمستوطنني  القدس وبيعها  عقارات 
تسليم عــصــام عقل لــلــواليــات املتحدة عــن طــريــق إســرائــيــل، على الــرغــم مــن إدانــتــه 
بتسريب عقارات وأراض في القدس لجمعيات استيطانية، وصدور حكم فلسطيني 

بحقه باألشغال الشاقة املؤبدة.
ضاء 

ُ
وسط كل هذين الظلم والظالم اللذين يطاوالن الحجر والبشر في زهرة املدائن، ت

بعد أيام شمعة حملة »كلنا مريم« العاملية للتضامن مع حرائر القدس، املرابطات في 
املسجد األقصى، الصابرات في أكناف أولى القبلتني وثالث الحرمني، الصامدات على 
تراب القدس مثل أشجار الزيتون. أمهات الشهداء، شقيقات األســرى، نبض املدينة 
املقدسة وزيت قناديلها. هنَّ مريم التي وهبت ابنها املسيح لخدمة بيت املقدس. تهدف 
في دعمهن  واملساهمة  املقدسيات،  النساء  معاناة  الضوء على  إلى تسليط  الحملة 
بحشد التفاعل العاملي إلسناد صمودهن، واإلسهام في رفع الظلم الواقع عليهن. تبدأ 
حملة »كلنا مريم« العاملية في 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتتواصل حتى الثامن 
من مارس/ آذار الذي يصادف يوم املرأة العاملي. حرائر القدس عيون ساهرة تحمي 
املسجد األقصى، وأنامل ناعمة تصد أشــواك املعتدين على قبة الصخرة. هّن سر 
صمود املدينة، وسند رجالها. مريم املقدسية، ومن خلفها القدس وأهلها، يستحقون 

التضامن معهم، ولو بكلمٍة، وهذا أضعف اإليمان.

خليل العناني

في  يختلف  جديد،  بكتاٍب  الرحمن،  عبد  طه  املغربي،  واملفكر  الفيلسوف  فاجأنا 
أسلوبه والقضايا التي يطرحها ويعالجها، عما اعتدناه منه طوال العقود األخيرة، 
هو كتاب »ثغور املرابطة.. مقاربة ائتمانية لصراعات األمة الحالية« الذي صدر قبل 
شهور قليلة عن مركز مغارب في الرباط. وهو كتاٌب ال ينطلق من التنظير الفلسفي، 
ق في فضاء الخيال املعرفي كما هي الحال في كثير من 

ّ
والتعالي الفكري الذي يحل

كتابات فيلسوفنا، وإنما ينبع من واقع األمة، ويحمل قضاياها وهمومها. واألكثر 
من ذلك سعي عبد الرحمن، في الكتاب، إلى تقديم مقارباٍت جديدٍة لفهم مشكالت 
الــرؤيــة  مــع  الجديد ينسجم  الكتاب  أن  لــهــا. صحيٌح  حــلــول  وطـــرح  العربية،  الــبــالد 
واالستدالل  والبرهان  التفكير  طرق  ويستخدم  الرحمن،  لعبد  الشاملة  الفلسفية 
نفسها، ولكنه يشتبك، بشكل كبير، مع قضايا الصراع في املنطقة، سواء الصراع 
العربي – اإلسرائيلي، أو الصراع السني – الشيعي، أو السني – السني. وكان قد 
لفت انتباهي للكتاب الصديق ساري حنفي، عندما زارنا في الدوحة قبل أسابيع، 

وأثنى على الكتاب، ما دفعني إلى اقتنائه وقراءته.
لم أكن من املعجبني بكتابات طه عبد الرحمن، على عمقها وأهميتها، بسبب أسلوبه 
 عن اختالف اهتماماتي البحثية عن القضايا التي يشتغل 

ً
ب واملجّرد، فضال

ّ
املرك

عليها. ولكن »ثغور املرابطة« يبدو من الكتب املهّمة التي تثير التفكير، ليس فقط 
ألهمية القضايا التي يتناولها، وإنما أيضا لألسلوب السلس والواضح الذي وضع 
هناك حاجة  وربــمــا  الرحمن.  لعبد  السابقة  والــدراســات  للكتب  الكتاب، خالفًا  بــه 

ملعرفة مالبسات وضع هذا الكتاب، وظروفه ودوافعه.  
التفكيك، وأتوقف هنا فقط عند  الكتاب كثيرة ومكثفة، وبحاجة لكثير من  أفكار 
الرحمن  عبد  طه  يوظفها  التي  واأللــفــاظ  واملصطلحات  املفاهيم  استخدام  مسألة 
في توصيف األزمــات الراهنة لألمة، وكذلك التي استخدمها في البحث عن حلول 
ــات. ولــعــل أبـــرز مــا يلفت االنــتــبــاه فــي هــذا الــصــدد هــو عملية  ومــخــارج لــهــذه األزمــ
الجديد،  كتابه  في  الرحمن  عبد  بها  قــام  التي  واالصطالحي  املفاهيمي  »النحت« 
والتي يسّميها العلماء والباحثون »أهلنة املعرفة«، فالرجل ال يستخدم املصطلحات 
العربي،  العالم  في  والسياسية  االجتماعية  الظواهر  في وصف  الغربية  واملفاهيم 
على الرغم من معرفته الواسعة وإملامه بالفلسفة الغربية، سواء الفرانكوفونية أو 
أن  من  الرغم  وعلى  ســاري حنفي.  من  عرفت  وذلــك حسبما  األنغلوساكسونية، 
ذلك ليس جديدا على عبد الرحمن، والــذي ال تخلو كتاباته ومؤلفاته من مفاهيم 
ومصطلحات عديدة اشتقها من الخبرتني العربية واإلسالمية )كما الحال في كتب 
روح الدين، وبؤس الدهرانية، ودين الحياء، .. إلخ(، إال أن األمر يبدو أكثر وضوحا 
في الكتاب الجديد. ومن األمثلة على ذلك استخدامه مفهوم »األقوامية« )من قوم( 
بديال من مفهوم اإلثنية الرائج. كذلك استخدامه مصطلح »املؤانسة«، والذي يعني 
مكان  أي  فــي  اإلنــســان  بأخيه  أخالقيًا  ارتباطًا  يرتبط  اإلنــســان  »أن  إليه  بالنسبة 
الــذي برأيه يشجع   من مفهوم »املــواطــنــة« 

ً
يتجاوز حــدود األوطـــان والـــدول«، بديال

»املخالقة«  يستخدم مصطلح  أنــه  كما  النزاعات.  وإثــارة  والتفرقة  العنصرية  على 
)من الخلق( مرادفا ملفهوم »املؤانسة«، ألنها »عملية تبادل التخليق بني الناس عبر 

العالم«. 
ــقــدرة عــلــى صــيــاغــة ونــحــت مفاهيم أصــلــيــة مــن الــخــبــرتــني العربية  ال تعكس هـــذه 
واإلسالمية وعيًا استثنائيًا لدى عبد الرحمن، وبإملاٍم واسٍع وواٍع بالتراث العربي 
ليس  املعاصرين، فهو  العرب  الفالسفة  واإلسالمي، تجعله متفّردًا عن غيره من 
مهمومًا باقتباس املفاهيم واملصطلحات األجنبية، وال يقف مستلبًا أمام سلطتها 
التفسيرية، وإنما يشتبك معها نقديًا، ويقدم، في الوقت نفسه، بديال لها من خالل 
نحت مفاهيمه الخاصة من واقع خبرته وخلفياته الحضارية، وهو ما يدعونا إلى 

التفاؤل بإمكانية إنتاج معرفة عربية أصيلة.

بريكست مأزق الشعبوية القاتل كلنا مريم المقدسية

»ثغور المرابطة« وأهلنة المعرفة
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فــي قلبــه نقطــة ســتكبر وســتكبر  ولــد وهــو يحمــل 
لتفيــض إبداعــا حقيقيــا، يرتــاح بــه وينشــرح لــه مــن 
يعــرف أصالــة اإلبــداع، ويميــز الحقيقــي منــه والزائــف. 
هــا هــو يعــرض لوحاتــه وســط لوحات مئــات املبدعني، 
لكــن عــني الناقــد الخبيــر بأســرار التركيبــات اإلبداعية 
العميقــة  لوحاتــه  تحويــه  الــذي  العمــق  هــذا  تكتشــف 

الداللة والرؤية.
الــذي انصــرف عــن لوحــات  الناقــد  اقتربــت مــن هــذا 
اللمعــان،  فــي  غايــة  وأصباغــا  الفتــة،   

ً
أشــكاال تحمــل 

وبادرتــه بالســؤال: أخــي الناقــد املحتــرم، أخبرنــي مــن 
فضلــك: أنــا أحــب البحــث عــن املعــارف والحقائــق، فِلــَم 
فضلــت هــذه عــن تلــك، وتلــك... وتلــك؟ أال تــرى فيهــا 
جمالية وإبداعية املحترفني؟ أال ترى أن التي فضلتها 

ربما تكون أقل عمقا وإثارة؟
وطالبنــي  أريكــة،  علــى  ليجلــس  انــزوى  ثــم  تنحنــح، 
 عــن »معنــى أن 

ً
بالجلــوس قربــه، كــي يحدثنــي قليــا

.»
ً
تكون فنانا ومبدعا أصيا

قال لي: شــكرًا على فضولك وتســاؤالتك،  فالتســاؤل 
أســاس البحــث، وكثيــر مــن الحقائق العلمية أساســها 
إلــى  الباحــث، فتدفعــه  أمــام  التــى تنطــرح  التســاؤالت 

التنقيب والتحقيق ليقف في األخير على ضالته.
اعلــم صديقــي أن املبــدع األصيــل يتميز بالفــرادة التي 
تجعلــه متميــزًا يضيــف كثيرًا، وال يقلد أحدًا، فيصير 
إليــه،  ويضيفــون  منتجــه،  يقلــدون  آلخريــن  املنبــع 

وينقصــون منــه، ليكتســبوا فرادتهــم مــن فــرادة هــذا 
األصيــل. وينطبــق هــذا على كل الفنــون، وفي مختلف 
املجاالت. املبدع األصيل ولد وولدت معه حوافز اإلبداع 
ودوافعــه، فتــراه يتعــذب ويشــقى من أجــل إبداعه الذي 
لــن يوقفــه الفقــر، أو الجــوع. وبعيدًا عن هذا املبدع تجد 
أصنافــا مــن املبدعــني ال ترقــى إلــى خصوصيــات هذا 
األصيــل، فمنهــم غيــر املوهــوب الذي دفعه االســترزاق 
الحتراف الفن، ومنهم من يريد الشهرة، فدفع به ذلك 
ليدفــع املــال، وليقــوم بخدمــات لجهــات كــي تعتــرف به 
مبدعــا عبــر شــهادات إعاميــة وغيرهــا، ومنهــم مــن 
يستغل قرابته ملبدعني ونقاد كي يصير من صفوف 
الفنانــني، ومنهــم مــن يتصنــع اإلبــداع فيأخــذ مــن هــذا 

وذاك فيجمع إبداعاته على أنقاض آخرين.
واملبــدع األصيــل الــذي اســتوقفتني لوحاتــه مبــدع بــا 
منــازع، ويبــدو ذلــك من االختيــارات التركيبية ملفردات 
العناصــر  ذات  موضوعاتــه  علــى  عــاوة  لوحاتــه، 
املنســجمة واملتعانقة من أجل توصيل رســالة محددة 
إلى الجماهير، بل إن أعماله الفنية تكشف عن األدوات 
البسيطة التي تمكن بها من هذه اإلنجازات الجميلة.

كنت أستمع إليه، وأنا أسترق النظر إلى لوحات املبدع 
األصيــل، فأجــد فيها صدق مــا يقوله هذا الناقد. وفي 
األخير شكرته وأنا أعرف ألول مرة الفارق الكبير بني 

املبدع األصيل وعكسه.
لحسن ملواني )المغرب(

دفعــت تغريــدة الرئيــس األميركــي، دونالــد 
بعمــق  آمنــة  منطقــة  إقامــة  عــن  ترامــب، 
الســورية  األراضــي  داخــل  ميــا  عشــرين 
على الحدود مع تركيا الحراك الدبلوماسي 
الصعيديــن  علــى  مســتوياته،  أعلــى  إلــى 
اإلقليمي والدولي، وولدت هاجســا وإرباكا 
مــن  أو مســتفيدة  أطــراف متضــّررة  لــدى 
التطبيــق الفعلــي لهذا املوقف على  األرض، 
إجابــاٍت  عــن  البحــث  رحلــة  معهــا  لتبــدأ 
مقنعٍة لتســاؤالت: أين ســتكون حدود هذه 
املنطقــة؟ ومتــى ســتنفذ؟ وكيــف ســتدار؟ 

وَمْن سيكون املحمي فيها؟
 
ً
كرديا، يبدو املشــهد أكثر تعقيدًا، وحاما

ســيما  والتســاؤالت،  الشــكوك  مــن  جملــة 
غالبيــة  تســكنها  املعنّيــة  املنطقــة  وأن 
مطلقــة كرديــة، وسدســرها حــزب اإلتحــاد 
تركيــا،  بــه  املرغــوب  غيــر  الديمقراطــي، 
 ألميــركا فــي الحــرب ضــد تنظيــم 

ٌ
وحليــف

الدولة اإلسامية )داعش(.
بــدأت  الجديــد،  واشــنطن  موقــف  ُبعيــد 
تركيــا   مــع  أميركيــة  ومشــاورات  لقــاءات 
للوصــول إلــى صيغــٍة ترســم مامــح هــذه 
املنطقة، وتبدد »املخاوف« التركية وتحمي 
تحافــظ  نفســه،  الوقــت  وفــي  مصالحهــا. 

على العاقة مع حزب اإلتحاد الديمقراطي 
وتستفيد من بسالة مقاتلي قوات سوريا 
ضــد  الحــرب  فــي  )قســد(  الديمقراطيــة 
داعــش، وتؤمــن عــدم خســارة هــذه القــوات 

لصالح  محور روسيا وإيران والنظام.
ســير  تتبــع  حركــة  تشــي  املقابــل،  فــي 
حــزب  لوفــود  الدبلوماســية  التحــركات 
دمشــق  باتجــاه  الديمقراطــي  اإلتحــاد 
بالحليــف  الثقــة  فقــد  بأنــه  وموســكو، 
مفاجــئ  وبشــكل  إعانــه  بعــد  األميركــي، 
عــن ســحب قواتــه مــن ســورية، األمــر الــذي 
اعتبــره الحــزب »طعنــة فــي الظهــر« لطاملــا 
فــي  تجاهــل مصلحــة حليفــه ومســتقبله 
العملية السياســية وسورية عموما. قناعة 
البحث عن موطئ قدم في املرحلة التي تلي 
االنســحاب األميركي باتت تشكل األولوية 
الديمقراطــي،  االتحــاد  لــدى  القصــوى 
خصوصا وأن تركيا لن تردع عن املطالبة 
بإبعــاده حتــى عمــق معــني داخــل األراضي 
عســكرية  لعمليــة  وتتحضــر  الســورية، 
املجموعــات  مــع  بالتعــاون  ضــده  واســعة 
املســلحة الســورية، وروســيا داعمــة النظام 
أســتانة  فــي  تركيــا  فــي دمشــق، وحليفــة 
وسوتشــي إلــى جانــب إيــران، وســوف لــن 

 ومستســاغا 
ً
يكــون اإلبتعــاد عنهــا ســها

مــع الغيــاب امليدانــي ألميــركا ومشــروعها 
في شرق نهر الفرات.

تكمــن  ال  معضلــة،  الحــزب  تواجــه  وهنــا، 
قبــول  بقــدر  فقــط،  خيــاره  حســم  فــي 
اآلخريــن لخيــاره املحــدد، وهــذا مــا يحــاول 
بلوغــه قبــل أن تصــل اإلدارة األميركيــة إلى 
وبعــض  تركيــا  مــع  وتوافقــات  تفاهمــات 
الــدول اإلقليميــة والقوى املحلية في منطقة 
تنفيــذ  فــي  الشــروع  الفــرات، وقبــل  شــرق 
خطــوات »املنطقــة اآلمنــة«. وتيــرة اللقــاءات 
الوزيــر، مايــك  التركيــة، وجولــة  األميركيــة 
بومبيــو، للمنطقــة وقبلــه زيــارة مستشــار 
األمــن القومــي، جــون بولتــون لتركيــا، إلــى 
تفاهــم  وجــود  حــول  تســريبات  جانــب 
علــى اســتبدال قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
بأخــرى محليــة متمثلــة بقوات »بيشــمركة 
الكــردي،  الوطنــي  للمجلــس  التابعــة  روج« 
وقــوات »النخبــة« للمعــارض أحمــد الجربا، 
بقيــادة  عربيــة  قــوات  اســتقدام  وكذلــك 
الســعودية واإلمارات ومصــر بالتعاون مع 
الفرنســيني ملــلء الفــراغ بعــد رحيــل القوات 

األميركية. 
عبدالوهاب أحمد )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة أبو ارشيد

زعم وزير الخارجية األميركي، مايك بومبيو، 
فــي خطابــه بالجامعــة األميركية في القاهرة، 
قبل أسبوعني، أنه يريد أن يخبرنا »حقيقة«، 
فــي  خيــر  »قــوة  املتحــدة  الواليــات  أن  وهــي 
الشــرق األوســط«. وأضــاف: »عندمــا تتراجــع 
أميركا، غالبا ما تتبع ذلك الفوضى، وعندما 
نهمل أصدقاءنا، يتصاعد االستياء، وعندما 
نتعــاون مــع األعــداء، يتقّدمــون«. لــم يتوقــف 
بومبيــو عنــد ذلــك، فزعــم أن »أميــركا كانــت، 
وســتبقى دومــا، قوة تحريــر، ال قوة احتالل«، 
بــل إنــه لــم ينــس أن يغمــز مــن قنــاة الرئيــس 
وجــه  كان  والــذي  أوبامــا،  بــاراك  الســابق، 
خطابا للعالم اإلسالمي من الجامعة نفسها، 
عنــوان:  تحــت   ،2009 حزيــران  يونيــو/  فــي 
»بدايــة جديــدة«، فاتهمه، من دون ذكر اســمه، 
بإســاءة قراءة التاريخ وبإســاءة فهم اللحظة 
التاريخيــة حينها، بســبب حديثــه عن أخطاء 
أميركيــة وأن »اإلرهــاب اإلســالمي« ال ينبعــث 
من إيديولوجيا، وهي األمور التي أدت الحقا 
إلــى الثــورات العربية، التي جــاءت بالفوضى 
املتطرفــة،  التيــارات  لبــروز  املجــال  وأفســحت 
)داعــش(،  اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  مثــل 
حســب زعمــه. وخلــص بومبيــو مــن ذلــك إلــى 
القــول: »الخبر الســار: عصر الخزي األميركي 
التــي  السياســات  انتهــى، وكذلــك  قــد  الذاتــي 
ترتــب عليهــا الكثيــر مــن املعانــاة التــي ليــس 
لهــا داع. اآلن تأتــي بدايــة جديــدة حقيقيــة«. 

سيّار الجميل

املوصل، أم الربيعني، من أمّهات مدن الشــرق، 
وثانــي أكبــر مدينة عراقية. اســتمرت حياتها 
الســنني.  آالف  عبــر  متواصلــة  الحضريــة 
 ما صادفهــا من تحّديات 

ّ
وعلــى الرغــم مــن كل

 
ً
ومبدعــة  

ً
ومنتجــة  

ً
حّيــة بقيــت  وكــوارث، 

 بكرنفاالتها ومهرجاناتها، لكن ما 
ً
ومنفتحة

صادفتــه مــن محــن خــالل العقديــن األخيريــن 
 
ّ
تدميــرا دّمــرت  إذ  يــل، 

ّ
واملتخ املتصــّور   

َ
فــاق

، وعانــى أهلهــا كثيــرًا، وهــم  أكثــر مــن 
ّ
كامــال

تنظيــم  فتــك  ومنــذ  إنســان...  ماليــني  أربعــة 
وحتــى  بهــا،  )داعــش(  اإلســالمية  الدولــة 
  ،

ً
تحريرها منه في 2017، وهي لم  تزل مدّمرة

إعمــار،  ومشــروع  بنــاء،  إعــادة  إلــى  تحتــاج 
ة تأهيل للمدينة واملجتمع معًا.

ّ
وخط

مــن لــه القــدرة علــى أن يعّمــر بيتــه أو عقــاره 
 

َ
يفعــل ذلــك. ومــن ليســت لديــه القــدرة فكيــف
ومدينتــه؟   نفســه  إلــى  الحيــاة  إعــادة  يمكنــه 
للعلــم، تــزداد، يومــًا بعــد آخــر، مطالبــة أهــل 
املوصــل مــن حكومتهــم املركزيــة فــي بغــداد، 
الطبيعيــة،   الحيــاة  إلــى  تعيــد مدينتهــم  كــي 
واســتعادة قّوتهــا االقتصاديــة واالجتماعية. 
ومــن املضحــك املبكــي أن مــا رصدته الحكومة 
املركزيــة مــن أموال ضمــن ميزانيتها  األخيرة 
مــن  فهــل  املــرء،  يتصــوّره  ممــا  بكثيــر   

ّ
أقــل

اإلنصــاف أن يتــم تعامــل الحكومــة العراقيــة 
مع مدينٍة بحجم املوصل، وثقلها  التاريخي 

والحضاري، بهذه الطريقة؟ 
بعــد  أكثــر مــن عــام علــى تحريرهــا، والقضاء 
نا يعلم كيف سقطت 

ّ
على تنظيم داعش، وكل

بالحديــِد  حكمهــا  وقــد  بأيديــه،  املدينــة 

ولهــذا كان عنــوان محاضرتــه: »قــوة مــن أجــل 
الخيــر: أميــركا تنبعــث مــن جديــد فــي الشــرق 

األوسط«.
بعيدا عن كسر بومبيو عرفا أميركيا راسخا، 
ضــرورة إحجــام أي مســؤول عــن نقــد رئيــس 
املتحــدة،  الواليــات  خــارج  ســابق  أميركــي 
 إلعــادة 

ً
فــإن مــا جــاء فــي خطابــه كان محاولــة

كتابة التاريخ وتزييفه. وبغض النظر أكانت 
والثانيــة،  األولــى  أوبامــا،  إدارتــي  سياســات 
 مــع القيــم التــي طرحها فــي خطابه 

ً
منســجمة

في القاهرة، إال أن الحقيقة أن كثيرا مما قاله 
أوبامــا، حينهــا، كان صحيحــا. مــن ذلك، خطأ 
عقــودا  الطــرف  غــض  فــي  املتحــدة  الواليــات 
طويلة عن تطلعات الشعوب العربية للحرية 
أنظمــٍة  ودعــم  بــل  والديمقراطيــة،  والكرامــة 
ديكتاتوريــٍة قمعيــة. وكذلــك، تخلــي الواليــات 
املتحــدة عــن كثيــر مــن قيمهــا بعــد هجمــات 
»11 ســبتمبر« فــي 2001. املفارقــة أن بومبيــو 
الــذي حدثنــا عــن »انبعــاث أميركا مــن جديد« 
لــم يجــد  »قــوة خيــر فــي الشــرق األوســط«،  كـ
كثيــر خيــر يذكــُره، فــكان أن حــاول أن يجمــل 
كثيرا من سياسات الواليات املتحدة البشعة 

في املنطقة على أساس أنها »أفعال خير«. 
إلــى  خطابــه  فــي  بومبيــو  يتطــّرق  لــم  مثــال، 
موضــوع الحريــات والديمقراطيــة وضــرورة 
االزدهــار االقتصــادي لشــعوب املنطقــة. ولــم 
ضــرورة  إلــى  بعيــد،  أو  قريــب  مــن  يتطــرق، 
حــدوث انفراجــات سياســية فــي دول املنطقــة، 
ــرنا بــه 

ّ
حتــى ال تتصاعــد انفجاراتهــا. مــا بش

والــدّم والنــار، وكــم صمــدت بوجــه األشــرار، 
ودفعــت آالفــا مــن أبنائهــا قرابــني وضحايــا 
ونازحني ومشــّردين ومســتلبني ومختطفات 
القــّوات  حّررتهــا  وعندمــا  إلــخ.  ومفقوديــن.. 
معهــا،  تجحفــل  ومــن  املســلحة،  العراقيــة 
فضــال عــن طائــرات قــوى التحالــف، ســحقت 
املوصــل القديمــة ســحقًا ال مبــرَر لــه، وتشــّرد 
 في سراديبهم 

ٌ
 من الناس، واختفى آالف

ٌ
آالف

وبيوتهم، وماتوا تحت األنقاض، إذ  أرسلت 
الحمــم مــن النــار عليهــم. وكان قــد وقــَر نــاٌس 
بنصيحــة  آخذيــن  بيوتهــم،  فــي  كثيــرون 
رئيس الوزراء والقائد العام للقوات املسلحة 
كانــت  وإذا  ميتــة.  أبشــع  ليموتــوا  الســابق 
املدينــة القديمــة قــد ســحقت ســحقًا مبرحــًا، 
ــر بخير 

ّ
 بعــد التحريــر لــم يبش

َ
فــإن مــا حصــل

اتنا املتكّررة بوجوب  أبدًا، على الرغم من نداء
إعمــار  إلعــادة  خــاص  صنــدوق  تأســيس 
املوصل... إذ لم تلتفت الحكومة العراقية إلى 
املوصــل، لتعيــد بناءهــا، وتصلــح جســورها 

الخمسة على نهر دجلة. 
ــرد 

ّ
لــم تــزل النــاس تعانــي األمّريــن مــن التش

والجــوع، بعــد أن فقــدت بيوتهــا، واســتلبت 
وســرقت   أســواقها،  وســحقت  حاجياتهــا، 
موجوداتهــا فــي وضــح النهــار. املوصــل فــي 
جهــود  مــن  الرغــم  وعلــى  األيمــن،  الجانــب 
األهلني ومســاهمات الخّيرين في رفع بعض 
أو  يمكــن تصليحــه،  ال  مــا  وهــدم  األنقــاض، 
ال  الحيــاة  ولكــن  تهــّدم،  مــا  بعــض  تصليــح 
الحكومــة  إذا وضعــت   

ّ
إال تعــود  أن  يمكنهــا 

املركزية مشروعًا استراتيجيًا إلعمار املدينة 
املستشــفيات  بنــاء  وإعــادة  كامــل،  بشــكل 
فمــا   واألجهــزة،  واملؤسســات  واملــدارس 

كراســي ســادتها! ويســتمر بومبيــو، فــال بــد 
مــن بعــض تقريــٍظ للمضيــف املصــري. »إننــي 
أشــيد بالجهــود التــي يبذلهــا الرئيــس )عبــد 
الفتــاح( السيســي لتعزيــز الحريــات الدينيــة، 
القــادة  ُيحتــذى لجميــع  والتــي تشــكل مثــاال 
والشعوب في الشرق األوسط«. وألن بومبيو 
و»داعــش«  املســلمني  اإلخــوان  بــني  يفــرق  ال 
ون 

ّ
وغيــره مــن التيــارات العنفيــة، فكلهــم يتبن

فــإن  ثــمَّ  ومــن  اإلرهــاب«،  »إيديولوجيــا  ذات 
االنقــالب، عــام 2013، كان إنقاذا ملصر، حســب 
ُيعــر اهتمامــا مللــف  لــم  فإنــه  منطقــه ضمنــا، 
حقــوق اإلنســان الكارثــي فــي مصــر، بشــهادة 
منظماٍت دوليٍة مستقلة، كما لم يعر اهتماما 
ألكثر من ستني ألف سجني سياسي فيها. كل 
مــا هّمــه أن يعبــر عــن ســعادته بتبرئــة نظــام 
السيســي مواطنــني أميركيــني كانــوا يعملــون 

في منظمات غير حكومية في مصر.
مــا ســبق هــو »الحقيقــة« التــي أصــّر بومبيــو 
»حقيقــة«  ليســت  ولكنهــا  عنهــا.  يحّدثنــا  أن 

مــرأى  وتحــت  ســنوات،  منــذ  املوصــل  بحــق 
دون  مــن  ومســمعها،  املركزيــة  الحكومــة 
ط 

ّ
إجراء  أية تحقيقات، وكأن ما يحدث مخط

االســتالبات  تــزل  ولــم  مبّيــت،  قصــد  عــن  لــه 
 مــن أجل تغيير البنية االجتماعية 

ً
مفضوحــة

والديمغرافيــة، خصوصــًا أن بغــداد تتجاهــل 
 أهالــي املوصــل 

ّ
 النــداءات الصــادرة مــن كل

ّ
كل

الذيــن يعانــون كثيــرًا، وال ســبيل لخالصهــم 
ناهيكــم  يعيشــونها...  التــي  املشــكالت  مــن 
عــن إبقــاء الحــال علــى حالــه، والحــؤول دون 
عــودة النــاس إلــى بيوتهــا، مســلمني كانــوا أو 

مسيحيني.
خصص ملدينة درسدن األملانية التي دّمرتها 
الحــرب العامليــة الثانيــة، وخصوصــًا الحريق 
شــباط  فبرايــر/   13 ليلــة  أجهزعليهــا  الــذي 
1945، مشــروع إعــادة إعمــار ضخــم مصّمــم، 
فــي فتــرة  إلــى الحيــاة مدينــة رائعــة  لتخــرج 
هيروشــيما  مدينتــي  بنــاء  وأعيــد  قياســية. 
ضربهمــا  بعــد  اليابانيتــني،  وناغازاكــي 
وبعــد   الثانيــة.  الحــرب  نهايــة  ذريــة  بقنابــل 
بمســاعدة  بســرعٍة،  إعمارهمــا  أعيــد   ،1945

أبدا، بقدر ما أنها محاولة اســتهباٍل لشــعوب 
املنطقــة. وإذا مــا قارنــا خطاب أوباما بخطاب 
بومبيــو مــن علــى منبــر الجامعــة نفســها فــي 
مــن  اقترابــا  أكثــر  كان  أوبامــا  فــإن  القاهــرة، 
»الحقيقــة«، مــن دون أن يعنــي ذلــك أنــه قالهــا 
كلهــا. مــن ذلــك مثــال، أنــه أقر، حينهــا، أن حرب 
)غزو( العراق، عام 2003، كانت »حرب خيار«، 
حــرب  كانــت  التــي  أفغانســتان  عكــس  علــى 
ضــرورة، ذلــك أن تنظيــم القاعــدة الــذي خطــط 
هــذا  فــي  كان يتحصــن  ونفــذ هجمــات 2001 
البلــد. وقــد أثبتت التحقيقــات والحقائق التي 
تكشــفت في الســنوات التالية للغزو األميركي 
فبركــت  االبــن  بــوش  إدارة جــورج  أن  للعــراق 
»القاعدة«،  مزاعم ارتباط نظام صدام حسني بـ
وهــو مــا أدى إلــى تعزيــز قــوة »القاعــدة« بعــد 
الغــزو، وبــروز »داعش«، تاليا، وانســياحه في 
فوضــى املنطقــة التي أحدثتها إدارة بوش. ثمَّ 
يأتــي بومبيــو اليــوم ليزعم أن »أميــركا كانت، 
وســتبقى دومــا، قــوة تحريــر، ال قــوة احتالل«! 
لتزييــف   

ً
بائســة  

ً
محاولــة هــذه  تكــن  لــم  إذا 

الوقائــع والحقائــق، بــل وحتــى الواقع، وإذا لم 
تكن هذه محاولة إلعادة كتابة التاريخ، فماذا 
تكون إذن!؟ كانت سياسات أميركا في الشرق 
األوســط، وال تزال، في غالبها ســيئة وشريرة، 
فــي  فــي خطابــه  أورده بومبيــو  مــا  ويكفينــا 
القاهــرة لتجــد كل الدالئــل علــى ذلــك. ذلــك هــو 
أن  بومبيــو  يزعــم  الــذي  الحقيقــي  »الخــزي« 

لت منه في الشرق األوسط. 
ّ
أميركا تحل

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

مــن الحكومــة الوطنيــة مــن خــالل قانــون بناء 
الــذي  التــذكاري  للســالم  هيروشــيما  مدينــة 
إلعــادة  املاليــة  املســاعدة  وقدمــت  إقــراره.  تــم 
اإلعمــار، إلــى جانــب األراضي التي تــّم التّبرع 
بهــا، وكانــت مملوكــة مــن الحكومــة الوطنيــة، 
فيهــا  لتقــوم   عســكرية  ألغــراض  وتســتخدم 

اء.
ّ
متنزهات غن

باتجــاه  أواًل  دجلــة  نهــر  املــرء  يعبــر  عندمــا 
عبــر  القديمــة،  للموصــل  التاريخــي  املركــز 
أتــم  الــذي  وهوالوحيــد  القديــم،  الجســر 
املنصــرم،  العــام  فــي  إصالحــه  البريطانيــون 
العصــر  مــن  أرض  علــى  يســير  وكأنــه  يبــدو 
مــكان:   

ّ
كل فــي  الحطــام  حيــث  الحجــري، 

الجوامــع املخرّبــة، والقالع املتدلية، والقناطر 
املحطمــة،  واالزقــة  املهّدمــة،  والكنائــس 
والشــوارع الترابيــة التــي كانــت قبــل خمســني 
ســنة تزهو بأســواقها وســاحاتها ومقاهيها 
ومتنزهاتهــا  ومدارســها  وســينماتها 
وتظاهــرات مناضليها الوطنيني. كم الحاجة 
ضرورية اليوم أن يعلن كل العراقيني املوصل 
»مدينــة ســالم«، كمــا أعلــن البرملــان اليابانــي 

هيروشيما 1949.
العــراق  حــكام  مــن  مبــادرة  مــن  هــل  وعليــه، 
املوصــل  وتحظــى  العــراق،  بمــدن  ليهتمــوا 
والدولــي،  الوطنــي  االهتمــام  مــن  بمزيــد 
باعتبارهــا موقعــا مهما جــدا لعقد مؤتمرات 
والقضايــا  ــر 

ّ
والتحض التّمــدن  عــن  دوليــة 

خصوصياتهــا  تســتعيد  وأن  االجتماعيــة، 
االقتصاديــة وأدوارها الثقافيــة والحضارية، 
خــالل  مــن  اليــوم  تنفــض  وأنهــا  خصوصــًا 

  مآسي املاضي...
ّ

الجيل الجديد كل
)مؤرخ عراقي(

بومبيــو هــو مزيــد مــن الحــروب والصراعــات 
والقتــل والدمــار، باســم الحرب علــى اإلرهاب. 
حًا على جروح 

ْ
ولم يترّدد أبدا في أن يلقي ِمل

شعوب املنطقة العربية النازفة، وهو يذّكرنا 
دونالــد  للرئيــس،  خارجيــة  زيــارة  أول  بــأن 
 ،2017 عــام  الرئاســة  توليــه  بعــد  ترامــب، 
الريــاض  قمــة  لحضــور  املنطقــة  إلــى  كانــت 
التصــدي  األســاس  محورهــا  كان  التــي 
للتطــّرف ومحاربة اإلرهــاب. وأفاض بومبيو 
 فــي 

ٌ
بتباشــيره، فالواليــات املتحــدة مســتمرة

محاربــة »داعــش«، وهــي تعمــل علــى تطويــق 
التــي  اليمــن  حــرب  فــي  شــريك  وهــي  إيــران، 
جعلهــا املحــور الســعودي - اإلماراتــي حــرب 
تدميــر لليمــن وماليــني مــن ســكانه، مــن دون 
هزيمــة للحوثيــني، وهــو مــا دفــع الكونغــرس 
األميركي بحزبيه، الجمهوري والديمقراطي، 
للتصويــت علــى إيقــاف الدعــم األميركي لتلك 
الحرب الكارثية التي نشرت املجاعة واألوبئة 

واملوت بني اليمنيني. 
ولكــن بومبيــو ال يتوقــف عنــد ذلــك الحــد، فال 
بــد مــن جرعــة إهانــٍة ملــن يمدحهــم مــن أنظمــٍة 
قمعية، يرى أن بالده أخطأت في دعم الثورات 
بكلمتنــا«.  التزمنــا  »لقــد  ضدهــا.  الشــعبية 
الرئيــس  وعــد  »لقــد  وأضــاف:  قــال.  هكــذا 
ترامــب خــالل حملتــه االنتخابية بــأن يعترف 
بالقدس عاصمة إلســرائيل.. وفي شــهر مايو 
هــذا  اســتخفاٍف  أي  إليهــا«.  ســفارتنا  نقلنــا 
كرامتهــا  عــن  تنازلــت  التــي  األنظمــة  بتلــك 
وســيادة شــعوبها للواليــات املتحــدة مقابــل 

يتمثــل  مستشــفياٍت  مــن  اليــوم  يســتعمل 
باملرضــى  تمتلــئ  كرافانــات  بمجموعــة 
حــاالٍت  فــي  وهــم  البائســني،  واملراجعــني 
 

ّ
مزريــٍة، يرثــى لهــا، وأســأل: ملاذا تــّم تدمير كل

تصليحهــا،  يتــم  لــم  وملــاذا  املدينــة؟  جســور 
الــذي  ومــن  فيهــا؟  الحيــاة   عصــب  وهــي 
العــراق؟ هــل  يــا حكومــة  يقــوم بتصليحهــا، 
بتصليحهــا؟  القيــام  األهالــي  مــن  تريديــن 
لحقــت  التــي  الكبيــرة  األضــرار  جانــب  إلــى 
الحديديــة،  والســكك  والشــوارع  بالطرقــات 
 املرافــق  البلديــة والخدميــة، فهي ليســت 

ّ
وكل

مــن  مســؤولية املواطنــني، يا حكومــة العراق. 
مــع قناعتنــا بعوامــل تدميــر املدينــة لعوامــل 
ثأرية، وأسباب كيدية، وسحقها بهذا الشكل 
 علــى مــا هــي 

ً
املأســاوي، وإبقائهــا مســحوقة

عليه.
هــل ســتبقى املدينــة مدّمرة ومنســحقة؟ وإلى 
متــى؟ ومــن يقــف وراء إيقاف إعــادة إعمارها؟ 
هــل مــن أجوبــة وافية من الحكومة في بغداد؟ 
وتساءل  أحد املتضّررين: إذا بقيت الحكومة 
 الصيحات 

ّ
تتجاهل املوقف، وبقيت تهمل كل

عراقيــني؟  يســموننا  فلمــاذا  والنــداءات، 
حتــى  بتدميرنــا  وهــؤالء  أولئــك  يكتــف  ألــم 
فــي  يجــري  واليــوم،  اإلعمــار؟  مــن  يحرمونــا 
املوصــل اســتعداء قــوى شــريرة مهيمنــة علــى 
الوضع مع توزيع املنافع، وهي تعبث بحياة 
املدينة، وتســتلب حتى الخرائب واألطالل، إذ 
فــات بماليــني الــدوالرات... وتخيــم 

ّ
تبيــع املخل

اليــوم علــى املدينــة عــدة مراكــز قــوى فاســدة، 
 

ّ
تطــاول كل شــيء، وينبغــي إيقافهــا بعــد كل

النزيف.
وترتكــب  الجنايــات  مــن  سلســلة  ارتكبــت 

هل أميركا »قوة خير في الشرق األوسط«؟

إعادة بناء الموصل مطلبًا ملّحًا

لم يتطّرق بومبيو في 
خطابه في القاهرة 

إلى موضوع الحريات 
والديمقراطية

لم  تزل الناس  تعاني  
األمّرين  من  التّشرد  

والجوع، بعد أن  
فقدت  بيوتها، 

واستلبت  حاجياتها
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طرابلس ـ أسامة علي

البركولــي  محمــد  عــاد  أيــام،  عشــرة  بعــد 
البالــغ مــن العمــر 14 عامــًا إلــى أهلــه الذيــن 
عمــدت  حــني  فــي  مكانــه،  يجهلــون  كانــوا 
إحدى عصابات الخطف إلى ابتزازهم مطالبة بفدية 
ليبــي  دينــار  مليــون  ونصــف  مليــون  قدرهــا  ماليــة 

)نحو مليون دوالر أميركي( في مقابل اإلفراج عنه.
يخبــر أحــد أفــراد أســرة الفتــى، مــن مدينــة ســبها فــي 
 »أحــد أهالــي املدينــة وجــد محمــد 

ّ
جنــوب ليبيــا، أن

املختطفــني، ففــي حــني رجــع بعضهــم إلــى أهلــه بعــد 
طلــق ســراحه ببســاطة، 

ُ
ســداد هــؤالء فديــة ماليــة أو أ

فــي  جثثهــم  ورميــت  تصفيتهــم  تّمــت  آخريــن   
ّ
فــإن

عصابــات  »ســيطرة   
ّ
إن السويســي  ويقــول  األحيــاء. 

 ثّمــة وســاطات 
ّ
الخطــف والســرقة واضحــة، علمــًا أن

ســراح  بإطــالق  إقناعهــا  مــن  تتمّكــن  قــد  اجتماعيــة 
ف ما أو إعادة مسروقات لصاحبها«.

َ
مختط

)جنــوب(  فــزان  مجلــس  عضــو  يشــير  جهتــه،  مــن 
»أربــع   

ّ
أن إلــى  رومايــة  العزيــز  عبــد  للمصالحــة 

وخارجهــا  ســبها  مــن  بــارزة  قبليــة  شــخصيات 
شــركة  مبنــى  مــن  خــذ 

ّ
تت عصابــة  إلقنــاع  لــت 

ّ
تدخ

أجنبية مقرًا لها، بإطالق سراح طفل يبلغ من العمر 
»العربــي الجديــد«  ســبعة أعــوام«. ويقــول رومايــة لـ
لدرجــة  قّوتهــا  ازداد وكذلــك  العصابــات  »نفــوذ   

ّ
إن

 »واحــدًا 
ّ
هــا لــم تعــد تخفــي نفســها«، موضحــًا أن

ّ
أن

مــن الوســطاء األربعــة وفــي خــالل ترّددهــم إلــى مقــّر 
العصابــة، كان يحمــل معــه طعامــًا ومالبــس للطفــل 
 »ذلــك قــد ال يصــدق، لكــن مــن 

ّ
املختطــف«. يضيــف أن

 التعامل 
ّ
يعش مثل أوضاعنا في الجنوب يعرف أن

بشــكل مباشــر مــع العصابات أمــر طبيعي نتعايش 
بإطــالق  العصابــة  إقنــاع  »تــّم  ــه 

ّ
أن ويتابــع  معــه«. 

ســراح الطفــل فــي مقابــل ســيارة والــده ومصوغــات 
والدته الذهبية التي ال تصل قيمتها إلى ربع املبلغ 

املطلوب«.
 »العصابــات تعمــد فــي بعــض 

ّ
ويوضــح رومايــة أن

باختطــاف  بعينهــا  أســرة  تهديــد  إلــى  األحيــان 
أطفالهــا إذا لــم تقــّدم مبلغــًا ماليــًا محــددًا، فتنصــاع 
األســرة غالبــًا لهــا وتدفــع املــال«. ويلفــت رومايــة إلــى 
 »أعضــاء العصابــات ليســوا مــن املدينــة، وهــم فــي 

ّ
أن

الغالــب مهاجــرون أفارقــة غيــر شــرعّيني ُيســتأجرون 
لهذا الغرض أو أفراد من قبائل لها امتداد في ليبيا، 

 من يقودهم هو من أبناء الجنوب الليبي«.
ّ
لكن

 وهــو يبكــي مــن دون أن يعلــم إلى أين 
ً
أمــام بيتــه ليــال

يذهــب. ســأله عــن أهله وأوصله إلــى منزلهم. يضيف 
طريــق  فــي  اختفــى  »محمــد   

ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـ

عودتــه مــن املدرســة فــي أحــد األيــام، وبقينــا نجهــل 
مصيــره علــى مــدى أربعة أيام قبــل أن يصلنا اتصال 
مــن رقــم مجهــول ويطالبنــا أحد أفــراد عصابة بفدية 
مالية«. ويتابع: »عبثًا حاولنا إقناع الخاطفني بعدم 
بينمــا رحنــا  املطلوبــة،  الفديــة  قدرتنــا علــى توفيــر 
ــا قــد اتصلنــا 

ّ
نرجوهــم عــدم إيــذاء الطفــل. ونحــن كن

نا 
ّ
بعــدد ال بــأس بــه مــن أهــل الخيــر لجمع املبلــغ، لكن

عجزنــا عــن ذلك. وفي النهايــة، فوجئنا عندما تركته 
العصابة أمام أحد املنازل في حّي مجاور«.

يكثــر اختطــاف األطفــال، ال ســّيما التالميــذ العائدين 
إلــى منازلهــم فــي ســبها، أكبــر مــدن الجنــوب الليبــي، 
املهــدي  املشــتركة  األمنيــة  الغرفــة  عضــو  ويشــير 
فــي  املختطفــني  األطفــال  »عــدد   

ّ
أن إلــى  سويســي 

عــام 2016 بلــغ ثمانيــة أطفــال، بينمــا وصــل إلــى 11 
ويقــول   .»2018 عــام  فــي  ة 

ّ
ســت وإلــى   2017 عــام  فــي 

األمنــي  »الوضــع   
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ سويســي 

منفلــت جــدًا فــي املدينــة ويــكاد النــاس بمعظمهــم أن 
يعرفــوا عصابــات الخطــف والســرقة ومــن يقودهــا، 
 أحدًا 

ّ
ويعرفــون مــكان املختطفــني أو املســروقات، لكــن

 »األجهــزة 
ّ
ال يجــرؤ علــى رفــع صوتــه«، موضحــًا أن

األمنيــة الحكوميــة مجــّرد مظهر وهــي غير موجودة 
 

ّ
 »كل

ّ
بالفعل على أرض الواقع«. ويتابع السويسي أن

مراكــز الشــرطة معطلــة وفرق األمــن والنجدة ال تملك 
رصاصــة واحــدة، بالتالــي كيــف تواجــه العصابــات 
إمكانياتهــا  إلــى  باإلضافــة  كبيــر  بشــكل  حة 

ّ
املســل

األمنيــة  الجهــات  »موظفــي   
ّ
أن مؤكــدًا  الضخمــة«، 

هــل  رســميًا،  يتبعــون  ملــن  يعرفــون  ال  بمعظمهــم 
لحكومة طرابلس أم لسلطة طبرق«؟

 
ّ

لــكل النجــاة  كتــب 
ُ
ت لــم  ــه 

ّ
أن إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

مجتمع
تســتضيف تركيــا األســبوع املقبــل مؤتمــرًا لتأســيس »شــبكة الهــالل األحمر والصليــب األحمر« في 
منطقة »منظمة التعاون اإلســالمي«، بمشــاركة منظمات من 50 دولة. واملؤتمر الذي ينظمه الهالل 
األحمــر التركــي ينطلــق اإلثنــني املقبــل ويســتمّر أربعة أيــام، أعلن عنه رئيس جمعيــة الهالل األحمر 
 الهدف هو »تطوير املجتمــع املدني«. وقد أعرب عن 

ّ
التركــي، كــرم كنــك، أمــس الخميــس، موضحــًا أن

أملــه فــي إســهام الشــبكة بتحســني التعــاون لرفــع املعانــاة اإلنســانية وتخفيــف الفقــر، واالســتعداد 
)األناضول( للكوارث، والحصول على املعطيات حول حقوق اإلنسان، وتوعية املجتمع.  

 إصابــة ســابقة بفيروس 
ّ
أظهــرت دراســة أميركيــة حديثــة أعّدهــا باحثــون مــن جامعــة ميشــيغان أن

حّمــى الضنــك قــد تحمــي األطفــال من اإلصابــة بفيروس زيكا. وتوّصل الباحثــون إلى هذه النتيجة 
 
ّ
بعد دراسة شملت نحو 3700 مشارك تراوحت أعمارهم ما بني عاَمني و14 عامًا. وعلى الرغم من أن

 فيروس زيكا لم يظهر هناك حتى عام 2015. 
ّ
ني، فإن

َ
َعّد مرضًا متوطنًا في األميركيت

ُ
حّمى الضنك ت

وهذان الفيروسان متشابهان جدًا وينتقالن من خالل بعوضة »آيديس إيجيبتي« ويتسببان في 
)قنا( أعراض مماثلة، بما في ذلك الحّمى والطفح الجلدي وآالم املفاصل والعضالت.  

حّمى الضنك تحمي األطفال من فيروس زيكاشبكة للهالل والصليب األحمَرين بـ»التعاون اإلسالمي«

التــي  العلمّيــة  الدراســات  هــي   
ٌ
كثيــرة

بالنســبة  الرياضــة  فوائــد  عــن  تتحــّدث 
 لهــا 

ّ
لصحــة اإلنســان بشــكل عــام، كمــا أن

تأثيرا إيجابيا على الدماغ. 
تــوداي«،  وبحســب موقــع »ســايكولوجي 
األميركيــة  الفيدراليــة  الحكومــة  عّممــت 
املبــادئ األساســية للنشــاط البدنــي علــى 
 ،2008 عــام  فــي  األميركيــني  املواطنــني 
وتتضمن نظرة عامة حول نسبة النشاط 
األميركيــني  علــى  يجــب  الــذي  الرياضــي 
تماريــن  وتتضمــن  أســبوعيًا،  بــه  القيــام 
لتقويــة العضــالت مّرتني أســبوعيًا، و150 

دقيقــة مــن التماريــن معتدلــة القــوة، أو 75 
ويفتــرض  القويــة.  التماريــن  مــن  دقيقــة 
أو  األصحــاء  األشــخاص  يتبعهــا  أن 
باألمــراض  اإلصابــة  لخطــر  املعرضــون 
املزمنــة، خصوصــًا أن التمارين الرياضية 
بمــا  املزمنــة،  األمــراض  بعــض  تمنــع  قــد 

فيها الخرف.
وفــي أواخــر عــام 2018، صــدرت تعديــالت 
جــزءًا  وتضّمنــت  النســخة،  هــذه  علــى 
يتحــدث عــن العالقــة بــني النشــاط البدنــي 
وصحــة الدمــاغ، ويشــرح فوائــد الرياضــة 
والقلــق  واالكتئــاب  والنــوم  اإلدراك  علــى 

هــذا  فــي  عــام.  بشــكل  الحيــاة  ونوعيــة 
بصحــة  الحكومــة  اعتــراف  فــإن  اإلطــار، 
بالنســبة  أهميتــه  إلــى  يشــير  الدمــاغ 
لصحة الجسم، وبالتالي أهمية التمارين 

الرياضية. 
لتحســني  الوســائل  مــن  العديــد  وهنــاك 
معــّدل  تزيــد  الهوائيــة  التماريــن  اإلدراك. 
الدمــاغ،  إلــى  الــدم  ــق 

ّ
وتدف القلــب  دقــات 

وتــؤدي إلــى صعوبة في التنفس في حال 
مــا زاد التنفــس، تصــل 

ّ
كانــت قاســية. وكل

نســبة أكبــر مــن األوكســيجني إلــى الدماغ، 
مــا يــؤدي إلــى تكويــن خاليــا عصبيــة فــي 

فــي  تتحّكــم  الدمــاغ،  مــن  معينــة  أجــزاء 
الخاليــا  هــذه  تكويــن  والتفكيــر.  الذاكــرة 
أكبــر،  الدمــاغ  حجــم  يجعــل  العصبيــة 
ويعتقد أن هذا االحتياط املعرفي يســاعد 

في الوقاية من تأثيرات الخرف.
العامــل اآلخــر الــذي يوضــح العالقــة بــني 
اإلدراك والرياضــة هــو »نيوروتروفينــز«، 
وهي بروتينات تساعد على بقاء الخاليا 
ولوحــظ  وظيفتهــا.  وتأديتهــا  العصبيــة 
هــذه  مــن  تزيــد  الرياضيــة  التماريــن  أن 
البروتينــات، مــا يــؤدي إلــى ذاكــرة أفضــل 
تــؤدي  كمــا  التعلــم.  علــى  أكبــر  وقــدرة 

التماريــن الرياضيــة إلــى زيــادة الناقــالت 
العصبية في الدماغ، ما يحّسن املزاج.

تعطــي  الرياضــة   
ّ
فــإن ذلــك،  علــى  عــالوة 

طفــرة  لديهــم  الذيــن  لألشــخاص  األمــل 
إصابتهــم  إلــى  تــؤدي  قــد  نــادرة  جينيــة 
باأللزهايمر في عمر مبكر. على الرغم من 
ــه ال يمكــن للرياضــة مقاومة االســتعداد 

ّ
أن

الذيــن  األشــخاص  أن  إال  الوراثــي تمامــًا، 
دقيقــة   150 عــن  يقــل  ال  مــا  يمارســون 
يتمتعــون  التماريــن،  مــن  األســبوع  فــي 

بمهارات إدراكية أفضل.
)ربى أبو عمو(

الرياضة مفيدة لصحة الدماغ

ليبيا(  )جــنــوب  ــزان  ف مجلس  عضو  يقول 
»دواعي  إّن  روماية  العزيز  عبد  للمصالحة 
الخطف في بعض األحيان ال تكون مادية، 
على  باالنتقام  تتعلق  أخرى  أسباب  ثّمة  بل 
قبيلة  بين  بصراع  مرتبطة  قديمة  خلفيات 
على  مسؤول  إجبار  أجــل  من  أو  ــرى،  وأخ
»مغبّة  من  ويحّذر  غيره«.  أو  قــرار  تمرير 
وانــتــشــارهــا«،  الخطف  عمليات  اســتــمــرار 
اآلثار  من  يكون  سوف  »النزوح  أّن  موضحًا 
على  األسر  خوف  إلى  نظرًا  عليها،  المترتّبة 

حياة أطفالها«.

دواع غير مادية

سهى أبو شقرا

مواقف عشناها واعتدنا رؤيتها عن سعي 
املقهور للتغلب على قاهره. نقف في صفه 

ونهتف معه وله، وحني ينال فرصته في 
إزاحة القاهر، نراه يتلبس الدور الذي اجتهد 
للتغلب عليه، ويتحول بذاته إلى قاهر يعيد 

إنتاج واقع كان يرفضه، أو تراءى له ذلك.
فهل اإلنسان تواق للسلطة بدافع فطري 

أم نتيجة ثقافة وتربية تشّبع في رؤية 
نماذجها؟ تلك السلطة التي تربى تحت ظلها 
في البيت، وخضع لها في املدرسة، وواجهها 
مع مؤسسات مجتمعه التي تتمادى إلى حد 

تهميش الناس وتدجينهم ليصبحوا غير 
قادرين على االعتراض والرفض.

ا قاهر صغير 
ّ
ولكن هل داخل كل مقهور من

يقبع منتظرًا لحظة انقاب األدوار؟ 
الطفل الذي اعترض يوما على سلطة أبويه 
نجده يكبر ويمارس الدور ذاته مع أطفاله، 

ويعتبر نفسه مالك الخبرة في التربية كونه 
األكبر سنا، واألعلم بأمور الحياة واألصول 
وحسن السلوك، وكأن أساليب التربية التي 

ترسخت في مخيلته ال يمكن تبديلها، 
فيجترها ويكررها دون تفكير. 

ومدرسون جدد يتمسكون بأسلوب 
قهر الطاب للحفاظ على »هيبة« األستاذ 

ومكانته، معتبرين أنفسهم أصحاب 
»املعرفة« بكل جوانبها، وأن وظيفتهم تعليم 

»الجاهلني« الذين ال تستوي أوضاعهم إال 
بالصرامة، ويبرعون في تذكير طلبتهم 

بفارق »املستوى« بني املعلم والتلميذ في 
كل لحظة.

وتتجلى عاقة القاهر باملقهور في العاقات 
الزوجية أيضا، وأساليب القهر كثيرة في 

هذا املجال ويمارسها الطرفان، مع تشبث 
كل منهما بموقفه على أنه نتيجة قناعات 

»صحيحة« و»مثبتة« بالتجربة.
وتتربع عاقة املواطن بالسلطة على رأس 

ثنائية القاهر واملقهور لشدة وضوحها 
وعموميتها. والقاهر هنا يستغل كل 

أشكال ممارسة السلطة كونه »األقوى«. 
وفي املقابل نرى املقهور كيف يدعم أحد 
أشباهه، ويسير خلفه، حني يعده األخير 
بأنه سيزيح القاهر عن كرسيه ويحقق 

العدالة واملساواة، ويتربع مكانه باسم 
املقهورين ونصرة لهم. لكن من نتائج 

تداول السلطة أن الجالس الجديد على مقعد 
القاهر يتمسك رويدًا رويدًا بنهج سلفه، 

وتبقى العدالة قيمة تزين الخطابات بحسب 
مقتضيات الظروف.

لكن انطاقا من حتمية التغيير التي ال 
يتربى عليها أغلب البشر، ال بد من النظر 
جيدًا إلى ذواتنا ودواخلنا. فكل واحد منا 

هو قاهر ومقهور في آن معا وبحدود 
معينة، ونلمس ذلك في أبسط عاقاتنا 

اإلنسانية. 
ووفق املربي البرازيلي صاحب كتاب »تعليم 

املقهورين« باولو فرييري، بتصرف، إننا 
نفشل حني نحارب القاهر بدل القهر، في 
حني أن تطبيق العدالة في أي سلوك مهما 

بدا بسيطا، يلغي القهر ويحقق املساواة وال 
يلبث أن يضعف دور القاهر حتى يلغيه.

أزمة المقهور 
والقاهر

مزاج
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التهديد يطاول الجميع )محمود تركية/ فرانس برس(



االشتراكيني الثوريني. من مواليد عام 1986، 
ــد اشـــتـــهـــرت بــمــواقــفــهــا املــــؤيــــدة لــلــعــمــال  ــ وقـ
 عــن مــشــاركــتــهــا فــي ثــورة 

ً
وحــقــوقــهــم، فــضــا

25 يــنــايــر. فــتــاة مــصــريــة مــرفــهــة عــاشــت في 
دولـــة خليجية منذ صــغــرهــا، وتــخــرجــت من 
كــلــيــة الــحــقــوق. ُســجــنــت عــلــى خــلــفــيــة قــانــون 
التظاهر املصري، وجرى تأييد الحكم عليها 
بــالــحــبــس عامني  أيــــار 2016،  مــايــو/  فــي 20 
التظاهر من  بتهمة  ألف جنيه،   50 والغرامة 
دون تــصــريــح، واالعـــتـــداء عــلــى قــــوات األمـــن، 
تضامنية  وقــفــة  فــي  مشاركتها  خلفية  على 
خالد  بقتل  املتهمني  محاكمة  مــع  بــالــتــزامــن 
األول 2015.  كــانــون  ديــســمــبــر/   2 فــي  سعيد 
خال فترة اعتقالها األخيرة، أعلنت إضرابها 
عـــن الـــطـــعـــام بـــالـــتـــزامـــن مـــع حــمــلــة »األمـــعـــاء 
إليها حمات سياسية  التي دعت  الخاوية« 
وحقوقية، تهدف إلى إسقاط قانون التظاهر.
في تاريخ 26 يونيو/ حزيران 2016، وأثناء 
ــزة لــودوفــيــك  ــائــ حــبــســهــا، أعــلــنــت لــجــنــة »جــ
الــعــام 2014، وذلــك  نــســخــة  تـــراريـــو« منحها 
عــلــى خــلــفــيــة دفـــاعـــهـــا عـــن حـــقـــوق اإلنـــســـان، 
وكونها سجنت في عهد ثاثة رؤساء ملصر. 
ــقـــال مـــاهـــيـــنـــور املــــصــــري فــي  ــتـ ــرى اعـ ــ فـــقـــد جـ
وعهد  مبارك،  املخلوع حسني  الرئيس  عهد 
املــعــزول محمد مرسي، وصــواًل إلى  الرئيس 

السيسي.  الفتاح  عبد  الحالي  الرئيس  عهد 
أودعت في السجن للمرة األولى في حياتها 
في عهد مبارك، وذلــك في سجن برج العرب 
على خلفية ثورة يناير. وأودعت في السجن 
اقــتــحــام قسم  نفسه فــي عــهــد مــرســى بتهمة 
ــل أول، وإتـــــــاف مــحــتــويــاتــه مــع  ــ ــة رمـ شـــرطـ
للتضامن مع  نــاشــطــا وحــقــوقــيــا ذهــبــوا   12
عــدد مــن شباب حــزب الــدســتــور، الــذيــن ألقي 
ــام مــقــر  ــ الـــقـــبـــض عــلــيــهــم بـــعـــد تـــظـــاهـــرهـــم أمــ
ألقي  وأخيرًا  باإلسكندرية.  والعدالة  الحرية 
القبض عليها في عهد السيسي على خلفية 
قانون التظاهر، قبل أن تخرج من السجن في 
ماهينور  وتشتهر   .2016 آب  أغسطس/   14
بجملتها: »إحنا ما بنحبش السجون لكن ما 
الثورة  »ماهينور  بـ وتلقب  منها«  بنخافش 

املصرية«.

»ماعت«
ــيـــف، نـــاشـــطـــة ســيــاســيــة ومــؤســســة  مـــنـــى سـ
الـــعـــســـكـــريـــة  لـــلـــمـــحـــاكـــمـــات  »ال  مــــجــــمــــوعــــة 
ــى قــضــيــة الـــدفـــاع عن 

ّ
لــلــمــدنــيــني« الــتــي تــتــبــن

العسكري.  للقضاء  املحالني  املدنيني  جميع 
هـــي ابـــنـــة املــحــامــي الــحــقــوقــي الـــبـــارز أحــمــد 
ســيــف اإلســــــام، والــســيــاســيــة الــــبــــارزة ليلى 
ســـويـــف عــضــو حـــركـــة اســـتـــقـــال الــجــامــعــات 

القاهرة ـ العربي الجديد

في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
ونـــســـاء  ــتـــيـــات  فـ شــــاركــــت   ،2011
كثيرات من أجل وطن حّر با ظلم 
وال غــاء وال توريث. وبالرغم مما واجههن 
مــن اتــهــامــات وتــحــريــض بــاالعــتــداء عليهن، 
فــفــتــيــات مـــصـــر ونـــســـاؤهـــا لــــم يــتــخــلــني عــن 
 وجوها نسائية تحولت 

ّ
امليدان يوما، بل إن

ــمـــل الــحــقــوقــي  ــعـ ــثـــورة والـ ــلـ إلـــــى أيـــقـــونـــات لـ
والسياسي والعام.

ــــوات عــلــى  ــنـ ــ ـــرور ثـــمـــانـــي سـ ــــ الـــــيـــــوم، بـــعـــد مـ
الــثــورة من  الــثــورة، ال يمكن مطلقا استعادة 
دون ذكـــر اســـم كــريــمــة الــحــفــنــاوي، الــقــيــاديــة 
فـــي حــركــة »كـــفـــايـــة«، والــطــبــيــبــة مــنــى مــيــنــا، 
ومــنــى سيف،  األطــبــاء،  نقابة  عضو مجلس 
مؤسسة مجموعة »ال للمحاكمات العسكرية 
لــلــمــدنــيــني«، واإلعــامــيــة جميلة إســمــاعــيــل، 
والـــنـــاشـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة أســــمــــاء مـــحـــفـــوظ، 

وغيرهن.

الصيدالنية المناضلة
وقيادية  مــؤســس،  عضو  الحفناوي،  كريمة 
في حركة »كفاية« التي انطلقت أساسا لرفض 
مشروع التوريث، وأسهمت بشكل واسع في 
ــراك الــســيــاســي لــســنــوات تــســبــق انــــدالع  ــحـ الـ
ــرز قــيــادات  الـــثـــورة. كــانــت الــحــفــنــاوي مـــن أبــ
الــحــركــة الــطــابــيــة الــوطــنــيــة الــديــمــوقــراطــيــة 
فــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، وكــــانــــت مــــن مــؤســســي 
القاهرة.  جامعة  في  االشتراكي  الفكر  نــادي 
اعتقلت خمس مرات أثناء الدراسة. وسجلت 
»يوميات  بعنوان  أدبــي  كتاب  في  يومياتها 
صيدالنية« صدر في يونيو/ حزيران 2008. 
كتبت عدًدا من املقاالت واألعمدة في صحف 
األمــة، والدستور، والعربي  الكرامة، وصــوت 

الناصري.
شــاركــت فــي الــحــراك الــســيــاســي واملجتمعي 
املــــــصــــــري والــــــعــــــربــــــي، فــــــي عــــــــدة مـــــجـــــاالت، 
لـــجـــنـــة دعـــــــم االنـــتـــفـــاضـــة  ــي  ــ ــــت فــ ــاركــ ــ إذ شــ
الــدولــيــة  والــحــمــلــة   ،2000 عـــام  الفلسطينية 
األميركية والصهيونية وضد  ضد املصالح 
الـــعـــدوان األمــيــركــي عــلــى الـــعـــراق عـــام 2003، 
السام  الــعــّبــارة  عــن ضحايا  الــدفــاع  ولجنة 
الـــحـــق فــي  الــــدفــــاع عــــن  ــام 2006، ولـــجـــنـــة  ــ عـ
التأمني  الصحة وشعارها »ضد خصخصة 
املــصــريــني  ــتــــاف  وائــ عــــام 2007،  الـــصـــحـــي« 
إبــريــل/ نيسان 2009،  فــي  التغيير  أجــل  مــن 
فبراير/ شباط  للتغيير  الوطنية  والجمعية 
الــلــجــنــة  فــعــالــيــات  فـــي  2010، كــمــا شـــاركـــت 
ــريـــات الــنــقــابــيــة  الــتــنــســيــقــيــة لــلــحــقــوق والـــحـ

والعمالية منذ عام 2007.

»ماهينور الثورة«
ــري، نــاشــطــة ســيــاســيــة من  مــاهــيــنــور املــــصــ
اإلســكــنــدريــة، ومــحــامــيــة، وعــضــو فــي حركة 

فتيات
25 يناير

بطاقات هوية 
للجميالت الثائرات 

في مصر

الشاعر  كتب  الجميالت«  هن  »الجميالت  قصيدته  في 
ُهنَّ  »الجميالت  درويش:  محمود  الفلسطيني 
مصر  وجميالت  يحترق«.  وال  يضيء  يأس  القويّات... 
الثائرات اللواتي رابطن في ميدان التحرير في ثورة  هّن 

يناير 2011

خوفًا من االلتحاق 
بالخدمة العسكرية 

اإللزامية واالحتياطية في 
مناطق سيطرة النظام 

السوري، يختار بعض 
الشبان، منهم القاطنون 
في دير الزور، االنتقال إلى 

مناطق سيطرة قسد، 
بحثًا عن األمان، وهربًا من 

القتال

شبان دير الزور يفّرون إلى مناطق قسد هربًا من الـخدمة العسكرية

شاركت فتيات ونساء 
كثيرات من أجل وطن حّر 

بال ظلم وال غالء وال توريث

وجوه نسائية تحولت إلى 
أيقونات للثورة والعمل 

الحقوقي والسياسي

غالبية الشباب في دير 
الزور عادوا إلى الدراسة 

إلرجاء الخدمة العسكرية

رغم معاناة الشباب، إال 
أن دافعهم للحياة في 

مناطق قسد أكبر

1819
مجتمع

ريان محمد

اإللزامية  العسكرّية  الخدمة  كابوس  زال  ما 
واالحــتــيــاطــيــة فــي الــقــوات الــنــظــامــيــة يــطــارد 
الشباب السوريني في مختلف املناطق التي 
يسيطر عليها النظام، ما يجبرهم على الفرار 
الجغرافي.   بحسب موقعه 

ٌّ
إلى أي مكان، كل

شباب دير الــزور يفّرون من مناطق سيطرة 
»قـــوات سورية  إلــى مناطق سيطرة  الــنــظــام 

الديمقراطية - قسد«، بحثا عن األمان.
يقول محمد خلف )25 عاما(، من أبناء ريف 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ديــــر الــــــزور الـــغـــربـــي، لـ
»مللنا الحرب واملوت، حتى أنني ال أعلم ملاذا 
أقــاتــل. لم يعد لي بيت، وأشقائي ال  علّي أن 
يــجــرؤون على الــعــودة، كما لم يــجــرؤوا على 
العودة أيام تنظيم الدولة اإلسامية داعش«. 
يــضــيــف: »يــــريــــدون أن نـــذهـــب إلــــى الــخــدمــة 
العسكرية، ونقبل اإلهانة والجوع واالبتزاز 
واملــوت، ونصفق لكذبهم. شبعنا وطنّيات«. 
ــر، قــــــــــّررت مــع  ــ ــهـ ــ ــــل نــــحــــو شـ ــبـ ــ ويــــــوضــــــح: »قـ

مجموعة من أصدقائي االنتقال إلى مناطق 
قـــســـد. وبـــالـــفـــعـــل، اتــفــقــنــا مـــع أحــــد أصــحــاب 
املراكب التي تنقل الشباب بني ضفتي النهر. 
لنا إلى املكان املتفق 

ّ
وفي إحدى الليالي، تسل

عليه فــي ســاعــة مــتــأخــرة، مــن دون أن تكون 
هــنــاك أيـــة إضـــــاءة، واعــتــمــد صــاحــب املــركــب 
عــلــى خــبــرتــه لــلــوصــول إلـــى الــضــفــة املــقــابــلــة. 
أمــان.  في  إليها أصبحنا  الــوصــول  وبمجّرد 
انتظرنا حتى الصباح وتوجهنا إلى البلدة 
التي يقيم فيها أحد أبناء قريتنا، الــذي كنا 
نـــتـــواصـــل مــعــه لــيــســتــقــبــلــنــا. وفــــي الــطــريــق، 
مــررنــا عــلــى حــاجــز لــقــســد، فــســألــونــا مــن أيــن 
أتينا وإلى أين نتجه، واطلعوا على بطاقاتنا 

الشخصية، ثّم تابعنا طريقنا«.
 »الحياة في مناطق قسد أفضل من 

ّ
ويبنّي أن

مناطق النظام، لناحية األسعار واألمان. على 
األقــل، نحن غير ماَحقني من أجــل زّجنا في 
الخدمة العسكرية«. يضيف: »في وقت شعرت 
أنني سأالحق وأجبر على االلتحاق بالخدمة 
الــعــراق أو تركيا. ال  إلــى  العسكرية، ســأخــرج 

 أســتــطــيــع تــقــّبــل فـــكـــرة الــخــدمــة الــعــســكــريــة«. 
مـــن جــهــتــه، قــــرر وســـــام الــــديــــري )28 عــامــا( 
االنتقال إلى مناطق قسد عبر الطريق البري، 
من دون أن يخاطر بقطع النهر. ويوضح أن 
هناك سائقني معينني يقومون بهذه الرحلة، 

ــر الــــــــزور، يــقــيــمــون فــي  ــ ــبـــاب مــحــافــظــة ديـ شـ
مناطق قوات سورية الديمقراطية، باستثناء 
ــدرة مــالــيــة تتيح لهم  الــبــعــض مــمــن لــديــهــم قـ
الدفع لعناصر النظام ليتجاهلوا وجودهم«. 
تضيف: »توجه الغالبية العظمى إلى مناطق 
قسد منذ دخول قوات النظام إلى مناطقهم، 
حتى أنه لم يبق إال كبار السن والنساء ومن 

كان قد خدم سابقا«.
 »غــالــبــيــة الــشــبــاب املــوجــوديــن 

ّ
وتـــوضـــح أن

الـــزور، التي سيطرت عليها  في مناطق ديــر 
القوات النظامية، عــادوا إلى الدراسة بهدف 
إرجاء الخدمة العسكرية. لكن من لم يحصل 
على تأجيل، غالبا ما يفّر إلى مناطق قسد«. 
وتذكر أن »الكلفة املالية لانتقال من مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة قسد، 
اعتماده.  يتم  الــذي  الطريق  تختلف بحسب 
 اســتــطــاع الـــشـــاب االنـــتـــقـــال بــمــركــب عبر 

ْ
إن

طرفي النهر، يعد ذلك تهريبا، على الرغم من 
أنــه ضمن األراضــــي الــســوريــة، ولــن يتجاوز 
لــيــرة ســوريــة  الـــذي سيدفعه 10 آالف  املــبــلــغ 

)نحو 20 دوالرًا(. وفي حال اضطر إلى سلك 
الطرقات التي تنتشر فيها الحواجز التابعة 
للقوات النظامية، فإن الكلفة املالية تختلف، 
ويجب عليه الدفع إلى تلك الحواجز، ليسمح 
لــه بــاملــرور. فــي هــذه الــحــالــة، تــتــراوح الكلفة 
ما بني 50 ألفا )مائة دوالر( و100 ألف ليرة 
وحــاجــز  فلكل عنصر  دوالر(.  مــائــتــي  )نــحــو 
ــاب  ــبـ ــفـــت إلــــــى أن »الـــشـ ــلـ ــر خــــــــاص«. وتـ ــعـ سـ
يــلــجــؤون إلـــى مــنــاطــق قــســد، ألنــهــا ال تجند 

الشباب في مناطق الدير والرقة«.
وتقول فرج: »ما يعانيه الشباب في مناطق 
قــســد هـــو قــلــة فـــرص الــعــمــل، بــســبــب ارتــفــاع 
ــداد الــفــاريــن إلـــى تــلــك املــنــاطــق، مــا يجعل  أعــ
ــم الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى عـــائـــاتـــهـــم فــي  ــمـــادهـ ــتـ اعـ
مــنــاطــق الــنــظــام، أو ذويـــهـــم املــقــيــمــني خـــارج 
الـــبـــاد إن وجــــــــدوا«. تــضــيــف: »عـــلـــى الــرغــم 
مــن كــل مــا يعانيه الشباب مــن ضــيــق، إال أن 
أكبر  يبدو  قسد  مناطق  في  للحياة  دافعهم 
العائات  بني  »التواصل  أن  مبينة  وأقـــوى«، 

أصبح أفضل بسبب توفر اإلنترنت«. 

يـــعـــرفـــون الـــحـــواجـــز وتـــســـعـــيـــرة كــــل مــنــهــا«. 
ــد السائقني  يــضــيــف: »بــعــدمــا اتــفــقــت مــع أحـ
الذين تأكدت أنه نقل عدة شباب من بلدتي، 
انتظرت يومني قبل أن يتصل بي ويخبرني 
بأن موعد السفر في الفجر. بالفعل، انطلقنا 
بــاكــرًا وعــــدد مــن الــشــبــاب، ولـــم يــســألــنــا أحــد 
أوقفنا وسألنا عن  عن أي شــيء. أول حاجز 
إال  قــســد،  لــقــوات  يتبع  الشخصية  بطاقاتنا 
أنهم لم يدققوا بسبب قدومنا إلى مناطقهم«.
ألف   70 بلغت نحو  الرحلة  »كلفة   

ّ
أن ويــذكــر 

ليرة سورية )نحو 140 دوالرًا(، واملبلغ ليس 
بــســيــطــا بــالــنــســبــة لــشــاب عــاطــل مـــن الــعــمــل، 
 

ّ
كل الــحــرب  فيها  دمـــرت  فــي منطقة  ويعيش 
شــيء. ولــوال املبلغ الــذي أرســلــه لــي شقيقي، 
ملا تمكنت من الــخــروج من املنطقة، ولــم أكن 
ألعــلــم عــلــى أي جــبــهــة رمـــيـــت، ألنـــي مطلوب 

للخدمة العسكرية االحتياطية«.
مــن جهتها، تــقــول ابــنــة ديــر الـــزور فلك فــرج، 
ــتـــهـــاكـــات، لـ  الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال تــوثــيــق االنـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يـــكـــاد كـــل َمـــن بــقــي من 

وحركة »كفاية«، وشقيقة الناشط السياسي 
الناشطة  الفتاح، وشقيقة  املعتقل عاء عبد 

السياسية سناء سيف.
ــة بـــيـــولـــوجـــيـــة  ــثــ ــاحــ ــا بــ ــهــ ــونــ ــب كــ ــ ــانـ ــ إلــــــــى جـ
ــــرض الـــســـرطـــان،  مــتــخــصــصــة فــــي دراســـــــة مـ
أنـــشـــأت مــجــمــوعــتــهــا بــعــد شــهــريــن فــقــط من 
الــبــاد خلفا  قــيــادة  العسكري  املجلس  تولي 
التعبير عن قضيتها، في  في  ملــبــارك. لجأت 
التي  النشر عبر مدونتها  إلــى  ــر،  األمـ بــدايــة 
حملت عنوان »ماعت«، وفيها سردت الكثير 
من وقائع قيام الشرطة العسكرية باستخدام 
الــقــوة فــي فــض اعــتــصــامــات مــيــدان التحرير 
محاكمات  إلـــى  وتحويلهم  الــثــوار  واعــتــقــال 
املعتقل كإنسان  عسكرية. وركــزت منى على 
ــم، فـــكـــانـــت عـــبـــر املــــدونــــة تــــروي  ــرقــ ولـــيـــس كــ
قــصــص أنــــاس خــلــف قــضــبــان »الــعــســكــري«. 
عايشتها  تفاصيل  املــدونــة  تضمنت  كــذلــك، 
التحرير على مــدار ثــاث سنوات  في ميدان 
الشوارع  الثوار وأطفال  الثورة، عن  من عمر 

وسيكولوجية امليدان.
وفي يونيو/ حزيران 2012 اختارها البرملان 
الهولندي، ضمن قائمة من خمسة حقوقيني، 
للفوز بجائزة »املدافعون عن حقوق اإلنسان 
 منى 

ّ
فــي الــخــطــوط األمــامــيــة«. يــشــار إلـــى أن

.
ً
ولدت، حني كان والدها معتقا

ضد التوريث
جميلة إسماعيل، إعامية وسياسية، ومقدمة 

برامج تلفزيونية، من مواليد 6 إبريل/ نيسان 
1966. ناشطة في الجمعية الوطنية للتغيير 
سها محمد البرادعي، املدير السابق 

ّ
التي ترأ

في  الــذريــة، وعــضــو  للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة 
ــذي تــزعــمــه  ــ ــة بـــحـــزب الـــدســـتـــور الـ ــائـ لــجــنــة املـ

البرادعي إبان ثورة يناير.
أنــهــت مسيرتها فــي حـــزب الــدســتــور، فــي 27 
إعانها  عبر   ،2013 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
نفسها  وتسليم  فيه،  عضويتها  تجميد  عــن 
للتحقيق مع باقي الداعني إلى التظاهر أمام 
ــشــــورى لـــرفـــض قـــانـــون الــتــظــاهــر،  مــجــلــس الــ
تــضــامــنــا مــــع مــــن ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــهــم فــي 

التظاهرة.
عن  أعلنت   ،2010 األول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي 
نيتها الترشح النتخابات مجلس الشعب عن 
دائــرة قصر النيل في أول انتخابات برملانية 
تخوضها، أمام مرشح الحزب الوطني املنحل.

ــــل وخـــــارج مــصــر من  ــــادت حــمــلــة قـــويـــة داخـ قـ
أجـــل اإلفـــــراج عــن زوجــهــا الــســابــق، اإلعــامــي 
كيان  على  وللحفاظ  نــور،  أيمن  والسياسي، 
حـــزب الــغــد عــنــدمــا كـــان رئــيــســا لـــه، كــمــا ألقت 
ــبـــرملـــان األوروبــــــــي لــلــتــعــريــف  خــطــابــا أمـــــام الـ

بقضية زوجها.
للتغيير  الداعيات  أوائــل  من  إسماعيل  كانت 
في عهد الرئيس املخلوع مبارك، وقد شاركت 
فــي الــعــديــد مــن الــحــركــات االحــتــجــاجــيــة ضد 
الـــتـــوريـــث. اخـــتـــيـــرت عــــام 2012 من  مـــشـــروع 
ــع نـــســـاء مـــؤثـــرات فـــي الــربــيــع  ــ ــم أربـ ضــمــن أهــ
العربي ضمن »جائزة أخوات الربيع العربي« 

من قبل هيئة اإلذاعة البريطانية.

نادي الـ500
ــة مــن  ــيـ ــاسـ ــيـ أســـــمـــــاء مــــحــــفــــوظ، نــــاشــــطــــة سـ
إبريل، ومــن أنشط  مؤسسي حركة شباب 6 
ها 

ّ
الداعني لتظاهرات 25 يناير 2011، كما أن

أحــد أعــضــاء حــزب التيار املــصــري. وهــي من 
مواليد عام 1985.

في 27 أكتوبر/ تشرين األول 2011، اختيرت 
العربية  الــثــورات  مــن ناشطي  ضمن خمسة 
ــزة ســــاخــــاروف« الــتــي  ــائـ »جـ ـــ ــن فــــــازوا بـ ــذيـ الـ
يمنحها االتحاد األوروبــي. وقالت: »ينبغي 
أن تــذهــب هــذه الــجــائــزة إلــى جميع الشباب 
بحياتهم«  الذين ضحوا  والناس  املصريني، 
البرملان: »لن نخونهم، وسوف  مضيفة أمام 

الــذي  ــضــّي على طــول الطريق 
ُ
امل نستمر فــي 

كــانــوا قــد ســـاروا فيه، ونحن نريد أن نتأكد 
 حلمهم قد تم تحقيقه«.

ّ
من أن

حــصــلــت عــلــى املـــرتـــبـــة 381 بـــني أقـــــوى 500 
شخصية عربية طبقا ملجلة »أرابيان بزنس« 
عــن دورهــــا خـــال أحــــداث الـــثـــورة واألحــــداث 

التي أعقبتها.
في يوم 14 أغسطس/ آب 2011 مثلت أسماء 
مــحــفــوظ أمــــام الــنــيــابــة الــعــســكــريــة املــصــريــة 
ــتــــي حـــقـــقـــت مـــعـــهـــا بــتــهــمــة اإلســــــــــاءة إلـــى  الــ
حسابها  على  تكتبه  ملــا  العسكري  املجلس 
فـــي »تـــويـــتـــر«، وفـــي مـــا بــعــد، قــــررت الــنــيــابــة 
اإلفــراج  وبعد  مالية.  بكفالة  سبيلها  إخــاء 
عــنــهــا، كــتــبــت أســـمـــاء عــلــى صــفــحــتــهــا على 
وكان  العسكر«.  »يسقط يسقط حكم  تويتر: 
محاميها آنذاك، حسام عيسى، املوالي حاليا 

لنظام السيسي.
 ،2012 آذار  مـــارس/  فــي  غيابيا  عليها  حكم 
الحكم   محكمة االستئناف أسقطت هذا 

ّ
لكن

مع   .2012 أيــار  مايو/  في  بإدانتها  القاضي 
ذلــك، تعرضت محفوظ ملزيد من املضايقات 
والتهديدات واملراقبة، بعد انتخاب السيسي 
عــام 2014. أعقبت ذلــك االنتخاب حملة قمع 
شديدة استهدفت في البداية جماعة اإلخوان 
ــــوات  املــســلــمــني، ثـــم تــوســعــت ملــهــاجــمــة األصـ
الــنــاقــدة والــرمــوز األكــثــر شــهــرة فــي ثـــورة 25 
تنتمي  التي  إبــريــل،   6 يناير، وحركة شباب 
إليها محفوظ، والتي جرى حظرها من قبل 

محكمة مصرية في إبريل/ نيسان 2014.
ــاء مـــحـــفـــوظ فــي  ــمــ انـــخـــرطـــت أســ عـــــام 2015 
الحركة الجديدة »بداية« وخضعت جنبا إلى 
جنب مع املؤسسني للتحقيق في مايو/ أيار 
2015 بتهمة »التحريض على تقويض نظام 

الدولة« كما منعت من السفر.

الطبيبة الشجاعة
منى مينا، واحدة من أبرز النساء في العمل 
السياسي والنقابي في مصر. اسمها محفور 
 من مــّر في يناير وما 

ّ
في ذاكــرة ووجــدان كــل

سبقه ومــا تــاه. لم تتوقف يوما عن خوض 
املـــعـــارك واالنـــتـــصـــار لــلــمــبــادئ والـــدفـــاع عن 

الحقوق.
ــال، فــــي 26  ــريــ ــبــ ولـــــــدت مـــنـــى مـــعـــني مـــيـــنـــا غــ
يونيو/ حزيران 1958. هي طبيبة وناشطة 

»أطباء  لحركة  الــعــام  املنسق  منصب  تشغل 
ــــني الـــعـــام  بــــا حــــقــــوق«، وكــــانــــت ســـابـــقـــا األمــ
لــنــقــابــة األطــــبــــاء، وعـــضـــو مــجــلــس الــنــقــابــة، 
والتي اكتسحت انتخابات التجديد النصفي 

بالنقابة.
ــاء حــركــة  ــ ــبـ ــ أســــســــت مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن األطـ
ــــوق« لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــحــقــوق  ــقـ ــ ــــا حـ »أطـــــبـــــاء بـ
األطباء، وهي الحركة التي شكلت نواة تيار 
االستقال داخل نقابة األطباء املصرية، التي 
أصــبــحــت أمــيــنــهــا الـــعـــام فـــي مـــا بـــعـــد، كـــأول 
سيدة في تاريخ النقابة تفوز بهذا املنصب 
الذي شغلته خال عامني متتابعني، قبل أن 
تستقيل منه وتكتفي بعضويتها في مجلس 

النقابة.
ــا أثــنــاء ثـــورة يناير بتنظيم عمل  بــرز دورهـ
املــســتــشــفــيــات املــيــدانــيــة الـــتـــي انـــتـــشـــرت في 
 مــواقــع االشــتــبــاكــات فــي مــيــدان التحرير 

ّ
كــل

وغيره، لعاج املصابني والجرحى من الثوار.
شاركت في إضرابات األطباء في مايو/ أيار 
وفي   ،2012 األول  تشرين  وأكــتــوبــر/   ،2011
وتــأمــني  األجــــور،  بتحسني  للمطالبة،   2014
 

ّ
وحــل الصحة،  ميزانية  ورفـــع  املستشفيات، 
وبحث  املستشفيات،  على  االعــتــداء  مشكلة 
الـــعـــدوى، وغــيــرهــا مــن القضايا  بـــدل  قضية 

النقابية املهمة.
طالب،  أبــو  املهندس سعيد  زوجها  وصفها 
ها »إنسانة بمعنى الكلمة، وشجاعة إلى 

ّ
بأن

ة عندما ترى ضعيفا 
ّ
أقصى مدى، تبكي برق

يحتاج املساعدة«.

البحر االبيض المتوسط

مصر
البحر 
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طي

س
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سيناء

تحقيق

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــي ويــوســف وعــبــد الــرحــمــن، أصــدقــاء 
ثاثة، وهم أيضا أبناء خاالت. كانوا في 
يناير/   28 الجمعة،  يــوم  عائلي  تجمع 
الثاني 2011، كما هو متبع منذ  كانون 
في  األمهات منهمكات  صغرهم. وكانت 
اإلعداد للوليمة، واألبناء جالسون أمام 
شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون يــتــابــعــون أخــبــار 
لـــم تــكــن األخـــبـــار حقيقية  الـــتـــظـــاهـــرات. 
بأنفسهم  الحقيقة  سمعوا  إذ  بالكامل، 
ــيــــش...  ــن بـــعـــيـــد: »عــ عـــبـــر هـــتـــاف جـــــاء مــ
حرية... عدالة اجتماعية«، وأخذ الصوت 
الثاثة،  تيقن  حتى  فأكثر،  أكثر  يقترب 
ــان فـــي الـــســـادســـة عــشــرة،  عـــلـــي، الـــــذي كــ
ويوسف، الذي كان في الخامسة عشرة، 
ــان فـــي الــثــالــثــة  ــــذي كــ وعـــبـــد الـــرحـــمـــن، الـ

 تظاهرة تمّر في الشارع.
ّ
عشرة، أن

يــتــذكــر عــبــد الــرحــمــن، أصــغــرهــم: »نــزلــت 
بشبشب )حــذاء( البيت. الجو كان باردًا 
ــانـــت حــمــاســيــة.   الـــتـــظـــاهـــرة كـ

ّ
ــن ــكـ ــدًا لـ ــ جـ

 الــنــاس فــي الـــشـــارع كــانــوا 
ّ
أحــســســنــا أن

كانت  بالفعل  نــنــزل«.  أن  علينا  يــنــادون 
الــتــظــاهــرات تـــنـــادي »انـــــزل يـــا مــصــري« 

و»انزل... انزل«.
التي  التظاهرة  الثاثة يسيرون مع  ظل 
لــحــقــوا بــهــا فــي شـــارع الخليفة املــأمــون 
بمصر الــجــديــدة، واســتــمــروا فــي املسير 
مــعــهــا حــتــى مـــشـــارف الــعــبــاســيــة، الــتــي 
تبعد عدة كيلومترات عن بيوتهم، حيث 
األمـــن واملــدرعــات  قـــوات  قطعت طريقهم 
وأجـــبـــرت املــســيــرة عــلــى الــتــبــعــثــر. تــفــّرق 
األصــدقــاء مــن جــراء قنابل الــغــاز املسيل 
 

ّ
الكّر والفّر، وعــاد كل للدموع، وعمليات 

منهم بمفرده إلى التجمع العائلي.
على مدار أيام ثورة يناير الثمانية عشر، 
حـــرص الــثــاثــة عــلــى الــنــزول إلـــى مــيــدان 
التحرير، واملــشــاركــة فــي املــســيــرات التي 
نظمت الحقا في أيام الثاثاء والجمعة. 
الـــيـــوم. بــعــد مــــرور ثــمــانــي ســنــوات على 
انــــــدالع الــــثــــورة، أصـــبـــح عــلــي مــهــنــدســا 
الرحمن  عــبــد  زال  ومـــا  لــلــهــجــرة،  يسعى 
يدرس في الجامعة، بينما خرج يوسف 
من املعتقل حديثا على خلفية معارضته 
ــالــــي، وهـــــا هــــو الــــيــــوم مــن  لـــلـــنـــظـــام الــــحــ
بــأّي  أّي منهم يشعر  لــم يعد  دون عــمــل. 
نتيجة لثورة 25 يناير، بل يؤكدون: »لو 

اشتعلت الثورة مجددًا لن نشارك«.
ــال عــلــي ويـــوســـف وعـــبـــد الـــرحـــمـــن، ال  حــ
أطفال  معظم  أحـــوال  عــن  كثيرًا  يختلف 
ذلــــك الـــوقـــت مــمــن حـــضـــروا الـــثـــورة ولــم 
يتمكنوا من املشاركة الجادة فيها نظرًا 
ــيـــوم محبط  لـــحـــداثـــة ســنــهــم. أغــلــبــهــم الـ
ــــارك في  ــــذي شـ ويـــائـــس. يــتــذكــر عـــمـــر، الـ
ــيـــس الــســابــق  ــرئـ الــــثــــورة قـــبـــل تــنــحــي الـ
كانوا  »أهلي  أيــام:  حسني مبارك، بعدة 
كانوا  الــوقــت نفسه  وفــي  عــلــّي،  خائفني 
اطمأنوا  بعدما  يشجعوني.  أن  يريدون 
الدنيا   

ّ
أن لعدم وجــود اشتباكات، وإلــى 

أمـــــان، ســمــحــوا لـــي بـــالـــنـــزول، بـــل نــزلــوا 
معي إلى امليدان ملزيد من االطمئنان«.

ــرة  ــ ــشـ ــ كــــــــــــان عــــــمــــــر فـــــــــي الــــــــســــــــادســــــــة عـ
يــومــهــا، يــقــول: »فـــي ذلـــك الــوقــت لــم أكــن 
ــاده الــســيــاســيــة  ــعــ ــأبــ ــلـــوضـــع بــ مــــدركــــا لـ
ي بدأت أفهم مّمن هم 

ّ
واالجتماعية، لكن

التغيير  لفكرة  متحمسا  وكــنــت  حــولــي، 
عــمــومــا وأحــبــبــت املـــشـــاركـــة فــيــهــا. كنت 
الــبــلــد مختلفا وأفــضــل،  نـــرى  أتــمــنــى أن 
وكنت متحمسا لنجاح الثورة«. يضيف 

الرحمن: »ســواء كنت كبيرًا عندها  عبد 
ــي كنت هناك، وأفهم 

ّ
أن املهم  أم صغيرًا، 

ــل والـــحـــمـــاســـة والــتــغــيــيــر،  ــ مـــشـــاعـــر األمــ
واملعنى الحقيقي للحدث«.

»الــثــورة   
ّ
أن الــرحــمــن  الــيــوم، يعتبر عبد 

أعتقد  وال  وانتهى.  عشناه،  حلو  مــاٍض 
ي سأشارك في املستقبل في أّي تحرك 

ّ
أن

بــدافــع الــتــغــيــيــر«. يــســتــدرك: »ال أعــــرف... 
بحسب الظروف، إذ ربما تكون املشاعر 
مــخــتــلــفــة وتــشــجــعــنــي عـــلـــى املـــشـــاركـــة. 
فــي الــوقــت الحالي أرى أن ال جــدوى من 

املشاركة في أّي شيء«.
ــا مــحــمــد، فــقــد كـــانـــت فـــي الــصــف  ــا رنــ أمــ
الثانوي الثاني، أثناء اندالع الثورة. لكن 
الــتــي منعتها  الــدراســة فقط هــي  ليست 
واألحـــداث،  التظاهرات  فــي  املشاركة  مــن 
بــل منعها أهــلــهــا، فــوالــدهــا ضــابــط في 
ــا: »كــنــت  ــ ــ ــري. تـــحـــكـــي رنـ ــ ــــصـ الـــجـــيـــش املـ
أتــمــنــى املــشــاركــة. كــنــت أبــكــي فــي البيت 
كــي يسمحوا لــي بــالــنــزول إلــى الــشــارع، 
ــهــم أخـــافـــونـــي إذ قـــالـــوا: ســتــضــّريــن 

ّ
لــكــن

بوالدك«. كانت رنا تتمنى لو كانت أكبر 

أكبر  بحرية  التصرف  من  لتتمكن  سنا، 
دون الـــرضـــوخ لــوصــايــة أهــلــهــا: »حــتــى 
 

ّ
لكل واهــتــمــام شــديــد  بنهم  أستمع  اآلن، 
مــــن يــحــكــي عــــن مـــشـــاركـــتـــه فــــي الــــثــــورة. 
أتمنى لو كانت لدّي ذكريات عن الثورة 
 رنا مختلفة عن غيرها، إذ 

ّ
مثلهم«. لكن

ال يمثل لها النظام الحالي أزمة على أّي 
لنا  »أبــي ضابط جيش، ويقول  صعيد: 
 هــذا أفضل سيناريو كــان مــن املمكن 

ّ
إن

أن يحصل بعد يناير«.
ريهام، كانت قد تجاوزت طفولتها للتّو 
التحقت  قـــد  كــانــت  إذ   ،2011 يــنــايــر  فـــي 
بالجامعة في ذلك العام الدراسي، وبذلك 
ــا، تــقــول: »كنت  كــانــت أوفــــر حــظــا مــن رنــ
أهــرب من املحاضرات وأنــزل إلــى ميدان 
أو  أّي مسيرات  فــي  أشـــارك  لــم  التحرير. 
تـــظـــاهـــرات. لــكــن كــنــت أنــــزل إلــــى املــيــدان 
 
ّ
ــيــــوم، تــــرى ريـــهـــام أن لـــاســـتـــطـــاع«. والــ
»من شارك في الثورة مثل من لم يشارك. 
كلنا فــي الــهــّم ســواســيــة... ولــم نأخذ من 
 مــن مـــات مــن الــشــبــاب وضــاع 

ّ
الــثــورة إال

دمه هباء«.

الثورة في عيون أطفالها

ماذا يحمل من ذكريات؟ )إلفيس باروكسيتش/ فرانس برس(

)Getty /هل تغيرت نظرته؟ )كريس هوندروس

في منطقة خاضعة 
لسيطرة قسد )دليل 
سليمان/ فرانس برس(

)Getty /في ميدان التحرير )ماركو بولياريللي

872
متظاهرًا مصريًا قتلوا خالل 18 يومًا 

من عمر ثورة 25 يناير 2011، من بينهم 
عشرات النساء

مضت على 25 يناير 
2011 ثماني سنوات، 

ومن كانوا صغارًا باتوا 
اليوم يحملون ذكريات 

نابضة عنها، ويحنّون 
إلى شعاراتها، لكن 

هل ما زالوا يؤمنون 
بإمكانية التغيير؟
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قضايا

سناء البنا

ــار الــــيــــســــار الـــفـــرنـــســـي  ــ ــيـ ــ تـــلـــقـــى تـ
ــة قـــاصـــمـــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ضـــربـ
الــعــام 2017، والتي  الــرئــاســيــة فــي 
ــوك مــيــلــيــنــشــون  ــان لــ ــاز فــيــهــا الـــيـــســـاري جــ حــ
عــلــى %18 فــقــط مــن األصــــوات مــقــارنــًة بنحو 
ــــوات االنــتــخــابــيــة لليمني املــتــطــّرف  ثــلــث األصـ
في  ممثاًل  الــوســط  لتيار  الساحقة  واألغلبية 
الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. لكن تتالي 
ــراء لــأســبــوع  ــفـ ــرات الـــصـ ــتـ احـــتـــجـــاجـــات الـــسـ
الـــتـــاســـع، واتــــجــــاه الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة إلــى 
الـــقـــمـــع، كــمــا يــظــهــر مـــن تــجــنــيــد نــحــو عــشــرة 
آالف شـــرطـــي فـــي أنـــحـــاء الــعــاصــمــة بـــاريـــس، 
في أجواء تظاهرات 12 يناير/ كانون الثاني 
الــحــالــي، ورفــــض الــرئــيــس مـــاكـــرون الــتــراجــع 
الرغم من حزمة  التقشف، على  عن سياسات 
املقترحة، خصوًصا  اإلصالحات االقتصادية 
السياسات األكثر إيالًما لذوي الدخول الدنيا 
امللكية  وضــرائــب  العمل  )قــوانــني  واملتوسطة 
ــــول(، إنـــمـــا يــفــتــح الـــبـــاب واســـًعـــا أمـــام  ــــدخـ والـ
اليمني املتطّرف واليسار  التنافس بني  عــودة 
ــوات  ــ ــرة، خـــصـــوًصـــا مـــع تــعــالــي األصـ ــ ــذه املــ هــ
التقشف واســتــبــداد  املــنــّددة بفشل ســيــاســات 
ـــة بـــطـــرحـــهـــا »الـــبـــديـــل  ــ ــيـ ــ ــكـــومـــات األوروبــ الـــحـ
الــوحــيــد«، على الــرغــم مــن عجزها عــن خفض 
النظام  في  الثقة  واستعادة  الحكومي،  الدين 
ــقـــوى الــعــامــلــة وأصـــحـــاب  ــن الـ ــادي مـ ــتـــصـ االقـ
رؤوس األمـــــــوال عــلــى الــــســــواء، بــيــنــمــا يــبــدو 
النموذج األميركي أكثر نجاًحا على املستوى 
االقــتــصــادي. لــكــن تــوجــهــات الــيــمــني املــتــطــّرف 
تجاه املعاهدات الدولية التجارية واملؤسسات 
العاملي  النظام  التي أرســت أسس  واالتفاقات 
البلدان  الظاهرة في  املخاوف من تكرار  تثير 
األوروبية ذات الثقل الدولي )فرنسا وانكلترا 
وأملانيا(، فما الفرص املتاحة لليسار في ظل 

هذه املعطيات؟

سياسات التقشف في أوروبا
ــل الـــوحـــيـــد  ــحــ ــيــــاســــات الـــتـــقـــشـــف الــ ظـــلـــت ســ
والحكومات  املالية  املؤسسات  لــدى  املعتمد 
ــة، عــلــى الــرغــم مــن تــراجــع نتائجها  ــيـ األوروبـ
ــلـــى مــــــدار أزمـــتـــني  ــثـــيـــرة، وعـ عـــلـــى أصــــعــــدٍة كـ
عامليتني: األولى مطلع القرن العشرين وقبيل 
الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، والــثــانــيــة فـــي عــام 
فـــي ثــالث  الــتــقــشــف  2007. وتــتــلــخــص أزمـــــة 
ــارك بـــاليـــث فـــي مــقــالــتــه في  ــ نـــقـــاط حـــددهـــا مـ
التقّشف  أن  مجلة »Foreign Affairs«، أوالهــا 
الدْين  من  بمزيد  العام  الــدْيــن  يعني معالجة 
الخاص، حيث يؤثر خفض اإلنفاق الحكومي 
على الشرائح الدنيا )األكثر اتساعًا وتأثيرا، 
االقــتــراض  إلــى  باتجاهها  انتخابية(  ككتلة 
والتعليم  الصحة  خــدمــات  فــي  الــفــجــوة  لسد 
الحكومي.  اإلنــفــاق  يستوفيها  يعد  لــم  الــتــي 
ــل  وبــالــتــالــي، تتحمل الــشــريــحــة األفــقــر واألقـ
ــام، بــيــنــمــا ال  ــعـ ــاق الـ ــفـ دخــــاًل ثــمــن خــفــض اإلنـ
املرتفعة، وهو ما يؤدي،  الدخول  يتأثر ذوو 
مـــن جـــهـــٍة، إلــــى زيـــــادة اإلجـــــــراءات الــحــمــائــيــة 
لصالح املؤسسات املقرضة، وزيادة العقوبات 
املــتــرتــبــة عــلــى فــشــل الـــســـداد، مــا يــأتــي ضمن 
جملة أسباب التصويت للحكومات اليمينية 
التي يتوّجه خطابها إلى الشريحة الدنيا من 
العاملني الذين تحاصرهم الديون، وتسحب 
ــن مــتــنــاولــهــم.  ــة خـــدمـــاتـــهـــا الـــعـــامـــة مــ ــ ــــدولـ الـ
أن خفض  في  تتمثل  بنيوية،  الثانية  األزمــة 
اإلنفاق العام في كل الــدول األوروبــيــة يؤدي 
وبالتالي،  املحلية.  األجـــور  إلــى خفض  فــعــاًل 
تكاليف االستثمار، لكنه يستلزم  قيام دولة 
أخــرى باالستثمار واإلنــفــاق العام، وهــو أمر 
ــدول، املــعــتــمــدة  ــ ال يــتــحــقــق حـــال تــوجــه كـــل الــ
عـــلـــى بــعــضــهــا بــعــضــا بـــمـــوجـــب اشـــتـــراكـــهـــا 
فــي اتــحــاد اقــتــصــادي وعملة مالية مــوحــدة، 
ــا يــــؤدي  ــــى خـــفـــض اإلنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي، مــ إلـ
إلـــى ركـــود عـــام، وضــعــٍف فــي مــعــدالت النمو 
)نحو %2 في فرنسا(. وتبدو النقطة الثالثة 
أكـــثـــر بــــداهــــة، وهــــي أنــــه نـــظـــرًيـــا يــفــتــرض أن 
يــزيــد األفـــــراد اإلنـــفـــاق الـــخـــاص، حـــال خفض 
اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي، لــكــن هــــذا ال يـــحـــدث، بل 
اإلنفاق  إلى خفض  والعمال  املوظفون  يتجه 
فقدان  من  التوفير، تحسًبا  بغرض  الخاص، 
وظائفهم تحت مسمى التقشف، بينما يزداد 
ــــراض. وبـــالـــتـــالـــي، تــرتــفــع  ــتـ ــ الــطــلــب عــلــى االقـ
أســعــار الــفــائــدة مــحــلــًيــا، وتــــؤدي باالقتصاد 
ــمــــاش، وتــــراجــــع اإلنـــتـــاج  ــكــ ــى االنــ ــ إجــــمــــااًل إلـ
العمل  الثقة في مناخ  وانعدام  العام،  املحلي 
واالســتــثــمــار، وهـــو عــني مــا تــحــاربــه، وتــقــود 

إليه، في الوقت نفسه، سياسات التقشف.
االقتصاد  باحثي  املتتالية عن  هــذه  ال تغيب 
عــن  فـــمـــعـــروٌف  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة،  املــــدرســــة  ورواد 
ــان لـــوك قــبــولــه بــــدور الـــدولـــة فــي تصحيح  جـ
ينتجها  التي  التوزيع  وفــجــوات  التناقضات 
نظام السوق الحر، لكن هذا ال يتأتى من دون 
مـــزيـــد مـــن الـــضـــرائـــب عــلــى املــلــكــيــة الــخــاصــة، 
وهو ما يبرز إشكالية دور الدولة في حماية 
حقوق األفراد من جهة، ومراعاة توزيع الثروة 
والــدخــول بني فئات املجتمع من جهة أخــرى. 
كـــان الــحــل الــــذي اقــتــرحــه ديــفــيــد هــيــوم وآدم 

السوق  فــي  الــدولــة أسهمها  أن تطرح  سميث 
لالستثمار  آلــيــة  تــوفــر  بحيث  للمستثمرين، 
اآلمـــن فــي املــشــروعــات الــقــومــيــة، لكن هــذا قاد 
ــــع أســــعــــار الــــفــــائــــدة، وتــحــجــيــم ســـوق  ــــى رفـ إلـ
االستثمار املحلي، بينما تبقى الدولة مدينًة 
محلًيا ثم دولــًيــا. من هنا، جــاء خفض الدين 
الــحــكــومــي هـــدفـــا مـــرغـــوبـــا لـــذاتـــه بــــأي ثــمــن. 
وانــقــســم الفكر االقــتــصــادي بــني اتــجــاه سعي 
باعتبار أضــرار  الدولة تماًما،  إلــى محو دور 
تــدّخــلــهــا االقــــتــــصــــادي، تــبــًعــا ألفـــكـــار ديــفــيــد 
ريــكــاردو وفــريــدريــش هــايــك وغــيــرهــمــا، وبني 
اتجاه ستيوارت ميل وجون كينز في أن تقوم 
الـــدولـــة بــمــزيــٍد مــن االســتــثــمــار فــي الــخــدمــات 
االجتماعية والبنية التحتية، وبالتالي مزيد 
الــتــدخــل، بــل والــدْيــن الحكومي إن تطلب  مــن 
األمـــر، وهــو االتــجــاه الـــذي بــرز واضــًحــا عقب 
القرن  فــي عشرينيات  األولـــى  العاملية  األزمـــة 
املـــاضـــي وثــالثــيــنــيــاتــه، حـــني أســـرفـــت الــبــنــوك 
املحلية في اإلقراض، وارتفعت أسعار الفائدة، 
ثــم أعــقــبــتــهــا مــوجــة مــن اإلفـــــالس، لــم تتحمل 
إلــى  أدى  مــا  تكاليفها،  الحكومية  املـــوازنـــات 
ومــا   ،»Great Depression العظيم  »االنــهــيــار 
تاله من صعود النزعات الشعبوية والفاشية 
ــم ســـــادت األفــــكــــار الـــداعـــمـــة ملــزيــد  والـــعـــنـــف، ثـ
الــحــكــومــي، لتصحيح تــوازنــات  الــتــدخــل  مــن 
السوق، والتغلب على األزمات الثالث السابق 
وأزمة  االقتصادية،  والبنية  التوزيع،  ذكرها: 
االســـتـــقـــرار، لــتــظــهــر بــعــد نــحــو 60 عـــاًمـــا مــرة 
التي  التقشف واالنــســحــاب  أخـــرى ســيــاســات 
ثــبــت فشلها قــبــاًل، فــي مــحــاولــة ملعالجة آثــار 

األزمة العاملية 2007.
كان افتراض الرشادة املطلقة في آليات السوق 
الحر، والتعامل مع املواطن باعتباره »زبونا« 
ــّدر املـــكـــاســـب والـــخـــســـائـــر، بــحــكــمــٍة  ــقـ راشــــــدا يـ
األزمــة  أهــم مسببات  واحـــًدا ضمن  متناهيٍة، 
االقتصادية  النظريات  أن  فالحقيقة  األخيرة، 
لم تتحّسب لحالة توسع البنوك في اإلقراض، 
وارتفاع الطلب على االقتراض من »الزبائن«، 
على الرغم من املخاطر العالية، ثقًة في النظام 
الــبــنــكــي والـــســـوق الــحــر، وكـــان الــحــل الجاهز 
التقشف  إلــى  العودة  الكارثة هو  نظرًيا وقــت 
الـــذي لــم يقض على فــجــوة املـــوازنـــات العامة 
لـــدى بــعــٍض مــن أهـــم الــــدول فــي املــنــطــقــة، مثل 
املتضررين  وأكــثــر   ،)-4.1%( املــتــحــدة   اململكة 

أمــوالــهــا مــن الــبــنــوك املــحــلــيــة، بــحــســب اتــفــاق 
إلــى  الــســيــاســات  تــلــك  فــيــيــنــا 2009. كــمــا أدت 
الــدول تضرًرا،  أكثر  البطالة في  ارتفاع نسب 
ولم تؤد، كما كان متوقًعا نظرًيا، إلى استقرار 
مــنــاخ االســتــثــمــار والــعــمــل، بـــل زاد االعــتــمــاد 
ــا يــواكــبــه من  عــلــى الــتــوظــيــف املـــؤقـــت بــكــل مـ
ــقـــوق الـــتـــأمـــني والـــخـــدمـــات،  ــاالٍت فــــي حـ ــ ــكـ ــ إشـ
برنامج  كان يستهدفها  التي  اليونان  وحتى 
اإلصــالح الهيكلي، لم تتعاف من عبء األزمة 
وبكلفٍة  ســنــوات،  ثماني  بعد  إال  االقتصادية 
بحسب  تـــودي،  حــادة  واجتماعية  اقتصاديٍة 
بــعــض املــحــلــلــني، بــأســس »الــعــقــد االجتماعي 
social contract« املفترض نظرًيا بني املواطنني 

وحكومات الدولة القومية الحديثة.

االستبداد النيوليبرالي
ــــالل الــســيــاســات  تــتــحــّمــل الـــحـــكـــومـــات مــــن خـ
برامج  تطبيق  نتائج  االقتصادية  والــقــرارات 
ــن نـــتـــائـــج صــنــاديــق  الـــتـــقـــشـــف، كـــمـــا يـــبـــرز مــ
الحكم  منظومة  تــقــّرره  ما  بحسب  االنتخاب، 
الحال،  الحديثة، لكن واقــع  املدنية  الـــدول  فــي 
أن الدول الغربية لم تعد أقل استبداًدا من دول 
ارتــبــط اسمها  مــا  التي كثيرا  أفريقيا وآســيــا 
ــــالح  ــبـــداد والــتــقــّشــف )اإلصـ ــتـ بــمــتــالزمــة االسـ
ــا، تـــشـــيـــر مـــؤلـــفـــات  ــ ــرًي ــظــ ــتـــى نــ ــلـــي(. حـ ــكـ ــيـ ــهـ الـ
وتعليقات فــريــدريــك هــايــك إلـــى الــحــاجــة إلــى 
الــســيــاســي والتشكيك فــي جــدوى  االســتــبــداد 
التي  التعليقات  وهـــي  االجــتــمــاعــيــة،  الــعــدالــة 
تسهم اآلن فــي إطـــار تحليل اتــجــاهــات الــرأي 
العام األوروبي منذ عام 2007، خصوًصا بعد 
انهيار شعبية الحزب الديمقراطي االجتماعي 
فــي أملــانــيــا فــي انــتــخــابــات 2009، عــلــى الــرغــم 
مـــن تــســيــده املــشــهــد املــحــلــي أكــثــر مـــن خمسة 
عـــقـــود، وكـــذلـــك شــعــبــيــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
 ،2010 انتخابات  في  السويد  في  االجتماعي 
على الرغم من استمرار هيمنته على الساحة 
العمال  حــزب  وهزيمة   ،1920 منذ  السياسية 
االشـــتـــراكـــي فـــي إســبــانــيــا عــــام 2011، وكــلــهــا 
مؤشرات على تراجع التأييد الشعبي ألسس 
العقد االجتماعي الذي قامت عليه الحكومات 

منذ نهاية الحرب العاملية الثانية. 
الساحة  املــؤشــرات مباشرة في  لم تظهر تلك 
األدبــيــات  تجاهل  مــن  الــرغــم  على  السياسية، 
الـــخـــاصـــة بــــرولــــز وهـــبـــرمـــاس دور الــهــيــمــنــة 
ــيـــة عــلــى املــجــال  االقـــتـــصـــاديـــة واأليـــديـــولـــوجـ
السياسي، خصوًصا حال التعامل مع »ثقافة 
الــديــمــقــراطــيــة« كـــإحـــدى مــســلــمــات االجــتــمــاع 
السياسي، من دون النظر إلى عمليات التفكيك 
املــال والسوق  التي يجريها رأس  والتهميش 
ــوء تـــوزيـــع  ــ ــا يــنــتــج عــنــهــمــا مــــن سـ ــ الــــحــــر، ومـ
تسويق  تم  املتزايدة.  الدخول  وفجوة  الثروة 
ــه فــــي ســبــعــيــنــيــات  ــرامـــجـ آلــــيــــات الــتــقــشــف وبـ
الــقــرن املــاضــي، على الــرغــم مــن كــل مــا يعتري 
تـــلـــك الـــبـــرامـــج مــــن عـــــــوار، اســـتـــغـــالاًل لــغــضــب 
آنــذاك، من سياسات حزب العمال  الجماهير، 
الذي فشل في إدارة الركود االقتصادي، عقب 
ــود فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة  ــوقـ ــاع أســـعـــار الـ ــفـ ارتـ
ــدول الــغــربــيــة(. وعــلــيــه، روجــت  )كــمــا ســائــر الــ
املــوحــدة،  ســيــاســات الخصخصة والــضــرائــب 
ومـــا تسمى »إصـــالحـــات« الــســوق الــحــر، وتــم 
وجماعات  العمالية  االتــحــادات  دور  تحجيم 
الدستورية  القواعد  تشكيل  وأعــيــد  الضغط، 
املنتخبة  للمؤسسات  يــبــّرر  بما  والقانونية 
ديناميكيات  فــي  الــتــدخــل«  »عـــدم  ديمقراطيا 
ــرار الــعــمــلــة  ــقــ ــتــ ــــوق، بــــهــــدف تــحــقــيــق اســ ــسـ ــ الـ

هنا،  من  السوق.  وتنافسية  الصرف  وأسعار 
في  الديمقراطية  الــحــكــومــات  أدوار  تــراجــعــت 
رعــايــة املــواطــنــني، وتــقــديــم الــخــدمــات العامة، 
ــــم رفـــاهـــة الــعــيــش وتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة في  ودعـ
ــرائـــب، بـــدعـــوى أن  الـــتـــوزيـــع والــــدخــــول والـــضـ
رفــع يد الــدولــة إنما هو ضــرورة ال مفر منها 

لتحقيق التنافسية وتقليل الدين العام.
ــر لــتــلــك الــســيــاســات  ــيـ ــم يــكــن الــتــطــبــيــق األخـ لـ
الــفــارق هــو »تجريم«  أول نــمــاذج الفشل، لكن 
الــخــطــاب الــســيــاســي الـــبـــديـــل، وفـــــرض آلــيــات 
حقيقة  اعتبارها  على  وســيــاســاتــه،  التقشف 
الكيمياء،  الجاذبية وقواعد  كقوانني  بداهية، 
وهــذا مــا تسبب فــي فــجــوٍة كبرى بــني خطاب 
ــيـــديـــة وغـــالـــبـــيـــة  ــلـ ــقـ ــتـ الــــنــــخــــب الـــســـيـــاســـيـــة الـ
مثال،  فرنسا،  في  تثبت  فالحقائق  الناخبني، 
أن أزمة عام 2007 لم تؤثر تقريًبا على ثروات 
ــروة أغــنــى شــريــحــة في  األغـــنـــيـــاء، بـــل زادت ثــ
املجتمع الفرنسي )%10( بنحو %7 بني 2004 
الــســكــان،  نــحــو خــمــس  يــعــانــي  بينما  و2010، 
خصوًصا األسر ذات املعيل الواحد وأصحاب 
املعاشات، من الفقر واالستدانة بحلول املدى 
الزمني نفسه )2009 - 2010(، وازدادت نسبة 
القابلة  غير  املــنــازل،  ألربـــاب  املعطلة  الــديــون 
وكــانــت هذه  عــام 2013.  للسداد، بنحو 4.5% 
أعــلــى نــســبــة لــعــدم الـــســـداد فـــي فــرنــســا خــالل 
العقد املاضي، وكادت تقارب نسبة العجز في 
ــاب املــنــازل فــي عــمــوم أوروبـــا  ســـداد ديـــون أربـ
)%4.7(، وظل الحال على هذا النحو حتى آخر 
اإلحــصــاءات عام 2017، هذا بينما انخفضت 
القوة الشرائية لعموم املواطنني بنحو 1.5%، 
الفرنسية  بالسجون  املحتجزين  عــدد  وازداد 
فالحقيقة  نفسها،  الــفــتــرة  خــالل   31% بنحو 
أن انخفاض دعم األحزاب والنخب السياسية 
التقليدية، حتى في فرنسا خالل فترة وجيزة، 
بديل«،  »الـــال-  إلــى هيمنة خطاب  يرجع  إنما 
وتــنــزيــه ســيــاســات االنــســحــاب )الــتــقــشــف( عن 
النقد، على الرغم من فشلها سابًقا وتبعاتها 

االقتصادية واالجتماعية املوجعة.

أين الحل؟ 
ال يعتري منظومة التقشف عوار في التوزيع 
ــلـــوك  ــات الـــسـ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ ــاد وافــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة االقـ ــنــ وبــ
اإلنساني الرشيد فقط، بل عملًيا، يعد اإلنفاق 
املستدامة  التنمية  وراء  الدافع  هو  الحكومي 
فــي املــــدن، وفـــي املـــــوارد الــبــشــريــة والــخــدمــات 
االجــتــمــاعــيــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة، وهــــي نــــواٍح 
الـــخـــاص، وال يهتم  ال يــعــتــمــدهــا االســتــثــمــار 
ــوال األجــنــبــيــة، كما  بها أصــحــاب رؤوس األمــ
أن اإلنـــفـــاق فـــي تــلــك املــنــاحــي هـــو مـــا يسمح 
ألربــــــاب األســـــر بــالــتــوفــيــر، ومــــن ثـــم اإلنـــفـــاق 
وتحريك الركود االقتصادي، وهو ما ينعكس 
أيديولوجيا، وعلى صعيد الخطاب السياسي 
بصد موجات التطّرف اليميني التي أدت قبال 
إلى  الثانية، وتــؤدي اآلن  العاملية  الحرب  إلى 
املتحدة على  الــواليــات  حــرٍب تجارية تشنها 
مختلف الــدول. ليس الحل في سحب اإلنفاق 
بل  االجــتــمــاعــي،  التأمني  وشبكات  الحكومي 
في زيادتها لتوفير مناٍخ من االستقرار وأمان 
الــعــمــل لــلــمــاليــني مـــن أربــــــاب الـــعـــمـــل، ولــيــس 
حـــوافـــز إضــافــيــة واقــتــطــاعــات ضــريــبــيــة على 
أن يستثمره  األغنياء. هــذا ما ينبغي  ثــروات 
الــيــســار الــديــمــقــراطــي، قــبــل أن تــــؤدي مــوجــة 
»الــســتــرات الــصــفــراء« إلــى فاشية جــديــدة في 

قلب االتحاد األوروبي.
)كاتبة مصرية(

الحل في زيادة شبكات التأمين االجتماعي
هل يعود اليسار إلى الساحة 

السياسية في فرنسا؟

يفتح ما يجري اليوم 
في فرنسا الباب واسعًا 

أمام عودة التنافس 
بين اليمين المتطّرف 

واليسار 
 

فجوة كبرى بين 
خطاب النخب 

السياسية التقليدية 
وغالبية الناخبين

انخفاض دعم األحزاب 
والنخب السياسية 

التقليدية يرجع إلى 
هيمنة خطاب »الال- 

بديل«

بعد النتائج المتدنية جدًا لليسار الفرنسي في انتخابات عام 2017، تأتي احتجاجات السترات الصفراء وتعنت الحكومة الفرنسية 
التي يرفض رئيسها، إيمانويل ماكرون، التراجع عن إجراءات التقشف، لُتطَرح أسئلة عن إمكانية أن يستفيد اليسار الفرنسي مما 

يجري

)Getty( 2019/1/12 محتجون من السترات الصفراء في تولوز في

بْل  األغنياء،  ثروات  لم تؤثر على  أزمة عام 2007  أّن  إلى  الحقائق  تشير 
زادت ثروة أغنى الشرائح )10%( بنحو 7% بين 2004 و2010، بينما يعاني 
ُخمس السكان من االستدانة بحلوِل المدى الزمني نفسه )2009 - 2010(، 
وازدادْت نسبة الديون المعطلة ألرباب المنازل، غير القابلة للسداد، بنحو 
فرنسا  في  السداد  لعدم  نسبة  أعلى  هذه  وكانت   .2013 عام   %4.5
ديون  سداد  في  العجز  نسبة  تقارب  وكــادت  الماضي،  العقد  خالَل 
آخر  حتى  هكذا  الحال  وظل   ،)%4.7( أوروبا  عموم  في  المنازل  أرباب 

اإلحصاءات عام 2017.

حقائق فرنسية
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رومانيا )%3.4-(،  سلوفاكيا )%2.1-(، التفيا، 
واليونان، وحتى فرنسا )%0.8-(، على الرغم 
مــن مـــرور عــشــر ســنــوات عــلــى الــتــطــبــيــق، وإن 
كــــان قـــد قــلــل مـــن مـــعـــدالت الـــديـــن الــحــكــومــي 
لعموم الدول األوروبية. وتعاني دول أوروبا 
ــثـــر تـــضـــرًرا التــفــيــا ولــيــتــوانــيــا  الــشــرقــيــة )األكـ
ورومانيا( من معدالت أعلى للدين الحكومي، 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــزامــهــا الــحــاســم بــمــحــّددات 
الــتــقــشــف، لــقــاء عـــدم ســحــب الــــدول األوروبـــيـــة 
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خطوات للخلف تحت حكم السيسي
القاهرة ـ العربي الجديد

شهدت مصر في السنوات الخمس املاضية 
الــرأي  حريــة  منــاخ  فــي  كبيــرًا  تراجعــًا 
الكثيــر  يهــدد  أصبــح  بشــكل  والصحافــة 
فقــط،  الصحافيــني  وليــس  املواطنــني،  مــن 
بالحبــس والغرامــات املاليــة، عكــس مــا كان 
مــا  عهــد  فــي  حتــى  املصريــون  بــه  يتمتــع 
قبــل ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر/ 
كانــون الثانــي منــذ ثمانــي ســنوات، والتــي 
أطاحــت الرئيــس محمــد حســني مبــارك. إذ 
كان الصحافيون ينتقدون بشراسة النظام 
وقيــادات  الدولــة  رأس  فيــه  بمــن  الحاكــم 
لهــم،  التعــّرض  دون  مــن  الحاكــم،  الحــزب 
واســتمر الوضــع كذلــك بعد الثــورة، ثم أخذ 
فــي التحســن تدريجــًا حتى تاريــخ االنقالب 
فــي  مرســي  محمــد  الســابق  الرئيــس  علــى 

الثالث من يوليو/ تموز عام 2013.
منظمــة  نشــرتها  إحصــاءات  وتقــول 
ــي 

ّ
تول منــذ  إنــه  حــدود«  بــال  »مراســلون 

الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي الحكــم فــي 
عــام 2013، يقبــع فــي مصــر أكثــر مــن ثالثني 
صحافيــًا فــي الســجون، كمــا تم حجــب أكثر 
إلكترونــي. ودعــت املنظمــة  مــن 500 موقــع 
الســلطات  املاضــي،  أيلــول  ســبتمبر/  فــي 
املصريــة، إلــى إلغــاء قانونني »يقيدان حرية 
اإلعــالم علــى اإلنترنــت«، فــي خضــم حملــة 
علــى  الخنــاق  »لتشــديد  مصريــة  قانونيــة 
الـــشبكة« العنكبوتيــة«. وطالبــت الحكومــة 
املصريــة »باإللغــاء الفــوري لقانون مكافحة 
فــي  النظــر  وإعــادة  اإللكترونيــة،  الجرائــم 
ملــا  واإلعــالم،  الصحافــة  تنظيــم  قانــون 
األساســي  الحــق  علــى  مــن خطــٍر  يشــّكالنه 
والوصــول  التعبيــر  فــي حريــة  للمصريــني 
قانــون  أن  اعتبــرت  كمــا  املعلومــات«.  إلــى 
تنظيم الصحافة واإلعالم، الذي صّدق عليه 
املاضــي  املصــري مطلــع ســبتمبر  الرئيــس 
»يزيــد مــن منــاخ القمــع علــى اإلنترنــت فــي 

مصر«.
ويتيح القانون الذي أقّرته غالبية من نواب 
البرملــان فــي يوليو/ تموز املاضي وأصدره 
السيســي، للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم، 
الحكومي واملشّكل بقرار رئاسي عام 2017، 
شــخصي  إلكترونــي  موقــع  »كل  متابعــة 
أو مدونــة إلكترونيــة شــخصية أو حســاب 
متابعيــه  عــدد  يبلــغ  شــخصي  إلكترونــي 
للمجلــس  ويعطــي  أكثــر«،  أو  آالف  خمســة 
هــذه  أو حجــب  فــي »تعليــق  الحــق  األعلــى 
أو  ــر 

ْ
فــي حــال »نش الشــخصية  الحســابات 

بــث أخبــار كاذبــة أو مــا يدعــو أو يحــرض 
أو  العنــف  إلــى  أو  القانــون  مخالفــة  علــى 
يمكــن  القانــون،  لهــذا  ووفقــا  الكراهيــة«. 
للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي 
موقــع تعتبــر أن مضمونــه يشــكل »تهديــًدا 
لأمــن القومــي« أو »يعــرض اقتصــاد البالد 

القومي للخطر«.
ووفــق التصنيــف الدولــي لحريــة الصحافة 
لعــام 2018 فــإن مصــر تحتــل املرتبــة الـــ161 
فــي قائمــة تضــم 180 دولــة. وحســب منظمة 
»مراســلون بــال حــدود« أيضًا فإنــه »بإتاحة 
املراقبة الشــاملة لالتصاالت على اإلنترنت، 
عمليــة  شــرعنة  فــي  القانــون  هــذا  يســهم 

الرقابة اإللكترونية«.
وأخيــرًا تــم إيقــاف العديــد مــن مســتخدمي 
املعروفــني بانتقادهــم  اإلنترنــت واملدونــني 
السياســيني.  واملعارضــني  الحكومــة 
إلــى  باالنتمــاء  الســلطات  وتتهمهــم 
»مجموعــات محظــورة« أو نشــر »معلومات 

كاذبة«.
وفي يوليو/ تموز املاضي، وصفت »منظمة 
قبــل  القانونــني  هذيــن  الدوليــة«  العفــو 
إصدارهما بأنهما »يتعرضان للحرية عبر 
اإلنترنت«. ويشــترط القانون على الراغبني 
بإنشــاء صحــف إلكترونيــة، الحصــول علــى 
قصيــرة،  مــّدة  خــالل  إلنشــائها  ترخيــص 
ويشــمل ذلــك، دفــع ما قيمتــه 660 ألف جنيه 
)نحــو 37 ألــف دوالر( لالنطــالق فــي املوقــع، 
وشــددت املنظمــة علــى أن هــذا املبلــغ ُيعتبر 

ضخمًا للمصريني.

يشــمل  ال  ذلــك  أن  املنظمــة  وأضافــت 
الســلطات  تعتبرهــا  قــد  التــي  الغرامــات 
فــي قانونهــا الجديــد الفضفــاض بمثابــة 
»خروقــات«، والتــي قــد تصــل قيمتهــا إلــى 
نحــو ثالثــة ماليــني جنيــه )أي مــا ُيعــادل 

نحو 167 ألف دوالر(.
فــي  األوســط  الشــرق  مكتــب  مديــرة  وقالــت 
»مراســلون بــال حــدود«، صوفي أنموث، في 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  لهــا  تصريحــات 
درجــة  إلــى  يرقــى  »القانــون  إن  املاضــي 

االبتزاز ألن الصحافيني يضطرون اآلن إلى 
الدفع إذا أرادوا العمل«، مضيفة أن القانون 
مــا  ــق 

ْ
خن وهــو  واضــح  هــدف سياســي  لــه 

ى من األصوات املستقلة في مصر.
ّ
تبق

املاضــي،  العــام  مــن  أيــار  مايــو/   24 وفــي 
الســلطات املصريــة حجبــًا منســقًا  فرضــت 
علــى 21 موقعــًا علــى األقــل، أغلبهــا تخــص 
اإلرهــاب  »دعــم  بزعــم  إعالميــة،  منافــذ 
أمنــي  مصــدر  بحســب  األكاذيــب«،  ونشــر 
رفيــع املســتوى لــم ُيعلــن اســمه تحــدث إلــى 

التابعــة  األوســط«  الشــرق  أنبــاء  »وكالــة 
املتضــررة  الجهــات  بــني  ومــن  للحكومــة. 
مواقــع إخباريــة مصريــة مثل »مــدى مصر« 
و«مصــر العربيــة« و«دايلــي نيــوز إيجبت«؛ 
إخباريــة  ومواقــع  تركيــة  إخباريــة  مواقــع 
بوســت«  و«هــاف  »الجزيــرة«  مثــل  دوليــة 
العربية؛ ومواقع رسمية لإلخوان املسلمني 
وحركــة حمــاس الفلســطينية؛ وموقــع »تور 
دون  اإلنترنــت  لتفصــح  الداعــم  بروجكــت« 

اإلفصاح عن بيانات املستخدم.
مــن  أبعــد  إلــى  فــي مصــر  الســلطة  وذهبــت 
ذلــك، فامتــدت الرقابة إلــى حركات معارضة 
محليــة، بمــا يشــمل حجــب موقــع »الحملــة 
الشــعبية للدفــاع عــن األرض« التي تعارض 
جزيرتــني  عــن  للتنــازل  للسيســي  مخطــط 

بالبحر األحمر للسعودية.
وفــي 13 يونيــو/ حزيــران 2017، حاصــرت 
قــوات أمــن تابعــة لــوزارة الداخلية ناشــطني 
تجمعوا عند نقابة الصحافيني لالحتجاج 
مــازال  بعضهــم.  واعتقلــت  االتفاقيــة،  علــى 
 3 بينهــم  األقــل،  علــى  املعتقلــني  مــن   8
حققــت  بعدمــا  محتجزيــن  صحافيــني، 
معهــم النيابــة العامة بتهمة التظاهر بدون 

تصريح.
الحفيــظ،  عبــد  ســعد  محمــد  قــرر  ومؤخــرًا 
الصحافيــني،  نقابــة  مجلــس  عضــو 
النقابــة  مجلــس  اجتمــاع  مــن  االنســحاب 
الــذي ُعقــد ملناقشــة بنــود الالئحــة الخاصــة 
املجلــس  بقانــون  واملتعلقــة  بالجــزاءات 
األعلــى لتنظيــم اإلعالم. ورأى عبد الحفيظ، 
أن مجرد املشاركة في مناقشة هذه الالئحة 
هــو »اعتــراف بالجريمة« و«عار« ســيالحق 
كل مــن يوافــق عليهــا أو يباركهــا أو يبــرر 
حســب  بالصمــت،  ولــو  حتــى  صدورهــا 

تعبيره.
انســحابه  ســبب  الحفيــظ  عبــد  وأرجــع 
الصحافيــني،  نقابــة  مجلــس  اجتمــاع  مــن 
الالئحــة، ودرس  تســلم نصــوص  أنــه  إلــى 
بقانــون  يقارنهــا  أن  قبــل  بدقــة،  موادهــا 
 ،1970 لســنة   76 رقــم  الصحافــة  تنظيــم 
كمــا  القانــون،  لهــذا  مخالفــة  أنهــا  ووجــد 
أنهــا تخالــف املــادة 71 من الدســتور، فضال 
لســنة   180 رقــم  للقانــون  مخالفتهــا  عــن 
2018 الخــاص بتنظيــم الصحافــة واإلعــالم 
واملجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــالم. وتنــص 
املادة 71 من الدستور على أنه »يحظر بأي 
وجــه فــرض رقابــة علــى الصحــف ووســائل 
اإلعــالم املصريــة أو مصادرتهــا أو وقفهــا 
أو إغالقهــا. ويجــوز اســتثناًء فــْرض رقابــة 
مــن الحــرب أو التعبئــة 

َ
محــددة عليهــا فــي ز

للحريــة  ســالبة  عقوبــة  توقــع  وال  العامــة. 
فــي الجرائــم التــي ترتكــب بطريق النشــر أو 
العالنيــة، أمــا الجرائم املتعلقة بالتحريض 
املواطنــني  بــني  بالتمييــز  أو  العنــف  علــى 
فيحــدد  األفــراد،  أعــراض  فــي  بالطعــن  أو 

عقوباتها القانون«.
تصريحــات  فــي  الحفيــظ،  عبــد  وأضــاف 
تخلــو  ال  النصــوص  جميــع  أن  صحافيــة 
الوســيلة  وحجــب  املاليــة  العقوبــات  مــن 
العقوبــات  هــذه  أن  إلــى  الفتــا  اإلعالميــة، 
األعلــى  للمجلــس  مطلقــة  ســلطة  تعطــي 
لإلعــالم وتجعلــه رقيبــا على املهنــة. وتابع: 
مصــر تعانــي فــي تلــك املرحلــة مــن ممارســة 
الســلطة الرقابة على وســائل اإلعالم بشــكل 
شــرعنة  تحــاول  الســلطة  قانونــي..  غيــر 
وتقنــني تدخلهــا فــي السياســة التحريريــة 
أن  إلــى  الفتــًا  والفضائيــات«،  للصحــف 
الئحــة الجــزاءات تنــص على غرامــات تصل 
منحــت  »كمــا  جنيــه.  مليــون  نصــف  إلــى 
الالئحــة املجلــس الحق في حجب املواقع أو 
البرامــج أو املواقــع الشــخصية بقــرار فوقــي 
مــن مجلــس شــبه حكومــي، كما أنهــا تجعل 
مــن املجلس األعلى لإلعالم رقيبا وحســيبا 
املؤسســات  علــى  مطلقــة  ســلطة  وصاحــب 
نقابــة  الصحافيــة«. وشــدد عضــو مجلــس 
 يتــم توقيــع 

ّ
الصحافيــني، علــى ضــرورة أال

عقوبــات ماليــة، إال بنــص قانونــي، مطالبــا 
مجلــس نقابــة الصحافيني برفــض الالئحة 

وإعالن الرأي العام بذلك.

أكثر من ثالثين 
صحافيًا يقبعون في 

السجون المصرية

بعد ثماني سنواٍت على الثورة المصريّة، يختنق اإلعالم المصري بقوانين مجحفة، تطاوله وناشطين ومواطنين إن 
عبّروا عن رأيهم، تحت ذرائع واهية، مع استمرار تضييق الخناق على َمن تسّول له نفسه معارضة نظام السيسي

قالــت منظمــة »هيومــن رايتس ووتش« في تقريرها الســنوي 
مكافحــة  بقوانــن  تذّرعــت  املصريــة  الســلطات  إن   2019
اإلرهــاب وقانــون الطــوارئ لســحق املعارضة الســلمية خالل 
والناشــطن  الصحافيــن  مالحقــة  ذلــك  فــي  بمــا   ،2018
فبرايــر/  فــي  املصريــة  األمــن  قــوات  واعتقلــت  الحقوقيــن. 
شباط املاضي الصحافي معتز ودنان الذي أجرى حواًرا مع 
الرئيس السابق لجهاز املحاسبات املستشار هشام جنينة، 
عضــو فريــق ترشــح رئيــس أركان الجيــش املصري الســابق 
الفريــق ســامي عنــان النتخابــات الرئاســة. وعلــى خلفية تلك 
التصريحــات، ألقــت الســلطات املصريــة القبــض علــى جنينة، 
وقبــل أيــام مــن اعتقالــه كان جنينة قد تعــرض العتداء مريب 
مــن أشــخاص قــال إنهــم اســتهدفوا قتلــه أو خطفــه بســبب 
انضمامه إلى الفريق الذي كان يعده عنان استعدادا للترشح 
فــي مواجهــة الرئيــس الحالي عبد الفتاح السيســي، الذي كان 
مرؤوسا سابقا لعنان في الجيش املصري. وقالت »هيومن 

رايتس ووتش« إن السلطات املصرية اعتقلت خالل األسابيع 
املاضية 50 ناشطا سياسيا سلميا على األقل، وحجبت 62 
موقعــا علــى اإلنترنــت علــى األقــل، وبــدأت مالحقــات جنائيــة 
ضد مرشح رئاسي سابق. هذه اإلجراءات تضّيق أي هامش 
لحريــة التعبيــر مــا زال قائمــا. وُبنيــت االتهامــات املنســوبة 
للناشــطن علــى انتقاداتهــم الســلمية للحكومــة، وبعض مواد 
القانــون املحلــي، مثــل تهمــة إهانــة الرئيــس، التــي تنتهك - من 
حيث التعريف - الحق في حرية التعبير وهناك 8 أشــخاص 
علــى األقــل قــد ُيحكــم عليهــم بالســجن 5 ســنوات بموجــب 
قانــون مكافحــة اإلرهــاب املصري لعام 2015 جراء تعليقات 
نشــروها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وشــمل حجــب 
املواقــع منافــذ إعالميــة مصريــة ودوليــة كبــرى وجماعــات 
الشــرق  نائــب مديــرة قســم  وقــال جــو ســتورك،  سياســية. 
الســلطات  »تتحّجــج  ووتــش:  رايتــس  هيومــن  فــي  األوســط 

املصرية بمكافحة اإلرهاب لسحق املعارضة السلمية.

ذريعة اإلرهاب

MEDIA
منوعات

ثورة 
يناير

القاهرة ـ أحمد عزب

طغــى الحديــث عــن ذكــرى الثــورة املصريــة علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي. وانتشــر أكثــر مــن 
وسم، منها #استردوا_ثورتكم، دعا فيه ناشطون 
السترداد ثورة سرقها العسكر، و#الحرية_في_

خاطــب  وكذلــك  التحريــر،  عــن  للتدويــن  امليــدان، 
الشــعب بوســم #مســتني_إيه. وبهــذه  ناشــطون 

األبيات غردت جاســمن: » هنا في امليدان أحضن 
بعينــك وشــوش.. متعفــرة وطاهــرة.. واضحــة من 
غيــر رتــوش.. وفــي حبهــا ملصــر ظاهــرة.. فدتهــا 
بكل الروح.. وال حاجة منتظرة.. كان فيهم ورود.. 
قالوا للخوف أل.. وهبوا الحياة للشــرف.. علشــان 
يجيبوا الحق.. سالما على كل من ارتقى وافتدى 
الوطن. #الحرية_في_امليدان #استردوا_ثورتكم«.

وكتبــت ســناء الســيد: » أنــا عايــزة انــزل يــوم 25 

مــن  اللــي  لوحــدي،  أكــون  عايــزة  ومــش  ينايــر 
محافظتــي اســكندرية وهينــزل بجــد يتفق معايا 
علــى املــكان واملوعــد اللــي هنتجمــع فيــه مــن غيــر 
شــعارات مــن غيــر يافطــات مــن غيــر انحيــاز ألي 
تيار.. كفانا شــعارات وكالم مش هيجيب نتيجة 
خلينــا نبــدأ بنفســنا بــكل صــدق. #الحرية_فــي_

امليدان #استردوا_ثورتكم«.
مــا  قبــل  »  #اســتردوا_ثورتكم..  أحمــد:  وطالــب 

نوصــل كلنــا تحــت خــط الفقر«. وشــارك حســاب 
»ابن الثورة« بقوله: »  #الحرية_في_امليدان.. شباب 
وحمــل  ينايــر  ثــورة  فــي  شــارك  الــذي  مصــري 
بــذور الثــورة بداخلــه، يحملــه شــوقه إلــى املطالبــة 
القويــة بالعــودة إلــى ميــدان التحريــر، هــذا امليــدان 
الــذي يحمــل ذكريــات الثــورة والثوار، والذي شــهد 
تالحمــا مصريــا غيــر مســبوق مــن كل أطيــاف 

الشعب املصري«.

ارتفع مناخ الحرية بعد الثورة قبل أن يختنق )العربي الجديد(
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َ
ــط

َ
حــســنــي مــبــارك فــي أول األمــــر، وحـــن َســق

الشباب  سقط  وحــن  باملتظاهرين،  أشـــادوا 
ــاملــــشــــروع  ــوا بــ ــنــ ــغــ ــر، تــ ــكــ ــعــــســ ــي قـــبـــضـــة الــ ــ فــ
وأبنائها  للثورة  يكيلون  وبـــدأوا  العسكري 
وحملوهم  واملثالب،  النقائص  كل  ورموزها 
وحـــدهـــم أســـبـــاب الــفــوضــى وانـــهـــيـــار الــبــاد 
ــنـــوع يــتــصــدر  ــذا الـ ــن هــ ــوال الـــعـــبـــاد. ومــ ــ ــ وأحـ

املشهد محمد صبحي وعادل إمام.
على جانب آخر، كانت أحوال أنصار الثورة 

مـــن الــفــنــانــن تـــزدهـــر فــنــيــا بـــازدهـــار الــثــورة 
أحوالهم  وتتدنى  مطالبها،  سقف  وارتــفــاع 
بـــارتـــفـــاع أســـهـــم الــــثــــورة املــــضــــادة وعــســكــرة 
ــبـــاد، فـــاألوامـــر املــبــاشــرة وغــيــر املــبــاشــرة  الـ
بتنحية هــــؤالء الــثــوريــن عــن املــشــهــد أثــرت 
سلبا على ظهورهم بصورة شخصية، وعلى 
ظــهــور أعــمــال تــتــنــاول ثــــورة يــنــايــر بــصــورة 
فيه  اعتبرت  زمــن  فــي  وموضوعية  إيجابية 
السلمي  التغيير  الــثــورة مــؤامــرة، ومــحــاولــة 

القاهرة ـ محمد كريم

يــبــدو واضـــحـــا أن مــســار األعــمــال 
ــا ومـــســـلـــســـات(  ــ ــــامـ ــة )أفـ ــيــ ــدرامــ الــ
املــرتــبــطــة بـــدوافـــع ثــــورة 25 يناير 
وانــطــاقــهــا ثــم مــســاراتــهــا وأحــداثــهــا، يرتبط 
السياسي  الــنــظــام  بفلسفة  مــبــاشــرة  بــصــورة 
ومـــدى تمكنه مــن تنفيذ رؤيــتــه. وقـــد كشفت 
الــثــورة أن املساحة  ثماني سنوات مــرت على 
مرحلة  لكل  توفر  الفني  الوسط  في  الواسعة 
مجموعة من األنصار الذين يصبغون الثورة 

باللون الذي يريده من بيده مقاليد األمور.

الثورة كاشفة
لــقــد كشفت األحــــداث أن كــثــيــرًا مــمــن تــصــدوا 
قبل  الفني  تاريخهم  خــال  السياسي  للنقد 
انـــدالع الــثــورة، لــم يكونوا أكثر مــن موظفن 
ــؤدون دورًا مــحــكــومــا،  ــ ــ فــــي بـــــاط الـــحـــاكـــم يـ
ــود مـــســـاحـــة مــن  ــ ــوجـ ــ ــر بـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــام الـــجـ ــ ــهـ ــ إليـ
لديمقراطية  فنية  مشاهد  وصناعة  الحرية، 
مزيفة لواقع بائس ال يوفر ألبنائه املتطلبات 
الدنيا فــي الحياة مــن »عــيــش، حــريــة، كرامة 
إنـــســـانـــيـــة«! لـــقـــد دافــــــع هــــــؤالء عــــن املــخــلــوع 

حضرت الفنانة نجالء 
فتحي إبان ثورة 25 يناير 

في الميدان

تنتقم الدولة 
المصرية من صنّاع 

وفناني ثورة يناير

جّسدت القصيدة 
أنبل المشاعر والقيم التي 

نشأت بين الثوار

2223
منوعات

تحريضا على الــفــوضــى. ومــن أمــثــال هــؤالء 
الــفــنــانــن أحــمــد عــيــد وبــســمــة وعـــمـــرو واكـــد 

وخالد أبو النجا وغيرهم.

من 2011 إلى 2013
بــغــض الــنــظــر عــّمــا إذا كــانــت األعـــمـــال الفنية 
قيمة  مع  تتناسب  والسينمائية  التلفزيونية 
الــحــدث الــثــوري الــجــلــل، إال أنــه لــم تــمــّر أشهر 
ــا الــتــلــفــزيــونــيــة  ــ ــدرامـ ــ قــلــيــلــة حـــتـــى اكـــتـــظـــت الـ

ــايـــر، وقـــبـــل أن  ــنـ ــثــــورة يـ بـــاألعـــمـــال املــــؤيــــدة لــ
مـــجـــمـــوعـــة  أنــــتــــجــــت   2011 أيــــــــــام  تـــنـــقـــضـــي 
مــســلــســات تــتــعــرض بـــصـــورة مــتــعــجــلــة إلــى 
ثورة يناير، مثل »صفحات شبابية« للمخرج 
ــز الـــديـــن ســعــيــد، وتــألــيــف  مــحــمــود كـــامـــل وعــ
ياسمن سليم وأحمد فؤاد سليم، و«املواطن 
إكــــس« لــلــمــخــرجــن عــثــمــان أبــــو لـــن ومــحــمــد 
يوسف  وبــطــولــة  نــايــر،  محمد  وتأليف  بكير، 
ــــودة، و«خـــاتـــم ســلــيــمــان«  الــشــريــف وأروى جـ
محمد  وتأليف  عبدالحميد،  أحــمــد  للمخرج 
الحناوي، وبطولة خالد الصاوي ورانيا فريد 
شوقي، ومسلسل »دوران شبرا« إخراج خالد 
الدالي، وبطولة هيثم  الحجر، وتاليف عمرو 

أحمد زكي وحورية فرغلي.
ثم جاءت 2012 لتعرض القنوات التلفزيونية 
ــدة مـــســـلـــســـات عــلــى  ــ املـــصـــريـــة والـــعـــربـــيـــة عــ
الخلق« إخراج عادل  النسق ذاتــه، مثل »بــاب 
عــبــداملــالــك،  مــحــمــد ســلــيــمــان  أديـــــب، وتأليف 
النظام«  و«ابـــن  عبدالعزيز،  محمود  وبطولة 
للمخرج أشرف سالم وتأليف مهدي يوسف، 
فتحي، و«على  وأمــيــرة  رمــزي  وبطولة هاني 
كف عفريت« إخراج أحمد تمام وقصة يحيى 

فكري، وبطولة خالد الصاوي وكندة علوش.
 األمر على املنوال ذاته حتى منتصف 

ّ
كما ظل

عام 2013، حيث ظهرت القليل من املسلسات 
قبل أن يتمكن نظام االنقاب تماما من بسط 
أيضا،  وأنــصــاره  وتصفية خصومه  نــفــوذه 
فعرضت مسلسات »موجة حارة« للمخرج 
أكرم العربي، عن قصة ألسامة أنور عكاشة، 
وبطولة إياد نصار ورانيا يوسف، و«تحت 
هشام  وقصة  علي،  حاتم  للمخرج  األرض« 

هال، وبطولة أمير كرارة ودينا الشربيني.

سينما الثورة
ال يختلف واقع السينما عن واقع املسلسات 
الــدرامــيــة؛ فــقــد أنــتــجــت عـــدة أفـــام تسير في 
الــــثــــوري ذاتـــــــه، فـــفـــي 2011 شــهــدت  الـــنـــســـق 
ــــام يـــنـــايـــريـــة الـــهـــوى،  ــــدة أفــ دور الــــعــــرض عـ
ــراج شريف  تأليف وإخـ يــوم«  مثل فيلم »18 
الشخصيات  عرفة، ويناقش حبس عدد من 
األمنية  األجــهــزة  مــن  بتعليمات  السياسية 
العقلية،  ــــراض  األمـ مستشفيات  أحـــد  داخــــل 
و«صرخة نملة« للمخرج سامح عبد العزيز، 
يوسف،  ورانــيــا  الجليل  عبد  عمرو  وبطولة 
الظروف االجتماعية واالقتصادية  ويتناول 
والــســيــاســيــة الــصــعــبــة الــتــي أصــبــح الشعب 
املــصــري يــعــانــي مــنــهــا، وفــيــلــم »تـــك تــك بــوم« 
ــان، وتـــألـــيـــف إســـعـــاد  ــهــــجــ إخــــــــراج ســــعــــاد الــ
يونس، وبطولة محمد سعد ودرة، ويناقش 
فكرة اللجان الشعبية أثناء االنفات األمني 
الفترة الزمنية  أفـــام تلك  الــثــورة. ومــن  أيـــام 
أيـــضـــا، عـــدة أفــــام أنــتــجــت ســنــة 2013، مثل 
»الشتا اللي فات«، و«فبراير األسود«، و«بعد 

الطوفان«.

زمن الحصار
مــع تمكن نــظــام 3 يوليو/ تــمــوز مــن السلطة 
بــحــجــة اعــتــبــاره حــركــة 30 يــونــيــو/ حــزيــران 
األمــر ليس  أن  بــدا  موجة ثانية لثورة يناير، 
كما رّوج له، حيث بدأت شيطنة فكرة الثورة 
عــمــومــا وثــــورة يــنــايــر خــصــوصــا، ولـــم تظهر 
سوى مجموعة من األفام القليلة جدًا والتي 
ــــآالت  ــكـــرة الـــفـــســـاد ومـ تــحــســم مــوقــفــهــا مــــن فـ
األحــــــداث، مــثــل فــيــلــم »نـــــــوارة«، 2015، بغض 
النظر عن تقييم النقاد له من الناحية الفنية، 
الذي ناقش بميوعة  وفيلم »اشتباك«، 2016، 
قضية جــريــمــة قــتــل 37 مــتــظــاهــرًا فــي ســيــارة 

ترحيات الشرطة.
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كان املغني علي الحجار من أوائل من أعلنوا 
تــأيــيــدهــم لـــثـــورة الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن من 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2011 مـــن الــفــنــانــن 
وا لها، 

ّ
املصرين، وكان أيضا من أوائل من غن

الثورة  انــدالع  فسجل بعد نحو شهرين من 
ألبوما غنائيا عنها ضم 15 أغنية من إنتاجه 
الخاص، لكنه سرعان ما انقلب مع املنقلبن 
الثاثن من يونيو/ حزيران عــام 2013،  في 
رئيس  أول  على  انقابا  الجيش  ذ 

ّ
نف عندما 

منتخب في تاريخ مصر.
ــَي كــثــيــرة، مثل  ــانـ أنــشــد الــحــجــار لــلــثــورة أغـ
»ضـــحـــكـــة املـــســـاجـــن« و«الـــشـــهـــيـــد«، الــلــتــن 
ــر الــــــراحــــــل عــــبــــد الـــرحـــمـــن  ــاعــ ــشــ كـــتـــبـــهـــمـــا الــ
ــد فــنــانــي  ــ ــره الـــــثـــــوار أحــ ــبــ ــتــ األبــــــنــــــودي، واعــ
االنــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة، لــكــنــه تـــنـــازل عـــن تلك 
املـــكـــانـــة عــنــدمــا غــنــى »احـــنـــا شــعــب وانـــتـــوا 
كانت تحريضا صريحا ضد  والــتــي  شعب« 
املــعــارضــن لــانــقــاب عــلــى الــرئــيــس محمد 

مرسي واملدافعن عن الشرعية.
أثـــارت أغنية الــحــجــار مــوجــة انــتــقــادات على 

عــلــى الـــســـاحـــة الــفــنــيــة مـــن خــــال تــعــلــيــقــاتــهــا 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  املستمرة 
مشاركة صورها عبر إنستغرام. كما صورت 
مـــســـرحـــيـــتـــن اســـتـــعـــراضـــيـــتـــن هـــمـــا »كـــوكـــو 
شــانــيــل« و«روزالـــيـــوســـف« مــع شــركــة »الــعــدل 

غروب«.
أما الفنانة عايدة األيوبي التي اعتزلت الغناء؛ 
فكانت أيضا في صدارة الفنانن الذين زحفوا 
إلى ميدان التحرير إبان ثورة يناير/ كانون 
الظهور  األيــوبــي بمجرد  ولــم تكتف  الــثــانــي، 
إلــى جانب املتظاهرين، بل أصــّرت  والــوقــوف 
عــلــى الــعــودة للغناء مــن أجـــل زيــــادة حماسة 
ــا املـــيـــدان«،  املــتــظــاهــريــن مـــن خــــال أغــنــيــة »يــ
والتي شاركها في غنائها فريق »كايروكي«، 
وهــــي األغــنــيــة الـــتـــي تـــرّســـخ فـــكـــرة كــيــف كــان 
مـــيـــدان الــتــحــريــر شـــاهـــدًا عــلــى كـــل لــحــظــة من 
ــان ســبــًبــا في  ــه كــ ــورة، وكـــيـــف أنــ ــثــ لــحــظــات الــ
تغيير التاريخ. وأثناء املظاهرات قالت عايدة 
األيوبي في تصريحات صحافية »لقد قامت 
ــاواة وحــــاربــــت الــظــلــم  ــ ــــسـ ــل املـ ــ الــــثــــورة مــــن أجـ
للبعض  السماح  الائق  غير  ومــن  والفاشية، 
بإنكار هذه امللحمة الوطنية التي أكد عليها 
الدستور املصري«. وعــادت بعد ذلك األيوبي 
إلى الساحة الغنائية عبر حفات تقدمها من 

حن آلخر في »ساقية الصاوي«.
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مثلما فتح ميدان التحرير أبوابه أمام اآلالف 
والــعــودة  أنفسهم  عــن  للتعبير  املصرين  مــن 
ــة، الــتــي  ــيـ ــاسـ ــيـ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــــحــــيــــاة الـــسـ
احتكرها نظام الرئيس املخلوع حسني مبارك 
لــعــقــود، فــتــح أيــضــا أبـــوابـــه لــبــعــض الــفــنــانــن 
الذين اختفوا من على الساحة لفترات طويلة، 

وعادوا من خاله إلى الظهور مرة أخرى.
كـــانـــت الــفــنــانــة املــعــتــزلــة شــريــهــان مـــن أوائــــل 
ميدان  فــي  ظهرن  الــاتــي  الغائبات  النجمات 
ــرة طـــويـــلـــة مــــن االخـــتـــفـــاء  ــتـ الـــتـــحـــريـــر، بـــعـــد فـ
واالعـــتـــزال بسبب ظــروفــهــا الــصــحــيــة، وشكل 
ظــهــور شــريــهــان فــي مــيــدان التحرير مفاجأة 
غــيــر مــتــوقــعــة لــلــمــتــظــاهــريــن، خــصــوصــا أنها 
لتعلن  لولوة  الكبيرة  ابنتها  بصحبة  ذهبت 
تضامنها مع حشود املتظاهرين الحاضرين 
في ميدان التحرير في ذلك الوقت، وكان ذلك 
ألقت  يومها،  فبراير/ شباط.  من  التاسع  في 
شريهان بعض الكلمات قائلة: »أنا مبسوطة 
قوي إني معاكم، حقيقي أنا فرحانة وحاّسة 
ــيــت دلــوقــتــي، مــعــلــش اعـــذرونـــي إنــي 

ّ
إنـــي خــف

مــكــنــتــش مــعــاكــم الـــفـــتـــرة الـــلـــي فـــاتـــت عــلــشــان 
كنت تعبانة جدًا، وبشكر كل اللي سألوا علي 
ومقدرتش أرد عليهم بسبب تعبي.. بجد أنا 
فــرحــانــة بــيــكــم«. كــمــا قــامــت شــيــريــهــان أيضا 
»الجزيرة«  قناة  مع  تليفونية  مداخلة  بعمل 
عّبرت فيها عن ضرورة رحيل الرئيس مبارك. 
ووّجــــهــــت شـــريـــهـــان رســـالـــة لــلــرئــيــس مــبــارك 
زمــام  م 

ّ
الــدمــاء ويسل بــأن يحقن  طالبته فيها 

السلطة، قائلة: »على الشعب أن يختار رئيسه 
ويمارس حريته«.

الظهور  إلى  الفنانة شريهان  عــادت بعد ذلك 

ــاعــــي فــيــســبــوك  ــمــ ــتــ ــع الــــتــــواصــــل االجــ ــ ــواقـ ــ مـ
وتويتر، واتهمت بالدعوة إلى االنقسام بن 
أبناء الشعب الواحد من مؤيدي ومعارضي 
الرئيس املعزول محمد مرسي، وبأنها تنزع 
عـــن فـــريـــق مـــن املــصــريــن الـــديـــن والــوطــنــيــة. 
العدل،  مدحت  الكاتب  األغنية  كلمات  وكتب 
ـــهـــا عــلــى 

ّ
ولــحــنــهــا أحـــمـــد الـــحـــجـــار، وتـــــم بـــث

القنوات  مــن  موقع »يــوتــيــوب«، ونقلها عــدد 
املــصــريــة، وتــقــول فــي مطلعها: »إحــنــا شعب 
وإنــتــو شــعــب.. رغـــم إن الـــرب واحـــد لينا رب 
مــا جــاء في  ــه نسي تماما 

ّ
وليكو رب«. وكــأن

»ضــحــكــة املـــســـاجـــن«: »الــــثــــورة نــــور والــلــي 
طفاها خبيث«.

ودفعت األغنية الناشط السياسي عاء عبد 
الفتاح للتغريد على تويتر بقوله مستنكرًا: 
وإنتو شعب..  إحنا شعب  »بالنسبة ألغنية 
ــيــــر قـــريـــب  ــقــــريــــر املــــصــ هـــنـــســـمـــع عـــــن حـــــق تــ
يــعــنــي؟«. ووصــــف حــاتــم عــــزام نــائــب رئيس 
حزب الوسط األغنية بـ«السقطة التاريخية«. 
وقال في تغريدة له: »حتى الفن لم يسلم من 
التحريض ودعاوى شق الصف وهدم السلم 

املجتمعي في زمن االنقاب«.
لـــم يــكــتــِف الــحــجــار بـــذلـــك، بـــل أنـــه تــبــرأ بعد 
التي  أغنياته  مــن   2013 يونيو  مــن  الثاثن 
ــال فـــي تــصــريــحــات  ــ ــثــــورة، وقـ غــنــاهــا بــعــد الــ
صـــحـــافـــيـــة إن أغـــنـــيـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة »ضــحــكــة 
املساجن« من أشعار عبد الرحمن األبنودي، 
ــنــــاء الــفــتــرة  ــام 2011 أثــ ــ ـــى بـــهـــا عـ

ّ
ــتـــي تـــغـــن الـ

االنتقالية التي حكم فيها املجلس العسكري 
بقيادة املشير محمد حسن طنطاوي الباد، 
 بها ضد الجيش املصري رفضا منه 

َّ
لم يتغن

لخارطة الطريق، مشددًا على إيمانه بـ«ثورة 
ــاحــــت بــحــكــم الــفــاشــيــة  30 يـــونـــيـــو الـــتـــي أطــ

الدينية«، على حد قوله، واصفا »الفريق أول 
الذى  الشجاع  بالرجل  السيسي  الفتاح  عبد 
لّبى إرادة جموع الشعب املصري ووقف ضد 
بثقة ودون  األميركية  واإلدارة  أوباما  بــاراك 

زعزعة أو خوف«.
ــه الــــقــــاطــــع ملــبــدأ  ــلــــن الــــحــــجــــار رفــــضــ ــا أعــ ــمـ كـ

»الــتــصــالــح« مــع جــمــاعــة اإلخــــوان املسلمن، 
الخونة، والتخابر مع  : »ال تصالح مع 

ً
قائا

جــهــة أجــنــبــيــة يعتبر خــيــانــة عــظــمــى للباد 
عقوبتها اإلعـــــدام«. وانــتــقــد مــوقــف الــدكــتــور 
نــائــب رئــيــس الجمهورية  الــبــرادعــي  مــحــمــد 
مذبحة  بعد  استقالته  أعلن  عندما  السابق 

 :
ً

مــيــدانــي رابـــعـــة الـــعـــدويـــة والــنــهــضــة، قــائــا
البرادعي، وكنت أعتقد  »ُصدمت في مواقف 
ــه أذكــــى مــمــا فــعــل بــانــســحــابــه مــن منصب  أنـ
نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فـــي هــــذا الــوقــت 
الحرج، خاصة أنه على علم بما سيجري من 

فض االعتصامن«.

ــم أن عــزيــز الــشــافــعــي كـــان أحـــد األســمــاء  ورغــ
ثـــورة 25 يناير  التلحن، ولــكــن  املــعــروفــة فــي 
قدم  أن  املشهد وتحديدًا منذ  جعلته يتصدر 
أغنية »بحبك يا بادي« والتي صارت أيقونة 
ــاهــا الــشــافــعــي مع 

ّ
أغــنــيــات الـــثـــورة، والــتــي غــن

رامـــي جــمــال، وهــي مــن كلمات وألــحــان عزيز 
مدار  على  الفضلى  يعتبرها  الــذي  الشافعي، 
قلبه، ويقول عزيز عن  إلى  مشواره واملحببة 
هذه األغنية »إنها صارت عنوانا ملشواره في 
عــالــم املــوســيــقــى، ويــفــتــخــر بــقــربــهــا مــن قلوب 
الــشــعــب املـــصـــري«. ومـــن الــنــجــوم الــذيــن شكل 
ظــهــورهــم فــي مــيــدان التحرير مــفــاجــأة كبرى 
أيضا النجمة القديرة نجاء فتحي بعد غياب 
عن الفن ألكثر من 12 عاما، ودائما كانت تظهر 
نـــجـــاء بــصــحــبــة زوجــــهــــا اإلعــــامــــي الـــراحـــل 
حمدي قنديل. وقالت فتحي، حينها، لوسائل 
إعام مختلفة إن »السبب الحقيقي والوحيد 
املـــدة، هو  الفن طيلة هــذه  ابتعادها عــن  وراء 
فــســاد الــنــظــام السياسي الــحــاكــم، واألوضـــاع 
الــســيــئــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــانــيــهــا مـــصـــر، لكنها 
شعرت بعد الثورة ببصيص أمل«، ليس ذلك 
فــقــط بــل أضــافــت »قـــد يعتبر الــبــعــض كامي 
الحقيقة  ولكنها  املــبــالــغــة،  مــن  الكثير  يحمل 
»ثورة 25 يناير أعادتني إلى الحياة، فقبلها 

كنت أشعر بإحباط شديد.
يبدو أن ظهور النجمة نجاء فتحي، وعودتها 
إلى األضواء شّجعا املنتج محمد العدل، حيث 
عرض عليها تقديم مسلسل عن والدة الشهيد 
خالد سعيد، وقتها تحمست فتحي للتجربة، 
وبعد فترة أعلنت عن تراجعها عن هذا العمل، 
»عدلت  صحافية  تصريحات  في  قالت  حيث 
عن قراري واعتذرت ألسباب تتعلق باألوضاع 

الحالية ومسار الثورة وتداعياتها«.

علي الحّجار... الثورة نور واللي طفاها خبيث»على الشعب أن يختار رئيسه«: فنّانون عادوا إلى الميدان
بعد أن قّدم ألبومًا 

يتغنّى بثورة 25 يناير، 
تراجع الفنان علي الحّجار 
عن موقفه بعد انقالب 

الثالث من يوليو، معتبرًا 
إياه »ثورة ضد الخونة«

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــي حــقــقــتــهــا ثــــورة  ــــن  املـــكـــاســـب الــحــقــيــقــيــة الـ مـ
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
ــاب مــصــطــفــى  ــشــ الــ الـــشـــاعـــر  ظـــهـــور  عـــــام 2011، 
إبــراهــيــم، الـــذي أنــتــج قصائد إبـــان الــثــورة تعّبر 
عنها وتسطر تاريخها بأبيات من الشعر. ومن 
بن هذه القصائد، جاءت قصيدة »فان الفاني« 
صت الحالة الثورية، وأهم ما شهدته من 

ّ
التي لخ

أحداث وأبرز ما رسخته من قيم نبيلة تجّسدت 
داخل ميدان التحرير.

ــــدالع املــســيــرات مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء مــصــر،  فــمــع انـ
والتي بدا فيها املتظاهرون كجيش جــرار يضم 
الشوارع:  له  مئات اآلالف يهتفون بصوت ترتج 
ــارك«، و»الـــشـــعـــب  ــ ــبــ ــ ــقـــط يـــســـقـــط حـــســـنـــي مــ »يـــسـ
يــريــد إســقــاط الــنــظــام«، فــي مواجهة قـــوات األمــن 
ــلـــحـــن بــــالــــرصــــاص املـــطـــاطـــي،  والــــجــــنــــود املـــسـ
والخرطوش، وعبوات الغاز، والعربات املصفحة 
واملجهزة بمضخات املاء، والتي واجهها الشباب 
القصيدة  كانت  والتكاتف،  والصابة  بــاإلصــرار 
حـــاضـــرة لــتــصــّور ذلـــك كــلــه، فــقــالــت: »فــــان الــلــي 
أعّبيها  أمــا  بعد  ويقفلها  القزايز  بيناولني  كــان 
ــاز.. فـــان الــلــي يــشــرب ويــســألــنــي عـــايـــز؟ فــان  ــ جـ
ــزاز.. فــان اللي مطلعش  اللي كــان وشــه مليان قـ
جّوه البرامج وكان بس صوته في قلب الهتاف.. 
فان اللي روح أكل واستحّمى فان اللي ضايع 

لي خل الكوفيه 
ّ
في وسط اآلالف.. فان اللي غرق

وشالني ساعة ملا جت طلقه فيا.. فان اللي مات 
يومها تلزمله ديه من ابن الفاني اللي كل لحمه 

حاف«.
تبدأ القصيدة بالحديث عن شخص ما مجهول 
وتــقــول: »فـــان الــفــانــي الــلــي كـــان يــومــهــا جنبي 
ــــاص«. ومـــن  ــــرصــ ــا بـــــــدأوا فــــي ضـــــرب الــ ســـاعـــة ملــ
اها 

ّ
الــتــي غن الــشــاعــر قصيدته  الــبــيــت يــبــدأ  هـــذا 

»فــان« في أيام  مصطفى أمــن رحلته مع ذلــك الـــ
اللي معرفش اسمه  : »فــان الفاني 

ً
الثورة قائا

دايما بقول يابن عمي وخاص«.
جّسدت القصيدة أنبل املشاعر والقيم التي نشأت 
بن الثوار مثل اإليثار والشهامة والنخوة، مثل 
إقامة بعض من شباب األطباء مستشفى ميدانيا 
في مسجد خلف عمارات امليدان مباشرة، استقبل 
الجرحى، وعالج اآلالف، واستشهد فيه كثيرون، 
فة املذهلة التي نشأت بن جميع 

ْ
ل
ُ
كما صورت األ

َمن هم بامليدان، وصورت أيضا الصداقات والقيم 

الجميلة الــتــي افــتــقــدهــا املــجــتــمــع، مــثــل الــتــهــذب، 
واالستئذان، وتقاسم الطعام، فقالت: »فان اللي 
ي 

ّ
بغن شافني  ملــا  ليلة  سندوتشه  بقيت  سابلي 

وجــعــان.. فــان الــلــي مــش فــاكــَره غير شكل وشه 
فان اللي عداكي جوه امليدان«.

كما صورت مشاهد األمل الذي سكن الثوار طوال 
الـــــ18 يــومــا قــبــل خــلــع حــســنــي مــبــارك فــي البيت 
الذي يقول: »فان اللي فتشني باالبتسامة فان 
اللي قال هو فعا حيمشي«. و»فان اللي قاللي 
تبقى  وراح  ونــرقــص  وحــنــفــرح  بــكــره  حيتنّحى 
ســـهـــره«. فــي الــوقــت نــفــســه الــــذي جــســدت معنى 
قاللي  اللي  »فــان  الشاعر:  قــال  عندما  التسامح 
طريق السامة ساعة ملا قولنا زهقنا وحنمشي«. 
و«فان اللي مرضيش ياخد مني أجره ساعة ملا 
قلت إني رايح مظاهرة«. اآلن، منذ انقاب الثالث 
»البيانات  أو  النصوص،  من يوليو، ذهبت هذه 
الرياح. أما أصحاب النصوص،  الثورية«، أدراج 
فانكفؤوا على أنفسهم، وابتعدوا عن هذا املشهد 
تعّرض  التي  األمنية  التضييقات  بسبب  تماما، 
إعــام  وراح  واملــثــقــفــن.  الفنانن  مــن  كثير  إليها 
السيسي، اآلن، يحتفي بأشباه شعراء وشاعرات، 
وُيظهرهم  الــركــاكــة،  غــايــة  فــي  يكتبون نصوصا 
ــهــم مــبــدعــون. كــمــا اتجه 

ّ
عــلــى الــشــاشــات عــلــى أن

ــة بـــصـــورة  ــابـ ــتـ ــكـ ــى الـ ــ ــراء إلــ ــعــ ــشــ كــــثــــيــــرون مــــن الــ
ســوداويــة، بعيدة كــل البعد عــن ذلــك األمــل الــذي 

منحتهم إياه الثورة.

دراما الثورة المضادة وأسهمها المرتفعة

الحّجار في ميدان التحرير عام 2011 )فيسبوك(

فالن الفالني 
اللي معرفش 
اسمه دايما 
بقول يابن 
عمي وخالص 
)فريدريك سلطان/
)Getty

شريهان من أوائل النجمات الالتي ظهرن في ميدان التحرير )ليالينا(

)imdb( منع عرض فيلم »آخر أيام المدينة« في دورة 2017 لمهرجان القاهرة السينمائي

كشفت األحداث أن كثيرًا ممن تصدوا للنقد السياسي خالل تاريخهم الفني قبل الثورة، لم 
يكونوا أكثر من موظفين في بالط الحاكم، يوهمون الجماهير بوجود مساحة من الحرية

25 يناير

»فالن الفالني«: مانيفستو الثورة

فنون وكوكتيل
قضية

تجربة

إضاءةرصد

قبل عام، منعت الرقابة 
عرض مسرحية »قبل 

الثورة« )الصورة( للمخرج 
أحمد العطار ضمن 
مهرجان وسط البلد، 
وهي مسرحية تصف 
ما كان يعيشه الشعب 

المصري في فترة قريبة 
من أحداث 25 يناير. كما أن 
الرقابة في هذه الحقبة 

الملتهبة صارت تخشى من 
مضمون بعض األفالم التي 
أنتجت قبل ثورة يناير بزمن 
طويل مثل فيلم »آخر أيّام 

المدينة« 2004 للمخرج تامر 
سعيد، والذي منع عرضه 
في دورة 2017 لمهرجان 

القاهرة السينمائي.

آخر أيّام الحرية
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



■ ما هي آخر الترجمات التي نشرتها، وماذا تترجم 
اآلن؟

أنهيُت قبل شهرْين ترجمة كتاٍب قضيُت من 
أجــل إنــجــازه سنة كــامــلــة، وأعــنــي بــه »الــحــرب 
املقّدسة، االستشهاد واإلرهاب - أشكال العنف 
بـــوك، أســتــاذ  لـــ فيليب  الــغــرب«  املسيحية فــي 
تاريخ القرون الوسطى في جامعة فيينا. ومن 
املنتظر أن يصدر الكتاب قريبًا جّدًا عن »مركز 
حرمون للدراسات والنشر« و«دار ميسلون«. 
لم أبــدأ ترجمة كتاب آخر ألنني ال زلت أتابع 

إعداد الكتاب املشار إليه للطبع.

■ مــا هـــي، بـــرأيـــك، أبــــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه املــتــرجــم 
العربي؟

أبـــرز العقبات  إلــى بعض  مــن املمكن اإلشــــارة 
ــم الـــعـــربـــي ومــــوضــــوع  ــرِجــ ــتــ ــتــــي تــــواجــــه املــ الــ
وتنفيذًا:  وتخطيطًا  مشروعًا  نفسه  الترجمة 
أّواًل، مشكلة املصطلحات اللغوية التي ال تزال 
مــوضــع اخـــتـــاف كــبــيــر بـــن مــخــتــلــف الــبــلــدان 
وحتى  بــل  التخطيط  غياب  وثانيًا،  العربية، 
العاملة في  العربية  النشر  التنسيق بن دور 
حــقــل الــتــرجــمــة، الــعــامــة منها والــخــاصــة، من 

أجل عمل يستهدف التكامل بداًل من الفوضى 
ــد  الــقــائــمــة اآلن، وثـــالـــثـــًا، غـــيـــاب تــقــنــن مــوحَّ
لحقوق املترجم املادية واملعنوية في مختلف 

البلدان العربية.

بــدور  يعترف  العربي ال  املترجم  بــأن  قــول  هناك   ■
االنتهاء  بعد  يــحــّرر ترجماتك  مــن  ثمة  ر، هــل  املــحــرِّ

منها؟
ال أدري إن كان هناك من يحّرر الترجمات لدى 
دور النشر العربية. ما أعرفه أن ثّمة من يقوم 
بالتدقيق اللغوي، وهو أمر طبيعي ومطلوب، 
من أجل تافي األخطاء املطبعية أو الهفوات 
أي محاولة  بــالــطــبــع  أرفـــض  لكني  الــنــحــويــة. 
ــادة كتابة  ــ لــتــحــريــر الــتــرجــمــة الــتــي تــعــنــي إعـ
ــك لسبب  ــذي أرســلــتــه لــلــنــاشــر، وذلــ نــّصــهــا الــ
املهّمة  أقــوم شخصيًا بهذه  أنني  بسيط، هو 
الــتــي أخــّصــص لــهــا مــا يكفي مــن الــوقــت قبل 
إرسال املخطوط للنشر. يحدث أثناء التدقيق 
ــطــَرح عــلــيَّ أســئــلــة خــاصــة بهذه 

ُ
الــلــغــوي أن ت

التي  األسئلة  أن  وقــد الحظت  تلك.  أو  الكلمة 
غالبًا  تتناول  كــانــت  ــقــون 

ّ
املــدق عــلــيَّ  يطرحها 

أخطاء مطبعية شابت كتابة بعض الكلمات، 
مما أدى إلى تغيير معناها أو جعل الجملة 

الواردة فيها غامضة وغير مفهومة.

■ كيف هي عالقتك مع الناشر، وال سيما في مسألة 
اختيار العناوين املترجمة؟

الناشرين  مع معظم  ممتازة  تجمعني عاقة 
الذين نشروا ترجماتي. سبق لي أن اقترحُت 
الناشر،  وقبلها  بترجمتها  قيامي  بعد  كتبًا 
كــكــتــاب »فـــن الــــروايــــة« لــــ مــيــان كـــونـــديـــرا، ثم 
كتابيه اآلخــريــن حــول املــوضــوع نفسه، وهي 
الــكــتــب الــثــاثــة الــتــي صـــدرت فــي الــقــاهــرة في 
ــد واحــــد عــن »املــجــلــس األعــلــى للثقافة« 

ّ
مــجــل

تحت عنوان »ثاثية حول الرواية«، أو كتاب 
جان بودريار حول »روح اإلرهاب«، كما سبق 
أن كــان الــنــاشــر هــو مــن يقترح عــلــيَّ عناوين 
مترجمة،  بنشرها  يــرغــب  الــتــي  الكتب  بعض 

فكنت أقرأها قبل املوافقة على ترجمتها. 

لألعمال  اعتبارات سياسية الختيارك  هناك  هل   ■
الطرح  عند  تتوقف  درجــة  أي  وإلــى  تترجمها،  التي 
ــكــاتــب  ــواقــــف ال ــادة املـــتـــرجـــمـــة أو ملــ ــمـ ــلـ الـــســـيـــاســـي لـ

السياسية؟
كان  بالطبع.  موجودة  السياسية  االعتبارات 

باريس ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ـــلـــب 

ُ
ــة. ط ــ ــدفـ ــ كــــــان ذلــــــك مـــحـــض صـ

أتــرجــم قصيدة  أن  يـــوم  ــي ذات 
ّ
مــن

ــي مــجــلــة  ــ ــا فـ ــنـــشـــرهـ ــو، لـ ــ ــبــ ــ ــــ رامــ ــ »الــــــــحــــــــّداد« ل
»الــطــلــيــعــة« الـــســـوريـــة األســـبـــوعـــيـــة. تــرجــمــُت 
الــقــصــيــدة. وعــلــى مــا يــبــدو، لــم تــكــن النتيجة 
شــديــدة الــســوء؛ إذ لــم يعترض على الترجمة 
أحــد كــبــار الــعــارفــن الــســورّيــن بشعر رامــبــو، 
أقــصــد صــدقــي إســمــاعــيــل، الــــذي خــّصــص له 
أحد كتبه. هكذا بدأت العمل كاتبًا وصحافيًا 
حــن عـــرض عــلــّي رئــيــس الــتــحــريــر االنــضــمــام 
إلى أسرة تحرير املجلة. وحن غادرت سورية 
ي 

ّ
ملتابعة الدراسات العليا في باريس، طلب من

الدكتور سهيل إدريس أن أقوم بكتابة رسالة 
شهرية ملجلة »اآلداب« عن النشاط الثقافي في 
ي إعداد وترجمة 

ّ
فرنسا، ثم ما لبث أن طلب من

كــتــاٍب كـــان أنـــور عــبــد املــلــك يــريــد نــشــره لــديــه. 
الـــذي أعــددتــه وترجمته، »الفكر  كــتــاُبــه  وكـــان 
العربي في معركة النهضة«، الصادر عن »دار 

 كتاب أترجمه.
َ

اآلداب« عام 1974، أول

تونس ـ ليلى بن صالح

الــعــربــيــة  الــــبــــاد  فــــي  كــــانــــت أحــــــــداث 2011 
منعرجًا على أكثر من مستوى، مع تحّوالت 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة وأخـــــرى عــلــى األصــعــدة 
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. لـــم يــظــهــر الــكــثــيــر 
الــتــحــّوالت،  لــهــذه  التنظيرية  املــقــاربــات  مــن 
وهــــو مـــا يــســتــدعــي جـــهـــودًا فـــي اســتــضــافــة 
ــهـــزة مــفــاهــيــمــيــة تــســاعــد فـــي تــفــســيــر ما  أجـ
حــدث، من ذلــك قـــراءات املفّكر الفرنسي بول 
مــن  جـــعـــل  ــــذي  الــ  )2018  -  1932( فــيــريــلــيــو 
التحّوالت  لفهم  ناجعة  أداة  السرعة  مفهوم 
بــدءًا باملعمار،  بتطبيقات في مجاالت عــّدة؛ 
والبيئة  الفن  إلى  األصلي،  مجال تخّصصه 

واملعرفة والسلوكات االجتماعية.
أشـــهـــر  أحـــــــد  ــمــــة  تــــرجــ صـــــــــدرت   ،2018 فـــــي 
مــؤلــفــاتــه؛ كــتــاب »الـــســـرعـــة والــســيــاســة: من 
ثـــــورة الــــشــــارع إلــــى الـــحـــق فـــي الــــدولــــة« عن 
»الــشــبــكــة الــعــربــيــة لــأبــحــاث والــنــشــر«، وقــد 
نقله إلى العربية املترجم والباحث التونسي 
ــري تــقــديــم  ــجــ ــي. غــــــــدًا، يــ ــونــ ــمــ ــرحــ مـــحـــمـــد الــ
الــكــتــاب فـــي فـــرع »املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ة  ودراســة السياسات« في تونس، عبر قراء
التونسي  األنثروبولوجي  الباحث  يقّدمها 
األمــــن الـــبـــوعـــزيـــزي. صــــدر كــتــاب »الــســرعــة 
والسياسة« عام 1977، ومعه بدأ االلتفات إلى 
أهمية مقاربات فيريليو، فحتى ذلك الوقت 
أصدر أعمااًل ضمن دائرته البحثية الضيقة، 
لــكــنــه فــي هـــذا الــعــمــل فــتــح الــبــاب أمــــام حقل 
أبحاث سّماه dromologie يقوم على دراسة 

بدر الدين 
عرودكي

تقف هذه الزاوية مع مترِجمين عرب في مشاغلهم الترجمية وأحوال الترجمة إلى 
اللغة العربية اليوم. »أتمنّى للترجمة إلى العربية أن تشمل كبرى المبَدعات الفكرية 

واألدبية في العالم، وأن تواكب دور نشرنا العصر، فتنقل إلى القارئ العربي ما يتيح 
له أن يعيش عصره كأي قارئ في أوروبا أو في اليابان«، يقول المترجم السوري

في فرع »المركز العربي« 
بتونس، يجري غدًا 

تقديم كتاب المفّكر 
الفرنسي الذي قد ُتفيد 

مفاهيمه وقراءاته في 
فهم فصول من التاريخ 

العربي الحديث

السرعة والسياسة من أجل توظيف بول فيريليو

صدفة بدأت بحّداد رامبو

أحاول أن أكون مؤلف 
الكتاب كما لو كان هو 

نفسه من يترجم

بعض جوائز الترجمة 
تحيد عن الغايات التي 

يُفترض تحقيقها

كــاتــب ومــتــرجــم وصــحــافــي ســـوري، 
جامعة  في  والفلسفة  الحقوق  درس 
دمشق ثم حصل على دكتوراه في علم 
 .1981 عام  باريس  جامعة  من  االجتماع 
ترجم قرابة ثالثين كتابًا من الفرنسية في 
بينها:  من  واالجتماع؛  والفلسفة  األدب 
كونديرا،  ميالن  لـ  الرواية«  حول  »ثالثية 
ســرامــاغــو،  ــه  جــوزي ـــ  ل مثلي«  ــر  ــ و»اآلخ
و»البد  بودريار،  جان  لـ  اإلرهــاب«  و»روح 
من قتل شاتوبريان« لـ دومينيك بوديس، 
و»معك« لسوزان طه حسين، و»ال مزاح 

مع الحب« لـ نيللي آالر.

بين العلوم اإلنسانية واألدب

2425
ثقافة

ممدوح عزام

في  للشارع  أبــدت حاجتها  الحديث،  العصر  فــي  العربية  الــدولــة  ُولـــدت  أن  منذ 
تلك  وأغــلــُب  الــســيــاســات،  مكانًا الخــتــبــار  منه  فجعلت  الــســيــاســي،  مشروعها 
الخدمات  من  نوعًا  ب 

ّ
تتطل والشعبوية  شعبوي.  طابع  ذات  كانت  السياسات 

العواطف  وتــغــذيــة  املــشــاعــر  وإثــــارة  والــدعــايــة  التحريض  على صعيد  العاجلة 
وتجييشها، فكان بعض الشعراء هم الذين تقّدموا ألداء خدمة تطويع الشارع.

الخمسينيات  ي 
َ
حقبت فــي  املنابر  شــعــراء  مــن  كبير  عــدٍد  ظهور  ع  تتبُّ ويمكن 

والستينيات وفي الحقب التي تلتهما من القرن العشرين، خصوصًا في سورية 
والعراق. وأغلب هؤالء الشعراء كانوا يستمّدون »وْهم شرعيتهم الشعرية من 
إلــى حشف، وتحّولت  أفــواهــهــم  فــي  الــوطــن  تــحــّول  الصالحة.. وقــد  مواطنيتهم 

الثورات في أفواههم إلى قمع لغوي«، كما قال محمود درويش في ما بعد.
املنابر  انهزمت  الخامس من حــزيــران،  العسكرية في  الهزيمة  إذا جــاءت  حتى 
برفقتها، ولم نعد نرى من الشعراء من يصعد إلى الخشبة كي يمأل القاعات 
وا يجلسون 

ّ
بالصراخ. ولم يعد أحد يحتاج ملثل هذا الشاعر غير أولئك الذين ظل

في مقاعد الصف األول في املراكز الثقافية. وعلى كل حال، فإن حضور الشاعر 
 قوية على ارتباط الشعر املنبري بالسلطة.. بات 

ً
في املركز الثقافي يحمل داللة

الشاعر املنبري بال منبر، وصار عليه أن يتحّول، أو يرتدي أقنعة أخرى تناسب 
األنظمة  الــذي كان بعٌض منه يخدم في معركة  قت؛ فالشعر 

ّ
التي تحق النتائج 

ويفتتح  استعارة،  دون  يحكم  العربي  النظام  بــات  إذ  يُعد ضــروريــًا،  لم  للبقاء 
أعمالهم  إلــى  الشعراء  وعــاد معظم  الثقافية.  املراكز  إلــى جانب  علنًا،  السجون 
ت تعتبر أن الشعر ارتزاق، 

ّ
ووظائفهم اإلدارية، باستثناء جماعات من بينهم ظل

التقاعد من  اب بعد 
ّ
الكت أو وظيفة سياسية، أو مدخل لالنتساب إلى اتحادات 

بمهام  الحاكم، ال  ه بحاجات 
ّ
كل األمــر  ق 

ّ
يتعل املنابر،  وفــي حالة شعر  الجيش. 

ي عن 
ّ
الشعر أو الشاعر، ففي كل العصور كانت املنابر ترغم الشعر على التخل

طبيعته، وتستخدمه من أجل خدمة أغراضها.
الشاعر  ويهّمش  للشاعر،  محتاجًا  يعود  ال  حــن  املنبر  مــن  الحاكم  ص 

ّ
يتخل

يــريــد أحيانًا أن يخلق تنّوعًا في  الــحــاجــة. ربــمــا  املنبر زائـــدًا عــن  حــن يصبح 
قن وفي موضوعاتهم، فالجماهير التي يحشدها 

ّ
األداء، تغييرًا في شكل املصف

الشاعر، أو يثير حماستها، باتت مضمونة شعريًا، وتحتاج لجرعة من التوعية 
مأجورون  فون 

ّ
مثق اليوم  ذها 

ّ
ينف مهّمة  وهــي  والقومية،  والوطنية  السياسية 

لون استراتيجيون يتصّدرون 
ّ
يعتلون املنّصات بدعوى التوعية الفكرية، ومحل

الفضائيات بهدف التوعية الوطنية، وحملة شهادات مزّورة يحترفون فن القفز 
الثقافي بن النظريات والعبارات املسروقة منها بهدف التوعية القومية، مثلما 
يتقنون طرائق القفز بن األراضي البور واألراضي املحروثة، وقد أضحوا اليوم 

ر.
ّ
ون املنابر بصيغة الناقد واملفك

ّ
يحتل

كانت تلك هي أحد الخيارات أمام الشعراء، أما الخيار اآلخر فقد رواه إيليا أبو 
رقبة  بقطع  السالطن  أحــد  أمــر  والسلطان حن  الشاعر  ماضي في قصيدته 
شاعر رفض أن يمدحه أو يفخر بملكه ومملكته، وقال للسياف إن رأسه »عبء 
على منكبيه«. لكن الشاعر كان قد سّجل في تاريخ األدب أنه قال للملك: »إن 

ي ومحاه«.
ّ
ملكي قد طوى ملكك عن

ما يملكه الشاعر

مفّكرة المترجم

فعاليات

أتــرجــم مــجــمــوعــة الكتيبات   أن 
ً
يــهــّمــنــي مــثــا

الــتــي أصـــدرهـــا جـــان بـــودريـــار إثـــر تفجيرات 
نيويورك في 11 أيلول/سبتمبر عام 2011، بل 
ت 

ّ
عــّدة صحف ومجا قمت بنشر أحدها في 

عــربــيــة تــصــدر فـــي الــقــاهــرة وبـــيـــروت ولــنــدن 
العربي  القارئ  يقرأها  أن  لرغبتي في  مجانًا 
الــــذي ال يــعــرف الــفــرنــســيــة. لـــم يــحــدث لـــي أن 
ترجمت كتابًا أقف على النقيض من طروحاته 
السياسية. لكن ذلك محض صدفة. ولو حدث 
فق مع طروحاته أو مع 

ّ
وكان هناك كتاب ال أت

مــواقــف كــاتــبــه الــســيــاســيــة ورأيــــت أن الــكــتــاب 
تــرّددت  ملا  ينطوي على أهمية معرفية هامة 
بالطبع سأترجم  القيام بترجمته، وكنت  في 
فه. ملاذا 

ّ
أقــوم بنقد طــروحــات مؤل ثــمَّ  الكتاب، 

أحرم القارئ العربي بسبب عدم إتقانه اللغة 
الــتــي أتــرجــم عــنــهــا مــن إمــكــانــيــة قــــراءة كتاب 

يمكنني أن أقرأه بلغته األصلية؟

■ كيف هي عالقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
لهم،  ترجمت  الــذيــن  اب 

ّ
الكت بمعظم  ربطتني 

حن كان ذلك ممكنًا، صداقة جميلة وأحيانًا 
عميقة على الصعيد الفكري: أنور عبد امللك، 
ســــوزان طــه حــســن، مــيــان كــونــديــرا، فيليب 

مفعول السرعة على الحياة الحديثة، وبعد 
أن ياحظ انعكاس هذا املفهوم في مجاالت 
مثل الصناعة والنقل، يبّن أن التسارع الذي 
نشعر به من خال تغّيرات تقنية أو قانونية 
 في النهاية قرارًا سياسيًا، وهو ما نجد 

ّ
يظل

الــفــضــاءات السياسية  أثـــره فــي كــون معظم 
مقّسمة بــن تــقــّدمــّيــن ومــحــافــظــن، وصـــواًل 
إلى قوله بتوظيف السرعة في السياسة أو 

ما يسّميه بـ«الدروموقراطية«.
بشكل عام، أشار فيريليو في مختلف أعماله 
إلى أن العقل البشري تغافل عن أثر السرعة 
فــي الــتــاريــخ، ولــم يستفق مــن هــذا الــوهــم إال 
القرن  فــي  النسبية  ونظريته  أينشتاين  مــع 
ل العلمي للزمن. 

ّ
العشرين حن غّير من التمث

من هنا أعاد فيريليو قراءة محطات أساسية 
مـــن الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري انـــطـــاقـــًا مـــن مــفــهــوم 
ــثـــورة الــصــنــاعــيــة والــحــرب  الــســرعــة، مــثــل الـ
هذا  ينتقد  مــا  كثيرًا  لكنه  الثانية،  العاملية 
التسارع على خلفية أنه يمحو الزمن، وهو 
هنا يضرب مثال وسائل النقل التي ربطت 
مدنًا بعيدة فحّولت السفر من فترة اكتشاف 
إلى مجّرد مساحة زمنية ثبوتية، ثم جاءت 
ــل الـــحـــديـــثـــة لــتــتــيــح  ــتــــواصــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ

إمكانية االستغناء عن السفر تمامًا.
اســتــحــضــار هــــذه الــــزاويــــة الــتــي قــــارب بها 
فيريليو العالم، ربما يتيح قــراءات خصبة 
أحــداث تعرفها منطقتنا، ومنها يمكن  في 
أن نفهم كيف تتشّكل منعرجات تاريخية، 
وأي خــلــفــيــات تــجــعــلــهــا تـــتـــحـــّرك فــــي هـــذا 

االتجاه أو ذاك.

روجيه، نيللي آالر، آن ساملون، وأخيرًا فيليب 
بوك، على سبيل املثال ال الحصر.

■ كثيرًا مــا يــكــون املــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــًا، صاحب 
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العالقة بن الكاتب واملترجم في داخلك؟
ــن! فـــخـــال الــيــوم 

َ
ـــن مــنــفــصــل

َ
عـــاقـــة بـــن عـــامل

الـــذي أتــرجــم فــيــه، ال أكــتــب؛ وفـــي الــيــوم الــذي 
 عالم حاله ووضعه 

ّ
لكل أترجم.  أكتب فيه، ال 

له.  الضروري  النفسي  واالستعداد  وقوانينه 
حن أترجم، أحاول أن أكون كاتب الكتاب كما 
لو كان هو نفسه يقوم بترجمته إلى العربية؛ 
وحن أكتب، أستعيد نفسي كليًا السيما وأن 
ما أريــد كتابته ليس وليد اللحظة، بل يكون 
قد مرَّ بمراحل من التفكير واإلعداد واالختمار 

قبل البدء بالكتابة الفعلية. 

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جـــوائـــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

من  عليها  سِعُد من يحصل 
ُ
ت أنها  املؤكد  من 

العربي،  فــي عاملنا  الــجــوائــز  لكن  املــتــرجــمــن. 
ــا، ال تــــــــزال تـــشـــكـــو مــن  ــهــ أّيــــــــًا كــــــان مــــوضــــوعــ
التي  غاياتها  بها عن  تبتعد  تنظيم  ضــروب 

 أنها غالبًا 
ً
يفترض بها تحقيقها. أالحظ مثا

أســــيــــرة مـــفـــاوضـــات بــــن أصــــحــــاب املــصــلــحــة 
موضوع  مصلحة  باستثناء  اختافهم  على 

الجائزة بالذات! 

■ الــتــرجــمــة عــربــيــًا فــي الــغــالــب مــشــاريــع مترجمن 
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة املؤّسساتية 

وما الذي ينقصها برأيك؟
ــع أفــــــــراد، مــتــرجــمــن  ــاريـ  بـــالـــتـــأكـــيـــد هــــي مـــشـ
ــا املـــؤّســـســـات املــخــتــلــفــة )وعـــدد  ــ ونـــاشـــريـــن. أّم
ــــاث مـــؤّســـســـات  الـــفـــّعـــال مــنــهــا ال يـــتـــجـــاوز ثـ
فــي الــعــالــم الــعــربــي(، فــهــي تــعــانــي مــن انــعــدام 
الخطط  صعيد  على  بينها  مــا  فــي  التنسيق 
 عــن أنــهــا تــعــانــي مــن نقص 

ً
والــتــكــامــل، فــضــا

التمويل أو من اضطرابه، مما ال يتيح إمكان 
وضع خطط عمل مشتركة تأخذ على عاتقها 
املكتبة  تعرفه  الـــذي  الخطير  النقص  تــجــاوز 
الــعــربــيــة الـــيـــوم، والســيــمــا أّمـــهـــات الــكــتــب في 

العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

إطاللة
تصويب

من أجهزة مفاهيمية لتفسير ما حدث السادسة  عند  بعّمان،  الوطني«  »المتحف  في  الفني«  الحوار  »نادي  يستضيف 
مساء غٍد، الفنان األردني غسان مفاضلة في لقاء بعنوان األثر البدائي في الفن 
)الصورة(  »تماثيل عين غزال«  األخير  يتحّدث فيه عن معرضه  الحديث والمعاصر، 

في سياق تأثيرات الفنون البدائية والقديمة على النحت الحديث والمعاصر.

يُفتتح عند السادسة من مساء غٍد السبت في »متحف الفنون الجميلة« باإلسكندرية 
الملتقى األول من الموسم الثقافي للكّراسات المتحفية. يتضمن البرنامج حلقات 
الكرّاسات  بمفهوم  والتعريف  العربي،  العالم  في  المتحفي  العمل  حول  نقاشية 
المتحفية وتطّورها، واالطالع على نماذج متعّددة من إصدارات المتاحف العربية.

في  الماضي  االثنين  افتتح  نوح،  أحمد  القطري  للفنان  معرض  عنوان  حياة  بقايا 
غاليري »مطافئ: مقرّ الفنانين« في الدوحة، ويتواصل حتى الثاني عشر من الشهر 
الفنان بعد  التي قام بها  الفنّية  المقبل. يحتوي المعرض على سلسلة من األعمال 
مشاركته في برنامج اإلقامة الفنية بمطافئ، وعمل على تطويرها خالل إقامته 

الفنّية بالمدينة الدولية للفنون في باريس أواخر 2018.

فردان«  »تياترو  مسرح  خشبة  على  الجمعة  اليوم  مساء  من  التاسعة  عند  تٌعرض 
في بيروت مسرحية كل شي طبيعي يا عبد اهلل من تأليف وإخراج محمد دايخ. 
بنزهة مع زوجته. ومع  يقوم  بينما كان  زوج  العرض حادثة تعّطل سيارة  يتناول 
تتالي األحداث تبدأ اإلسقاطات على مشاكل اجتماعية وسياسية يمرّ بها لبنان اليوم.
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أَن أُنصت
تيتوس باتريكيوس
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ِحّب.
ُ
الَصْعُب هو أْن ت

)شاعر يوناني من مواليد أثينا 
عام 1928. ترجمة عن اليونانية: 
روني بو سابا(

فيريليو في التسعينيات )ليليان بيرنباوم(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

محمد جابر

عام 2000، أخرج إم. نايت شاماالن 
فيلمــه الرابــع بعنــوان »غيــر قابل 
للكســر« )Unbreakable(. حينهــا، 
بعــد  الســينمائية،  مســيرته  ذروة  فــي  كان 
 The( الحاســة السادســة« لـ الكبيــر  النجــاح 
إلــى   ،1999 عــام  أنجــزه  الــذي   ،»)Six Sense
الجديــد.  هيتشــكوك  ألفــِرد  اعتبــاره  درجــة 
قّصــة  تنــاول  للكســر«،  قابــل  »غيــر  فــي 
أنــه  يعــرف  ال  خــارق  بطــل  تماًمــا:  مختلفــة 
يملــك تلــك القــّوة، فــي مقابــل شــرير ذي ذكاء 
اســتثنائي، يرغــب فــي إخراجــه من شــرنقته 
وتعريفــه علــى حقيقة ذاته. لكن الفيلم فشــل 
جماهيرًيــا، فــي وقــٍت لــم تكــن فيــه القصــص 
رة ومغامــرات األبطــال الخارقــن قــد  صــوَّ

ُ
امل

ا، 
ً
ت صدارة هوليوود، كما حصل الحق

ّ
احتل

 
ّ

فتداعت مسيرة شاماالن ببطء مع أفالم أقل
قيمة، تخســر دائًما في شــّباك التذاكر، حتى 

وصل إلى قعر الفشل عام 2013. 
مغامــرة  خــوض  شــاماالن  قــّرر  حينهــا، 
اإلنتــاج بنفســه، فعــاد إلــى اللحظة التي كان 
ثالثيــة  مشــروع  للكســر«  قابــل  »غيــر  فيهــا 
الزمــن  فــي  خارقــن  أبطــال  عــن  تكتمــل،  لــم 
املعاصــر والحياة الحقيقية. في األول، يولد 

البطــل؛ وفــي الثانــي، يولــد الشــرير، وهــو ما 
فعلــه بــذكاء كبيــر في Split )2015(، املســتند 
لديهــا  نفســًيا،  ُمضطربــة  شــخصية  إلــى 
ــا ذي طبيعــة حيوانيــة 

ً
انفصــام ُينتــج وحش

وقّوة جسدية خارقة. 
»انقسام  بعد النجاحن التجاري والنقدي لـ
التــي  الثالثيــة،  ختــم  وقــت  حــان   ،»)Split(
بخطــة  الشــرير  مــع  البطــل  فيهــا  يتصــادم 
»غــالس  فــكان  املدّبــر،  العقــل  مــن  محكمــة 
)Glass(«، وبدايتــه منطلقــة مــن التعــّرف إلى 
ويليــس(،  )بــروس  دان  ديفيــد  حيــاة  نمــط 
شــخصية »غيــر قابــل للكســر«، الــذي يعيش 
حياته كبطل خارق متخٍف، يقاتل املجرمن 
فــي األحيــاء املجاورة، أثناء بحثه عن مجرم 
يختطــف الفتيــات )Split(. وحــن يصل إليه، 
يتصادمــان فــي مشــهد قتالــي ينتهي بإلقاء 
مشــفى  فــي  فيوضعــان  عليهمــا،  القبــض 
نفســّي يضّم قســًما خاًصا بأفــراٍد يعتقدون 
أنهــم أبطــال خارقــون. فــي هــذا القســم، هناك 
غــالس  الســّيد  أو  برايــس،  إياليجــا  ــا 

ً
أيض

)صامويــل إل. جاكســون(، الــذي يســعى إلــى 
إحــداث تصــادم بــن دان والوحــش )جيمــس 
ماك آفوي(، كي يثبت للعالم نظريته القائلة 

بوجود أبطال خارقن.
التفــاوت  بســبب  للغايــة،  مربــك  فيلــم  هــذا 
قّصتــه  فصــول  مســتويات  فــي  املســتمر 
ويؤّســس  مقبــول،  بشــكل  يبــدأ  ومنطقهــا: 
فــي  يمــّر  ثــم  ســريًعا،  منــه  واملطلــوب  عاملــه 
اهد املتهالكة، 

َ
ش

َ
مرحلة طويلة من البطء وامل

املتضمنــة حــوارات ذات إشــارات كثيرة )إلى 
املصــّورة  القصــص  إلــى  التخمــة(  درجــة 
ومصطلحاتها وعواملها؛ إلى جانب مشاهد 
تســمح لجيمــس مــاك آفــوي بإعادة مــا أحّبه 
الشــخصيات  عــن  »انقســام«  فــي  النــاس 
املتعــددة، التــي يتغيــر أداؤها على الشاشــة، 
ضيــف تلــك الفصــول الطويلــة 

ُ
مــن دون أن ت

ا إلى جوهر الحكاية، أو أن تعّرف على 
ً
شيئ

ا أن لحظة 
ً
جديــد مــا عــن أبطالها. غريــٌب حق

املقابلة األولى بن الشخصيات الثالث أمام 
الطبيبــة، كنقطــة مركزية للقّصة، تحدث في 

منتصف الفيلم بسبب هذه اإلطالة.
لكن، في النصف الثاني منه، يستعيد الفيلم 
الجــزء األكثــر أصالة فيه: إيجاد قّصة أبطال 
وجــوده  أن  عــن  غــالس  وفلســفة  خارقــن، 
كشــخٍص بهــذا الضعف يعنــي ـ بفضل فكرة 
ـ وجــود أشــخاص آخريــن  التــوازن الكونــي 
خارقــي القــّوة، ال يعرفــون حقيقــة قواهــم، أو 
ال يســمحون لهــا بالخــروج. وهــذا أقــرب إلى 
»إكــس مــان« )عــن خارقــي القــوة املشــتتن( 
 بدايــة حديث 

ّ
لكــن فــي عالــم واقعــي. لــذا، فإن

إياليجــا مــع الشــخصيات املتعــّددة لكيفــن/ 

مــع  التصادميــة  خطتــه  وتنفيــذ  الوحــش، 
ديفيد دان، وصواًل إلى املشــهد الطويل جًدا 
ه جوهر األصالة والقّوة 

ّ
أمام املشفى، هذا كل

التي يملكها إم. 
نايت شــاماالن في ثالثيته، وطريقة تفكيره 
املختلفــة عــن أي فيلــم قصص مصــّورة آخر، 
 يعيبــه شــيئان: األول، شــعوٌر بــأن قــّوة 

ْ
وإن

أفــكاره تزيــد كثيــًرا عــن قدرتــه علــى تخّيــل 
املشــاهد وكتابتهــا، فالخطــط التــي يضعها 
 بســيطة جــًدا، وهــذا في 

ً
العقــل الخــارق مثــال

وقــت ُيفتــرض بــه أن ُيبهــر بقدراتــه فنصــّدق 
مــا  لكــن  عقلــه،  فــي  االســتثنائية  قوتــه  أن 
ا. الثاني، ضعف 

ً
يفعله عادي وساذج أحيان

»غيــر  إنتــاج  إن  القــول  يكفــي   
ْ
إذ اإلنتــاج، 

قابــل للكســر« قبل 19 عاًمــا بلغت 75 مليون 
ســاوي تكلفــة إنتــاج 

ُ
دوالر أميركــي، بينمــا ت

فقــط،  أميركــي  دوالر  ماليــن   5 »انقســام« 
قبــل أن ترتفــع إلــى 20 مليــون دوالر أميركي 

 .Glass إلنتاج
مشــهد  شــكل  فــي   

ً
مثــال ظهــر  الفقــر  هــذا 

شــاماالن  كأن  ومكانــه،  األساســي  الصــدام 
أراد أن يحــدث فعلًيــا فــي بــرج ضخــم أمــام 

لكنــه  غــالس(،  خطــة  كانــت  )كمــا  العالــم 
اضطر لصناعته أمام املشفى في مكاٍن خاٍل 
ــل مــن ملحميــة الفيلــم كأمــٍر 

ّ
ســع، مــا يقل

ّ
ومت

كوني يخص حقيقة كبرى عن البشر.
وااللتــواء  نهايتــه،  املربكــة  األشــياء  آخــر 
الدرامــي الــذي يصنعــه بها. إنهــا فكرة ذكية 
وأصيلــة، لكــن ظهورهــا علــى الســطح فجأة، 
مــن دون أيــة مقدمات فــي األفالم الـ3، جعلها 
بعــد  الفيلــم  اســتمرار  أن  كمــا  متينــة.  غيــر 
ذلــك، ووجــود خطة خفيــة لغالس، زادا األمر 
ارتبــاًكا، فهو املنتصر النهائي في الحكاية، 
بشــكٍل من أشــكال البطولة والتضحية، رغم 
ـ إرهابــي قتــل مئــات  ـ فــي الفيلــم األول  أنــه 
األشــخاص فــي حــوادث قطــارات وطائــرات 
من أجل نظرية إظهار البطل الخارق. فكيف 
يستقيم ذلك مع بطولته، وشعور االنتصار 

في نهاية الفيلم اآلن؟ 
ــه، وحتــى مــع تفــاوت مســتوى 

ّ
رغــم هــذا كل

أنهــا  املؤكــد   
ّ
فــإن وقيمتهــا،  الـــ3  األفــالم 

ثالثيــة مختلفــة جــًدا عــن األفــالم األخرى في 
هوليــوود، و»غــالس« نهايــة جدلية وُمربكة 

لها، يجب مشاهدتها لحكايتها.

إم. نايت شاماالن )فيسبوك(
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نهاية الثالثية جدلية 
وُمربكة لكن يجب 

مشاهدتها

فيلم يقارب الواقع 
ويتهم الفقراء 

ويُبّرئ أجهزة األمن

نديم جرجوره

لجائــزة  الرســمية  الترشــيحات  عــن  اإلعــالن 
الناطــق  أي  أجنبــي،  فيلــم  أفضــل  »أوســكار« 
إلــى تعليقــات  دافــٌع  اإلنكليزيــة،  اللغــة  بغيــر 
قــاِرن بــن األفــالم الـــ5 الحاصلــة علــى 

ُ
كثيــرة ت

ناديــن  بنانيــة 
ّ
لل »كفرناحــوم«  الصفــة.  هــذه 

األهــّم  بــر 
َ
عت

ُ
ت أفــالم   4 بــن  حاضــٌر  لبكــي، 

هــا. فــرح لبنانين 
ّ
ســينمائًيا، باملســتويات كل

ا من 
ً
بترشــيٍح رســمّي يحمــل فــي طياتــه شــيئ

»وطنية« مشكوٍك بها، ألنها تنعدم إزاء أموٍر 
اليوميــة  الحيــاة  بشــؤون  قــة 

ّ
متعل أساســية، 

التي يتغاضى كثيرون منهم عنها. نرجسية 
الدرامــي  املضمــون  إلــى  التنّبــه  دون  تحــول 
 
ْ
الســيئ، الذي ُيقّدمه فيلٌم يرى الفقر عيًبا، إن
ا أمنًيــا لبنانًيا 

ً
لــم يكــن جريمة، ويمنــح جهاز

لكثيريــن،  مســيئة  أفعــاٍل  مــن  بــراءة«  »صــّك 
»كفرناحوم«  يعرفهــا لبنانيون مهووســون بـ

ومخرجته، ألسباٍب خارجة عن السينما.
يصعب التغاضي عن حادثٍة تشهدها بيروت 

قبــل وقــٍت قليــٍل مــن إعالن الترشــيح الرســمي 
قــام فــي 

ُ
»كفرناحــوم«، للنســخة الـــ91 التــي ت لـ

مندرجــة  حادثــة   .2019 شــباط  فبرايــر/   24
فــي ســياق اجتماعــي يرتكــز علــى عنصريــة 
اللبنانيــن،  غيــر  مــع  التعامــل  فــي  ووقاحــة 
خصوًصا الســورين منهم. فالطفل الســوري 
أحمــد الزعبــي )14 عاًمــا(، يســقط فــي »منور« 
مبنــى بعــد هروبــه مــن رجــال شــرطة بلديــة 
»تهمة«)!( »مســح  بيــروت، الذيــن يالحقونــه بـ
نفســها  البلديــة  همــه 

ّ
تت أن  قبــل  األحذيــة«، 

إن  ــا، 
ً
ضمن يقــول،  »كفرناحــوم«  مــا.  بســرقة 

الفقــراء مذنبــون، وإن أجهــزة األمــن اللبنانــي 

بلباقــة  لبنــان  إلــى  »قادمــن«  مــع  تتعامــل 
ـ كمــا ُيدركــه  وســلوٍك َحَســٍن واحتــرام، وهــذا 

ة.
ّ
الجميع ـ غير صحيح البت

 فــي اختيــار »كفرناحــوم« 
ٌ
لكــن املشــكلة كامنــة

ــحة رســمًيا لجائزة 
ّ

ضمن الئحة األفالم املرش
الســينما غيــر األميركيــة، التــي تضــّم »حــرب 
بافليكوفســكي،  بافــل  للبولنــدي  بــاردة« 
هيــروكازو  لليابانــي  الســرقة«  و»عائلــة 
كــوري ـ إيــدا، و»رومــا« للمكســيكي ألفونســو 
لألملانــي  ــف« 

ّ
مؤل دون  مــن  و»عمــل  كــوارون، 

أفــالم   4 فــون دونرســمارك.  هانــكل  فلوريــان 
ــع بمقاييــس ســينمائية غيــر قابلــة أليــة 

ّ
تتمت

الطويــل  الروائــي  مــع  نــوع  أي  مــن  مقارنــة 
ح واملّدعــي واملتعالــي، 

ّ
ســط

ُ
الثالــث للبكــي، امل

والفاِقــد جماليــات دراميــة وفنيــة وتمثيليــة، 
ا في تلك األفالم الـ4.

ً
لن تحضر إطالق

هــذا ُيثيــر نفــوًرا لــدى مهتّمــن إزاء االختيــار، 
مهووســن  ض  ُيحــرِّ نفســه  الوقــت  وفــي 
هــام 

ّ
ات علــى  »ُمزّيفــة«  لبنانيــة  »وطنيــة«  بـ

»التعالــي« على فيلٍم  منتقــدي »كفرناحــوم« بـ
»ناجــح«، وهــمـ  غالًبــاـ  منضوون في الســياق 
ة، التــي يرتكــز  نفســه لثنائيــة االتهــام والبــراء
عليهــا الفيلــم وخطابه. الشــوفينية اللبنانية 
ب أزمــاٍت جّمــة فــي الداخــل  ســبِّ

ُ
قاتلــة، فهــي ت

أفــراد  بــن  مباشــر  غيــر  بتواطــؤ  اللبنانــي، 
وإعالميــن ومثقفــن ومســؤولن سياســين 
ومؤّسســات  جمعيــات  إلــى  وأمنيــن، 
إعــادة  علــى   

ّ
يحــث نفســه  وهــذا  وبلديــات. 

املهرجانــات  فــي  االختيــار  آليــة  ســؤال  طــرح 
الدوليــة واملؤّسســات املانحــة جوائــز متفّرقة، 
الصــورة  فنــون  »أكاديميــة  أن  خصوًصــا 
بانتــر«  »بــالك  ــح 

ّ
رش

ُ
ت وعلومهــا«  املتحّركــة 

لرايــن كووغلــر، فــي 7 فئــات، وهــو منتــٍم إلــى 
سلســلة »مارفــل ـ األبطــال الخارقــن«، لكونــه 
شــخصيته  تكــون  النــوع  هــذا  مــن  فيلــم  أول 

األساسية سوداء البشرة. 

عن »أوسكار« و»كفرناحوم« والتعالي اللبناني

في »غالس« )2019(، 
يُكمل أم. نايت شاماالن 

ثالثيته المرتكزة على 
تقديم ُصور مختلفة 

لألبطال الخارقين، 
مع مسحة فلسفية 

ومشاهد ملتبسة

أخبار
◆ منذ إطالقها عام 2013، ُيقام حفل توزيع 

»مؤّسسة روبرت بوش  »جائزة الفيلم« لـ
للتعاون الدولي« في الدورة الـ69 )7 ـ 17 فبراير/ 

شباط 2019( لـ »مهرجان برلني السينمائي 
حت 10 مشاريع 

ِّ
الدولي )برليناله(«، وقد ُرش

أملانية عربية، 4 أفالم قصيرة و6 وثائقية: 
»الرؤية املزدوجة« للسوري إبراهيم رمضان، 

و»التخلي عن الشبح« لألردني زين دوراي، 
و»قلوب بال مأوى« للبناني محمد صباح، 

و»الجانب اآلخر من العدسة« للبنانية كارين 

خلف، و»أبو زعبل 1989« للمصري بسام 
مرتضى، و»الجئ في الجنة« للفلسطيني خالد 

جرار، و»هل تحبني« للبنانية النا ضاهر، 
و»فوالذ« للتونسي مهدي هميلي، و»أبي 

يشبه حسن فتحي« للمصرية سما والي، 
و»السوريون« للتونسي إسماعيل.

»مهرجان السينما  تحت الدورة الـ25 لـ
ُ
◆ افت

األوروبية« في بيروت مساء أمس الخميس، 
24 يناير/ كانون الثاني 2019، بعرض الفيلم 

الروماني »6,9 على مقياس ريختر« لنائي 
كارانفيل، الذي يروي سيرة ممثل رومانّي 

متواضع الشهرة، في األربعينيات من عمره يمّر 
في مرحلة صعبة للغاية، يشعر خاللها بعدم 

قدرته النفسية واملعنوية والعقلية على تحّملها، 
ومع هذا يواجه التحديات املفروضة عليه. فهو 

ًدا للغاية في مسرحية موسيقية، 
ّ
يؤّدي دوًرا معق

ضفي 
ُ
ويجد نفسه ُمقيًما مع زوجة كئيبة ت

ر 
ّ
 بالهموم والتوت

ً
ا مثقال

ً
على املنزل مناخ

ا إزاء هّزة أرضية 
ً
واالرتباكات، ويعيش قلق

ه غير 
ّ
ع أن تحدث في أي وقت. وكأن هذا كل

ّ
ُيتوق

ا.
ً

كاٍف له، فإنه يقع ضحية والده املخادع أيض

◆ ذكرت معلومات صحافية أن املخرج املصري 
أحمد نادر جالل اختار املمثل السوري غشان 

مسعود لتأدية دور البطولة في »ترانيم إبليس«، 
الذي ُيفترض بتصويره أن يبدأ قريًبا. وبحسب 

املعلومات نفسها، فإن مسعود وافق »مبدئًيا« 
بعد االطالع على املعالجة السينمائية، لكنه 

»ينتظر االتفاق على التفاصيل املادية«. ُيذكر 

أن فريق املمثلني يضّم أحمد السقا ومصطفى 
شعبان وخالد النبوي ومحمد دياب، وأن الفيلم 

من تأليف محمد سيد بشير.

»أفتار  ◆ يبدو أن العروض التجارية الدولية لـ
2« لجيمس كاميرون تّم تحديده في ديسمبر/ 
»أفتار 3« في ديسمبر/  كانون األول 2020، ولـ

ف 
ّ
كانو ناألول 2022. ورّدا على إشاعة توق

إنتاج الجزئني الرابع والخامس، قال كاميرون إنه 
ها في وقٍت واحد.

ّ
يعمل على األجزاء كل

اجتراح 
األصالة

شاماالن يُكمل ثالثيته

نادين لبكي: من »كاّن« إلى »أوسكار« )فيسبوك(

عام 1962، بدأ املصريون ُيثيرون مشاكل أمامي، فهم لم يرغبوا 
أبــًدا أن يصنــع آخــرون غيرهــم أفالًمــا ناطقة باللغــة العربية. ربما 
ــة مــا هــي الصعوبــات الكثيــرة التــي صادفتني 

ّ
هــم لــم يعرفــوا البت

ــن مــن عــرض فيلمــي الثانــي »الغريــب الصغيــر« فــي 
ّ
قبــل أن أتمك

الصاالت اللبنانية حينها.
جورج نصر

رغــم كل التناقضــات، يبقــى »إلى أين؟« )1957ـ  الصورة( لجورج 
نصــر فيلًمــا رائــًدا. مــع محاولتــه التحــّرر مــن الســينما املصريــة، 
ــن رغــم جهــوده مــن الخــروج مــن كليشــيهات امليلودرامــا 

ّ
لــم يتمك

و»تيمــات« ودروس األخــالق، فأنجــز فيلمــه الروائــي الطويــل هــذا 
بالطريقــة نفســها التــي اســتخدمها املصريــون قبله. مــع هذا، فإن 
ها وتتباين 

ّ
الجماليــة البصريــة والصــوت واملنــاخ العام مختلفــة كل

مع السينما العربية حينها.
جوزف فهيم

يس ْسماراغديس، الذي ُيعرض 
ّ
في كازانتزاكيس )2017(، لـيان

في »مهرجان السينما األوروبية 2019« في بيروت، يكون الكاتب 
اليونانــي نيكــوس كازانتزاكيــس املحــور األساســي للحبكة، أثناء 
بحثــه الوحــودي فــي العالم عن كيفية نشــر فكرتي املســيح وبوذا 
فــي الحيــاة الواقعيــة، وذلــك من خالل أوديســيوس الذي يصل إلى 
تلك النظرية: الحياة طريق وعر، وعلى املرء أن يسير فيها بكرامة 

وشجاعة.

موناليــزا  مهمــة  فينتشــي:  دا  ليــو  التحريــك  فيلــم  يتنــاول 
»مهرجــان  فــي  ُيعــرض  الــذي  مانفيــو،  لســيرجيو   ،)2018(
قيــم 

ُ
الســينما األوروبيــة 2019« فــي بيــروت«، حكايــة ليونــاردو امل

فــي فينشــي والــذي يعيــش بســالم، ويكافــح مــن أجــل اختراعاتــه 
املدهشــة، بمســاعدة لورنــزو ومراقبــة جيوكونــدا الســاخرة. لكن، 
عند وصول حكواتي غامض إلى املدينة يتحّدث عن كنز مخفي، 

تبدأ املغامرة. 

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

أقر جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، بعد خسارة 
فريقه بهدفن من دون رد في ذهاب ربع نهائي 

كأس ملك إسبانيا أمام أشبيلية، بأن الفريق قادر 
على تصحيح األوضاع في مباراة اإلياب. وقال 

بيكيه »كان بإمكاننا التقدم في الشوط األول 
من فرصة واضحة للبرازيلي مالكوم. ولكن في 

الشوط الثاني تقدم املنافس بهدف. ثم استفاد من 
الهجمات املرتدة وأضاف الهدف الثاني. أتمنى 

تصحيح هذا الوضع األسبوع املقبل«.

أتم فريق تشيلسي اإلنكليزي تعاقده مع املهاجم 
األرجنتيني غونزالو إيغواين على سبيل اإلعارة 

قادمًا من يوفنتوس اإليطالي. وبذلك يعود 
صاحب الـ31 عامًا للعمل تحت قيادة املدرب 

اإليطالي ماوريسيو ساري، بعد أن عمال سويًا 
في نابولي اإليطالي. وبانتقال املهاجم الدولي 

لصفوف »البلوز«، يقترب املهاجم اإلسباني ألفار 
موراتا من مغادرة تشيلسي باتجاه أتلتيكو 

مدريد اإلسباني.

أصبح املهاجم اإليطالي ماريو بالوتيلي أحدث 
صفقات فريق مارسيليا الفرنسي لألشهر الستة 

ع 
ّ
املقبلة، بعد فك ارتباطه بفريق نيس. ووق

بالوتيلي عقدًا يمتد لستة أشهر، حسبما أعلن 
مارسيليا الذي لم يكشف عن راتبه، رغم تكهن 

الصحافة بأنه يصل إلى نحو أربعة مالين يورو. 
وكشف النادي الفرنسي في تغريدة »مهاجم 

من الطراز الرفيع، ماريو بالوتيلي هداف قوي 
ويتمتع بتسديدات هائلة«.

بيكيه: سنحاول 
تصحيح الموقف 

في مباراة اإلياب

تشيلسي يعلن رسميًا 
تعاقده مع 

غونزالو إيغوايين

بالوتيلي ينتقل 
إلى مارسيليا بعقد 

مدته 6 أشهر

تعرض النجم 
البرازيلي نيمار 
دا سيلفا إلصابة 
قوية على 
مستوى الكاحل 
في مباراة 
فريقه باريس 
سان جيرمان 
ضد ستراسبورغ 
في بطولة 
كأس فرنسا. 
وفي هذا 
اإلطار تحدثت 
الصحف الرياضية 
العالمية عن أن 
إصابة البرازيلي 
نيمار دا سيلفا 
ُتهدد حضوره 
في مواجهتي 
ذهاب وإياب دور 
الـ 16 من دوري 
أبطال أوروبا ضد 
فريق مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي 
الشهر المقبل.

)Getty/نيمار قد يغيب لـ 15 مباراة )فرانك فيفي

غياب نيمار
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رياض الترك

ــابــــي«  ــنــ ــعــ ــتـــخـــب »الــ ــنـ ــــوض مـ ــخـ ــ يـ
ــتـــظـــرة ضــد  ــنـ مــــواجــــهــــة قــــويــــة ومـ
منتخب كوريا الجنوبية من أجل 
متابعة رحلته امُلميزة في بطولة كأس آسيا 
2019، والــهــدف الــوصــول إلــى املربع الذهبي 
ألول مـــرة فــي تــاريــخ مــشــاركــتــه فــي البطولة 
أمــام  تــكــون سهلة  لــن  اآلســيــويــة. لكن املهمة 
ــج بــالــنــجــوم  ــ ــدجـ ــ ــــوري امُلـ ــكـ ــ »الــــشــــمــــشــــون« الـ

وخصوصًا الالعب سونغ هيو مني.
ــي املـــقـــابـــل تــشــهــد املــــواجــــهــــة الـــثـــانـــيـــة مــن  فــ
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــعــركــة كــرويــة منتظرة 
بـــني مــنــتــخــبــي أســـتـــرالـــيـــا وصـــاحـــب األرض 
لــن  ــي. األول  ــ ــاراتــ ــ اإلمــ املــنــتــخــب  والـــضـــيـــافـــة 
يتنازل بسهولة عن لقبه الذي حققه في عام 
2015، أما الثاني فيريد رفع اللقب على أرضه 

وبني جماهيره في النهاية.
القطرية والكورية، حيُث  املواجهة  بدايًة من 
ســـُيـــحـــاول مــنــتــخــب »األدعـــــــم« تــخــطــي عقبة 

قطر وحلم 
المربع الذهبي

2829

واحد من أصعب املنتخبات اآلسيوية وبلوغ 
النهائي ألول مــرة فــي تاريخه  الـــدور نصف 
الـــكـــروي. ويــبــدو أن املــنــتــخــب الــقــطــري ُيــقــدم 
عــروضــًا كــرويــة قــويــة فــي كــأس آســيــا 2019، 
الــعــراق  أمـــام  املــبــاراة السابقة  خصوصًا فــي 
عندما أبهر الجميع بأدائه الصلب واملتوازن 
مستقبل  سيكونون  شباب  العبني  وبقيادة 
الكرة القطرية في البطوالت القارية والعاملية 
الـــقـــادمـــة. وواجـــــه املــنــتــخــب الــقــطــري نــظــيــره 
الجنوبي في عشر مباريات سابقًا،  الكوري 
تــفــوق »األدعـــــــم« فـــي ثــــالث مـــبـــاريـــات مــقــابــل 
خــمــســة انـــتـــصـــارات »لــلــشــمــشــون« وتـــعـــادل 
املــنــتــخــبــان فـــي مـــبـــاراتـــني. وتـــواجـــهـــت قطر 
ــا الــجــنــوبــيــة ثــــالث مــــرات فـــي بــطــولــة  وكـــوريـ
كــأس آســيــا، تفوقت كــوريــا فــي مــبــاراتــني في 
قطر  1980 و1988، في حني حققت  نسختي 

فوزًا وحيدًا في نسخة عام 1984.

اإلمارات وفرصة المربع الذهبي
ــاراتــــي نحو  لـــن تــكــون رحــلــة املــنــتــخــب اإلمــ

الدور نصف النهائي سهلة بسبب مواجهة 
منتخب أستراليا القوي وحامل لقب نسخة 
عام 2015. ورغم وصول اإلمارات إلى الدور 
ربع النهائي في هذه البطولة إال أنه لم ُيقدم 
املرشحني  أحـــد  يجعله  الـــذي  الــقــوي  األداء 
ــيــــوي، فــهــو تخطى  لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب اآلســ
خــصــومــه وصــــواًل إلـــى الــــدور ربـــع النهائي 
بــصــعــوبــة كــبــيــرة وخــصــوصــًا فـــي املـــبـــاراة 
التي  قيرغيزستان  منتخب  أمـــام  الــســابــقــة 
انتهت بفوزه )3 – 2( بعد خوض األشواط 

اإلضافية. 
فـــي املـــقـــابـــل ال يـــبـــدو املــنــتــخــب األســـتـــرالـــي 

أفضل حاال من اإلمارات وليس ذاك املنتخب 
ُتــــوج بــلــقــب عــــام 2015. فهو  الــــذي  امُلـــرعـــب 
ــواًل إلــــى هــذا  ــ أيـــضـــًا تــخــطــى خــصــومــه وصــ
ــــدور بــصــعــوبــة كــبــيــرة ودون تــقــديــم أداء  الـ
املرشحة  املنتخبات  وُمميز عن سائر  قوي 

لنيل اللقب.
اإلمـــاراتـــي واألســتــرالــي  للمنتخبني  وســبــق 
مــبــاريــات، حقق   5 فــي  تاريخيًا  تواجها  أن 
ــتــــصــــارات  ــة انــ ــالثــ ــــي ثــ ــرالـ ــ ــتـ ــ املـــنـــتـــخـــب األسـ
ــــت فــشــل  مـــقـــابـــل تـــعـــادلـــني بــيــنــهــمــا، فــــي وقـ
املنتخب اإلماراتي في تحقيق أي فوز ضد 
املنتخبان في  الــتــقــى  أن  أســتــرالــيــا. وســبــق 
بطولة كأس آسيا مرة واحدة، وكان ذلك في 
تفوق  عندما   ،2015 عــام  السابقة  النسخة 

»الكونغوروس« بهدفني نظيفني.
ــقــــطــــري  ــنــــتــــخــــبــــني الــ وفــــــــي حــــــــال خــــــــــروج املــ
واإلمــاراتــي مــن هــذا الـــدور، فــإن الـــدور نصف 
النهائي لن يشهد تواجد أي منتخب عربي 
ألول مرة منذ النسخة السابقة، عندما تواجد 
منتخبا اإلمارات والعراق في املربع الذهبي.

قطر تسعى
للتواجد في المربع 

الذهبي ألول مرة

)Getty/(منتخب كوريا الجنوبية يُنافس على اللقب )ويوهاو ووGetty/(اإلمارات لتجنب الخروج )خالد دسوقيGetty/أستراليا من أجل نصف نهائي جديد )روبيرت سينافوني

)Getty/(شهد الدور األول أخطاء تحكيمية كثيرة )جويم بوليكسGetty/التركيز على حاالت ركالت الجزاء )خالد دسوقي

)Getty/عنصر شاب ُمتميز يقود »األدعم« )كوجي واتانابي

رياضة
بطولة كأس آسيا 2019

آسيا  كـــأس  فــي  »الــفــيــديــو«  تقنية  ستعتمد 
2019  انطالقًا من الدور ربع النهائي. وأشار 
االتحاد اآلسيوي إلى أن التقنية ستستخدم 
في سبع مباريات على أربعة مالعب. ويمكن 
استخدام التقنية في أربع حاالت مؤثرة: بعد 
هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند 
رفع بطاقة حمراء مباشرة أو في حال وقوع 
خطأ بالنسبة الــى هوية العــب تم إنـــذاره أو 
طـــــرده. وذكــــر االتـــحـــاد اآلســـيـــوي أنــــه أجـــرى 
»تجارب جدية على التقنية في مباريات دور 
تنظيم سلسلة شاملة  إلـــى  بــاإلضــافــة  ـــ16  الــ
ــارات  ــ ــ ــــى اإلمـ ــت إلـ ــيــ ــل«. وُدعــ ــمـ ــعـ مــــن ورش الـ
ــيـــات الـــتـــحـــكـــيـــمـــيـــة لــضــمــان  أبــــــــرز الـــشـــخـــصـ
تطبيق أعلى املعايير في التقنية مثل املدير 

الــتــقــنــي فـــي مــجــلــس االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
أليري، رئيس لجنة  البريطاني ديفيد  القدم 
التحكيم في االتحاد الدولي )فيفا( اإليطالي 
ماسيمو  والسويسري  كولينا  بيارلويجي 

بوساكا مسؤول الحكام في فيفا.
وقال أليري الذي أمضى 12 يومًا في اإلمارات 
للعمل مع حكام التقنية »ال شك بأن نظام في 
إيه آر هو مستقبل كرة القدم. يمكننا مالحظة 
أثره اإليجابي في مختلف أنحاء العالم وكان 
قـــرارا صائبا مــن االتــحــاد اآلســيــوي اعتماد 
النهائي لضمان عمل  ربــع  ا من  بــدًء التقنية 
ــتــــدريــــب الــجــيــد  كــــل عـــنـــاصـــرهـــا املـــعـــقـــدة والــ

للحكام«. 
وأردف الــحــكــم الــــذي أشــــرف عــلــى نــحــو 200 

ــاراة فـــي الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي »الــفــلــســفــة  ــبــ مــ
الــكــامــنــة وراء هـــذا الــنــظــام هــي َتـــَدخـــل أدنــى 
كل  على  تؤثر  ال  التقنية  واستفادة قصوى. 
قـــرار بــل تــســاعــد الــحــكــم عــنــدمــا يــكــون هناك 
خطأ واضح أو عدم رؤية شيء خطير ساهم 

في تغيير مجرى املباراة«. 
وتــــم اعـــتـــمـــاد هــــذه الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــعــرضــت 
النـــتـــقـــادات فـــي بـــــادئ األمـــــر بــســبــب تــأخــيــر 
اللعب، في مونديال روسيا الصيف املاضي، 
باإلضافة إلى بطوالت أوروبية محلية كبرى 
على غرار أملانيا وإسبانيا إيطاليا وفرنسا. 
وســيــتــم اعــتــمــادهــا فـــي الــنــســخــة املــقــبــلــة من 
دوري أبـــطـــال أوروبـــــا وكــــأس أوروبـــــا 2020 

للمنتخبات.

تقنية 
»الفيديو« 
ستكون 
فيصًال في 
المباريات 
)Getty(

)Getty/التقنية ستتدخل في الحاالت القصوى )أونيك بيتيرسون

الفيديو ربع نهائي كأس آسيا يُدشن تقنية 

التغطية

آسيا أونالين
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نــال الالعب كو جا شيول لقب أفضل العــب في نسخة كــأس آسيا 2011، 
أهــداف متفوقًا على  الهدافني برصيد خمسة  وذلــك بعد أن تصدر قائمة 
البحريني إسماعيل عبد اللطيف آنذاك. ورغم عدم تتويج منتخب كوريا 
الجنوبية بلقب كأس آسيا في تلك النسخة، إال أن شيول قدم بطولة رائعة 
وبــلــغ الــــدور نــصــف الــنــهــائــي رفــقــة منتخب بـــالده عــنــدمــا واجـــه املنتخب 
الترجيح ملصلحة  املباراة بركالت  - 2( وانتهت  الياباني وتعادل معه )2 
منتخب »الساموراي«. وُيعتبر كو جا شيول من أبرز نجوم منتخب كوريا 
الجنوبية في بطولة كــأس آسيا 2019، وهــو الــذي خــاض معه 75 مباراة 

وسجل 19 هدفًا.
وُيعتبر شيول من أبرز املحترفني الكوريني في الكرة األوروبية، إذ يلعب 
شيول مع فريق أوغسبورغ منذ عام 2015، حيُث لعب 92 مباراة وسجل 
فيها 14 هدفًا. كما ولعب مع فريق ماينز 39 مباراة وسجل ستة أهداف. 

في وقت مّثل فريق فولسفسبورغ في 32 مباراة بني أعوام 2011 و2014.

نجم اليوم

على هامش الحدث

كو جا شيول

الُمعز علي لم يتوقع تسجيل سبعة أهداف
تحدث املهاجم القطري هداف بطولة كأس آسيا 
املــعــز علي لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس« قبل مواجهة 
مــنــتــخــب بــــاده لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة »كــنــت أتــوقــع 
ــذه الــبــطــولــة لــكــن لــيــس سبعة  الــتــســجــيــل فـــي هــ
ــد أهـــدافـــي فــي هـــذه الــبــطــولــة تحطيم  أهـــــداف. أحـ
الرقم القياسي لعلي دائي. حققه في عام 1996 
ُيــذكــر أن الثنائي  الــعــام 1996«.  وأنـــا مــولــود فــي 
ــرم عــفــيــف مـــن نـــجـــوم الــبــطــولــة،  ــ املـــعـــز عــلــي وأكــ
األول لتسجيله سبعة أهــداف واقترابه من الرقم 
القياسي لإليراني علي دائي )8(، والثاني املعار من فياريال اإلسباني إلى السد لتمريره 

أربع كرات حاسمة حتى اآلن.

نجم كوريا الجنوبية: يمكنني استرجاع طاقتي
القطري  املنتخب  مواجهة  قبل  مني  هيونغ  ســون  الجنوبية  كوريا  منتخب  نجم  تحدث 
في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا: »املوضوع نفسي. إذا اعتقدت بأنك مرهق 
تصبح مرهقًا، في ثاثة أيام يمكنني استرجاع طاقتي«. وتابع الاعب الذي ساهم بفوز 
أملانيا في مونديال روسيا األخير حيث ودعــت كوريا من دور املجموعات  بــاده على 
»األمر مماثل عندما ألعب في توتنهام. علي أن أسترجع طاقتي بسرعة«. وقبل وصوله 
إلى اإلمارات، خاض سون 12 مباراة في أكثر من شهر، ما دفع مدربه البرتغالي باولو 
بينتو إلى التخوف من إصابته على غرار العب وسط نيوكاسل يونايتد كي سونغ-يونغ.

بينتو: إصابة كي خسارة كبيرة
قال مدرب منتخب كوريا الجنوبية باولو بينتو 
عن إصابة كي سونغ يونغ »خسارة كبرى. هو 
خصوصًا  التشكيلة«،  فــي  الاعبني  أفــضــل  مــن 
أن املــنــتــخــب يــبــحــث عـــن لــقــب ثــالــث بــعــد 1956 
ــان عــــدد املـــشـــاركـــني صــغــيــرا  و1960 عــنــدمــا كــ
جــدًا. وأقــر بينتو أن اإلصــابــات قلصت خياراته 
الهجومية حيث فشل في اختراق دفاع الخصوم 
على غــرار ما حصل مع البحرين »علينا إيجاد 
الحلول )الهجومية(«. كما أسف املدرب »لألخطاء 
السهلة وخسارة الكرة دون ضغط من الخصم«. ولعب سون البالغ 26 عاما 209 دقائق 
الكوري  واالتــحــاد  توتنهام  اتفاق بني  أول جولتني بحسب  بعد غيابه عن  في مباراتني 
العسكرية.  الخدمة  الجنوبي، إذ شارك في دورة األلعاب اآلسيوية األخيرة إلعفائه من 
وعن تعرضه لتعنيف املدافعني قال سون »كا لم أكن مستهدفًا. لكن أحيانًا من الصعب 

مواجهة فريق يدافع بعشرة العبني«.

نائب رئيس االتحاد العراقي: سنتخذ القرار المناسب 
بشأن كاتانيتش

أكد النائب الثاني لرئيس االتحاد العراقي لكرة القدم علي جبار، أن ضعف اللياقة البدنية 
لـ«أسود الرافدين«، وراء الخروج املبكر من نهائيات آسيا 2019، بعد الخسارة أمام قطر 
فــي حديثه  الستة عشر. وقــال جبار  مــبــاريــات دور  الــثــاثــاء ضمن  يــوم  بهدف نظيف 
قيادة  في  التصرف  يحسن  لم  كاتانيتش  بقيادة  التدريبي  »الجهاز  الجديد«:  لـ«العربي 
مباراة قطر خال الدقائق األخيرة، ألنه كان يفترض بهم تعزيز خط الهجوم وإشراك 
العبني مهاجمني«. وأشار: »كان يفترض باملدرب أن يزّج في مباراتنا أمام منتخب قطر 
أكثر من  أن هناك في دكــة االحتياط  إلــى جانب مهند علي، ونحن نعلم  ثانيًا  مهاجمًا 
العب، يمكنه النهوض بهذه املهمة كعاء عباس وأيمن حسني ومحمد داود، الذي كان 

مؤثرًا في كل الدقائق التي خاضها كاعب بديل«.



مجدي طايل

كــل يــوم تـــزداد أحـــام الجماهير 
املصرية والقطرية بشكل خاص، 
عام  بشكل  العربية،  والجماهير 
إلى  العالم  أن تتحول لعبة اإلســكــواش في 
لــعــبــة أوملــبــيــة تــدخــل عــالــم دورات األلــعــاب 
األوملبية، أما في تحويل السطوة العاملية 
إلــــى إنــــجــــازات أوملــبــيــة وإحــــــراز مــيــدالــيــات 
ــة فـــي الــســنــوات  ذهــبــيــة وفــضــيــة وبـــرونـــزيـ

املقبلة.
وال تأتي األحام فرادى، بل أحام رصدها 
الواقع الجميل في عام 2018 الذي أصبحت 
معه لعبة اإلسكواش »لعبة جماهيرية« من 
الطراز األول، بعدما بات للعرب فيها كلمة 

اإلسكواش العربي

قطر  من  الالعبون  يدونها  التي  الرائعة  اإلنجازات  ظل  في  العربي  اإلسكواش  رياضة   تتوهج 
إمكانية  يترقب  والكل  الدولية،  المحافل  في  عاليا  اللعبة  شعار  رفعوا  الذين  تحديدا،   ومصر 
الميداليات  لحصد  كبيرا  مصدرا  اللعبة  تصبح  حتى  رسمي  بشكل  األولمبية  للرياضات   االنضمام 
إنجازات  صنعوا  ُكثر  أبطال  وجود  مع  خصوصًا  العالمية  المنافسات  في  للعرب  بالنسبة   الذهبية 

كبيرة في السنوات األخيرة

3031
رياضة

تقرير

التي  عليا شبه كاملة، خاصة مصر وقطر 
تـــعـــول عــلــى مـــشـــروع املــســتــقــبــل وخــريــجــي 
أكاديمية أسباير وسط آمال بتحولها إلى 

لعبة أوملبية قريبا.
وتعيش قطر طفرة كبيرة في اللعبة حاليا 
ــداث الـــكـــبـــرى، مثل  ــ ــ ــواء فـــي تــنــظــيــم األحـ ــ سـ

بــطــولــة قــطــر كــاســيــك الـــتـــي أصــبــحــت من 
املقامة على صعيد بطوالت  البطوالت  أهم 
فــــردي الــــرجــــال، ويـــشـــارك فــيــهــا املــصــنــفــون 
مــن األول إلـــى 30 عــاملــيــا، أو تــقــديــم وجــوه 
جــديــدة عــلــى الــســاحــة فــي األشــهــر األخــيــرة 
فرضوا أنفسهم نجوما يتصدرهم عبد الله 
التميمي صاحب أفضل اإلنجازات القطرية 
في العام املنقضي، والتي تصدرها نجاحه 
فـــي الـــوصـــول إلــــى قــائــمــة أفـــضـــل 30 العــبــا 
مصنفا في العالم، عندما ارتقى للمركز 28 
قليلة في سابقة تعد فريدة من  قبل أشهر 

نوعها.
ــازا تـــاريـــخـــيـــا بــالــحــصــول  ــ ــــجـ كـــمـــا حـــقـــق إنـ
عــلــى لــقــب بــطــل بــطــولــة مــالــيــزيــا املــفــتــوحــة 
لـــإســـكـــواش الــتــي جــــرت فـــي يــولــيــو/تــمــوز 
املــاضــي، وحــقــق فيها الــفــوز عــلــى يــيــب زي 
فانغ بطل هونغ كونغ في نهائي استغرق 
رقم  املصنف  على  وقتها  ليفوز  دقيقة،   52
20 عامليا، ويحقق إنجازا غير مسبوق، لعب 
في ما بعد دور البطولة في نجاحه اقتحام 
ــاد  قــائــمــة أفـــضـــل 30 العـــبـــا فـــي الـــعـــالـــم، وقـ
للمنافسة  الــقــطــري  ــكــــواش  اإلســ الــتــمــيــمــي 
على لقب بطل فرق دورة األلعاب اآلسيوية 
املاضية، وهو ينال برنامجا إعداديا كبيرا 
أما في وصوله إلى قائمة العشرة األوائل 
عــاملــيــا فـــي نــهــايــة عــــام 2019، خــاصــة بعد 
تحسن ترتيبه العاملي ووصوله إلى املركز 
28 عــاملــيــا، وإمــكــانــيــة وصـــولـــه إلــــى قــائــمــة 
الــعــشــرة األوائـــــل حـــال مــواصــلــتــه املــســتــوى 
الــجــيــد وحــصــد الــبــطــوالت أو بــلــوغ الـــدور 
نصف النهائي على األقل، وهو نواة تطوير 

لعبة اإلسكواش في قطر.
القطري فقط على عبد  التفوق  وال يتوقف 
الله التميمي كحالة فردية، وهناك العبون 
ــن جــــانــــب الــلــجــنــة  ــ يــــجــــري تـــحـــضـــيـــرهـــم مـ
األوملبية واتحاد اإلسكواش للدفع بهم في 
الثنائي  قائمة املنافسة على األلقاب وهما 
عــبــد الــرحــمــن املــالــكــي وســيــد إزالن، الــلــذان 
الفترة  فــي  الــقــوي  واإلعــــداد  للدعم  خضعا 
ــم الــــدفــــع بــهــمــا فــــي بـــطـــوالت  ــ ــرة، وتـ ــ ــيـ ــ األخـ
ــا قــطــر كــاســيــك، إلكــســابــهــمــا  كــبــرى أبـــرزهـ
الــخــبــرات أمــا فــي االنــضــمــام إلــى التميمي 
في التصنيف العاملي ضمن املراكز األولى.

وتمثل لعبة اإلسكواش في مصر »النموذج 
الحي للعاملية« في إدارة امللفات الرياضية، 
الثالثة  األلــفــيــة  فــي  الــوحــيــدة  اللعبة  وهـــي 
الــتــي جــرى الــرهــان فيها عــلــى بــنــاء أجــيــال 
صــغــيــرة الــســن وصــنــاعــة قــاعــدة كــبــيــرة من 
األهلي  الــكــبــرى مثل  األنــديــة  فــي  الناشئني 
ســواء  السكندري،  وسموحة  دجلة  ووادي 
كـــانـــت ريـــاضـــيـــة أو اجــتــمــاعــيــة الســتــغــال 
ــاء الـــطـــبـــقـــة  ــ ــنــ ــ ــــب أبــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــــمــــارســــتــــهــــا مــ
لها  وانضم  مصر،  في  األعلى  االقتصادية 
في  الوسطى  الطبقة  أبــنــاء  مــن  كبير  قطاع 

السنوات األخيرة.
وعند قراءة جدول التصنيف العاملي لفردي 
على  حقيقية  مصرية  هيمنة  نجد  الــرجــال 

مصر وقطر تنتظران 
دخول اللعبة لألولمبياد 

لحصد الذهب

باريس سان جيرمان يلحق بركب المتأهلين
حجز بــاريــس ســان جــيــرمــان مقعده فــي دور 
الــــ16 مــن كــأس فرنسا بعد فــوزه على ضيفه 
ستراسبورغ بثنائية نظيفة على ملعب )حديقة 
الــــــ32. سجل  ــراء( ضــمــن مــواجــهــات دور  ــ األمــ
الــفــريــق الــبــاريــســي هــدفــا فــي كــل شـــوط، حيث 
افتتح املهاجم األوروغواياني إدينسون كافاني 
أصحاب  وانتظر  الثالثة.  الدقيقة  منذ  التهديف 
األرض حتى قبل النهاية بعشر دقائق من أجل 
حــســم األمـــور تــمــامــا بــهــدف ثـــان حــمــل النكهة 
األرجنتيني  النجم  طريق  عــن  أيضا  الالتينية 
أنــخــيــل دي مــاريــا. شــهــد الــلــقــاء خـــروج النجم 
الدقيقة 62 بعد  البرازيلي نيمار دا سيلفا في 
أن اشــتــكــى مـــن آالم فـــي وجــــه الـــقـــدم الــيــمــنــى، 
ودخل بداًل منه موسى ديابي. وبهذا االنتصار 

ينضم فريق األملاني توماس توخيل للمتأهلني إلى الدور ثمن النهائي.

ركالت الترجيح تقفز بسبورتينغ لشبونة
إلى نهائي الكأس

بعد  البرتغالي  الــــدوري  كــأس  نهائي  إلــى  بــورتــو  بغريمه  لشبونة  سبورتينغ  لحق 
في نصف  اللقاء  نهاية  بعد   )4-3( الترجيح  بركالت  براغا  على سبورتينغ  فــاز  أن 
العاصمي  للفريق  فــرصــة  أي  األرض  أصــحــاب  يمهل  لــم   .)1-1( بالتعادل  النهائي 
اللتقاط األنفاس وتقدموا بهدف مبكر بعد 3 دقائق بتوقيع املهاجم البرازيلي دييغو 
سوزا، إال أن املدافع األوروغواياني سيباستيان كواتيس أعاد املباراة لنقطة الصفر 
الشباك،  الفريقان في هز  الثاني، فشل  الشوط  الدقيقة 37. وفي  التعادل في  بهدف 
ليتم اللجوء لركالت الترجيح التي ابتسمت لسبورتينغ بنتيجة )4-3(. وبهذا الفوز 
يواصل سبورتينغ حملة الدفاع عن لقبه في البطولة، ليضرب موعدًا ناريا مع بورتو 

في النهائي.

الدنمارك تحسم الدربي اإلسكندنافي أمام السويد
اكتملت أضالع املربع الذهبي من النسخة الـ26 
والدنمارك،  أملانيا  في  اليد،  لكرة  العالم  لبطولة 
بــتــأهــل كـــل مـــن املــنــتــخــبــني صــاحــبــي األرض 
ــلــقــب فـــي آخــر  ــفــرنــســا، حــامــلــة ال بـــاإلضـــافـــة ل
الدنمارك، صاحبة  نسختني، والنرويج. وأكدت 
لــقــبــهــا املــونــديــالــي  ــتـــي تــبــحــث عـــن  األرض والـ
وبالعالمة  املجموعة  بــصــدارة  جدارتها  األول، 
ــر فــــوزهــــا عــلــى  ــ ــقـــاط إثـ الـــكـــامـــلـــة بـــرصـــيـــد 8 نـ
انتصار  وساهم  السويد.  ثم  ثم مصر،  املجر، 
»الــدربــي«  فــي  السويد  على جارتها  الــدنــمــارك 
اإلسكندنافي بنتيجة )30-26( في منح بطاقة 
التأهل الثانية عن املجموعة للنرويج التي فازت 
النتائج،  وبــهــذه   .)26-35( بنتيجة  املــجــر  على 
للبطولة،  الــنــهــائــي  نــصــف  الـــدور  يتضح شــكــل 
حيث ستضرب الدنمارك موعدا مع فرنسا، في تكرار لسيناريو نهائي نسخة 2011 
في السويد والذي شهد فوزًا مثيرًا لفرنسا بنتيجة )37-35(، بينما ستلتقي أملانيا 

مع النرويج في املباراة األخرى.

دومينيك تيم يغيب عن النمسا أمام تشيلي 
في كأس ديفيز

التصفيات  خــالل  النمسا  فريق  عن  عامليا،  الثامن  املصنف  تيم،  دومينيك  سيغيب 
وأعــلــن  مــشــاكــل صــحــيــة.  أمـــام تشيلي بسبب  للتنس  ديــفــيــز  كـــأس  لبطولة  املــؤهــلــة 
ــدرب الــالعــب الــنــمــســاوي، غــونــتــر بــريــســنــيــك، أنـــه تــأكــد غــيــاب الــالعــب عــن الفريق  مـ
 النمساوي الذي سيلعب أمام تشيلي يومي ا و2 فبراير/شباط املقبل، بعد استشارة 
قــرارًا بعدم مشاركة دومينيك  »اتخذنا  املــدرب في تصريحاته  الطبي. وقال  الجهاز 

أمام تشيلي«.
وتم إبالغ قائد الفريق في البطولة، ستيفان كوبيك، باألمر. من جانبها، أشارت شبكة 
األسبوع  التدريبات خــالل  تيم سيغيب عن  أن  إلــى  الحكومية  اإلعالمية  إف(  آر  )أو 
الجاري، وسيعود بدءًا من األسبوع املقبل. ومن املنتظر أن يكون صاحب الـ25 عاما 
فبراير/  11 في  تنطلق  التي  املفتوحة  آيــرس  بوينوس  بطولة  في  للمشاركة  جاهزًا 
أليكسي بوبيرين في  أمــام األسترالي  انسحب من مباراته  تيم  املقبل. وكــان  شباط 
)الغراند  الكبرى  األربع  البطوالت  باكورة  املفتوحة،  الثاني من بطولة أستراليا  الدور 

سالم(، األسبوع املاضي بسبب مشاكل بدنية.

و2007/2006. بعدها انتقل إلى نادي بولتون اإلنكليزي في 
الــنــادي  هزيمة  فــي  كبديل  مــرة  ألول  فبراير 2007، ظهر   9
انتقل  ثــم  يونايتد،  أمــام شيفيلد  اإلنكليزي  االتــحــاد  بكأس 
بعدها لصفوف تورينو اإليطالي، بنظام اإلعارة ملوسم واحد، 
أول ظهور له جاء في 24 سبتمبر 2008، في أبريل 2009، 
ضمه تورينو من بولتون مقابل مليوني يورو، وفي املوسم 
الذي يليه انتقل إلى بارما، ثم وقع مع نابولي مقابل 9 ماليني 
يورو، وقدم الالعب مستويات مميزة حيث ظهر ست مرات 
في دوري أبطال أوروبـــا، وفــي موسمه األول خــاض الالعب 
الــدوري اإليطالي، وسجل ثالثة أهــداف وقدم  28 مباراة في 
أربـــع تــمــريــرات حــاســمــة.  فــي 1 سبتمبر 2014، وقــع عقًدا 
التركي، وفي 30  مدته ثالث سنوات مع فريق غلطة ســراي 
الـــدوري اإليطالي مــن بــوابــة جنوة  أغسطس 2015 عــاد إلــى 
على سبيل اإلعارة من غلطة سراي الذي عاد إليه في 1 يوليو 

2016، لعب معه مواجهة واحدة ضد مانشستر يونايتد في 
إلــى إيطاليا مرة  مباراة وديــة، في 17 أغسطس 2016، عــاد 
أخرى من بوابة بولونيا، في 9 ديسمبر/كانون األول 2016 
الــالعــب على  األمــيــركــي ضــم  إمباكت  نــادي مونتريال  أعلن 
سبيل اإلعــارة، وفي 19 كانون الثاني/يناير 2018، لعب في 
على  إمباكت.  ملونتريال  بعدها  عــاد  فيما  بولونيا،  صفوف 
املستوى الــدولــي، خــاض الــالعــب أول مــبــاراة لــه مــع املنتخب 
السويسري فــي مــبــاراة وديــة ضــد اسكتلندا، وكــان عضوا 
في املنتخب السويسري بكأس العالم 2006، في 6 سبتمبر 
2013، سجل أول هــدف دولــي له من ركلة جــزاء في مباراة 
الــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم ضــد أيــســلــنــدا، وتـــواجـــد فــي تشكيلة 
العالم 2014، وسجل هدفا  السويسري  في كأس  املنتخب 
بمرمى فرنسا، وأحرز هدفه الدولي الثالث ضد سان مارينو 

وتم ضمه إلى منتخب سويسرا في كأس العالم 2018.

أيوب الحديثي

العــب كــرة قــدم سويسري ذو أصــول مقدونية، ولــد فــي 12 
الــرابــعــة هاجر  فــي ســن  تيتوفو بمقدونيا،  فــي  أبــريــل 1986 
هــو وأســرتــه إلــى ســويــســرا، وبــعــدهــا بخمس ســنــوات انضم 
إلى فريق أورلكني زيــورخ ملدة عام واحــد، قبل أن ينتقل إلى 
الرابعة عشرة، ثم مثل بعدها فريق  أونترستاريس في سن 
إلى فريق  ينتقل  أن  الثالثة، قبل  بالدرجة  أف يوفنتوس  واي 
زيورخ في عام 2001.  في أول موسم له، شارك في 30 مباراة 
الــنــادي، وسجل هدفني، في موسم 2005/2004، ساعد  مع 
النادي على الفوز بلقب كأس سويسرا، فرض الالعب نفسه، 
فــي موسم 2006/2005 وهو  القيادة  يــرتــدي شــارة  أن  قبل 
كان في التاسعة عشرة من عمره، قاد فريقه إلى املجد، بعد 
أن فاز زيورخ بالدوري السويسري املمتاز في 2006/2005 

بليريم دزيمايـلي

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
سويسري قدم 

أفضل مستوياته 
رفقة فريق 

نابولي اإليطالي، 
قبل أن يمثل 

العديد من األندية 
األوروبية كغلطة 

سراي التركي

)Getty/عبد اهلل التميمي صاحب أفضل اإلنجازات القطرية في اإلسكواش )ييفان دينغ

حامل لقب الدوري اإلسبان

لكن في  لإلسكواش عام 1976،  أول بطولة عالم  انطلقت فعاليات 
األول  اللقب  يحرز  أن  المصري عمرو شبانة  النجم  استطاع  عام 2003 
األبطال  ظهر  األربعينيات  ففي  قبلها،  المصريون  وظهر  لمصر. 
أمين  وإبراهيم  الكريم  عبد  محمود  رأسهم  وعلى  المصريون 
منها  جديدة  أسماء  ظهرت  السبعينيات  وفي  شفيق.   وتوفيق 
محمد عسران، كما تألق جالل عالم ومجدي سعد وكريم درويش 
الشوربجي  ومحمد  عاشور  ورامــي  الهندي  ووائــل  شبانة  وعمرو 

ونور الشربيني ورنيم الوليلي.

تاريخ مصري عريق

وجه رياضي

لعبة اإلسكواش عامليا، ويتصدر القمة اآلن 
الـــذي استعاد  الــشــوربــجــي  املــصــري محمد 
الــــصــــدارة بــعــد صــــراع عــنــيــف مـــع املــصــنــف 
الــثــانــي عــاملــيــا، وهـــو زمــيــلــه املــصــري أيضا 
علي فرج، وكاهما ال يزال أمامه ما ال يقل 

عن 5 سنوات في اللعبة.
الـــفـــقـــري لتصنيف  الـــعـــمـــود  وتــمــثــل مــصــر 
فـــــردي الــــرجــــال، فــهــي تــمــلــك 4 العـــبـــني بني 
تــرتــيــب أفــضــل 7 العــبــني فـــي الـــعـــالـــم، وهــم 
األول عامليا ويليه علي  الشوربجي  محمد 
فرج ثانيا ثم يحل طــارق مؤمن في املرتبة 
الثالثة وكريم عبد الجواد الصاعد بسرعة 
الصاروخ في املركز الخامس عامليا، والذي 
التصنيف  في  متقدما  املاضي  العام  أنهى 
على الثنائي ميغيل رودريغيز وبول كول، 
للشوربجي  املستقبل  في  شرسا  ومنافسا 
وعلي فرج وسايمون روسنر الثاثي األول 

في ترتيب فردي رجال اإلسكواش عامليا.
وال يختلف الوضع كثيرا عند قراءة خريطة 
التصنيف الدولي لفردي السيدات، رغم أنها 
»منافسات  في  نظيرتها  عن  ببطء  تقدمت 
الفترة األخيرة  الــرجــال«، وقدمت مصر في 

العديد من النجمات الامعات.
لفردي  العاملي  التصنيف  حاليا  ويتصدر 
السيدات، نجمة مصرية توجت في السابق 
بــطــلــة لــلــعــالــم وهـــي رمـــز مــن رمــــوز اللعبة، 
وهــــــي رنــــيــــم الـــولـــيـــلـــي الــــتــــي نـــجـــحـــت فــي 
استعادة عرش اإلسكواش النسائي العاملي 
مـــع مــطــلــع يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــجــاري 
وتـــصـــدرت جــــدول الــتــرتــيــب الــعــام متفوقة 
نـــور الشربيني  املــصــريــة  عــلــى مــواطــنــتــهــا 
بــطــلــة الــعــالــم الــســابــقــة، والــتــي حــــازت على 
في  األسابيع  من  قياسي  لرقم  األول  املركز 
الــقــمــة  تــفــقــد  أن  قــبــل   2018-2017 الــعــامــني 
لصالح مواطنتها رنيم الوليلي في الفترة 
لعام  األخيرة  األسابيع  وتحديدا  األخــيــرة، 

.2018
ــتـــوقـــف عــمــلــيــة تـــطـــويـــر اإلســــكــــواش  وال تـ
النسائي في مصر عند حد هذا الجيل من 
الــثــاث، وهــنــاك نجمتان يجري  الــنــجــمــات 
ــــور  ــم ونـ ــيــ تـــجـــهـــيـــزهـــمـــا لـــخـــافـــة عــــــرش رنــ
الشربيني ونور الطيب في السنوات املقبلة، 
للناشئني  الــعــالــم  بطلة  الــعــربــي  روان  مــثــل 
وابــنــة الـــ 18 عــامــا الــتــي نجحت فــي دخــول 
قائمة أفضل 50 العبة في العالم رغم صغر 
سنها، وكذلك جنا شيحة بطلة مصر ابنة 
برونزية بطولة  الـ 16 عاما والحائزة على 

بريطانيا املفتوحة.
العاملية  املــرتــبــة  هـــذه  إلـــى  اللعبة  ووصــلــت 
الــعــاملــي، بسبب حزم  التصنيف  واحــتــكــرت 
املصري  الاعب  وإقبال  وجديتهم  املدربني 
إلــى 6 ساعات   4 التدريب من  الصغيرعلى 
في معظم األيام، إضافة إلى اإلقبال الشديد 
عــلــى الــلــعــبــة مـــن قــبــل أولـــيـــاء األمــــــور، مما 
التجربة  إلى تجارة وكذلك تطبيق  حولها 
اإلنكليزية واألسترالية والدمج بني النجوم 

والناشئني في املباريات والتدريبات.

من  البرتغالية  األوسمة  ســوزا، سحب  دي  ريبيلو  مارسيلو  البرتغالي  الرئيس  يــدرس 
النهائي  الــقــرار  فــي حــال إصـــدار  يوفنتوس،  فــريــق  النجم كريستيانو رونــالــدو، العــب 
البرتغالية  األنباء  وكالة  كشفت  حيث  الضريبي،  بالتهرب  بإدانته  اإلسبانية  للسلطات 
»لوسا«، نقال عن رئيس الجمهورية قوله: »نحن ننتظر إصدار القرار النهائي للسلطات 
اإلسبانية، وبعد التحقق من الوقائع، وإذا تم التأكد من ذلك، فسيتم سحب األوسمة وفقا 
للقانون«، حيث كان رونالدو قد ُقلد بوسامني، األول هو »الضابط األعظم« في عام 2014، 

وبعدها بوسام »االستحقاق« في سنة 2016.

صورة في خبر

سحب أوسمة رونالدو؟
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»أوريغامي« غزة
شاب فلسطيني يبدع في الفن الياباني

غزة ــ يوسف أبو وطفة

ــنـــدهـــش مــــن يـــشـــاهـــد مــجــمــوعــة  يـ
الشاب  عمل  الــتــي  القديمة  الكتب 
الــفــلــســطــيــنــي، أحـــمـــد حــمــيــد )29 
ــا(، عــلــى إنـــتـــاج لـــوحـــات ورســـــوم فنية  ــامـ عـ
 مــن خاللها 

ً
مــســتــخــدًمــا أوراقـــهـــا، ومــشــكــال

بعض األسماء باللغة العربية، أو شعارات 
ــتــــواصــــل  ــــر مـــــواقـــــع الــ ــهـ ــ ملـــجـــمـــوعـــة مـــــن أشـ
االجتماعي. فبتركيٍز ومهارات ودقة عالية، 
إنجاز سلسلة  على  الشاب، حميد،  يواظب 
ــال والــــلــــوحــــات، مــســتــخــدمــا فــن  ــ ــمـ ــ ــن األعـ مــ
األوريــغــامــي الـــذي تــعــود أصــولــه إلـــى دولــة 
الــيــابــان، والــــذي يعتمد عــلــى إنــجــاز بعض 
أوراق  بـــاســـتـــخـــدام  الــــحــــروف  أو  األشــــكــــال 

الكتب، وتحديدًا القديمة منها.
وقـــادت الصدفة طريق الــشــاب الــغــزي نحو 
هذا الفن غير املألوف كثيرًا في قطاع غزة، 
مـــقـــارنـــة بــالــكــثــيــر مـــن الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
الـــرائـــجـــة، مـــن خــــالل صــــورة شــاهــدهــا عبر 
إحــــدى الــصــفــحــات، لــتــشــكــل طــريــق الــبــدايــة 
للعمل  والتوجه  الفن،  هــذا  نحو  لالنجذاب 
على إنجاز لوحات وأشكال فنية بالطريقة 

يعمل حميد على جمع الكتب القديمة باللغَتين اإلنكليزية والفرنسية )عبد الحكيم أبو رياش/ العربي الجديد(

ذاتــهــا. ويــقــول حميد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إنــــه فـــي بـــدايـــة األمــــر لـــم يــكــن يــعــلــم حقيقة 
الــصــورة الــتــي شــاهــدهــا، قبل أن يلجأ إلى 
أحـــد أصــدقــائــه الــــذي أخـــبـــره بــحــقــيــقــة هــذا 
ــه، ليقرر  ــ الــنــوع مــن الــفــنــون ومــنــطــقــة رواجـ
بــعــدهــا الــــولــــوج وخـــــوض غـــمـــار الــتــحــدي، 
ــكــتــه فــي 

ّ
ــخــــوف الـــتـــي تــمــل ــرًا رهـــبـــة الــ ــاســ كــ

أنجز  أن  التجربة، وحاولت  »بــدأت  البداية. 
 ولــو بسيطا، وهــو مــا تحقق، ألنتقل 

ً
عــمــال

بعدها إلى مرحلة البحث عن شخص يقوم 
بــمــســاعــدتــي، وهــــو مـــا كــــان، حــيــث تمكنت 
ــن الــــوصــــول إلـــــى حـــســـاب فـــنـــان يــابــانــي  مــ
ُيــدعــى »هــانــكــلــي« ويتقن فــن األوريــغــامــي« 
ومن  هانكلي،  أن  إلــى  ويشير  كما يضيف. 
خالل التواصل عبر إحــدى منصات مواقع 
التواصل االجتماعي، قام بتقديم املساعدة 
بفن  الخاصة  النصائح  بعض  وتوجيه  لــه 
إضافية  طريقا  والتي شكلت  األوريــغــامــي، 
ملــواصــلــة العمل فــي هــذا املــجــال الفني غير 

الرائج في القطاع.
ويــعــمــل الـــشـــاب حــمــيــد عــلــى جــمــع الــكــتــب 
الفرنسية  أو  اإلنكليزية  ني 

َ
باللغت القديمة 

أو مـــــا تـــــوفـــــر، الســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي إنـــجـــاز 

الكتب  الفنية، مبتعدًا عن استخدام  أعماله 
الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة، حــتــى ال يــشــكــل ذلــك 
العربَيني  والعلم  الثقافة  بإهانة  له  اتهاما 

واإلسالمَيني.
القديمة،  الكتب  عــن  البحث  رحــلــة  وتعتبر 
الشاب  التي تعترض  أكبر الصعاب  إحــدى 
كونه  أعماله،  إنــجــاز  طريق  فــي  العشريني 
يــحــتــاج إلــــى تــوفــيــر الــكــتــب الــقــديــمــة ذات 
مظهرًا  تعطي  والــتــي  الــصــفــراء،  الصفحات 
جماليا للمنتج الفني الذي يقوم به، مقارنة 
بالكتب الحديثة. وتتراوح مدة إنتاج العمل 
الفني الــواحــد لــدى الشاب حميد بني 5 و7 
ساعات، إذ كان في بداية األمر يتجاوز معه 
األمر 15 ساعة تقريبا أو يومني على أقصى 
إلى  الوقت  تقليص  ُيــرِجــع سبب   

ْ
إذ تقدير. 

حجم التطور الذي وصل إليه، كما يبني.
ويلفت الشاب الغزي إلى أن بدايته في فن 
األوريغامي كانت بعرض بعض من أعماله 
الــتــي كـــان يــقــوم بــإنــتــاجــهــا عــلــى أصــدقــائــه 
ــربــــني مــــنــــه. وكـــــــان ذلـــــك يـــلـــقـــى شــغــفــا  ــقــ واملــ
الطريقة  خصوصا  منهم،  شديدًا  وإعجابا 
الــتــي يــقــوم مــن خاللها بــإعــداد هــذا العمل، 
والــشــكــل الــكــلــي الــــذي يــنــتــج مــنــه. وتــحــّول 

خاصة  صفحة  بإنشاء  القيام  نحو  حميد 
به على موقع التواصل االجتماعي الخاص 
أعماله  كافة  لعرض  »إنــســتــغــرام«  بالصور 
عليها، خالل الفترة املقبلة، أمام جمهور هذه 
املنصات؛ إذ يقوم بتصوير وطرح مختلف 
أعماله الفنية التي أنجزها. ومنذ انطالقته، 
أكثر  إنجاز  من  الغزي حميد  الشاب  تمّكن 
 بــاســتــخــدام فــن األوريــغــامــي، 

ً
مــن 50 عــمــال

في الوقت الــذي يطمح إلى مواصلة العمل 
ــذا املــــجــــال، بـــشـــكـــٍل يــمــّكــنــه  ــ والـــتـــقـــدم فــــي هـ
ــام باكتسابها  الــتــي قـ مـــن تــطــويــر مــهــارتــه 
وتطويرها خالل الفترة املاضية، كما يقول. 
بهما  اللذين حظي  اإلقبال واإلعجاب  ومع 
الشاب حميد من قبل الجمهور الفلسطيني 
الفنية  أن يستخدم مهارته  قــرر  لــه،  املتابع 
 
ْ
كي تكون مصدرًا ولو بسيطا للدخل له، إذ
تتراوح كلفة إنتاج الكتاب الواحد لديه بني 
10 و30 دوالرًا أميركيا. وينبه إلى أن هناك 
قــطــاع غزة  املتابعني مــن خـــارج  الكثير مــن 
يــتــواصــلــون مــعــه بــاســتــمــرار، لطلب بعض 
أو  العربية  الـــدول  كبعض  الفنية،  األعــمــال 
أن صعوبة  إال   ،1948 عـــام  املــحــتــل  الـــداخـــل 
 
ً
توصيلها ال تزال تقف عائقا أمامه نتيجة

إلغالق املعابر واستحالة توصيلها.
ويطمح الشاب الغزي حميد إلى أن يتمكن 
خالل الفترة املقبلة من تدشني أول معرض 
ــال األوريــــغــــامــــي فــي  ــمــ ــــاص بــــه ألعــ فـــنـــي خـ
الــقــطــاع، يمكنه مــن عــرض أعــمــالــه بصورة 
أوسع للجمهور الفلسطيني، باإلضافة إلى 
املزيد  اليابان الكتساب  إلــى  بالسفر  حلمه 
الذين  الفنانني  نظرائه  والتقاء  الخبرة  من 

يتقنون هذا النوع من الفن.

قادت الصدفة طريق 
الشاب الغزي نحو هذا 
الفن غير املألوف كثيرًا 
في قطاع غزة، مقارنة 
بالكثير من الفنون 
التشكيلية الرائجة.

■ ■ ■
يبتعد حميد عن 

استخدام الكتب العربية 
واإلسالمية، حتى ال 
يشكل ذلك اتهامًا له 
بإهانة الثقافة والعلم 
العربَيني واإلسالمَيني.

■ ■ ■
ن الشاب الغزي 

ّ
تمك

حميد من إنجاز أكثر 
 باستخدام 

ً
من 50 عمال

فن األوريغامي، في 
الوقت الذي يطمح إلى 

التقدم.

باختصار

أحمد حميد )29 عاًما(، شاّب من قطاع غزّة، يقوم بإعادة تدوير الكتب القديمة، مستخدمًا أوراقها من أجل إنتاج لوحات 
ورسوم فنية. يدعى هذا الفن بـ»األوريغامي« وتعود أصوله إلى اليابان

هوامش

معن البياري

ال يا هؤالء، ليست القّصة أن ال أحد يقول عن زيته إنه 
عكر. والهؤالء )بــاإلذن من الروائي مجيد طوبيا( هم 
محترفو الخراريف والنمائم والسخافات. أتحّدث عن 
لتلفزيون  ق 

ّ
املحق النجاُح  أصاَبهم  خربانني،  مرضى 

ــذا املـــشـــروع  الــعــربــي بـــســـويـــداَء ثــقــيــلــة، ســيــمــا وأن هــ
اإلعــالمــي مــا أنــجــز صــدارتــه فــي خريطة الفضائيات 
ــع الــتــي تكتمل الــيــوم، ومــا  الــعــربــيــة، فــي ســنــواتــه األربــ
حـــاز جــمــهــوَره، املــحــب واملــعــريــض، إال ألنـــه تلفزيوٌن 
ــّرداءة والــضــغــائــن،  ــ ــ ــاع ال

ّ
انــصــرف عــن االكـــتـــراث بــصــن

الــتــي يحترفون  الــتــفــاهــات  بـــأيٍّ مــن   
ً
ولــم يحفل لحظة

أراد  املمتع واملفيد.  إنجاز  انكّب على  إشاعتها، وإنما 
استبدادا في  ُيــهــادن  ال  أن  يكون صادقا فحسب،  أن 
أي مطرح عربي، أن يقول لألعور إنه أعور، بال لعثمٍة 
الجميل  على  للفرجة   

ً
يكون شــاشــة أن  أراد  تــأتــأة.  أو 

األمــة،  فــي  املبدعون  ُينجزه  والــفــنــون، مما  الثقافة  فــي 
التجريب  بالتحليق في فضاءات  وبينهم املهجوسون 
 من ال يقيم صداقة 

ٌ
والتجديد. ولذلك، خسارته فادحة

»الــعــربــي«، وال يتباسط مــع برامج  خاصة مــع شاشة 
مع   

ً
ألفة األكثر  الناهضة،  التلفزيونية  الفضائية  هــذه 

مشاهديها، وإن كان منهم الساخطون على كل شيء، 
وال يعجبهم العجب وال الصيام في رجب. ثّمة ما قد 
يصادفه هؤالء في تلفزيون العربي، ويبهجهم، ويأخذ 

للصادقني  شاشته  ألن  إال  لــشــيٍء  ال  معهم،  ويعطي 
خــادٍع  ثــبــاٍت  ألي  املطمئنني  غير  سّيما  أنفسهم،  مــع 

وسكوٍن زائف.
جــاء تلفزيون الــعــربــي فــي الــوقــت الــصــح، فــي اللحظة 
ان متضادان، مع حريات 

ّ
العربية التي اتضح فيها خط

التخلص من  في  وإرادتها  وثوراتها  العربية  الشعوب 
االســتــبــداد والــفــســاد ومـــن يــتــواطــأ ضــد هـــذه اإلرادة، 
عن  وتنويريني،  ظالميني  عن  إياها،  املائعة  بالدعاوى 
ربــيــٍع وخــريــف، فيما هـــؤالء مــع الــرصــاص والــدبــابــات 
العربي ليخوض حرب  تلفزيون  لم يأت  الشوارع.  في 
 لخطاب 

ً
لــيــكــون مــنــصــة ــرف، وال  شـــعـــاراٍت مـــع أي طــ

قيم  وإنما هي  أحــد.  أي  يتبع  أو سياسي  أيديولوجي 
بأن  تطالبك   

ٌ
وهـــذه حمولة والــعــدالــة.  والــجــمــال  الحرية 

تــكــون فــي ضــفــٍة مــنــاوئــة ملــن اصــطــفــوا مــع االســتــبــداد 
وقتل الناس في امليادين والشوارع وسجن املناضلني 
القصة من دون  النظيفني. هذه هي  والدعاة  واملثقفني 
ــه أثــمــانــه، لـــم يكن  ــذا جــهــٌد مــتــعــٌب ولـ تــدلــيــس. وألن هـ
ــكــفــاءات الـــحـــّرة، مــن أهـــل الــخــبــرة  الـــرهـــان عــلــى غــيــر ال
ومن  والجمالية،  املهنية  واستحقاقاته  اإلعــالم  بجديد 
الجموع،  مــع  والتخاطب  التواصل  بفنون  الــدرايــة  أهــل 
وتـــحـــديـــدا مـــع الـــعـــرب فـــي مــدنــهــم وأريـــافـــهـــم وقــراهــم 
وبواديهم ومخيماتهم، وفي بلدان االغتراب واملهاجر. 
واملفرح،  والبهيج  واملمتع،  البديع  إلى  املشتاقني  العرب 
ــكــآبــة الــفــادحــة  الـــصـــادق والــحــقــيــقــي، فـــي مــنــاخــات ال

في  السقيمة  التفاهات  الــذيــن سئموا  الــعــرب  الــراهــنــة. 
إعالم مدح البساطير والطغاة والفاشلني واملوهومني، 
فـــي مــيــديــا الـــكـــذب اإللـــكـــتـــرونـــي املــنــكــشــفــة وغــيــرهــا. 
ثــّمــة فــي األرض العربية من  الــذيــن ســّرهــم أن  الــعــرب 
 مـــن هــــؤالء وأشــبــاحــهــم، فينهض 

ً
يــريــد لــألمــة نـــجـــاة

بــمــشــروع إعــالمــي مــنــفــتــح، مــتــنــوع عــلــى كــل األفــكــار، 
األفكار  مع  بالجدل  معني  واملساءلة،  األسئلة  تشغله 
واآلراء واالجتهادات، ولكن وقوفا على أرض تنتصر 
لــإنــســان وحـــرّيـــاتـــه، وتــنــاهــض الــتــطــبــيــع مـــع املــعــدو 
اإلسرائيلي، وترفض العسف االجتماعي.  ثّمة مواهب 
الكفاءة، شاّبة ومخضرمة وبني بني، في  عربية عالية 
الغناء، نتباسط معها، نحن جمهور تلفزيون العربي، 
البرنامج  الــفــرح، كما  الــذي يشيع  في برنامج »طــرب« 

 »ريمكس«، والــذي لم يسبقه شبيٌه به. 
ً
األكثر شبابية

وثّمة شبان وشابات في األمة قادرون على املساجلة 
فــي غــيــر شــــأن، فــيــتــنــاقــشــون مختلفني، ويــحــتــرمــون 
مــنــطــق املـــغـــايـــرة، فـــي بــرنــامــج »جـــــدل«. وفـــي الــنــقــاش 
عارض 

ُ
السياسي، ال تعالم وال أحادية، فالحكومي وامل

وإنما  بذاتها،  املحاججة  تقّصد  دون  ومن  حاضران، 
الــيــوم« و»الساعة  »العربي  فــي  ــادة،  النفع واإلفــ تــوّســل 
األخــيــرة« و»للخبر بــقــيــة«. أمــا تــجــارب املــجــّربــني، في 
غــيــر ســاحــة عــربــيــة، فــمــوضــع مــحــاورة ومــنــاقــشــة، ال 
من موقع اإلنبهار وال اإلنكار، في برنامج »في رواية 
أخرى«. وثّمة جديد مشاغل الناس وهمومهم، متوازيا 
مع جديد الفنون والثقافة وأنشطتها، فلها »شبابيك« 
يــومــيــا. ولــيــس مـــن بــرنــامــج عــربــي يــحــتــفــي بــالــكــتــاب 
ومــؤلــفــه، بمحبة وبــمــحــبــة نــقــديــة أحــيــانــا، كــمــا يفعل 
تلفزيون  الــتــي خــص  الــكــتــب«. وألهـــل مصر  »عصير 
العربي ثورتها بأن ينطلق في يوم عيد ثورتها املباركة، 
الرهيف »بتوقيت مصر« والذي نجح  البرنامج،  هناك 
وثّمة  املصريني ملشاهدته.  »اختطافنا« نحن غير  في 
فيما يتعلق بالخليج وناسه حصتهم »خليج العرب«. 
 متنوعة 

ً
ويهدينا »صباح النور« في صباحاتنا وجبة

األذواق، عساها تعتدل أمزجتنا في نهاراتنا... أما أن 
هذه البرامج، وأخرى غيرها، تأخذنا إلى صحبٍة يوميٍة 
مع تلفزيون العربي، فذلك ألن األناقة الرائقة، والبساطة 

العميقة فيها، تجعالنا نرى أنفسنا فيها.

في عيد تلفزيون العربي

وأخيرًا

جاء تلفزيون العربي 
في الوقت الصح، في 

اللحظة العربية التي اتضح 
فيها خّطان متضادان
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