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احتجاجات السودان تتوسع... وقلق أوروبي وأممي من القمع

قضية رهف تحرج بن سلمان
ضربة  كندا،  إلى  ولجوؤها  القنون  رهف  السعودية  الفتاة  حادثة  تمثّل 

سياسية جديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحقبته. ]7[

كثيرًا ما يُعتقل الجمعة  18  يناير/ كانون الثاني 2019 م  12  جمادى األول 1440 هـ  □  العدد 1600  السنة الخامسة
مصريون أبرياء في 
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في العدد

تونس
تصاعد الغضب 

العّمالي
شهدت تونس، أمس، موجة 

غضب جديدة، احتجاجًا على رفض 
الحكومة زيادة أجور الموظفين، 

في الوقت الذي أعلنت فيه 
النقابات عن إجراءات تصعيدية 

حتى االستجابة لمطالبها.

10ـ11، 21

من تظاهرات تونس أمس  )ياسين قايدي/األناضول(

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ال يزال آالف السودانيني مصّرين على االستمرار 
في حراكهم ضد نظام عمر البشير، بعد مرور 
ــتـــجـــاجـــات املــعــيــشــيــة  شـــهـــر عـــلـــى انــــطــــاق االحـ
الــتــي تـــطـــورت إلــــى مــطــالــبــات بــرحــيــل الــرئــيــس، 
ورفض  املتظاهرين  قمع  السلطة  تواصل  فيما 
مــع تقديمها  بــالــتــوازي  الــشــارع،  أي تغيير عبر 
التظاهرات،  مغريات لدفع املواطنني إلى مقاطعة 
مثل قرار زيادة الحد األدنى ألجور العاملني في 
أقــرتــه الحكومة، بــواقــع 500 جنيه  الــذي  الــدولــة، 

أدنــى، و2500  سوداني )10.50 دوالرات( كحد 
جنيه )52.6 دوالرًا( كحد أعلى شهريًا.

مــدن عدة،  الشعبية في  االحتجاجات  وتــجــددت 
أمـــــس، وحـــــاول مـــئـــات املــحــتــجــني الـــوصـــول إلــى 
شارع القصر الرئاسي في الخرطوم، استجابة 
لــدعــوة املــعــارضــة إلـــى تسيير مــوكــب »الــحــريــة 
أغلقت  والشرطة  األمــن  قــوات  أن  إال  والتغيير«.. 
كل الطرق املؤدية إلى الشارع، فتجّمع املحتجون 
فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة، هــاتــفــني بــســقــوط الــنــظــام. 
وأطلقت الشرطة الغاز املسيل للدموع لتفريقهم. 
كما شهد محيط وسط الخرطوم حملة اعتقاالت 

الباد،  بورتسودان شرقي  مدينة  وفي  واسعة. 
ـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن  ذكـــرت مــصــادر محلية ل
املعارضة  إليه  دعــت  تجمعًا  استبقت  السلطات 
القضارف  اعتقاالت. كما شهدت مدينة  بحملة 

احتجاجات مماثلة.
ومـــع اســتــمــرار تــســجــيــل املـــزيـــد مـــن اإلصـــابـــات 
واالعتقاالت، برز، أمس، موقفان أوروبي وأممي، 
منددان بالقمع. وعّبرت املفوضة السامية لألمم 
عن  باشليه،  ميشيل  اإلنــســان،  لحقوق  املتحدة 
»قلقها الشديد« إزاء »االستخدام املفرط« للقوة 
رت من أن »الــرد القمعي 

ّ
ضد املتظاهرين، وحــذ

املظالم«، معّبرة عن »بالغ  أن يفاقم  ال يمكن إال 
التي تفيد بحصول استخدام  للمعلومات  القلق 
ــدام الـــرصـــاص  ــتـــخـ مـــفـــرط لـــلـــقـــوة، بــمــا فــيــه اسـ
الحي، من قبل قوات األمن السودانية«. كما دان 
ــي »بــشــدة االســتــخــدام املــفــرط  ــ الــبــرملــان األوروبــ
للقوة من الجهاز الوطني لألمن واالستخبارات 
الــســودانــيــة«. فــي غضون ذلــك، كشفت مصادر 
مــصــريــة، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن دعــم الرئيس 
اتخذ  للبشير  الــســيــســي  الــفــتــاح  عــبــد  املــصــري 

صورًا عدة، منها اإلعامية واألمنية.
]التفاصيل ص. 5[
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وائل قنديل

وزير الطاقة الصهيوني في زيارة 
استعراضية إلى مسجد محمد 

علي في قلب القاهرة. ما املفاجأة 
هنا، إذا كان النظام الذي يستضيفه 
يجسد فخر الصناعة اإلسرائيلية؟ 

ال يتوقف الصهاينة عن ممارسة 
مهارتهم الفائقة في اصطياد املواعيد 

التاريخية لإلمعان في اإلهانة 
والتنكيل بمشاعر الشعوب العربية، 

فيختار وزير الطاقة 15 يناير/ كانون 
الثاني ليعلن عن حضوره في جامع 
محمد علي بالقاهرة، في اليوم الذي 
يحيي فيه الناصريون ذكرى ميالد 
جمال عبد الناصر. يفعلها الوزير 
الصهيوني، فال تسمع صراخًا، أو 

حتى همسًا من جماعة »محبي 
الزعيم الخالد« وال تقرأ عنوانًا في 

صحيفة ناصرية يندد بالزيارة، 
، وال 

ً
أو يسجل اعتراضًا خجوال

تجد أثرًا البن جمال عبد الناصر 
األكثر طنينًا عن عداء والده للكيان 

الصهيوني، والذي يردد أن عبد 
الفتاح السيسي، الذي هو الولد املدلل 

للصهاينة، امتداد لوالده، وأنه يرى فيه 
مالمح وصفات عبد الناصر.

في ليلة ذكرى ميالد الزعيم كان ابنه، 
وابن السيسي في الوقت ذاته، يعلن 

في مداخلة تلفزيونية أن مشروع 
30 يونيو/ حزيران 2013 هو إحياء 
ملشروع جمال عبد الناصر، ويشرح 
بأن أعضاء حركة »تمرد« هم أحفاد 
عبد الناصر. ولو وضعت ذلك بجوار 
ما تضخه الدوائر الصهيونية يوميًا 

من إفادات عن الدور اإلسرائيلي 
في دعم واحتضان مشروع انقالب 

السيسي في 30 يونيو، وأيضًا 
اعترافات دوائر سيسية بأنه لوال 

اإلسناد الصهيوني ملا نجحت 30 
يونيو )راجع تصريحات النائب 

القبطي عماد جاد قبل عامني(، فإن 
املحصلة تكون أن الصهاينة هم 

أصحاب الفضل على مشروع جمال 
عبد الناصر وولده وأحفاده.

وتزداد املفارقة سخرية حني يكون 
وزير الطاقة الصهيوني في مسجد 

محمد علي، الذي اشتهر بمذبحة 
القلعة ضد املماليك، بينما أحد 

صقور الناصرية/ السيسية الزميل 
عبد الحليم قنديل في السجن، وهو 
الذي فاق حماسه للسيسي حماسه 
التاريخي لعبد الناصر، حتى أنه ذات 

يوم، وفي سياق التعبير عن إيمانه 
العميق بالسيسي مجددًا ملشروع 
عبد الناصر، طالبه بمذبحة قلعة 

جديدة، على غرار مذبحة محمد علي، 
لإلجهاز على بقايا املماليك الجدد، 
والتفرغ لبناء الوطن. والحال كذلك، 
لن يكون مفاجئًا على اإلطالق أن 
تمتد اإلهانات الصهيونية للذاكرة 

لتصل إلى ضريح جمال عبد 
الناصر، فنصحو على خبر جديد 

على موقع السفارة الصهيونية يقول 
إن بنيامني نتنياهو زار قبر عبد 

الناصر، مخرجًا لسانه لكل من كانوا 
يرفعون صور الزعيم في تظاهرات 

داعمة للمقاومة الفلسطينية، ومنددة 
باملجازر الصهيونية، ولَم ال وقد 
سيطروا وهيمنوا وصار لهم في 

القاهرة الشخص الذي يحارب من 
أجل إسرائيل، ونجح في مصادرة 

الهتاف في الحناجر، وقطع األلسنة 
التي كانت تنطق يومًا »بنرددها جيل 

ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل«.
غير أن ذروة امللهاة تتجسد في 

حيثيات رفض نجم الناصرية األبرز، 
حمدين صباحي، وهو يقول إنه من 

الواجب التصدي للعبث بالدستور 
ألنه يمثل الثمرة الوحيدة الباقية من 
ثورة يناير. أي عبث، وأي بؤس، وأي 

تالعب بالذاكرة حني يستمر اإلصرار 
على املزاوجة بني يونيو )الصهيوني 

بامتياز( ويناير املصري الشعبي 
األصيل؟ هل يعني هذا موقفًا ضد 
أي جهد يتصدى لتغول السيسي 

وتوسيع طغيانه، أو تشفيًا في 
من صنعوا الدكتاتورية ثم اكتووا 

بنارها؟ بكل تأكيد: ال يمكن لعاقل أن 
يرفض أو يعطل أي مشروع يعارض 
االستبداد والدكتاتورية، أو أن يشمت 
أو يسكت وهو يرى الجنرال يبطش 

بالذين كانوا جزءًا من صناعة 
املأساة، لكن وفي الوقت ذاته ال يمكن 

عقليًا أو منطقيًا اعتبار الدفاع عن 
دستور االنقالب معركة تنتمي لثورة 

يناير. ليس ليناير دستور تقر به 
عني إسرائيل.

متى نرى نتنياهو 
فوق قبر 

عبد الناصر؟

مرور
الكرام

صالح النعامي

كشف »مركز أبحاث األمن القومي« اإلسرائيلي توقعاته بشأن خارطة املخاطر التي 
تهدد إسرائيل خالل العام 2019. وجاء في التقرير السنوي الذي تضمن دراسات عّدة 
بشأن مستقبل الجبهات املتعددة التي تواجهها إسرائيل، ونشر أمس الخميس، أن 
انــدالع  الجاري تتمثل في إمكانية  العام  التي تتهدد تل أبيب خــالل  أكبر املخاطر 

حرب شاملة في الشمال والجنوب، تكون ساحتها سورية ولبنان وقطاع غزة.
 من إيران و«حزب الله« 

ً
وبحسب التقرير، فإن إسرائيل ستواجه في هذه الحرب كال

والنظام السوري وفصائل املقاومة الفلسطينية في غزة. وبخالف التهديدات التي 
 
ّ
فإن األمــن اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، إطالقها،  الـــوزراء ووزيــر  يواصل رئيس 

تقرير املركز، الذي شارك في إعداده عدد كبير من الباحثني برئاسة الجنرال عاموس 
يادلني، مدير املركز والرئيس األسبق لشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، 
ر من مواصلة إسرائيل استراتيجية استهداف إيران داخل سورية، حيث خلص 

ّ
حذ

التقرير إلى أن هذه االستراتيجية بأدواتها الحالية قد استنفدت ذاتها.
وتوجه التقرير إلى صناع القرار في إسرائيل، الفتًا إلى أن العوائد اإليجابية التي 
تــنــطــوي عليها استراتيجية اســتــهــداف الــوجــود الــعــســكــري اإليـــرانـــي فــي ســوريــة، 
ومحاولة إحباط قدرة طهران على بناء قوة عسكرية هناك، ال تبرر املخاطر الجمة 

التي تنطوي عليها.

طرابلس ــ أسامة علي

ساد هدوء حذر، األحياء الجنوبية في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الخميس، 
بعد ساعات من مواجهات مسلحة بني قوة »حماية طرابلس«، التابعة إلى حكومة 
الــوفــاق، وبــني »الــلــواء السابع«، مخلفة 6 قتلى. وأعلنت وزارة الصحة في حكومة 
الــوفــاق، فــي بيان أمــس، أن عــدد قتلى املــواجــهــات ارتــفــع إلــى 6، بينهم مدنيان و3 
عسكريني، وسادس مجهول الهوية. وأصيب في املعارك 38 شخصًا، اثنان منهم من 
املدنيني، والباقي من املسلحني. وكان سكان قصر بن غشير نزحوا عن منطقتهم، مع 
عودة القتال إلى منطقتهم، الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس، أول من أمس. 

وحسب بيانات الفصائل املتصارعة على املنطقة، التي تمثل أحد أهم منافذ العاصمة، 
فإن القتال يدور على خلفية تكليف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لفصائل تابعة 
للواء السابع القادم من ترهونة، بتأمني محيط مطار طرابلس الدولي القديم، وهو 
والتي  »قــوة حماية طــرابــلــس«،  الــذي عارضته مجموعات مسلحة تجمعها  الــقــرار 
التي  اقتراب أول فصيل من ترهونة باتجاه قصر بن غشير  بــادرت باالشتباك مع 
يقع فيها املطار. وأعلنت »قوة حماية طرابلس«، في بيان، أول من أمس، صد هجوم 
استهدف العاصمة من جانب مجموعات مسلحة. ويهدد تجدد املواجهات املسلحة 

بانهيار وقف إلطالق النار تم التوصل إليه قبل 4 أشهر، بوساطة أممية.

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أعــلــنــت كــوبــنــهــاغــن، أمـــس الــخــمــيــس، أنــهــا أوقــفــت »عــلــى الــفــور« تــصــديــر أي ســالح 
أنــدرس  الدنماركية،  الخارجية  أن وزيــر  اإلمـــارات. وكشف  إلــى  أو معدات عسكرية 
ســامــويــلــســن، وّجـــه رســالــة إلـــى الــبــرملــان بــهــذا الــشــأن، فــي وقـــت طــالــبــت الــخــارجــيــة، 
تم  التي  بالعقود  العمل  بـــ«وقــف  التصدير(  موافقة  )الــتــي تعطي  األمنية  األجــهــزة 

إصدار موافقات بشأنها، طاملا أن ذلك ممكن«.
وأعــربــت »منظمة العفو الــدولــيــة« عــن »ســعــادتــهــا« إثــر صـــدور الــقــرار الدنماركي، 
واصفة الخطوة بـ«اإليجابية«، ومعتبرة أن على كوبنهاغن »أال تصّدر أسلحة إلى 
انتهاكات خطيرة واعــتــداءات  تــحــُدث فيها  فــي صــراعــات مسلحة،  املشاركة  الـــدول 
على املدنيني، واحتمالية ارتكاب جرائم حرب«، بحسب ما قالت مديرة املنظمة في 

الدنمارك، ترينا كريستنسن.
وتأتي الخطوة الدنماركية بعد وقف تصدير السالح إلى السعودية، في نوفمبر/

واســتــمــرار  جــمــال خاشقجي  الصحافي  قتل  على حلفية  املــاضــي،  الــثــانــي  تشرين 
الــحــرب عــلــى الــيــمــن، بــحــســب مــا بــــررت الــخــارجــيــة آنـــــذاك. وأشـــــارت وكــالــة األنــبــاء 
الدنماركية »ريتزاو« إلى الخبر بالقول »وقف السالح إلى اإلمارات، حليفة اململكة 
العربية السعودية في الحرب )في اليمن(، وُيتهم هذا البلد بارتكاب جرائم حرب«. 
ووفقًا لتصريحات منقولة عن مسؤول السياسات األمنية في مؤسسة »الصناعات 

الدنماركية«، فرانك بيل، فإن ما يدور الحديث عنه »أرقام كبيرة جدًا«.

جاووش أوغلو: 
المنطقة اآلمنة مهمة 

الستقرار شمال سورية

أميركا حّذرت 
تركيا سابقًا من عمل 

عسكري أحادي

للحديث تتمة...

»المنطقة اآلمنة« 
بتفسيرات متعددة

تفجير منبج وأثمان التردد األميركي

تدل التطورات حول »المنطقة اآلمنة« المطروحة في شمال سورية، على خالفات 
في النظرة التركية واألميركية حولها، فيما تسعى روسيا والنظام السوري لتحقيق 
مصالحهما في الشمال، ليبقى حسم تفاصيل هذه المنطقة والجهة التي ستديرها 

رهن المباحثات السياسية والعسكرية بين واشنطن وأنقرة

عدنان أحمد
إسطنبول ــ جابر عمر

اآلمنة«  »املنطقة  قضية  تستحوذ 
عــلــى الــشــريــط الــــحــــدودي الــتــركــي 
مــع شــمــال ســـوريـــة، والــتــي أثــارهــا 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، قبل أيام، 
عــلــى جـــزء رئــيــســي مـــن الـــجـــدل حـــول املــلــف 
الــــســــوري، فـــي ظـــل عــــدم اتـــضـــاح تــفــاصــيــل 
بالجهة  يتعلق  ما  املنطقة، خصوصًا  هــذه 
وبينما  وإدارتـــهـــا.  إقامتها  ستتولى  الــتــي 
ــاورات حــــول هــــذه الــقــضــيــة،  تــتــواصــل املــــشــ
تـــحـــديـــدًا بـــني الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وتــركــيــا، 
إلــــى تفسيرها  تــتــســابــق األطــــــراف املــعــنــيــة 
وفق فهمها ومصالحها، فيما يلوذ الجانب 
األمــيــركــي بــالــصــمــت بــانــتــظــار، كــمــا يــبــدو، 
ومع  واشنطن،  داخــل  املــشــاورات  استكمال 
األتراك واألكراد بشأن التفاصيل. وفي هذا 
الــوقــت، يــحــافــظ الــنــظــام الــســوري وروســيــا 
عــلــى مــوقــفــهــمــا الـــرافـــض ألي مــقــتــرحــات ال 
تتضمن عـــودة هـــذه املــنــاطــق بــالــكــامــل إلــى 
 
ً
النظام، وإن كــان ذلــك لم يمنع كال سيطرة 
منهما من االنخراط في مفاوضات )النظام 
مــع األكـــراد، وروســيــا مــع األتـــراك( منفصلة 
املرحلة  التأثير في تشكيل مالمح  ملحاولة 
املقبلة ملناطق شرق سورية الغنية بالنفط 

والثروات األخرى.
ــي الـــســـيـــاق، تـــبـــرز الــــرؤيــــة الـــتـــي كــانــت  ــ وفـ
واشــنــطــن قــد قــّدمــتــهــا ألنــقــرة حـــول منطقة 
شرقي الــفــرات خــالل زيـــارة مستشار األمــن 
القومي جون بولتون، ويمكن تطبيقها في 
ــنـــة«، بــحــســب مــصــادر تركية  »املــنــطــقــة اآلمـ
قــد ال  أنها  إال  الــجــديــد«،  لـ«العربي  تحدثت 
تلقى قبواًل تركيًا، خصوصًا أنها تضّمنت 
شرطًا أميركيًا بعدم دخول القوات التركية 
إلـــى شـــرق الـــفـــرات، ليبقى حــســم هـــذا امللف 

رهنًا باملباحثات بني البلدين.
ــولـــود  وأكـــــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي مـ
جـــــــــاووش أوغـــــلـــــو، أمــــــــس، أن املـــبـــاحـــثـــات 
ستحدد ما إذا كان هناك تطابق أو اختالف 

املتحدة بشأن  والــواليــات  تركيا  تفكير  في 
أول  أن  موضحًا  اآلمــنــة«،  »املنطقة  طبيعة 
مــبــاحــثــات فـــي هــــذا الـــصـــدد جــــرت أول من 
أمس، األربعاء، في اجتماع رئيسي هيئتي 
األركـــــان فـــي الــبــلــديــن فـــي بــروكــســل، معلنًا 
»مواصلة املباحثات مع الجانب األميركي، 
ــنـــا األخـــــــرى،  بــــني عــســكــريــيــنــا ومـــؤســـســـاتـ
الخارجية«.  وزراء  مستوى  على  وبالطبع 
أمــس، مــع نظيره  وخــالل مؤتمر صحافي، 
ــقـــدونـــي نــيــكــوال ديـــمـــتـــروف، فـــي أنـــقـــرة،  املـ
أشار جاووش أوغلو إلى أن فكرة »املنطقة 
اآلمــنــة« الــتــي تــحــدث عنها تــرامــب، هــي في 
ــان منذ  ــ األســــاس مــطــروحــة مــن قــبــل أردوغــ
بداية الصراع السوري، مشيرًا إلى أن هذه 
املــنــطــقــة مــهــمــة مـــن أجــــل اســـتـــقـــرار الــشــمــال 
السوريني، وفــي مقدمتهم  السوري وعــودة 

 عن مكافحة اإلرهاب.
ً
األكراد، فضال

ــك، كــشــفــت مــــصــــادر تــركــيــة  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
مطلعة لـ«العربي الجديد«، أن الرؤية العامة 
األتــراك  إلــى املسؤولني  التي نقلها بولتون 
يــمــكــن تطبيقها في  الـــفـــرات،  حـــول شــرقــي 
تتحدد معاملها  لــم  الــتــي  اآلمــنــة«،  »املنطقة 
بعد. وأفـــادت املــصــادر بــأن لــقــاءات بولتون 
واشنطن  انسحاب  التركي، حول  بالجانب 
من سورية، لم تحمل خطة مفصلة، بل رؤية 
عامة، وهي مجموعة محددات لهذه املنطقة، 
وال تــشــمــل دخــــواًل لــلــقــوات الــتــركــيــة إلــيــهــا، 
وعلى العكس كان هناك تحذير واضح من 
الجانب األميركي ألنقرة من الدخول في أي 
ــفـــرات. وبحسب  عــمــل عــســكــري فــي شـــرق الـ
لتركيا حديثًا  فــإن بولتون حمل  املــصــادر، 
فترة  الــذي يستغرق  األميركي  املخطط  عن 
األميركية  االستراتيجية  أن  مؤكدًا  طويلة، 
في سورية هي هزيمة »داعــش«، ومكافحة 
الوجود اإليراني، وعملية سياسية استنادًا 
للقرار األممي 2254، وأن الجانب األميركي 
يرغب بأن تتولى حكم منطقة شرقي الفرات 
أبنائها. وحــدد الجانب األميركي  قــوى من 
البشمركة  مــن  قـــوات  بأنها  املحلية  الــقــوى 
الكردية السورية التابعة للمجلس الوطني 

الكردي، وتنتشر في مناطق وجود األكراد، 
املــكــّون العربي مــن العشائر  قـــوات مــن  كما 
املــنــتــشــرة فـــي املـــنـــاطـــق الـــعـــربـــيـــة، مــثــل تل 
قوات عشائرية منضوية  أبيض، وتحديدًا 
ــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«،  تــحــت رايـــة »قــ
مثل قوات أحمد الجربا وغيرها. وعن الدور 

واشنطن ـ جو معكرون

ال يــمــكــن الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة مــقــتــل أربـــعـــة 
جــنــود أمــيــركــيــني فـــي الــتــفــجــيــر الــــذي تبناه 
تنظيم »داعش« في منبج. الرئيس األميركي 
دونــالــد تــرامــب، الــذي وصــف ســوريــة، نهاية 
ــام املــــاضــــي، بـــأنـــهـــا »صــــحــــراء ومــــــوت«،  ــعــ الــ
األميركيني وهــو يبحث عن  القتلى  سيشيع 
طــريــق الــخــروج مــن رمـــال ســوريــة املتحركة. 
التردد األميركي منذ قرار ترامب االنسحاب 
مــن ســـوريـــة، فــي 19 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
املــاضــي، عـــّرض جــنــوده فــي املــيــدان للخطر، 
وقـــــّوض دبــلــومــاســيــة واشــنــطــن اإلقــلــيــمــيــة، 
وفتح شهية األطراف املؤثرة في سورية مللء 

الفراغ األميركي.
تداعيات قرار ترامب املباغت باالنسحاب من 
سورية ال تزال تتفاعل، وهي تداعيات تحمل 
ــة. عــلــى املــســتــوى  ــيـ ــارجـ أبــــعــــادًا داخـــلـــيـــة وخـ
ــاع  ــدفــ ــة وزيـــــــر الــ ــالـ ــقـ ــتـ ــركــــت اسـ ــــي، تــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ

املــطــروح لقتال »داعـــش«، أوضحت  التركي 
أنــه يمكن  املــصــادر أن الطرح األميركي هو 
لتركيا مكافحة جيوب »داعش« التي تظهر 
التنظيم آلخــر لحظة  قتال  ولكن   ،

ً
مستقبال

هو من ضمن مهمة القوات األميركية، وهذا 
يعني أن أميركا مستمرة بهذه الخطة، مع 
التحذير من القيام بأي عمل عسكري تركي 
أحادي الجانب، وأن عواقبه ستكون كبيرة 

على املدى الدولي واالستراتيجي.
قل عن 

ُ
ن وفــي السياق نفسه، لفت أمــس مــا 

وكـــيـــل رئـــيـــس حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
الـــحـــاكـــم فـــي تـــركـــيـــا، نــعــمــان كـــورتـــوملـــوش، 
من أن تركيا »لن تقبل بمنطقة آمنة يكون 
هدفها تشكيل أي تنظيم سياسي في دولة 
جديدة بشمال سورية«. وكان كورتوملوش 
قــد قــــال، اإلثـــنـــني: »إنــنــا لــن نــســمــح بــإنــشــاء 
البادئة من شمال  املنطقة  إرهابي في  ممر 
ــفـــرات فـــي ســـوريـــة على  ــعـــراق إلـــى نــهــر الـ الـ
عليها  تسيطر  منطقة  بــإنــشــاء  وال  األقــــل، 
ــنـــدرج ضمن  ــر يـ ــذا أمــ ــة، هــ ــيـ ــابـ مــنــظــمــة إرهـ

قضايا األمن القومي التركي«.

جيمس ماتيس، واملبعوث الخاص للتحالف 
الــدولــي ملكافحة »داعــــش« بــريــت مــاكــغــورك، 
الــلــذيــن كـــانـــا عــلــى خـــطـــوط تـــمـــاس الــتــفــاعــل 
الــدبــلــومــاســي األمـــيـــركـــي مـــع صـــنـــاع الـــقـــرار 
في  بيروقراطيًا  فراغًا  سورية،  في  اإلقليمي 
واشنطن. بعدها، فشل وزير الخارجية مايك 
بــومــبــيــو، ومــســتــشــار األمـــــن الـــقـــومـــي جــون 
بــولــتــون، بــإقــنــاع الــحــلــفــاء، خـــالل جولتهما 
ــيـــركـــي في  اإلقــلــيــمــيــة، بــجــديــة االلــــتــــزام األمـ
سورية وحتى املنطقة. النتيجة كانت رسائل 
أميركية متناقضة مع مقاربة غامضة بدون 
أو شــروط لالنسحاب،  تحديد جــدول زمني 
نفسها  بالسياسة  االستمرار  على  قــدرة  وال 
الــتــي كــانــت قــبــل االنــســحــاب. وأعــلــنــت إدارة 
ــــدء ســحــب  ــي، عــــن بـ ــاضــ ــب، الــجــمــعــة املــ ــرامــ تــ
الــعــتــاد األمــيــركــي مــن شــمــال ســوريــة وليس 
البنتاغون من دون  يبقى  وقــت  الجنود، في 
التوفيق بني  ويــمــر بمعضلة  مــدنــيــة،  قــيــادة 
ذ مع محاولة 

ّ
نف

ُ
إرضاء الرئيس بأن أوامره ت

الحفاظ على املهمة األميركية ذاتها في املدى 
املنظور، ما يعطي انطباعًا وكأن هناك فجوة 
كبيرة بني مواقف ترامب من جهة وسياسة 

إدارته من جهة أخرى.
ــرار االنــســحــاب  والــبــعــد الــثــانــي لــتــداعــيــات قــ
األمــيــركــي كـــان عــلــى الــجــبــهــة الــدبــلــومــاســيــة. 
فعلى الرغم من أن القوات األميركية املنتشرة 
في شمال سورية لم تكن في وضعية مقاتلة، 
فــــإن مـــجـــرد ســحــبــهــا خـــطـــوة رمـــزيـــة تشكك 
فــي الــتــزام واشــنــطــن بلعب دور رئــيــســي في 
ــقـــوات  املـــعـــادلـــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة. مــــع الـــعـــلـــم أن الـ
توجيه  عــلــى  بــالــقــدرة  األمــيــركــيــة ستحتفظ 
ضربات جوية من خالل الطائرات بدون طيار 
أو عبر الحدود العراقية، ويتوقع أن تحتفظ 
الحدود  على  التنف  قاعدة  على  بسيطرتها 
املــشــتــركــة الــســوريــة-الــعــراقــيــة-األردنــيــة. لكن 
االنسحاب ال يتناقض  أن  عــن  كــالم بومبيو 

وبــــرأي املــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي أوكــتــاي 
الــذي تحدث مع »العربي الجديد«،  يلماظ، 
فــــإن الـــتـــصـــور الـــتـــركـــي لـــ«املــنــطــقــة اآلمـــنـــة« 
يــخــتــلــف كـــثـــيـــرًا عــــن الـــتـــصـــور األمـــيـــركـــي، 
ــاألمــــيــــركــــيــــون »يـــــــريـــــــدون إنـــــشـــــاء حـــــزام  فــ
أمـــنـــي لــحــمــايــة املــســلــحــني األكــــــــراد، بينما 
ــهـــرة مــن  ــريــــد إقــــامــــة مــنــطــقــة مـــطـ ــا تــ ــيـ ــركـ تـ
توفر  إشــرافــهــا،  تحت  املسلحة  الــجــمــاعــات 
عــودة  تــؤمــن  كما  ولتركيا،  لسكانها  األمـــن 
توافق  يلماظ حدوث  الالجئني«. واستبعد 
فــي هـــذا الــخــصــوص بــني تــركــيــا والــواليــات 
فــي تفسير  غــرار اختالفهما  املــتــحــدة، على 
مــســألــة االنــســحــاب األمــيــركــي مـــن ســوريــة. 
وحـــــول تــوقــعــه لــســيــر األمــــــور فـــي املــرحــلــة 
املقبلة، أعرب يلماظ عن اعتقاده بأن األمور 
تتجه إلى عملية عسكرية تركية واسعة في 
منطقة شرق الفرات، »من دون أن يعني ذلك 
تصادمًا مع الواليات املتحدة أو مع روسيا 
التي ما زالت ترفض أيضًا مثل هذه العملية، 
وتريد عودة املنطقة للنظام السوري«. لكن 
يلماظ توقع أال تكون معارضة روسيا قوية 

مع الــردع األميركي إليــران في سورية يبقى 
غير مقنع، ويثير مرة أخرى تساؤالت حول 
ــران أبــعــد من  أفــق مــقــاربــة واشــنــطــن حــيــال إيـ
ــة. وال  ــاديـ ــتـــصـ إعــــــادة فــــرض الـــعـــقـــوبـــات االقـ
يمكن ملؤتمر وارســو املرتقب حول إيــران وال 
الحد  املنطقة  فــي  وبولتون  بومبيو  جــوالت 
من الضرر الذي تركه قرار االنسحاب، حتى 

لو أنه لم يحصل فعليًا في نهاية املطاف.
ــدان، وتــحــديــدًا  ــيــ والـــبـــعـــد الـــثـــالـــث هـــو فـــي املــ
وظـــيـــفـــة الـــجـــيـــش األمــــيــــركــــي فـــــي ســــوريــــة، 
الــتــي كــانــت على مــدى األعــــوام األخــيــرة هزم 
»داعــــش« والــحــيــلــولــة دون وقـــوع مــواجــهــات 
ــة وتــثــبــيــت  تـــركـــيـــة-كـــرديـــة فـــي شـــمـــال ســـوريـ
»الفيتو« على أي حل سياسي في سورية ال 
للسياسة  الركائز  هــذه  بــه.  ترضى واشنطن 
األميركية في سورية أصبحت أكثر هشاشة 
ــع األخـــــــيـــــــرة. قـــــــــرار تــــرامــــب  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ خـــــــالل األسـ
ــــرف األنــــظــــار عــــن مــحــاربــة  بـــاالنـــســـحـــاب صـ
املتشددة  املجموعة  لــهــذه  »داعــــش«، وســمــح 
بــالــظــهــور مــجــددًا فــي مــنــبــج ولــعــب دور في 
معادلة االنسحاب األميركي من سورية. كما 
العسكري  قــرار ترامب باالنسحاب  يتماشى 
مع استمرار االنسحاب األميركي من املسار 

السياسي في جنيف.
ــا إذا ســتــنــفــض  لـــكـــن الـــبـــعـــد األهــــــم يــبــقــى مــ
واشنطن يديها من اتباع مقاربة ال يبدو أن 
زاوج فيها بني دعمها لألكراد 

ُ
هناك أفقًا لها، ت

وحرصها على عالقة جيدة مع أنقرة. وحاول 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان، خالل 
األسابيع األخيرة عبر اتصالني هاتفيني مع 
ترامب، انتزاع موقف من واشنطن بتفويض 
وبعد  األميركي.  االنسحاب  فــراغ  مــلء  أنقرة 
أردوغــــان استقبال بولتون ألنــه رهن  رفــض 
االنــســحــاب األمــيــركــي بــعــدم تــعــرض األتـــراك 
لــألكــراد، غـــّرد تــرامــب بــأن عــقــوبــات أميركية 
هاجمت  حــال  في  التركي  االقتصاد  ستدّمر 

للعملية العسكرية التركية، إن حصلت.
لـ«املنطقة  أمــا في ما يتعلق بنظرة األكــراد 
اآلمــنــة«، وبــعــد رفــض أولـــي للفكرة، أعلنت 
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، دعمها 
الوقت  في  معربة  اآلمنة«،  »املنطقة  إلنشاء 
نفسه عن أملها في الوصول إلى تفاهمات 

مع الجانب التركي.
أكــراد  على الضفة األخــرى، عّبر مسؤولون 
عــن فــهــم مــغــايــر لــلــنــظــرة الــتــركــيــة إزاء هــذه 
لـ«مجلس  املــشــتــرك  الــرئــيــس  وقـــال  املنطقة. 
إن  درار،  ريــــــاض  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ســــوريــــة 
ُيــبــَعــد عنها  »منطقة  هــي  اآلمــنــة«  »املنطقة 
املــســلــحــون وال تـــكـــون تــحــت ســيــطــرة أحــد 
فــي  بــــالــــصــــراع«. ورأى  املـــعـــنـــيـــة  األطـــــــــراف 
حــديــث مــع وكــالــة كــرديــة أنـــه »ال يــجــوز أن 
تــكــون لتركيا يــد فــي هـــذه املــنــطــقــة، وكــذلــك 
ــيـــاق،  ــــي الـــسـ ــرفــــون«. وفــ ــطــ ــتــ ــلـــحـــون املــ املـــسـ
ــال مـــســـؤول الــعــالقــات الــخــارجــيــة لحركة  قـ
لوكالة  خليل،  آلـــدار  الديمقراطي،  املجتمع 
أنباء كردية، إنه »إذا كانت تركيا هي الراعي 

للمنطقة اآلمنة فلن يكون فيها أمن«.

أنقرة القوات الكردية. لكن بعد هذه التغريدة، 
جرى اتصال آخر بني أردوغان وترامب، حيث 
تم نقاش فكرة إنشاء منطقة عازلة في شمال 
املناطق  فــكــرة  كــيــلــومــتــرًا.  ســوريــة بعمق 32 
اآلمنة ليست جديدة، وهي تتكرر بني الحني 
واآلخر في الحرب السورية، مثل فكرة إرسال 
قـــوات عــربــيــة، لكنها مــقــتــرحــات ال أفـــق لها، 
 
ً
وتأتي عادة في الوقت الضائع لتكون بديال
مــن عـــدم رغــبــة واشــنــطــن فــي أن تـــؤدي دورًا 
مــبــاشــرًا فــي ضــمــان االســتــقــرار فــي ســوريــة. 
أي نقاش أميركي-تركي حول املنطقة اآلمنة 
ُيمسك  مــن  أخــرى بتفاصيل  مــرة  سيصطدم 

األرض ويفرض السيطرة على هذه املنطقة.
ســيــنــاريــوهــات املــرحــلــة املقبلة قــد يــكــون من 

الــصــعــب التنبؤ بــهــا فــي ظــل مــواقــف تــرامــب 
املــبــاغــتــة. بــعــيــد إعــــالن قــــراره ســحــب الــقــوات 
األمــيــركــيــة مــن ســوريــة، غـــّرد تــرامــب، فــي 20 
بـــأنـــه في  املــــاضــــي،  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
حال قام تنظيم »داعش« باستهداف القوات 
األمــيــركــيــة فــإن مصيره فــي ســوريــة سيكون 
ــــالك«. واآلن بــعــد اســـتـــهـــداف »داعـــــش«  ــهـ ــ »الـ
ــلــــى طــريــقــهــا  ــة وهـــــــي عــ ــيــ ــركــ ــيــ الــــــقــــــوات األمــ
للخروج، قد يضطر ترامب الستعراض القوة 
والقيام برد عنيف على املدى القصير، وهو 
رد قد يوسع تورطه في الحرب السورية بداًل 

من التخطيط اللوجستي لالنسحاب منها.
لكن تلويح واشنطن باالنسحاب أعاد خلط 
الـــفـــرات وشـــرقـــه، ال سيما  األوراق فــي غـــرب 

تخوم  على  االستراتيجية  منبج  مدينة  في 
الــحــدود الــتــركــيــة، والــتــي أصــبــحــت اآلن بني 
من  املــدعــومــة  الــســوريــة  الفصائل  كماشتني: 
تــركــيــا عــلــى الــجــهــتــني الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة، 
والــنــظــام الــســوري املــدعــوم مــن روســيــا على 
الــجــهــة الــجــنــوبــيــة. وبــالــتــالــي االفـــتـــراض أن 
واشنطن، في حال حسمت قــرار االنسحاب، 
ــادرة عــلــى تجيير شــمــال ســوريــة  ســتــكــون قــ
لألتراك أو غيرهم، هو أمر لن يتحقق بسهولة 
فــي مواجهات  وال مــن دون ســقــوط ضحايا 
على الحدود التركية-السورية. أميركا تريد 
االنسحاب، وفي الوقت نفسه حماية القوات 
ــفـــظ املـــصـــالـــح الـــتـــركـــيـــة ومــنــع  الـــكـــرديـــة وحـ
الــنــظــام الــســوري مــن دخـــول شــمــال ســوريــة، 
إدارة  تــضــمــن  مــتــنــاقــضــة ال  أهـــــــداف  وهـــــي 
ترامب تحقيقها. وبدأت األطراف املعنية في 
شمال سورية بدرس خياراتها في األسابيع 
األخيرة وتجهز خططًا بديلة من االنسحاب 
قنواتها  الكردية وسعت  الــقــوات  األمــيــركــي. 
مـــع مــوســكــو، وطــلــبــت مـــن الــنــظــام الــســوري 
ــان يعقد  ــ ــ دخــــول مــنــبــج لــحــمــايــتــهــا، وأردوغـ
اجتماعًا مع نظيره الروسي فالديمير بوتني 
موسكو  عليه  إذ ستعرض  املقبل،  األسبوع 
األميركي هي منطقة  للعرض  مــوازيــة  فكرة 
آمنة يسيطر عليها النظام السوري مع أخذ 
املصالح التركية في االعتبار. ما قد يحصل 
فــي منبج قــد يــحــدد فــي وقـــت الحـــق مصير 
الـــفـــرات. مــن الــصــعــب تخيل انسحاب  شـــرق 
أمــيــركــي وشــيــك بــــدون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
ــر يـــبـــدو بــعــيــد املــنــال  ــ ــذا األمـ ــ مـــع تــركــيــا، وهـ
الطرفني في  املنظور، ألن مصالح  املــدى  في 
في  بينها  التوفيق  يمكن  ال  ســوريــة  شــمــال 
أن  مــا يعني بكل بساطة  الحالية؛  الــظــروف 
للبقاء  استراتيجية  لديها  تكن  لم  واشنطن 
في سورية، واآلن ليست لديها استراتيجية 

للخروج.

بحث عن تفاهمات 
تركية أميركية... 

وروسيا والنظام السوري يتربصان

قوى المعارضة المدعومة تركيًا مستنفرة في حلب )بكر القاسم/فرانس برس(

تلويح واشنطن باالنسحاب أعاد خلط األوراق )دليل سليمان/فرانس برس(

ناصر السهلي

ليس جديدًا الجواب االستنكاري: 
وهل تظننا السويد والدنمارك؟ 
طرح أسئلة الديمقراطية 

ُ
فكلما ت

والحقوق ُيدفع باملواطن العربي 
تهكمًا  نحو نتيجة جاهزة: »هذا 
قدرنا«. ففي مصائب الواقع ثمة 

إصرار مرتبط عضويًا باالستبداد، 
للمقارنة بحال أكثر تأخرًا، سعيًا 
ملزيد من الخنوع لنعمة »املصير« 

ومحاسن »أمان القمع«.
حتى لو حاول املواطن تجنب تجارب 

اآلخرين، باستدعاء ماٍض عربي 
معرفي وعلمي، ُينسف سريعًا، مع 
أشياء أخرى، تحت سقف تحويل 

الجميع إلى مترقبني عاجزين، 
وُمجَرمني بتهمة »الخروج على 

والة األمر«، على الرغم من حكمهم 
القهري ألجل ديمومة استجداء 

أبسط حق: الكرامة. ومع هذا، فإن 
حياة وممارسة مئات آالف عرب 

ومسلمي إسكندينافيا لحقوقهم، 
تنسف مقولة أخرى، أكثر احتقارًا 

للعقل والقيمة البشرية: »هذا ال 
يصلح للعرب«.

تهكم به، هو 
ُ
فالنظام )السيستم(، امل

هاجس تلك املجتمعات. ويسري 
فيه على العرب، ممارسة، ما يسري 

على حامل جينات »الفايكنغ«، واجبًا 
وحقوقًا والتزامًا بالقوانني والدستور 
الديمقراطي، من مساواة وعدالة إلى 

حريات سياسية ودينية وثقافية.
وبعيدًا عن التهكم واالستنكار 

يمكن السؤال: كيف استطاع النظام 
اإلسكندينافي أن يصبح نموذجًا 

للمقيمني فيه من شتى األقوام، 
وكيف أصبح العرب واملسلمون 

يعيشون فيه أحرارًا تحت سقف 
املواطنة والتعددية السياسية 
والدينية، على الرغم من كل 

االختالفات؟
ليس بالقهر والصهر. آفة الفساد 

كافية لإلجابة على الكثير. فهل 
يستطيع عربي؛ وحتى لو بفعل 

العادة، وافدًا أو مولودًا في الشمال، 
أن يرشو شرطيًا أو قاضيًا، أو 
يتعدى باملحسوبية على النظام 

ومشتركات القيم وما أقره الدستور 
والعقد االجتماعي؟

لم يولد السويديون والنرويجيون 
والدنماركيون متقدمني صناعيًا 

وعلميًا وأثرياء، ومقدسني 
لحرياتهم. كلهم عانوا من حروب 

وثقافة التخلف والشعوذة والخنوع 
للملكية املطلقة واإلقطاعية، ولم 

منح منة وال هبطت على أوطانهم 
ُ
ت

الديمقراطية والعدالة والرفاهية 
واملساواة. 

كان مسلمو إسكندينافيا األوائل 
يعبرون عن اعتقادهم أن أنظمتها 

وقوانينها تحتوي على »الكثير 
مما دعا إليه اإلسالم«. البعض 
فّسر الضريبة، »سكات« بلغة 

الشمال القديمة )SKAT(، على أنها 
زكاة، و«نظام اإلعانة االجتماعية« 
بـ«الصدقة«، وقائمة أخرى طويلة، 

لفهم العدالة املنتشرة.

 ال يزال من الصعب 
 التنبؤ بالقرار الجديد 

الذي سيتخذه الرئيس 
 األميركي، دونالد 

 ترامب، بعد التفجير 
في منبج، ومقتل 4 

جنود أميركيين، إذ 
قد يضطر للتورط في 

 الحرب السورية بدًال 
من النسحاب

جّدد التحالف الدولي ضد »داعش«، أمس الخميس، ضرباته الجوية 
الزور شرق  والصاروخية على مواقع تنظيم »داعش« في ريف دير 
الدمار  من  مزيدًا  محدثًا  سورية، 
هجوم  عقب  المنطقة،  فــي 
من التنظيم على محور الشعفة 
وقــالــت  ــد«.  ــس »ق مليشيا  ــد  ض
مصادر إن طيران التحالف الدولي 
مواقع  قصف  واشنطن  بقيادة 
عديدة في قرية الباغوز فوقاني 
بمحيطها  المراشدة  ومنطقة 
في الجيب األخير لداعش بريف دير 

الزور الشرقي«.

قصف »داعش«

الجمعة 18  يناير/ كانون الثاني 2019 م  12  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1600  السنة الخامسة
Friday 18 January 2019

الجمعة 18  يناير/ كانون الثاني 2019 م  12  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1600  السنة الخامسة
Friday 18 January 2019



45
سياسة

  شرق
      غرب

بيدرسون يلتقي هيئة 
التفاوض »قريبًا«

أعــلــن املــبــعــوث األمــمــي الــجــديــد إلــى 
ســوريــة، غير بــيــدرســون )الــصــورة(، 
العليا  التفاوض  هيئة  أنه سيلتقي 
ــــك  ــــب، وذلـ ــريـ ــ ــــي وقــــــت قـ الــــســــوريــــة فـ
ــن زيــــــارتــــــه دمـــشـــق  ــ ــــن مــ ــومـ ــ ــد يـ ــعــ بــ
ولـــقـــاء مــســؤولــن فـــي الــنــظــام. وقـــال 
بيدرسون، في تغريدة، »ستتواصل 
مــنــاقــشــاتــنــا حـــول مــخــتــلــف جــوانــب 
عملية جنيف للسالم، اتفقنا على أن 
ملناقشة  منتظم  بشكل  دمــشــق  أزور 
ــاق وتــحــقــيــق تـــقـــدم فــي  ــفــ نـــقـــاط االتــ
تــنــاول املــســائــل الــخــالفــيــة، سألتقي 

قريبًا هيئة التفاوض السورية«.
)العربي الجديد(

ضباط إسرائيليون 
يقتحمون المسجد 

القبلي 
ــتــــحــــمــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن ضـــبـــاط  اقــ
االحـــــــــتـــــــــالل اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، أمـــــس 
ــلــــي  ــبــ ــقــ الــــــخــــــمــــــيــــــس، مــــــســــــجــــــدي الــ
واملــــــروانــــــي وقــــبــــة الــــصــــخــــرة. وأكــــد 
مـــســـؤول رفـــيـــع املــســتــوى فـــي دائــــرة 
ــاف اإلســالمــيــة بــالــقــدس أن 15  األوقــ
مـــن ضـــبـــاط األمـــــن واالســـتـــخـــبـــارات 
اإلســرائــيــلــيــة نــفــذوا االقــتــحــام، الفتًا 
إلى أنه تم تحت حماية قوات كبيرة 
ــار إلــى أن  مــن شــرطــة االحــتــالل. وأشـ
االقــتــحــام تمت عــنــوة، مؤكدًا  عملية 

أن ذلك يعد تصعيدًا خطيرًا.
)العربي الجديد(

»رايتس ووتش«: اعتقال 
وإخفاء في اإلمارات

اتـــهـــمـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ــارات، أمـــس الخميس،  ــ ووتــــش« اإلمــ
بـــــمـــــواصـــــلـــــة عـــــــــدم الـــــتـــــســـــامـــــح مـــع 
مــنــتــقــديــهــا، وذلــــــك ضـــمـــن الــهــجــوم 
على  السلطات  تشنه  الــذي  املستمر 
الجمعيات  وتــكــويــن  التعبير  حــريــة 
منذ العام 2011. وقالت املنظمة، في 
ــارات  »اإلمـ إن   ،2018 للعام  تقريرها 
ــخــفــي قــســرًا من 

ُ
تــعــتــقــل تــعــســفــيــًا وت

ينتقد السلطات داخل حدود البالد«. 
وأشـــــارت إلـــى أن اإلمــــــارات واصــلــت 
لعب دور قيادي في التحالف بقيادة 
ــذي نــفــذ الــعــديــد من  الــســعــوديــة، والــ
اليمن،  في  املشروعة  غير  الهجمات 
مــشــيــرة إلـــى أن بــعــضــهــا يــرقــى إلــى 

جرائم حرب. 
)العربي الجديد(

استراتيجية ترامب 
الدفاعية لألنظمة 
المضادة للصواريخ

ــالـــد  ــركـــي دونـ ــيـ كـــشـــف الـــرئـــيـــس األمـ
تــرامــب )الـــصـــورة(، أمـــس الخميس، 
عن االستراتيجية الدفاعية الجديدة 
املضادة  لألنظمة  املتحدة  للواليات 
للصواريخ التي تهدف إلى مواجهة 
األسلحة  تشكلها  الــتــي  الــتــهــديــدات 
الــجــديــدة لــروســيــا والـــصـــن وكــذلــك 
وتتضمن  الشمالية.  وكــوريــا  إيـــران 

االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة تــــحــــديــــث مــــعــــدات 
ملواجهة   

ً
أصــال الفضاء  في  منتشرة 

صواريخ جديدة أســرع من الصوت 
طورتها روسيا والصن. وتستهدف 
االســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة الــجــديــدة 
أيــضــًا الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الــتــي 

تطورها إيران وكوريا الشمالية.
)فرانس برس(

كولومبيا: مقتل خمسة 
في تفجير ببوغوتا 

أعلن عمدة بوغوتا، إنريك بينالوسا، 
أمس الخميس، أن خمسة أشخاص 
ــب عــــشــــرة بـــانـــفـــجـــار  ــ ــيـ ــ قـــتـــلـــوا وأصـ
ســـيـــارة فـــي أكــاديــمــيــة لــلــشــرطــة في 
شهود  وقــال  الكولومبية.  العاصمة 
عــيــان إنــهــم ســمــعــوا صـــوت انــفــجــار 
قــــوي أدى إلــــى تــدمــيــر نـــوافـــذ مــبــاٍن 
مــجــاورة. وكـــان عناصر مــن »جيش 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي« املــتــمــرد كــثــفــوا 
هــجــمــاتــهــم عـــلـــى أهــــــــداف لــلــشــرطــة 
فـــي كــولــومــبــيــا، وســـط مــواجــهــة مع 
الــرئــيــس إيـــفـــان دوكــــي حـــول كيفية 
إعادة بدء محادثات السالم املتوقفة.
)أسوشييتد برس(

قوى سياسية 
وفصائل محسوبة 

على طهران تحشد 
لتظاهرة اليوم

تم تشكيل لجنة 
استخباراتية أمنية 

مشتركة بين البلدين

بدء كتابة مشروع 
قانون إخراج 

القوات األجنبية

لعبت اللجنة 
االستخباراتية المشتركة 
دورًا لتبادل المعلومات

حراك إيراني 
لمواجهة أميركا

عثمان المختار

تــــتــــزايــــد مـــــخـــــاوف الـــســـيـــاســـيـــن 
الــعــراقــيــن مــن أن املــرحــلــة املقبلة 
ســتــشــهــد تــصــعــيــدًا فـــي املــواجــهــة 
األمــيــركــيــة اإليــرانــيــة داخـــل الــعــراق، ال سيما 
بــعــد رصــــد عــــدد مـــن الـــتـــحـــركـــات اإليـــرانـــيـــة، 
أن  إلــى  تشير  التي  التصريحات،  عــن   

ً
فضال

تمهيدًا  استعداداتها  إنهاء  تستعجل  إيــران 
املتحدة  الــواليــات  وبــن  بينها  مواجهة  ألي 

في الساحة العراقية. 
وبينما كان وزير الخارجية اإليراني، محمد 
جـــواد ظــريــف، يختتم أمــس الخميس زيــارة 
امتدت لخمسة أيام إلى العراق والتي كانت 
ــر مــحــطــاتــهــا، بــتــوجــيــه رســـالـــة  ــ الـــنـــجـــف آخـ
واضــحــة لــلــواليــات املــتــحــدة، عــبــر الــقــول إنــه 
ال يــحــق لـــوزيـــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي مــايــك 
ــــي املــــســــؤولــــن األمـــيـــركـــيـــن  ــاقـ ــ بـــومـــبـــيـــو وبـ
ــران والـــعـــراق،  ــ الــتــدخــل فـــي الــعــالقــات بـــن إيـ
بغداد،  فــي  عراقية  مــصــادر سياسية  كشفت 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، عــــن تـــحـــضـــيـــرات لــتــنــظــيــم  أمـ
ــوم الـــجـــمـــعـــة تـــطـــالـــب بـــإخـــراج  ــيــ ــرة الــ ــاهـ ــظـ تـ
ــراق، وذلــــــك فــي  ــ ــعـ ــ الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة مــــن الـ
ساحة التحرير القريبة من املنطقة الخضراء 
وســـط بــغــداد حــيــث تــقــع الــســفــارة األميركية 
وغــرفــة الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن 
للحرب على اإلرهاب بدعم من قوى سياسية 

وفصائل مسلحة مرتبطة بطهران. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــالم عــراقــيــة مــحــلــيــة عمن 
وصفتهم ناشطن أن »االستعدادات إلطالق 
القوات  بــإخــراج  للمطالبة  واسعة  تظاهرات 
األميركية من العراق، اكتملت بالتنسيق مع 
محافظات وسط وجنوب العراق«، وأشــاروا 
 »التظاهرات سترفع شعارات تطالب 

ّ
أن إلى 

البالد من دون  األميركية من  الــقــوات  بجالء 
أي شروط«.

ــع تـــســـريـــبـــات عــن  ــتـــزامـــن مــ ــالـ ــأتــــي ذلـــــك بـ ويــ
بـــدء كــتــابــة مــشــروع قــانــون »إخـــــراج الــقــوات 
ــــواب عــن  ــــراق« مــــن قـــبـــل نــ ــعـ ــ األجـــنـــبـــيـــة مــــن الـ
تحالفي الفتح ودولة القانون بزعامة هادي 

بــدأت قبل فترة وليست  التحركات   »هــذه 
ّ
أن

املعلومات وردتني  »هــذه  أن  اآلن«. وأوضـــح 
مـــدة وتــتــضــّمــن خــطــة لتشكيل فصائل  مــنــذ 
ة، ملقاومة األميركين 

ّ
السن العرب  وقــوى من 

وجعلهم رأس الحربة ضد الوجود األميركي، 
ــــود الــجــيــش األمـــيـــركـــي كله  ال ســيــمــا أن وجـ
ــة شــمــال وغــرب 

ّ
هــو فــي مــنــاطــق الــعــرب الــســن

ووسط العراق«.
ــاك اتــــصــــاالت مــع  ــنــ وأضـــــــاف الـــنـــجـــيـــفـــي: »هــ
ية لها صــالت أو عالقة مع فصائل 

ّ
قــوى سن

ــة لـــلـــوجـــود  ــاِومــ ــقــ أو شـــخـــصـــيـــات ســـابـــقـــة مــ
األمــيــركــي، لفتح طــريــق تــواصــل معها تحت 
عـــنـــوان مـــقـــاومـــة األمـــيـــركـــيـــن«، مــعــتــبــرًا أنــه 
الحال،  بطبيعة  على مستوى ضيق  »حـــراك 
ية 

ّ
لكن نعم هناك عملية تشجيع لجهات سن

على مشروع مقاومة جديد وأرى أنه جدي؛ 
فاألمر لن يقف عند التظاهرات أو التحريض 
الوجود  إيــران حيال  إلــى  بالنسبة  اإلعالمي 

األميركي في العراق«.
فيها  ــيــة 

ّ
الــســن »املــنــاطــق   

ّ
أن النجيفي  وتــابــع 

ضعف وفقر، ومن املمكن أن يتم استغالل ذلك 
ودفـــع األمــــوال للذين يــقــومــون بــهــذه املهمة، 
يتولى  ملن  واملكانة  النفوذ  منح  يتم  وأيضًا 
ة، من 

ّ
أو يتصّدر هذا املخطط من العرب السن

خــالل نفوذ إيـــران املهيمن بــالــعــراق«، مؤكدًا 

قال  السياق،  وفــي  املالكي.  ونـــوري  العامري 
مصدر برملاني مطلع، في حديث مع »العربي 
ــرار إخـــــراج الـــقـــوات  ــ الـــجـــديـــد«، إن مـــســـودة قـ
األمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق وصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة 
النضج، مبينًا أنها قد تكون جاهزة للعرض 
أسبوعن.  أو  أســبــوع  خــالل  التصويت  على 
وبــحــســب املــصــدر، فـــإن تــحــالــف الــبــنــاء الــذي 
يضم ائتالف دولة القانون، وفصائل »الحشد 
أن  متوقعًا  املــســودة،  هــذه  يتبنى  الشعبي«، 
تحظى بدعم تحالف »سائرون« املدعوم من 
الذي ينادي أيضًا بضرورة  التيار الصدري 

إخراج القوات األميركية.
ــــواء  ــــة سـ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوقـــف الــــتــــحــــركــــات اإليـ ــتـ وال تـ

مباشرة أو عبر حلفائها عند هذا الحد. 
فــــمــــا بـــــن الـــصـــالـــحـــيـــة والــــحــــارثــــيــــة وســــط 
العاصمة بغداد، حيث تتركز غالبية مقرات 
ومــكــاتــب الـــقـــوى الــســيــاســيــة، ثــّمــة مـــا يــدفــع 
بزعامات سياسية عراقية إلطالق تحذيرات 
ــة ومـــتـــصـــاعـــدة مــــن قــبــل  ــديـ مــــن تـــحـــركـــات جـ
ــيـــة لــتــشــكــيــل أو خــلــق »جــبــهــة  أطــــــراف إيـــرانـ
العسكري  للوجود  معارضة  ية« 

ّ
سن عربية 

األميركي في العراق، بهدف تحويل الدعوات 
ــبـــالد إلــى  لـــخـــروج الــــقــــوات األمــيــركــيــة مـــن الـ
ــة 

ّ
مــطــلــب شــعــبــي يــتــشــارك فــيــه الـــعـــرب الــســن

والشيعة، وعدم ترك األمر محصورًا بالقوى 
الــســيــاســيــة والـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة املــرتــبــطــة 
 مـــدن شمال 

ّ
بــطــهــران. ويــحــذر هــــؤالء مــن أن

العراق وغربه يراد لها أن تكون ساحة صراع 
جديدة سيدفع سكانها ثمن ذلك.

وبــحــســب تــســريــبــات مـــن أوســــــاط بــرملــانــيــة 
 أطرافًا إيرانية وأخرى 

ّ
عراقية في بغداد، فإن

ــع قـــوى  عـــراقـــيـــة مـــقـــربـــة مـــنـــهـــا، تـــتـــواصـــل مــ
ية وأخرى قبلية وأطراف معروفة 

ّ
عربية سن

له  ومقاومتها  األمــيــركــي  لــلــوجــود  برفضها 
 ،2003 عــام  للعراق  األميركي  االحتالل  بداية 
لرفض  واسعة  ية 

ّ
سن عربية  جبهة  لتشكيل 

الوجود األميركي على املستويات كافة.
وقد أّكد القيادي في تحالف »القرار العراقي«، 
أثــيــل النجيفي،  الــســابــق،  ومــحــافــظ نــيــنــوى 
»العربي الجديد«، هذه املعلومات، الفتًا إلى  لـ

 من خالل بعض 
ً
 »القضية مطروحة فعال

ّ
أن

الـــفـــئـــات الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــصـــدرت املــشــهــد 
قوى  وهــي  ة، 

ّ
السن العرب  عن  كممثلة  أخيرًا 

هزيلة ال ثقل لها في الشارع وال نفوذ، لكنها 
النجيفي  ر 

ّ
اإليــرانــي«. وحــذ الخط  قريبة من 

العراقي تحت  الشعب  من »حطب جديد من 
خانة الصراع اإليراني-األميركي في العراق«. 
وخــتــم بــالــقــول: »الشعب الــعــراقــي ككل يجب 
أن يبعد نفسه عن أي صــراع مستقبلي بن 
الــبــقــاء  فــي  واشــنــطــن وطـــهـــران، ومصلحتنا 
متفرجن ال العــبــن، فــاســتــقــرار الــعــراق أهــم 
من أي شيء آخر، وأحذر من أن يكون املواطن 
ومشاريعها.  إيـــران  لصالح  حطبًا  الــعــراقــي، 
 الــــتــــوّرط فـــي ذلــــك يــعــنــي عــزلــة تــامــة 

ّ
كــمــا أن

لــلــعــراق ودمــــــارًا وفـــقـــرًا أكـــثـــر مــمــا هـــو عليه 
اليوم«.

بــــدوره، أّكـــد رعــد الــدهــلــكــي، الــنــائــب العراقي 
والــقــيــادي فــي تــحــالــف »الــوطــنــيــة«، بزعامة 
 »هذه املعلومات تتردد 

ّ
إياد عالوي، أيضًا أن

في األجـــواء منذ فــتــرة«، موضحًا في حديث 
 »هذه لعبة جديدة 

ّ
مع »العربي الجديد«، أن

 
ّ
أن أعتقد  لكن  منها،  ونخشى  ونتحسسها 
الــشــارع الــعــراقــي ككل صــار أكــثــر وعــيــًا، ولن 
تنطلي عليه هذه األمــور، خصوصًا السكان 
ــيــة شـــمـــال الـــعـــراق 

ّ
فـــي املـــــدن الــعــربــيــة الــســن

الحكومة  ــه »على 
ّ
أن الدهلكي  وغــربــه«. وأّكـــد 

أن تتخذ موقفًا صــريــحــًا؛ هــل هــي مــع طرف 
دون آخـــر أم تــقــف عــلــى الــحــيــاد؟ وكـــذلـــك أن 
تــكــون أكــثــر صـــراحـــة، ألن الــغــمــوض يجعل 
الـــعـــراق ســاحــة تــصــفــيــة حـــســـابـــات«. وأعـــرب 

ة يعون خطورة 
ّ
 العرب السن

ّ
عن اعتقاده »أن

 مــنــاطــقــهــم مـــنـــهـــكـــة، وهـــم 
ّ
ــعــــون أن ذلــــــك، ويــ

يحتاجون إلى من يمد لهم يد املساعدة من 
أن يرفعوا السالح  كــانــت، ال  أي جهة دولــيــة 
 »الدفع بقوى وجهات 

ّ
مرة أخرى«، معتبرًا أن

ية لتبني خطاب ضّد األميركين هو من 
ّ
سن

من  خارجية  بـــأدوات  القتال  تحترف  جهات 
خلف الستار، وتريد أن تجعل العراقين أمام 
أن »أي دعـــوات من  أكــد  فوضى كبيرة«. كما 
هذا القبيل ستكون مرفوضة بطبيعة الحال، 
الــذي يجري إعــداده  ويجب أال نقع في الفخ 

حاليًا«.
أّما النائب عن مدينة الفلوجة )غربي العراق( 
ضــمــن تــحــالــف »املـــحـــور«، فــالــح الــعــيــســاوي، 
 »عام 2003 ليس كعام 2019، فمقاومة 

ّ
فقال إن

األميركين وقتها تمت من منطلق أنهم قوى 
لكن  بــهــم.   

ّ
ونعتز الكثير  واستشهد  احــتــالل 

تــمــامــًا، ونــحــن نتعامل  مــخــتــلــف  األمــــر  اآلن 
ــيـــوم كــــضــــرورة وكــحــلــفــاء  مـــع األمــيــركــيــن الـ
ــاء، فــهــم يـــدعـــمـــون حــالــيــًا مــنــاطــقــنــا  ــ ــــدقـ وأصـ
املــدمــرة ونــرفــض أي عــمــل ضــدهــم ونعتبره 
رأينا  تخريبًا وإرهابًا وليس مقاومة، وهذا 
ل تلك املناطق«. وأوضح 

ّ
كتحالف محور يمث

فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 »أي مــخــطــط مــســتــقــبــلــي فـــي هــــذا اإلطــــار 

ّ
أن

لــن يــكــون مرحبًا بــه وســيــكــون مــرفــوضــًا، بل 
سيواجهه أبناء تلك املناطق قبل قوات األمن 

العراقية«.
أّكــد أحد أعضاء البرملان العراقي  من جهته، 
عــن تــحــالــف »اإلصــــــالح«، الــــذي يــعــّد مقتدى 

الــصــدر وإيـــاد عــالوي وحــيــدر الــعــبــادي أبــرز 
 »جهات إيرانية مرتبطة بالحرس 

ّ
أقطابه، أن

ــتـــحـــّرك نـــحـــو شــخــصــيــات وقــــوى  الــــثــــوري تـ
ــيــة بــمــدن األنـــبـــار وصــــالح الــديــن 

ّ
عــربــيــة ســن

ــنـــوى وديــــالــــى وبــــغــــداد وكــــركــــوك عــلــى  ــيـ ونـ
الوجود  التحديد، بهدف حشدها ضّد  وجه 
األميركي فــي الــعــراق، ولــإعــالن عــن رفضها 
لهذا الوجود والدعوة لحمل السالح ضدها 
واعتبارها قوات احتالل إذ ما تطلب األمر«، 
الفــتــًا فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلى 
 »إيــــران تــحــاول الــتــواصــل فعليًا مــع قوى 

ّ
أن

األميركي  للوجود  برفضها  معروفة  ية 
ّ
سن

ومــقــاومــتــه خــــالل ســـنـــوات احــتــاللــه الـــعـــراق 
ل عدم 

ّ
)2003 2011(«. وأشار النائب الذي فض

 »طــهــران نجحت 
ّ
الــكــشــف عــن اســمــه، إلـــى أن

ية 
ّ
 في أخذ ضمانات من كتل عربية سن

ً
فعال

الــذي سيقدمه  املــشــروع  بالتصويت لصالح 
تــحــالــف الــفــتــح ودولـــــة الـــقـــانـــون، والــقــاضــي 
األميركية  ومنها  األجنبية  الــقــوات  بــإخــراج 
مــن الــعــراق«. ويــجــري اإلعـــداد لــهــذا املــشــروع 
حاليًا من قبل فريق سياسي مؤلف من نواب 
»الفتح«  تحالف  يتبعون  وحالين  سابقن 
بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري، و»دولــــة الــقــانــون« 

بزعامة نوري املالكي.
وتعليقًا على هذه املعلومات، اعتبر الباحث 
 »هــــذه 

ّ
ــقـــاء مـــكـــي، أن فــــي الــــشــــأن الــــعــــراقــــي، لـ

ــن الـــجـــانـــب اإليــــرانــــي،  املــعــطــيــات مــتــوقــعــة مـ
ــبـــر قـــوة  وهـــدفـــهـــا بــطــبــيــعــة الــــحــــال حـــشـــد أكـ
ممكنة ملواجهة األميركين في العراق حاليًا 

.»
ً
ومستقبال

ضغوط سياسية ودفع نحو تأسيس 
»جبهة مقاومة« منّوعة طائفيًا

ظريف مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد )صباح عرار/فرانس برس(

لم يقدم السيسي مساعدات للبشير بدون مقابل )أشرف شاذلي/فرانس برس(

مع  مواجهتها  في  رئيسية  ساحة  إلى  العراق  لتحويل  إيــران  تتجه 
السياسية والعسكرية، ال  التحركات  المتحدة، عبر سلسلة من  الواليات 
سنّية  قوى  مع  التواصل  تحاول  طهران  أّن  أخيرًا  ظهر  بعدما  سيما 

معروفة برفضها للوجود األميركي من أجل حشدها

خاص S C O O P

الــحــدودي على مثلث حــاليــب وشــالتــن، 
مـــوضـــحـــة أن دائـــــــرة الـــســـيـــســـي أصـــــدرت 
تعليمات للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
إعالمية  وسيلة  أي  على  عقوبة  بتوقيع 
الــــــســــــودان أو  ــر أو  ــة مـــصـ ــطـ ــريـ تـــنـــشـــر خـ
البلدين، بمناسبة األحــداث، تظهر مثلث 
حاليب وشالتن في الحدود السودانية، 
أو غير محدد املعالم، وااللتزام بالخريطة 
الــحــكــومــيــة املــعــتــمــدة بـــإدخـــال املــثــلــث في 
ــقـــابـــل، لـــم يكن  الــــحــــدود املـــصـــريـــة. فـــي املـ
للبشير  املــســاعــدات  تلك  ليقدم  السيسي 
تــحــديــدًا دون مــقــابــل مــلــمــوس. وفـــي هــذا 
الـــســـيـــاق، تـــتـــحـــدث املــــصــــادر عــــن »تــلــقــي 
ــــودان بــتــأجــيــل  ــســ ــ ــرة وعـــــــدًا مــــن الــ ــاهــ ــقــ الــ
الــنــقــاش حــول حصتها املــائــيــة مــن النيل 
إلى ما بعد تسوية جميع املسائل العالقة 

في قضية سد النهضة اإلثيوبي«.
وسبق أن قال مصدر دبلوماسي مصري، 
االنتفاضة  بداية  الجديد«، مع  »العربي  لـ
السودانية، إن السيسي لن يقدم مساعدات 
مــجــانــيــة لــشــخــص كــالــبــشــيــر لــطــاملــا ابتز 
الــقــاهــرة لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب مالية 
وإعــالمــيــة وإلـــهـــاء الــــرأي الــعــام الــداخــلــي 
لــديــه، وهــذه فرصة جيدة إليــجــاد ملفات 
على  البشير،  مــن  فيها  االســتــفــادة  يمكن 
رأســهــا مــلــف مــيــاه الــنــيــل الـــذي عــطــل فيه 
الــبــشــيــر الــتــفــاهــم بـــن مــصــر والــــســــودان 
على  إلثيوبيا  أفضلية  منح  ما  لسنوات، 
استراتيجيتها  تنفيذ  فــي  مصر  حــســاب 
دائــمــًا تحت  الــقــاهــرة  التفاوضية وجــعــل 
الضغط. وكان السيسي قد زار الخرطوم 
في أكتوبر/ تشرين األول املاضي، وترأس 
مع البشير اللجنة العليا املشتركة للمرة 
لتدشن  اتفاقيات  توقيع  الثانية وشهدا 
مشروعن للربط الكهربائي بن البلدين 
وربـــط الــســكــك الــحــديــديــة، ومــشــروع آخــر 
إلقـــامـــة طــريــق بـــري جــديــد بـــن الــبــلــديــن، 
وإنتاج  للتسمن  مــزارع مصرية  وإنشاء 
الــلــحــوم والــدواجــن فــي الــســودان، وتولي 
املصارف  بعض  تطهير  مصرية  شركات 
 عـــن مــذكــرات 

ً
ــالـــســـودان، فــضــال والـــتـــرع بـ

تــــفــــاهــــم فــــــي مـــــجـــــال الـــــتـــــبـــــادل الـــعـــلـــمـــي 
واألكاديمي في بعض التخصصات التي 
تــنــقــص الـــجـــامـــعـــات الـــســـودانـــيـــة، ومــنــح 
ــواردات  والــ لــلــصــادرات  جمركية  أفضلية 
بــن الــبــلــديــن. لــكــن بــعــد عــــودة السيسي، 
قـــررت الــخــرطــوم اســتــئــنــاف وقـــف إدخـــال 
والغذائية،  الــزراعــيــة  املصرية  الــصــادرات 
نموذج  فــي  اآلن،  املشكلة حتى  حل 

ُ
ت ولــم 

آخر للتالعب واملماطلة.

املــعــارضــة الــذيــن يــــرون، حــســب املــصــادر، 
أن اإلطاحة بالبشير لم تعد ممكنة، وأنه 
مــن الــواقــعــي اســتــغــالل الـــحـــراك الشعبي 
الـــحـــالـــي لــتــطــويــر األوضـــــــاع الــســيــاســيــة 
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــدم مـــحـــســـوب فـ ــقــ وإحــــــــــداث تــ
قاطع  املــصــادر نفت بشكل  لكن  الحزبية. 
أن تكون املساعدة قد وصلت لحد إرسال 
قــــــوات، أو حــتــى مــســتــشــاريــن مــصــريــن، 
التنسيق  أن  على  مشددة  الخرطوم،  إلــى 
 
ً
»مـــســـتـــمـــر عـــلـــى مــــــــدار الــــســــاعــــة« فـــضـــال

ــراف الــلــجــنــة نــفــســهــا عـــلـــى مــلــف  ــ ــ عــــن إشـ
السلع  بعض  من  منتظمة  كميات  توريد 
التموينية واملحاصيل إلى الخرطوم لسد 

العجز الحاصل.
املــــســــاعــــدة  ــى أن  ــ ــ إلـ املــــــصــــــادر  وأشـــــــــــارت 
املصرية للنظام السوداني ليست موجهة 
للبشير بقدر ما تهدف ملنع تسلل الغضب 
الشعبي شمااًل، ولرغبة السيسي الحثيثة 
في إجهاض أي حراك شعبي، وخصوصًا 
املضروب في مصر  اإلعالمي  التعتيم  أن 
على تظاهرات السودان لم ينجح في منع 
املصرين من مراقبة االنتفاضة والتفاعل 
االجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  معها 
ما يلقي على القاهرة ظل القلق التاريخي 
للسيسي والجيش من تكرار أحداث العام 
الكثيف  التناول  بعد  اندلعت  التي   2011
لـــإعـــالم املـــصـــري ألحــــــداث تـــونـــس، منذ 
هــروب  وحتى  البوعزيزي  محمد  حــادثــة 
بــن علي،  العابدين  زيــن  الرئيس األســبــق 
قبل اندالع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 
بأيام معدودة، وال سيما أن أيامًا تفصل 

عن الذكرى الثامنة للثورة املصرية.
وكشفت املــصــادر أنــه رغــم هــذا التنسيق، 
إال أن النظام املصري حريص على ثوابت 
التعامل مع السودان وعدم إبداء أي تراٍخ 
الــنــزاع  أبــرزهــا  ثنائية مهمة،  فــي قضايا 

القاهرة ـ العربي الجديد

خــص الــرئــيــس الــســودانــي عــمــر البشير، 
خــــالل خــطــابــه فـــي مــديــنــة نـــيـــاال، جــنــوب 
دارفـــور، اإلثنن املاضي، عــددًا من الــدول، 
بينها مــصــر، وشــكــرهــا عــلــى املــســاعــدات 
الـــتـــي قــــال إن هــــذه الــــــدول قــدمــتــهــا لحل 
السبب  كــانــت  الــتــي  االقــتــصــاديــة  املشكلة 
الرئيس في اندالع االحتجاجات الشعبية 
ــودان مـــنـــذ شـــهـــر. لـــكـــن مـــصـــادر  ــ ــسـ ــ فــــي الـ
»الـــعـــربـــي  ـــ حـــكـــومـــيـــة مـــصـــريـــة كـــشـــفـــت، لـ
الجديد«، أن الدعم االقتصادي الذي قدمه 
الــرئــيــس املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي 
لنظام البشير ليس السبب الرئيس وراء 
 إلى أن املساعدات اتخذت 

ً
شكر مصر، الفتة

صورًا أخرى، سياسية وإعالمية وأمنية، 
 عــن كشفها مــراحــل تــطــور تعامل 

ً
فــضــال

ــع االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة  الـــســـيـــســـي مــ
املصادر،  وبحسب  الــســودان.  في  الراهنة 
فــإن األســبــوعــن املاضين شــهــدا تشكيل 
بن  مشتركة  أمنية  استخباراتية  لجنة 
الــبــلــديــن، يـــشـــرف عــلــيــهــا مــبــاشــرة مــديــر 
االســـتـــخـــبـــارات املـــصـــريـــة ومــــديــــر مــكــتــب 
ــلــــواء عـــبـــاس كــامــل،  الــســيــســي ســـابـــقـــًا، الــ
لــتــقــديــم الـــنـــصـــائـــح لــلــنــظــام الـــســـودانـــي 
ودعــمــه التــخــاذ قــــرارات أمــنــيــة وإعــالمــيــة 
ــزة  ــهــ ـــع األجــ

ُّ
مـــنـــاســـبـــة، عـــلـــى ضــــــوء تـــمـــت

املــصــريــة بــخــبــرة أوســــع فــي الــتــعــامــل مع 
هذه الظروف. وأضافت املصادر أن اللجنة 
قدمت للخرطوم استشارات أمنية تتعلق 
امليادين  املتظاهرين في  بخطط مواجهة 
املــفــتــوحــة والــــشــــوارع وأمــــاكــــن مــخــتــلــفــة، 
مــن وحـــي الــخــطــط األمــنــيــة الــتــي تتبعها 
الــشــرطــة املــصــريــة إلجــهــاض الــتــظــاهــرات 

والتجمعات منذ العام 2016.
ومن أوجه املساعدة أيضًا أن هذه اللجنة 
لــعــبــت دورًا وســيــطــًا لــتــبــادل املــعــلــومــات 
ــراف  بـــن الــنــظــام الـــســـودانـــي وبـــعـــض أطــ

أوجه دعم السيسي للبشير
استشارات أمنية وإعالمية 

قدم الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، 

الدعم لنظيره 
السوداني عمر البشير، 

وسط تخوفه من 
تسلل الغضب الشعبي 

إلى مصر
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توقيت أحداث منشية الزعفرانة يغضب الرئيس المصريامتعاض الحوثيين من مجلس األمن ينفجر بوجه كاميرت

عدن، عمان ـ العربي الجديد

وجــهــت جــمــاعــة »أنـــصـــار الـــلـــه« )الــحــوثــيــن( 
الــذي تبناه  للقرار 2452  رسالة رفــض مبطن 
مجلس األمن الدولي باإلجماع أول من أمس، 
والخاص بنشر مراقبن أممين في محافظة 

الحديدة لإشراف على وقف إطالق النار.
وبعد ساعات من الكشف عن عرقلة الحوثين 
لتحركات رئيس لجنة تنسيق إعادة االنتشار 
الهولندي  الجنرال  اليمن  غربي  الحديدة  في 
باتريك كاميرت، أمس الخميس، أعلنت األمم 
املــتــحــدة ســـالمـــة الــفــريــق األمـــمـــي بــعــد اتــهــام 
مصدر يمني حكومي الحوثين بإطالق النار 
على موكب كاميرت جنوبي الُحديدة. وأكدت 
الــخــمــيــس، أن بعثتها  أمــــس  املـــتـــحـــدة،  األمــــم 
املــكــلــفــة مــراقــبــة الــهــدنــة فـــي مــديــنــة الــحــديــدة 
اليمنية بخير، بعد تقارير عن تعرض موكبها 
إلطالق نار. وقال املتحدث باسم األمن العام 
لألمم املتحدة، في تغريدة، إن كاميرت وفريقه 

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  كــشــف مـــصـــدر رســـمـــي مـــصـــري لـــ
الجديد«، عن حالة من الغضب العارم لدى 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد األحداث 
ــة مـــنـــشـــيـــة الـــزعـــفـــرانـــة  ــريــ ــــي قــ ــيـــة فـ ــفـ الـــطـــائـ
محاصرة  تخللتها  الــتــي  املــنــيــا،  بمحافظة 
الكنيسة  قبل  من  ُيستخدم  منزاًل،  مسلمن 
ــلـــوات فــيــه،  كــمــكــان مــخــصــص إلقـــامـــة الـــصـ
وإغــالقــه. وأرجـــع املــصــدر اســتــيــاء السيسي 
إلــى »تــوقــيــت وقـــوع األحــــداث الــتــي تزامنت 
املسيح ومسجد  مــيــالد  افــتــتــاح كنيسة  مــع 
الفتاح العليم بالعاصمة اإلدارية الجديدة، 
والــــذي حــــاول الــســيــســي تــوظــيــفــه للترويج 
لنفسه أمــام الــغــرب«. وبحسب املــصــدر فإن 

تقارير عن إطالق  الحديدة بعد  »ساملون في 
نــار«. وأكــد مسؤول في األمــم املتحدة، لوكالة 
»فرانس بــرس«، حــدوث »إطــالق نــار« باتجاه 
موكب كاميرت وأن الجنرال الهولندي بخير. 
ــال مـــصـــدر يــمــنــي فــــي الـــتـــحـــالـــف، لــوكــالــة  ــ وقــ
»رويترز«، إن قافلة كاميرت تعرضت إلطالق 
ــار أثـــنـــاء زيـــــارة مــنــطــقــة خــاضــعــة لــســيــطــرة  نــ

التحالف، واتهم الحوثين بإطالق النار.
تهم 

ُ
يشار إلى أنها ليست املــرة األولــى التي ت

فيها جماعة »أنصار الله« بإطالق النار على 
مــســؤولــن أمــمــيــن. وكـــان مــصــدر يمني أعلن 
موكب  أن   2013 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
املــبــعــوث األمـــمـــي األســـبـــق إلــــى الــيــمــن جــمــال 
بن عمر تعرض إلطــالق نــار في صنعاء. كما 
الشرعية  اليمنية  الحكومة  اتهمت  أن  سبق 
املبعوث  النار على سيارة  بإطالق  الحوثين 
أحمد  الشيخ  ولــد  إسماعيل  السابق  األمــمــي 
قرب مطار صنعاء في مايو/أيار العام 2017. 
اتــهــام الحوثين  الــنــار يومها  وســبــق إطـــالق 
»لألمم املتحدة بأنها ال تتحرك إال برغبة من 
األطراف املعتدية إليهام العالم أن ثمة عملية 
قــائــمــة«. وفــي تفاصيل ما  تــفــاوض سياسية 
جـــرى أمـــس الــخــمــيــس، كـــان مــصــدر عسكري 
ــن، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن  ــلــ حـــكـــومـــي يــمــنــي أعــ
من  كاميرت  موكب  منعوا  حوثين  مسلحن 
املـــرور عبر شـــارع الخمسن شــرق الــحــديــدة، 
قــبــل أن يــعــودوا ويــســمــحــوا لــه بــالــتــحــرك إلــى 
التنسيق  لجنة  أعــضــاء  للقاء  املدينة  جــنــوب 
إلعــادة االنتشار من الجانب الحكومي. وقال 
املــصــدر، الـــذي فضل عــدم الكشف عــن هويته 
لـــوكـــالـــة »األنــــــاضــــــول«، إن كـــامـــيـــرت وفــريــقــه 

االجتماعات املشتركة. وتأتي عرقلة الحوثين 
لــتــنــقــالت كــامــيــرت وفــريــقــه بــعــد ســـاعـــات من 
الــقــرار 2452،  بــاإلجــمــاع  األمـــن  تبنى مجلس 
الخاص بنشر مراقبن تابعن لألمم املتحدة 
فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة لـــإشـــراف عــلــى وقــف 
إطــالق الــنــار.  وفــي العاصمة األردنــيــة عمان، 
فة بمتابعة تنفيذ 

ّ
تواصل اللجنة الفنية املكل

الــواقــعــة،  »السيسي طلب تــقــريــرًا وافــيــًا عــن 
محددًا به من املسؤول املباشر عن تفجيرها، 

واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة ضده«.
ــــدر أن »مــــــســــــؤواًل بــــــارزًا  ــــصـ  كـــمـــا كـــشـــف املـ
ــة زار الـــكـــاتـــدرائـــيـــة املــرقــســيــة،  ــاسـ ــرئـ فــــي الـ
 بـــرســـالـــة لــلــبــابــا تــــواضــــروس بــابــا 

ً
مــحــمــال

اإلســكــنــدريــة وبــطــريــرك الـــكـــرازة املــرقــســيــة، 
السيسي بشأن عدم  تتضمن تحذيرات من 
املنيا واحتوائها من جانب  واقعة  تصعيد 

الكنيسة«. 
وبــــدأت األحــــداث فــي قــريــة منشية زعــفــرانــة 
شرق  كيلومترات   5 مسافة  على  تقع  الــتــي 
يناير/كانون   7 في  باملنيا،  الفكرية  مدينة 
ــانـــي الـــحـــالـــي، بـــعـــد صـــــالة قــــــداس عــيــد  ــثـ الـ
اقتحمت  األقباط بساعات، فقد  امليالد لدى 
ــالـــي املـــكـــان الــــذي تملكه  مــجــمــوعــة مـــن األهـ
الكنيسة وتــقــيــم فــيــه الــصــلــوات مــنــذ فــتــرة، 
استمر  وبينما  الشرطة،  من  إخراجهم  قبل 
كـــاهـــنـــان مـــع بــعــض األفـــــــراد داخـــــل املـــكـــان؛ 
ــــف شـــخـــص مــوّجــهــن  ــر مــــن ألـ ــثـ تــجــمــهــر أكـ
ــارات مــســيــئــة لــلــمــســيــحــيــن، وبــــــداًل من  ــبــ عــ
ــــن بـــــدوره فـــي إبـــعـــادهـــم ومــنــعــهــم  قـــيـــام األمـ
ــــدوان، وعـــدهـــم بتنفيذ  ــعـ ــ مـــن الــتــجــمــهــر والـ

مطلبهم.
وتصاعدت ردود الفعل بعد قيام مجموعة 
مــن األهــالــي بــإغــالق املــنــزل الــذي كــان يــؤدي 
فيه بعض األقباط صلواتهم ومهاجمة من 
ــراج الكهنة  ــ ــوات األمــــن إلخـ فــيــه، لــتــضــطــر قــ
وسط حراسة مشددة وهتافات مسيئة من 

جانب عدد من املتشددين الذين احتشدوا.
وفي وقــٍت أكد مجلس الــوزراء املصري عبر 

بــيــان لــه عـــدم صــحــة مــا تـــردد بــشــأن إغــالق 
ثــالث كنائس في محافظة املنيا، أكــد حزب 
ــذي تــربــطــه بــالــنــظــام  ــ الــتــجــمــع الـــيـــســـاري الـ
للعبادة،  األماكن  إغــالق تلك  عالقات وثيقة 
واصفًا األحــداث بأنها »مسلسل متكرر من 
رادع«.  البغيض من دون  الطائفي  الــعــدوان 
وأضاف أنه »حيث يعطي نفر من السلفين 
املتشددين في املنيا ألنفسهم حق الوصاية 
ــاط املــســيــحــيــن،  ــبــ عـــلـــى املـــواطـــنـــن مــــن األقــ
الدينية،  ممارسة شعائرهم  من  يمنعونهم 
ويـــضـــّيـــقـــون عــلــيــهــم حـــيـــاتـــهـــم الــطــبــيــعــيــة 
ويــمــارســون ضــدهــم الــعــنــف، وتــقــف أجــهــزة 
لتلك  التصدي  املنيا عاجزة عن  في  الــدولــة 
املجموعات وعــن وقــف هــذه املــهــزلــة«. وذكــر 
الحزب أنه »حيث لم يجد هؤالء من يردعهم 
ويـــضـــع نـــهـــايـــة لـــعـــدوانـــهـــم؛ يـــتـــمـــادون فــي 
الطائفي ويتحركون تحت سمع  مخططهم 
وبــصــر األجـــهـــزة األمــنــيــة، األمـــر الـــذي يثير 

الشك والريبة«.
ــاء الــبــيــان  ولــــم تــكــد األجــــــواء تـــهـــدأ حــتــى جــ
املنيا  إيــبــارشــيــة  كهنة  مــن مجمع  الــصــادر 
ــــاص بـــمـــحـــافـــظـــة املــــنــــيــــا، تــضــمــن  ــرقـ ــ ــوقـ ــ وأبـ

أنـــه »فـــي الــوقــت الـــذي تسعى الــدولــة إلزالـــة 
الفوارق بن أبنائها، وذلك لتأكيد املساواة 
الجميع  املــواطــنــن، ومنها حــق  بــن جميع 
فـــي مــمــارســة الــعــبــادة بــحــريــة كــامــلــة، وإذا 
األمــن  على  كلمتهم  يــفــرضــون  باملتشددين 
)الكنائس(  العبادة  أماكن  بإغالق  ليقوموا 
إرضاء لهم على حساب القانون والدستور 
الذي يكفل حرية العبادة لجميع املواطنن، 
الذين  وهـــذا على حــســاب األقــبــاط املساملن 
الــحــد األدنـــــى لحقوقهم  ال يــطــلــبــون ســـوى 
وهــو وجـــود مــكــان يـــؤدون فيه صلواتهم«. 
وأضــــاف الــكــهــنــة أن »هــنــاك حــمــلــة مغرضة 
ضد األنبا مكاريوس األسقف العام للمنيا 

وأبو قرقاص«.
ــنــــة بـــاملـــنـــيـــا  ــهــ ــكــ وأعــــــلــــــن مــــجــــمــــع اآلبــــــــــــاء الــ
ــرقـــاص املـــســـانـــدة والــتــأيــيــد لــألنــبــا  وأبـــــو قـ
مــكــاريــوس، »فــي كــل مــا يــقــوم بــه مــن تدبير 
الخاصة  الصلوات  لتأدية  لألقباط  أمــاكــن  
بهم وتقديم الرعاية الروحية ألفراد الشعب 
ــاء الكهنة  ــ الــقــبــطــي«. كــمــا أعــلــن مــجــمــع اآلبـ
فــي بيانه الــصــادر شجبه ورفــضــه الــتــام ما 
»االدعاءات املغرضة التي يقوم بها  وصفه بـ
الجهات  مــن  وقــلــة  والهيئات  األفـــراد  بعض 
تــهــدف للتشكيك واإلثــــارة  الــتــي  اإلعــالمــيــة 
وزعزعة االستقرار، وذلك بعد حملة إعالمية 
قــادهــا إعــالمــيــون مــحــســوبــون عــلــى النظام 

املصري«.
التعامل  قــد استنكر طــرق  وكــان مكاريوس 
 إنه »طاملا يتم 

ً
مع األحــداث الطائفية، قائال

بــمــفــردهــا لتنتهي  الــتــعــامــل مــع كــل مشكلة 
كيفما تنتهي فلن نصل إلى حل«.

كانوا في طريقهم إلى مجمع تجاري خاضع 
لسيطرة القوات الحكومية في بلدة الدريهمي 
جنوب الــحــديــدة. وأضـــاف »كــان مــن املــقــرر أن 
يــعــبــر الـــجـــنـــرال الــهــولــنــدي شــــارع الخمسن 
شــرقــي املــديــنــة ثــم يتوجه إلــى مجمع إخــوان 
إلعادة  التنسيق  لجنة  أعضاء  ليلتقي  ثابت، 
اليوم  الحكومي صباح  الجانب  االنتشار من 
ــــرور«.  )أمـــــس(، لــكــن الــحــوثــيــن مــنــعــوه مـــن املـ
ــــى أن »الـــحـــوثـــيـــن يـــتـــذرعـــون بـــأن  وأشـــــــار إلـ
الــطــريــق غير آمــــن«.  ومــنــذ بــدء مهامه أواخــر 
كاميرت  ظــل  املــاضــي،  األول  ديسمبر/كانون 
الحكومة  وفـــدي  بــحــضــور  اجــتــمــاعــاتــه  يعقد 
الحالي  األسبوع  بداية  منذ  لكن  والحوثين، 
تصاعد التوتر بينه وبن الحوثين، وامتنع 
أعضاء اللجنة من الجانب الحوثي عن حضور 

لليوم  اجتماعاتها،  اليمنين  األســـرى  اتــفــاق 
الثاني على التوالي، بمشاركة وفد الحوثين 
الخاص  املبعوث  اليمنية، ومكتب  والحكومة 
ــى الــلــجــنــة املــعــنــيــة  ــى الـــيـــمـــن، بـــاإلضـــافـــة إلــ إلــ
ــــرى مـــن الصليب  بــمــتــابــعــة تــنــفــيــذ مــلــف األسـ
األحـــمـــر الــــدولــــي. ووصـــفـــت املــتــحــدثــة بــاســم 
املــبــعــوث األمــمــي الــخــاص إلـــى الــيــمــن، حنان 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــبــــدوي، فـــي تــصــريــح لـــ الــ
»اإليجابية«، معربة عن  بـ أجواء االجتماعات 
أملها في أن تؤدي هذه االجتماعات إلى تقّدم 
سريع في ملف األسرى، الذي تّم االتفاق عليه 
أن هــذه االجتماعات  السويد. وأوضــحــت  فــي 
»فنية، وال يشترط حضور الجميع«، الفتة إلى 
عقد اجتماعات منفصلة لكل وفد مع ممثلي 

مكتب املبعوث الخاص والصليب األحمر.
من جهة ثانية، كشف موقع »ياهو نيوز« عن 
األميركية  املتحدة  الــواليــات  أن  تؤكد  وثــائــق 
دربــــت طــيــاريــن إمـــاراتـــيـــن عــلــى »الـــقـــتـــال في 
ــطــــن فــي  ــنــ الــــيــــمــــن«، وذلــــــــك رغــــــم إعــــــــالن واشــ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي عـــن وقــف 
التحالف السعودي اإلماراتي  تزويد طائرات 
ــاء فــي تــقــريــر لــلــمــوقــع »عــنــدمــا  بــالــوقــود. وجــ
الــدفــاع األمــيــركــيــة فــي نوفمبر  أعــلــنــت وزارة 
أنها ستوقف إعادة تزويد مقاتالت التحالف 
الــســعــودي اإلمـــاراتـــي الــــذي يــشــن حــربــًا على 
الــيــمــن بــالــوقــود، بـــدت هـــذه الــخــطــوة وكأنها 
تــراجــع مهم عــن الــدعــم الـــذي تقدمه الــواليــات 
املتحدة لهذه الحرب. لكن وثائق كشف عنها 
حديثًا تظهر أن البنتاغون قام أيضًا بتدريب 
ــي املــــشــــارك فــي  ــ ــاراتــ ــ ــم الـــعـــســـكـــري اإلمــ ــاقـ ــطـ الـ

التحالف على الحرب الجوية«. أكدت األمم المتحدة أن كاميرت وفريقه بخير )فرانس برس(
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تشهد االنتخابات اإلسرائيلية المرتقبة في 9 إبريل/نيسان المقبل، زيادة 
األخبار  اختالق  السايبر، تحديدًا في مجال  استخدام سالح  في حجم 

وتزييف الوقائع، خصوصًا من جانب حزب الليكود الحاكم

67
سياسة

تـــدخـــل فـــي عــمــلــيــات االقــــتــــراع أو عــمــلــيــات 
الفرز وإعالن النتائج )ألن عمليتي االقتراع 
ــل لــغــايــة  ــيـ ــرائـ وفـــــرز األصـــــــوات تــتــم فـــي إسـ
اآلن، بــصــورة يــدويــة فــي كــل مــركــز اقــتــراع، 
رسميًا  لتعلن  الحــقــًا  النتائج  جمع  يتم  ثــم 
بــعــد 48 ســاعــة عــــادة، وهـــو مــا يفسر سبب 
تحديد إجراء االنتخابات في إسرائيل يوم 
الثالثاء، كي يتّم االنتهاء من كل شيء قبل 
بــل أن الحديث هــو عن  يــوم السبت(،  عطلة 
عــمــلــيــات الـــتـــزويـــر والــتــلــفــيــق اإللــكــتــرونــيــة 
الشبكات  عــبــر  ورســائــل مضللة  ملــعــلــومــات 
االجــتــمــاعــيــة وشــبــكــات اإلنــتــرنــت املختلفة، 
بما يؤثر على الوعي العام ويخلق اتجاهًا 
غالبا لدى الرأي العام اإلسرائيلي لتفضيل 
مرشح على غــيــره. مــع العلم بــأن مــا يجري 
تـــداولـــه فـــي تـــجـــارب مــمــاثــلــة كــمــا فـــي حــالــة 
بريطانيا في مسألة بريكست )الخروج من 
االتحاد األوروبــي( واالنتخابات الفرنسية، 
مشابهة،  حــاالت  مــن  وغيرها  األميركية  أو 
ال ينطبق بــالــضــرورة عــلــى إســرائــيــل حيث 
تجري االنتخابات بشكل غير مباشر، إذ يتم 
التصويت لــأحــزاب ولــيــس ملــرشــح رئــاســة، 
الــذي يفوز بأغلبية كبيرة ويملك  والــحــزب 
ــكـــومـــي، هــــو مــن  ــتــــالف حـ ــــرص تــشــكــيــل ائــ فـ
يصبح رئيسه رئيسًا للحكومة. بالتالي فإن 
التأثير الخارجي قليل نسبيًا، بفعل  مقدار 
الطائفية  الفرعية  والهويات  األحــزاب  كثرة 
لليهود أنــفــســهــم، بــن ســفــارديــم وأشــكــنــاز، 
وبــــن مــتــديــنــن وعــلــمــانــيــن، ومــحــافــظــن، 

والفكرية لعموم األحزاب اإلسرائيلية.
فــي املــقــابــل، وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود حــاالت 
ســابــقــة ملــحــاوالت الــتــأثــيــر عــلــى االنــتــخــابــات 
اإلسرائيلية، والتي كانت فظة وبارزة للعيان، 
على األقل بعد اغتيال إسحاق رابن، في عام 
1995 عندما كــان املــوقــف األمــيــركــي واضحًا 
بيريز،  شيمون  العمل  حــزب  مرشح  لصالح 
النتائج  جــاءت  فقد  نتنياهو،  بنيامن  ضد 
ــتـــمـــرار الــعــمــلــيــات  عــكــســيــة، وذلـــــك بــفــعــل اسـ
الفدائية في قلب إسرائيل، وال سيما في تل 

ــيـــل، والـــتـــالعـــب بـــهـــا، واســتــغــالل  فـــي إســـرائـ
الـــرأي  الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة للتأثير عــلــى 
العام اإلسرائيلي لصالح مرشح دون غيره، 
بما يخدم املصالح الروسية. يشبه األمر ما 
حدث في الواليات املتحدة، عندما تبّن أن 
روسيا تدخلت في املعركة االنتخابية عبر 
اإللكتروني«،  السايبر و»الــذبــاب  جيش من 
 مـــعـــلـــومـــات زائــــفــــة ومـــلـــفـــقـــة، وكــشــف 

ّ
لـــضـــخ

تـــفـــاصـــيـــل شــخــصــيــة مـــحـــرجـــة لــلــمــرشــحــة 
وتوجيه  كلينتون،  هــيــالري  الــديــمــقــراطــيــة، 
ــيــــركــــي عـــبـــر طـــــرق شــتــى  الــــــــرأي الــــعــــام األمــ
مــن الــتــأثــيــر عــلــى الــوعــي الــعــام، للنفور من 
الحالي دونالد  الرئيس  كلينتون وتفضيل 
ــر الـــخـــوف  ــاعـ ــشـ ــيـــج مـ ــأجـ تـــــرامـــــب، وســــــط تـ
لأقليات  والعنصرية  بالكراهية  املمزوجة 

واملهاجرين والالجئن.
لكن تحذيرات رئيس الشاباك التي تلقفتها 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية على خطورتها، 
مــــن وجــــهــــة الـــنـــظـــر اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــامـــة، 
لـــم تــكــن األولـــــى فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ولــيــســت 
هــي مــن تقلق شــرائــح واســعــة مــن املجتمع 
اإلســرائــيــلــي، بــقــدر الــقــلــق مــن حـــرب سايبر 
داخــلــيــة ومـــن جــيــوش الـــذبـــاب اإللــكــتــرونــي 
اإلسرائيلية بالذات. فقد سبق لرئيس أركان 
جــيــش االحـــتـــالل، الــســابــق، غـــادي أيــزنــكــوت 
ر مــنــذ يــولــيــو/تــمــوز 2017 )مـــع بــدء 

ّ
أن حـــذ

التحقيقات في الواليات املتحدة في شبهات 
الــتــدخــل الـــروســـي فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الخارجية  لجنة  أعــضــاء   )2016 األمــيــركــيــة 
واألمن التابعة للكنيست من مخاطر تدخل 
اإلسرائيلية  االنــتــخــابــات  فــي  أجنبية  دول 
واخـــتـــراقـــهـــا ملــجــمــع الـــبـــيـــانـــات الــشــخــصــيــة 
ــتـــراق مــقــار األحــــزاب  لــلــنــاخــبــن، وحــتــى اخـ
املختلفة. ودعا هيئة مكافحة حرب السايبر 
اإلسرائيلية آلخذ جوانب الحذر. كما سبق 
لــرئــيــس املــوســاد الــســابــق، تــامــيــر بــــاردو أن 
ــرر نــفــس الــتــحــذيــر فـــي ديــســمــبــر/كــانــون  كــ

األول املاضي.
ــل لــيــس عن  ــيـ ــرائـ ــديـــث حــالــيــًا فـــي إسـ والـــحـ

ــصــت مــع كل 
ّ
أبــيــب والـــقـــدس املــحــتــلــة، إذ تــقــل

عملية تفجيرية، الفجوة الهائلة بن مؤيدي 
بــيــريــز، الـــذي حــاز فــي االســتــطــالعــات األولــى 
ـــ40 في  بعد اغــتــيــال رابـــن، بتأييد تــجــاوز الـ
املائة، بينما كان نتنياهو يحظى بصعوبة 
العمليات  نتنياهو   

ّ
املــائــة. واستغل في  بـــ23 

الــتــفــجــيــريــة ســـالحـــًا حـــــادًا حـــّيـــد بــواســطــتــه 
الــــــســــــؤال عـــــن مــــســــؤولــــيــــة مـــعـــســـكـــر الـــيـــمـــن 
عـــن اغـــتـــيـــال رابــــــن، لــيــضــع مـــوضـــوع األمـــن 
الشخصي للمواطن اإلسرائيلي داخل حدود 
ــــدول االنـــتـــخـــابـــات.  الـــخـــط األخــــضــــر عـــلـــى جــ
في  الــتــحــّول  بأعجوبة  االنــتــخــابــات  وانتهت 
املــوقــف اإلســرائــيــلــي عــنــدمــا تــفــوق نتنياهو 

على بيريز بفارق نحو 27 ألف صوت.
ف تحذيرات 

ّ
تلق اإلعــالم اإلسرائيلي  أن  ومع 

ــا لــيــســت  ــ ــهـ ــ ــن أنـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ ــاك، عــ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ الــ
جــــديــــدة، إال أن الــقــلــق كــمــا رصـــدتـــه جــهــات 
ــيــــل يــــأتــــي مــــن الــــداخــــل  مــخــتــلــفــة فــــي إســــرائــ
ــــن جـــيـــوش الـــذبـــاب  ــلـــي نـــفـــســـه، ومـ ــيـ اإلســـرائـ

 مــحــاوالت 
ّ

اإللــكــتــرونــي اإلســرائــيــلــي، فــي ظــل
ــات اإلعـــــالن  ــ ــركـ ــ ــة وشـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ األحـــــــــزاب اإلسـ
واملـــســـتـــشـــاريـــن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــن اســتــغــالل 
الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة وبـــنـــاء جـــيـــوش من 
الــذبــاب اإللــكــتــرونــي لبث دعــايــات انتخابية 
ــات الـــخـــاطـــئـــة  ــومـ ــلـ ــعـ ــاملـ ــوة بـ مـــضـــلـــلـــة مـــحـــشـ
الــخــصــوم السياسين  الــفــتــاكــة ضــد  وحــتــى 
وبــالــذات مــن أحـــزاب اليسار، عبر بــث أخبار 
كاذبة ودعايات عارية عن الصحة من خالل 
مواقع وحسابات وهمية، ســواء على شبكة 

»فيسبوك« أو »تويتر« أو »تلغرام«.

من والدة بيريز وحتى زوجة غانتس 
ال يــأتــي الــقــلــق اإلســرائــيــلــي الــعــام مــن خطر 
الذباب اإللكتروني الداخلي واألخبار امللفقة 
من فراغ. فوفقًا لتقرير نشره موقع صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« في 28 ديسمبر/كانون 
األول املاضي، أي قبل أسبوعن من تحذيرات 
رئيس الشاباك، فقد أثار مجرد تحديد موعد 

التاسع من إبريل/نيسان موعدًا لالنتخابات 
ــد فـــــي شـــبـــكـــات  ــ ــديـ ــ ــلــــق شـ ــة قــ ــ ــالـ ــ ــة، حـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
املس  من  اإلسرائيلية،  االجتماعي  التواصل 
باإلجراء الديمقراطي والتالعب بالرأي العام 
وأخبار  إعالمية  مــنــاورات  عبر  اإلسرائيلي، 
ملفقة وجيوش الذباب اإللكتروني. وبحسب 
ــــور أفــــــــادت مـــعـــطـــيـــات شــركــة  ــذكـ ــ الـــتـــقـــريـــر املـ
»بــازيــال« اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تــرصــد وتــراقــب 
التواصل  على شبكات  اإلسرائيلي  الخطاب 
أن »مستوى هذا القلق يشهد تصاعدًا كبيرًا 
املناقشات  مــن  املــائــة  فــي   31.7 حيث عكست 
ــذه الــشــبــكــات بـــشـــأن األخـــبـــار املــلــفــقــة،  فـــي هــ
خــوفــًا كبيرًا مــن تــدخــل جــهــات ذات مصالح 
يتردد  ولــم  االنــتــخــابــات.  نتائج  لجهة حسم 
15.6 فــي املــائــة مــن املــشــاركــن فــي النقاشات 
اإلسرائيلية،  الحكومة  رئــيــس  اســم  ذكــر  مــن 
ــلـــيـــكـــود«. بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، أو حــــزبــــه الـ
والــــواقــــع أن هــــذا الـــخـــوف لـــم يــــأت مـــن فــــراغ، 
فــبــمــجــرد طــــرح اســــم الـــجـــنـــرال بــنــي غــانــتــس 

ــًا لــــرئــــاســــة الــــحــــكــــومــــة قــــــــــادرًا عــلــى  مــــرشــــحــ
مــنــافــســة نــتــنــيــاهــو، تــعــرض غــانــتــس لحرب 
كان  ومزيفة،  أخــبــار مغرضة  وبــث  شائعات 
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  وزيــــر  إحـــداهـــا  بــطــل 
الــذي بدأ  أوفير أكونيس،  الليكود  من حــزب 
مشواره السياسي مساعدًا لنتنياهو عندما 
ــان األخــــيــــر زعـــيـــمـــًا لـــلـــمـــعـــارضـــة. فـــقـــد كـــرر  ــ كـ
إذاعـــيـــة وتلفزيونية  مــقــابــالت  فــي  أكــونــيــس 
إن  »اليساري«، وقوله  بـ مــرارًا وصــم غانتس 
ــة غــانــتــس نــاشــطــة فــي منظمة نسائية  زوجـ
مــنــاهــضــة لــالحــتــالل وتـــحـــرض عــلــى جــنــود 
ذلــك ضبطت  وبــمــوازاة  اإلسرائيلي.  الجيش 
ــن، خـــالل  ــ ــوريــ ــ ــت كــ ــ ــوريـ ــ عـــضـــو الـــكـــنـــيـــســـت نـ
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة األســـبـــوع املــاضــي وهــي 
تحاول االستشهاد بتقرير وصل إليها عبر 
»واتـــســـاب«، ضــد غانتس نفسه، ســرعــان ما 
اتــضــح خـــالل املــقــابــلــة أنـــه تــقــريــر كـــــاذب، ما 

اضطرها لالعتذار فورًا.
وإذا كان هذا غير كاف، فإن ما يزيد من حدة 
وحــزب  اإلسرائيلي،  اليمن  لجوء  مــن  القلق 
الليكود على نحو خاص إلى تجنيد جيوش 
»الذباب اإللكتروني« في املعركة االنتخابية 
وزرع  السياسين،  الخصوم  لتشويه سمعة 
األنـــبـــاء الـــكـــاذبـــة، هـــو رفـــض حـــزب الــلــيــكــود، 
املوافقة على طلب لجنة االنتخابات املركزية، 
وبــــاقــــي األحـــــــــزاب تـــعـــديـــل قــــانــــون الـــدعـــايـــة 
حظر  بند  ليشمل  إســرائــيــل  فــي  االنتخابية 
الدعاية املجهلة االسم واملصدر على الشبكة 

العنكبوتية وعبر اإلنترنت.
ــلـــيـــكـــود لـــيـــعـــزز املــــخــــاوف،  ويــــأتــــي رفـــــض الـ
اإللكتروني،  الذباب  عبر  بحمالت وهجمات 
تعزيزًا لتاريخ طويل من انتهاج الليكود في 
إسرائيل ألداة الدعايات الكاذبة والشائعات 
ــاريـــة عـــن الـــصـــحـــة، حــتــى قبل  ــعـ الــفــتــاكــة والـ
الكاذبة«.  تــرامــب، بمصطلح »األخــبــار  بــروز 
ويــمــكــن الـــقـــول عــمــلــيــًا إن أول ضــحــايــا هــذه 
عام  ففي  بيريز.  هــو  الــكــاذبــة،  الديماغوجية 
الداخلية  االنتخابات  بيريز في  1976 تغلب 
لحزب العمل، على رابن، وتم انتخابه ليكون 
مــرشــح حـــزب الــعــمــل مــقــابــل مــنــاحــيــم بيغن 

مرشح الليكود، في االنتخابات التي انتهت 
بــإحــداث أول انــقــالب ســيــاســي فــي إســرائــيــل 
أطاح بحكم العمل التاريخي وجاء بالليكود 

واليمن للحكم.
ــائـــل  ــلـــى وسـ ــمـــل آنــــــــذاك عـ ــزب الـــعـ ــ ســـيـــطـــر حــ
اإلعــــــالم فـــي إســـرائـــيـــل، لــكــنــه تــــرك املــيــاديــن 
والـــــســـــاحـــــات واألســـــــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة بــفــعــل 
لليكود.  الشرقية  الــطــوائــف  على  استعالئه 
ــــذي عــــرف بــقــدراتــه  تــلــقــف مــنــاحــيــم بــيــغــن الـ
هذه  اجتياح  وقدراته  الكاريزمية  الخطابية 
الساحات ليخلق جــوًا عامًا ضد حكم حزب 
الــعــمــل وضـــد بــيــريــز شــخــصــيــًا، عــبــر تــرويــج 
شـــائـــعـــات قــــالــــت إن والــــــــدة بـــيـــريـــز عـــربـــيـــة، 
تــاديــران لأجهزة  فــي شــركــة  أسهمًا  ويملك 
الكهربائية. سرت هذه الشائعات في صفوف 
املجتمع  من  واملهمشن  الشرقين  الناخبن 
ناجزة  »حقيقة«  إلــى  وتحولت  اإلسرائيلي، 
ولم  لسنوات،  تفنيدها  من  بيريز  يتمكن  لم 
يعرف من أطلقها في املهرجانات االنتخابية 
الـــشـــعـــبـــيـــة. ونـــجـــحـــت الـــدعـــايـــة فــــي تــحــقــيــق 

هدفها من دون أن يفلح بيريز في دحضها.
واألساطير  للدعايات  باللجوء  األمـــر،  تكرر 
امللفقة، في عام 1993، لكن الضحية هذه املرة 
كــان رابـــن نفسه، الـــذي كــان عــايــزر وايــزمــان 
ــــن بـــاملـــنـــاســـبـــة( فـــضـــح فــي  ــــو صـــهـــر رابــ )وهــ
ــــط الــثــمــانــيــنــيــات أمـــر انــهــيــار أعــصــابــه  أواسـ
خالل اليومن األولن لحرب يونيو/حزيران 
1967. في االنتخابات املذكورة، سرت دعاية 
بفعل  أثــنــاء سيره  يتمايل  رابــن  أن  مفادها 
ــدًا الـــفـــودكـــا.  ــديـ ــه عــلــى الـــكـــحـــول وتـــحـ ــانــ إدمــ
ــادت الــشــائــعــة تنتصر وتــســقــط رابـــن لكن  كـ
اليمن  معسكر  في  حدثت  التي  االنشقاقات 
الــثــانــيــة بفعل  مــّكــنــتــه مــن تشكيل حــكــومــتــه 
بأن  الــعــربــيــة، علمًا  لــأحــزاب  املــانــعــة  الكتلة 
ــزاب الــيــمــن حــصــلــت عــلــى عـــدد أكــبــر من  ــ أحـ
ــوات. ظــل أمــر إدمـــان رابـــن على الخمر  األصــ
رابــن  مقتل  بعد  فقط  اغــتــيــالــه.  معلقا حتى 
اتضح أنه كان يعرج في مشيته بفعل إصابة 

في ساقه كان يرفض االعتراف بها.
أخيرا ال بد في سياق ســرد األخــبــار الكاذبة 
ــد 

ّ
ــريـــن، األول هـــو الــتــجــن ــارة إلـــى أمـ ــ مـــن اإلشــ

التام وشبه الدائم في صفوف نشطاء اليمن 
أو منشور وبثه وتعميمه  دعــايــة  كــل  لتلقف 
عــلــى آالف الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة، بــمــجــرد 
صـــــــدوره ونــــشــــره، خـــصـــوصـــًا إذا كـــــان ضــد 
الــيــســار أو رمــــــوزه، مــقــابــل تــمــتــرس أنــصــار 
اليسار إما بمحاولة الدفاع عن الضحية التي 
مــبــاالة  بــال  تجاهله  أو  املــنــشــور،  يستهدفها 
فوز  أن  فهو حقيقة  الثاني  األمــر  أمــا  كبيرة. 
نتنياهو في املعركة االنتخابية األخيرة عام 
2015 تّم بعد أن تمكن من خالل شريط دعائي 
كاذب من شحن نشطاء اليمن ودفعهم لجلب 
املصوتن لصناديق االقتراع، إثر ظهوره في 
شــريــط مـــصـــّور، ســرعــان مــا احــتــل الشبكات 
ــة قــلــق  ــالــ ــــي حــ ــدو فـ ــبــ ــتــــمــــاعــــيــــة، وهــــــو يــ االجــ
تحريض  بكلمات  الجمهور  مخاطبًا  شــديــد 
عنصرية جاء فيها: »إن حكم اليمن في خطر، 
 املصّوتن العرب ملراكز 

ّ
جمعيات اليسار تقل

ــراع، الـــعـــرب يــتــدفــقــون بــكــمــيــات كــبــيــرة  ــتــ االقــ
الكاذب  الشريط  هــذا  الصناديق«. شكل  على 
إسرائيل  في  اإلحــصــاء  يعتقد خبراء  محّركًا 
أنــــه ســـاهـــم فـــي رفــــع نــســبــة الــتــصــويــت لــدى 
الساعات األخيرة من  اليمن اإلسرائيلي في 
يوم االنتخابات ومنحه زيــادة في األصــوات 

ّدرت بن 3 و4 في املائة.
ُ
ق

االنتخابات اإلسرائيلية ]4[
بنيامين  اإلسرائيلي  ــوزراء  ال رئيس  يــزور 
المقبلة،  األيـــام  فــي  تشاد  نتنياهو 
إسرائيلي  وزراء  رئــيــس  أول  ليصبح 
البلدان  يتجه  فيما  الدولة  هذه  يزور 
الدبلوماسية  العالقات  استئناف  إلى 
أمس  مكتبه،  أعــلــن  كما  بينهما، 
بعد  نتنياهو  ــارة  زي وتأتي  الخميس. 
ديبي  إدريـــس  التشادي  الرئيس  زيـــارة 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  إلسرائيل 
رئيس  مكتب  يقدم  ــم  ول الماضي. 
التفاصيل  من  مزيدا  اإلسرائيلي  الوزراء 
بشأن الرحلة رغم أنه من المتوقع أن 

تكون الزيارة ليوم واحد فقط.

زيارة تشاد
قضية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لم تعرف إسرائيل رئيس حكومة، 
وتــطــّور  السيبرانية  لقواتها  ــل 

ّ
هــل

األمــن  لصالح  السيبرانية  الــحــرب 
ــلـــي والــــخــــارجــــي، ولــفــتــح  اإلســـرائـــيـــلـــي الـــداخـ
األبــواب املغلقة )ال سيما في الخليج العربي 
وأنـــظـــمـــة الــتــطــبــيــع( مــثــل رئـــيـــس حــكــومــتــهــا 
الحالي، بنيامن نتنياهو، الذي ال يترك فرصة 
التكنولوجي  بالتطور  ويذكر  إال  مناسبة  أو 
اإلسرائيلي، ال سيما في مجال السايبر والذكاء 
االصــطــنــاعــي، كــعــامــل ومــــورد قـــوة إلســرائــيــل 
ــة. ــيــ ــدولــ وأمــــنــــهــــا ومـــكـــانـــتـــهـــا اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــ

مخاوف من الخطر الروسي
ومــثــلــمــا انــتــشــرت تــقــاريــر مــخــتــلــفــة عــاملــيــة 

يخشى االسرائيليون 
تدخًال روسيًا في االنتخابات 

في إبريل المقبل

تاريخ طويل من 
انتهاج الليكود ألداة 

الدعايات الكاذبة

هل ينقلب سالح السايبر 
على صانعه؟

ومحلية فــي إســرائــيــل عــن قـــدرات االخــتــراق 
ــواًل إلــى  ــ ــعــــدو«، وصــ ــدول الــ ــ اإلســـرائـــيـــلـــي »لــ
اخـــتـــراق املـــشـــروع الـــنـــووي اإليـــرانـــي، وزرع 
ــلــت املــشــروع اإليـــرانـــي أكثر 

ّ
فــايــروســات عــط

ــيـــل نــفــســهــا فـــي أوج  ــرائـ مـــن مـــــرة، تــجــد إسـ
املـــعـــركـــة االنــتــخــابــيــة الـــحـــالـــيـــة، أمـــــام خطر 
انــقــالب الــســحــر عــلــى الــســاحــر. فــفــي خطوة 
غير مــألــوفــة، جــاهــر رئــيــس جــهــاز الشاباك 
اإلســرائــيــلــي، نـــداف أرغـــمـــان، فــي محاضرة 
ــــام مــجــمــوعــة صــغــيــرة مـــن الــحــضــور في  أمـ
جــامــعــة تــل أبــيــب مــطــلــع األســـبـــوع الــحــالــي، 
من  اإلسرائيلية  األمنية  األجهزة  بمخاوف 
تــدخــل دولـــة أجــنــبــيــة، يستشف مــن تقارير 

مختلفة أنه أشار إلى روسيا صراحة، في 
العملية االنتخابية في إسرائيل، وذلك عبر 
سعي هذه الدولة الختراق بيانات الناخبن 

االنتخابات  نتائج  الخميس، استطالعًا الستشراف  نشر موقع »واال«، أمس 
العامة للكنيست، التي ستجري في 9 إبريل/نيسان المقبل، وجرى التركيز 
من خالله على رئيس حزب »مناعة 
أركــان  ورئيس  الجديد،  إلسرائيل« 
بني  األســبــق،  اإلســرائــيــلــي  الجيش 
الجمهور  ورأي  )الصورة(،  غانتس 
االستطالع  لكن  مــواقــفــه.  فــي 
الحالية،  الحكومة  رئيس  أن  أظهر 
حظا  األوفر  هو  نتنياهو،  بنيامين 
أيضًا،  المقبلة  الحكومة  بتشكيل 
من  ــر  ــب أك الــيــمــيــن  معسكر  ألن 

معسكر الوسط ـ يسار.

حظوظ غانتس

نتنياهو يجيد توظيف مواقع التواصل االجتماعي )غالي تيبون/فرانس برس(
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قضية رهف القنون: إحراج سياسي جديد لبن سلمانتسريبات »صفقة القرن«: خديعة أميركية جديدة؟

 صالح النعامي
رام اهلل ـ العربي الجديد

في توقيت سياسي الفت إسرائيليًا وأميركيًا، 
قالت  ما   13 اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  سّربت 
إنه نسخة جديدة مما يسمى »صفقة القرن« 
لتسوية  األميركية  اإلدارة  عليها  تعمل  التي 
ــراع الــفــلــســطــيــنــي-اإلســرائــيــلــي لــكــن بما  الـــصـ
التي  الصفقة  وهــي  إسرائيل،  يحقق مصالح 
منذ  الفلسطينية  السلطة  رفضتها  أن  سبق 
ظـــهـــور أول الـــتـــســـريـــبـــات بـــشـــأنـــهـــا، حـــتـــى أن 
وصف  عــبــاس  محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس 
هذه الخطة أكثر من مرة بأنها »صفعة القرن«. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن املــبــعــوث األمــيــركــي إلــى 
املــنــطــقــة جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــالت، ســــــارع أمـــس 
نشرته  مــا  إن  »تــويــتــر«  على  للقول  الخميس 
الــقــنــاة اإلســرائــيــلــيــة حـــول هـــذه الــخــطــة »غير 
دقيق« فإنه لم ينف بشكل كامل التسريبات، 
فيما السلطة الفلسطينية لم تتأخر في القول 
فــي حقيقة  الشكوك  مــن  تــزيــد  التسريبات  إن 
الصراع  لحل  متبلورة  أميركية  أفكار  وجــود 
مواقف  ظهرت  كما  اإلسرائيلي-الفلسطيني. 
فلسطينية أمس محذرة من خطورة مضمون 
الــتــســريــبــات الـــجـــديـــدة بـــشـــأن بـــنـــود الــخــطــة، 
بارك  القناة،  في  السياسي  ق 

ّ
املعل أكــد  والتي 

رفيد، إنه حصل عليها من خالل قيام مسؤول 
كبير في إدارة ترامب، أخيرًا، بإطالع عدد من 

الصحافين على فحواها.
وكشفت قناة التلفزة اإلسرائيلية 13، أن الخطة 
ــم الــتــجــّمــعــات  تــمــنــح إســـرائـــيـــل الـــحـــق فـــي ضـ
االستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، إلى 
جانب فرض السيادة اإلسرائيلية على املسجد 
التقرير، على  الخطة، وفــق  وتــنــص  األقــصــى. 

لندن ـ العربي الجديد

تــســّبــبــت قــضــيــة الـــفـــتـــاة الـــســـعـــوديـــة الــهــاربــة 
مــــن عــائــلــتــهــا بــســبــب »الــتــعــنــيــف األســـــــري«، 
رهـــف الــقــنــون، بــمــزيــد مــن اإلحــــراج للحكومة 
الـــســـعـــوديـــة أمـــــام املــجــتــمــع الــــدولــــي، لــتــشــّكــل 
ضــربــة جــديــدة ملسيرة ولــي العهد محمد بن 
سلمان أمام املجتمع الدولي الذي باتت صورة 
السعودية لديه كسجن يصعب على مواطنيه 
الــفــرار مــنــه. ومــنــذ الــيــوم األول لــهــروب الفتاة 
إنــهــا تعرضت للتعنيف مــن قبل  تــقــول  الــتــي 
بثقلها  الــســعــوديــة  السلطات  ألــقــت  عائلتها، 
في القضية، محاولة استرداد الفتاة من مطار 
تايالند عبر القائم بأعمال السفارة السعودية 
ل املنظمات 

ّ
هناك عبداإلله الشعيبي. لكن تدخ

العاملي  اإلعــالم  واإلنسانية ومطالبة  الدولية 
التايالندية  بالسلطات  أديــا  القنون،  بحماية 
التي  كندا،  إلــى  بالرحيل  للفتاة  السماح  إلــى 
الحكومة  لتقرر  اإلنــســانــي،  الــلــجــوء  منحتها 
السعودية االنسحاب من املشهد نهائيًا خوفًا 

من تأثيرات هذا الحدث السيئة عليها.
السعودية  الصحافة  قــيــام  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
وكــبــار الــصــحــافــيــن الــســعــوديــن املــدعــومــن 
ــلــون 

ّ
ــن يــمــث ــذيــ مـــن قــبــل الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم والــ

وجــهــة نــظــره، ومــنــهــم الــصــحــافــي املــقــيــم في 
لندن عضوان األحمري، باإلشارة إلى أن ما 
حـــدث كـــان مــجــرد خـــالف بــن فــتــاة سعودية 
فــي  ـــل 

ّ
ــتـــدخ تـ الـــســـلـــطـــات ال  وعـــائـــلـــتـــهـــا، وأن 

يعلمون  السعودين  فــإن  العائلية،  املشاكل 
لت  ضربة 

ّ
القنون مث أن حــادثــة رهــف  جيدًا 

إلــى 90 في  تدشن دولــة فلسطينية على 85 
املائة من الضفة الغربية، على أن يتم اإلعالن 
عن عاصمة لهذه الدولة في أحياء من القدس 
الشرقية، في حن أن أحياء أخرى في املنطقة 
ســيــتــم إلــحــاقــهــا بــعــاصــمــة إســـرائـــيـــل. وقــالــت 
ــنـــاة: »ســتــجــعــل خــطــة الــــواليــــات املــتــحــدة  ــقـ الـ
الـــقـــدس عــاصــمــة مــشــتــركــة، ســتــكــون عاصمة 
ــيـــل فــــي الــــقــــدس الـــغـــربـــيـــة وأجــــــــزاء مــن  إســـرائـ
فلسطن  عاصمة  وستكون  الشرقية،  القدس 
في أجزاء من القدس الشرقية وتشمل غالبية 
ــافـــت: »سيبقى  الــفــلــســطــيــنــيــة«. وأضـ األحـــيـــاء 
القديمة  البلدة  يشمل  الــذي  املقدس  الحوض 
)املسجد األقصى( ومحيطه  القدسي  والحرم 
املباشر تحت السيادة اإلسرائيلية، وسيستمر 
الوضع القائم في األماكن املقدسة، وسُيعطى 
ــــون وربـــمـــا أطــــراف  ــيـ ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــون واألردنـ

أخرى دور في إدارة األماكن املقدسة«.
الــخــطــة تتضمن تجميد  الــرغــم مــن أن  وعــلــى 
البناء في املستوطنات التي تم تدشينها في 
ــراف الــضــفــة الــغــربــيــة، إال أنــهــا فــي املقابل  أطــ
تنص على عدم إزالة أية مستوطنة، مما يعني 
داخــل  قائمة  املستوطنات ستظل  عــشــرات  أن 
الدولة الفلسطينية، بحسب التصور األميركي.

ــارت الــقــنــاة إلـــى أن الــخــطــة تــنــص أيضًا  ــ وأشـ
الفلسطينية  الـــدولـــة  بــن  أراٍض  تــبــادل  عــلــى 
الــعــتــيــدة وإســـرائـــيـــل، »لــضــم بــعــض األراضــــي 
أن  الغربية إلى إسرائيل، من دون  في الضفة 
يــكــون مــن الـــواضـــح حــجــم الــتــبــادل«. وحسب 
فـــإن اإلدارة األمــيــركــيــة  الــقــنــاة اإلســرائــيــلــيــة، 
ستقوم باإلعالن عن الخطة بعد االنتخابات 
اإلســرائــيــلــيــة فــي 9 إبــريــل/نــيــســان املــقــبــل. مع 
العلم أن هذه ليست املرة األولى التي يتم فيها 
وتأجيلها،  الصفقة  هــذه  تعديل  عن  الحديث 
بما يكّرس تخّبط إدارة ترامب تجاه هذا امللف، 
وأشارت القناة إلى أن واشنطن تتوقع أن يرد 

الجانب الفلسطيني برفض الخطة.
ــعــــارض الـــخـــطـــة الــــتــــي كــشــفــتــهــا الـــقـــنـــاة  ــتــ وتــ
التي  التسريبات  مــن  الكثير  مــع  اإلسرائيلية 
زخـــــــرت بـــهـــا وســــائــــل اإلعــــــــالم اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــقــرن«،  »صفقة  بشأن  والعربية  واألميركية 
فــالــكــثــيــر مـــن هـــذه الــتــســريــبــات أشــــار إلـــى أن 
في  فلسطينية  دولــــة  إقــامــة  تتضمن  الــخــطــة 
ــن املــفــارقــة أن الــكــشــف عن  شــمــال ســيــنــاء. ومـ
الــخــطــة جــــاء بــعــد أقــــل مـــن شــهــر عــلــى اتــخــاذ 
أعمال  بتكثيف  قـــرارًا  اإلســرائــيــلــيــة  الحكومة 

واملنظمات  كــنــدا  وّجهتها  جــديــدة  سياسية 
الدولية لنب سلمان وحقبته.

خسائر دولية وداخلية
ــــوزراء الــكــنــدي جاسنت  ــان إعـــالن رئــيــس الـ وكـ
ــــرودو قــبــول بــــالده اســتــضــافــة الــفــتــاة رهــف  تـ
ــام  ــوء اإلنــــســــانــــي أمــ ــلـــجـ ــنـــون ومـــنـــحـــهـــا الـ ــقـ الـ
جمع من الصحافين، وما تاله من استقبال 
فريالند  كريستيا  الكندية  الخارجية  وزيـــرة 
للفتاة السعودية في املطار واحتضانها أمام 
وّجهتها  ضربة  بمثابة  الكاميرات،  شــاشــات 
الــحــكــومــة الــكــنــديــة لــنــظــام بـــن ســلــمــان بعد 
أشهر من توتر العالقات بن البلدين وإعالن 
السعودية حربًا دبلوماسية واقتصادية على 

كندا.
الكندي  السفير  طــردت  قد  السعودية  وكانت 
لــديــهــا واســـتـــدعـــت ســفــيــرهــا فـــي أغــســطــس/

آب مــن الــعــام املـــاضـــي، كــمــا قطعت الــعــالقــات 
التجارية واالستثمارية مع أوتاوا واستدعت 
هناك،  للدراسة  ابتعثتهم  الذين  الطلبة  آالف 
وخـــّيـــرتـــهـــم بـــن الــــرجــــوع إلــــى الـــســـعـــوديـــة أو 
اختيار بلد آخر للدراسة، على خلفية مطالبة 
كندا باإلفراج الفوري عن معتقلي ومعتقالت 

الرأي في السجون السعودية.
وبسبب اتخاذ السلطات السعودية إجراءات 
مشددة وعنيفة تجاه كندا قبل أشهر، وقطع 
أي صــلــة مــعــهــا، فـــإن الــســعــوديــة الـــيـــوم تقف 
عاجزة عن الرد على خطوة كندا باستضافة 
واإلنسانين  السياسين  الالجئن  من  املزيد 
إلــى عاصمة  أوتــاوا  الهاربن منها، وتحويل 
لــلــمــعــارضــن الـــســـعـــوديـــن وإحـــراجـــهـــا أمـــام 
بــن سلمان  وتــدمــيــر سمعة  الــدولــي  املجتمع 

التي يحاول بناءها كأمير ليبرالي منفتح.
ــــون وهـــــروبـــــهـــــا مــن  ــنـ ــ ــقـ ــ وأعـــــــــــــادت قــــضــــيــــة الـ
الــســعــوديــة، فــتــح مــلــفــات اعــتــقــال الــنــاشــطــات 
مــن جــديــد، وكتبت  السعودية  فــي  النسويات 
صحف عــاملــيــة، وأبــرزهــا »واشــنــطــن بوست« 
و»نــيــويــورك تــايــمــز«، عـــدة تــقــاريــر عــن تــورط 
الناشطات  فــي تعذيب  مــســؤولــن ســعــوديــن 
الـــحـــقـــوقـــيـــات، ومـــــن بــيــنــهــن لـــجـــن الـــهـــذلـــول 
وعزيزة اليوسف، والتحرش بهن في السجن. 
الــهــذلــول شقيقة لجن  تــفــجــر عــلــيــاء  قــبــل أن 
مفاجأة كبيرة بكتابتها مقااًل في »نيويورك 
تــايــمــز« أكــــدت فــيــه تــــورط املــســتــشــار الــســابــق 
في الديوان امللكي سعود القحطاني بتعذيب 

فــي املــقــابــل لــم يــتــأخــر الــــرد الفلسطيني على 
الــخــارجــيــة  الــتــســريــبــات، وقـــالـــت وزارة  هــــذه 
الفلسطينية، إنها »توظيفات إسرائيلية داخلية 
في السباق االنتخابي، وليست بالبعيدة عن 
سلسلة طويلة من التواريخ الوهمية التي تحدث 
أميركي لطرح صفقة  أكثر مــن مــســؤول  عنها 
لتعميق  الزمنية  املظلة  توفير  بــهــدف  الــقــرن، 
االســتــيــطــان وعــمــلــيــات الــتــهــويــد فـــي األرض 
بيان  فــي  الــخــارجــيــة  الفلسطينية«. وأضــافــت 
أمــس، أن »هــذه التسريبات تزيد من شكوكنا 
في حقيقة وجود أفكار أميركية متبلورة لحل 
الصراع االسرائيلي-الفلسطيني«. وأكدت »أننا 
لــن نتعاطى مــع أيــة أفــكــار أميركية بشأن حل 
الــصــراع مــا لــم تــتــراجــع اإلدارة األمــيــركــيــة عن 
مواقفها وقــراراتــهــا املــنــحــازة لــالحــتــالل، وفي 
مقدمتها التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة 
لــدولــة االحــتــالل، ونقل ســفــارة بــالدهــا إليها«. 
من جهته، قال املتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
نبيل أبو ردينة، إن »أي خطة سالم ال تتضمن 
إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها 
كــامــل الــقــدس الشرقية على حـــدود عــام 1967 

تدور حول تسّبب سياسات بن سلمان بهروب 
الــفــتــيــات وتـــحـــّول مسلسل الـــهـــروب هـــذا إلــى 
املــضــادة  الـــدول  تستخدمها  سياسية  دعــايــة 

للسعودية في املنطقة وخارجها.
وعلى النقيض، فإن خسارة بن سلمان للتيار 
ــــى كــســبــه ود  ــــؤد إلـ املـــحـــافـــظ الـــعـــريـــض، لــــم تـ
الرغم  على  النسوية،  التيارات  أو  الليبرالين 
مــن قــيــامــه بــإصــالحــات فــي أوضــــاع املــــرأة في 
البالد بعد سماحه بقيادة املرأة للسيارة. لكن 
الناشطات  ها ضد 

ّ
التي شن االعتقال  حمالت 

الــنــســويــات بــتــهــمــة الــخــيــانــة بــعــد الــتــواصــل 
عــداء  إلــى كسبه  أدت  األجنبية،  املنظمات  مــع 
سياسة  ل 

ّ
وتمث العالم.  حــول  النسوي  التيار 

بن سلمان في التعامل مع قضية الناشطات 
اآلثــار  إلــى  بــاإلضــافــة  واعتقالهن،  النسويات 
التي  العقلية  االعــتــقــاالت،  هــذه  على  املترتبة 
تدار بها البالد، إذ يجد بن سلمان نفسه بعد 
العهد  سنة ونصف مــن توليه منصب واليــة 
بعد عزله ابــن عمه محمد بن نايف، من دون 
أي تــيــار حــلــيــف أو صــديــق خــــارج الـــبـــالد، إذ 
قام باستعداء تيارات »الصحوة« والليبرالية 
والــنــســويــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى كــراهــيــة شعبية 
نتيجة اإلجــراءات االقتصادية الصارمة التي 
اتــخــذهــا، وتــرســيــخ صــورتــه كــرجــل »دمــــوي« 
عــقــب ظــهــور تــفــاصــيــل قــضــيــة قــتــل اإلعــالمــي 

جمال خاشقجي إلى العلن، واعتراف السلطات 
السعودية بها بعد أسابيع من عمليات النفي 
املــتــواصــل فــي اإلعــالمــن الــرســمــي والــخــاص. 
إلــى أن حصاره لقطر وتــورطــه في  باإلضافة 
حرب دموية خاسرة في اليمن، وخروجه من 
أربــاح تذكر، كلها  امللف السوري من دون أي 
عوامل عززت صورته بن شعبه كرجل يقود 

بالده إلى الهاوية.

انتقادات هيومن رايتس ووتش
السياق، أشــارت منظمة هيومن رايتس  وفي 
للحقوق حول  الــســنــوي  تقريرها  فــي  ووتـــش 
ــــى أن اعــــتــــراف الـــســـعـــوديـــة بــمــقــتــل  الـــعـــالـــم إلـ
خاشقجي بعد أسابيع من اإلنكار والتعتيم، 
وإعــالن اعتقال 18 شخصًا وإقــالــة مسؤولن 
كبار، يبدو أن الهدف األساسي منه »تجنيب 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان أي تدقيق 
إضافي حيال ضلوعه في الجريمة«. واعتبر 
نائب املديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط 
وشــمــال أفريقيا فــي هيومن رايــتــس ووتــش، 
مايكل َبْيج، أن »مقتل خاشقجي أضر بسمعة 
أنه   عــن 

ً
بــن سلمان فــضــال العهد محمد  ولــي 

كــشــف أيـــضـــا نــمــط تـــصـــرفـــات غــيــر قــانــونــيــة 
لدى  كــان  »إذا  الــســعــوديــة«. وأضـــاف  للقيادة 
السعودية أي أمل في إعــادة تلميع صورتها 
امللطخة، على السلطات اإلفراج فورًا عن جميع 

املحتجزين فقط النتقاداتهم السلمية«. 
واتــهــمــت املــنــظــمــة، فـــي تــقــريــرهــا، الــســعــوديــة 
التعسفية  واملحاكمات  االعتقاالت  بمواصلة 
واإلدانات بحق املنشقن والنشطاء السلمين 
ورجال الدين في 2018، بما فيها حملة واسعة 

منسقة ضد نشطاء حقوق املرأة.
كــمــا أكــــدت أن الــســعــوديــة تـــواصـــل اســتــخــدام 
قــــوانــــن مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــــاب لـــقـــمـــع الــتــعــبــيــر 
الــســيــاســي واملــعــارضــة. كــمــا تــطــرقــت املنظمة 
التحالف  تقود  التي  السعودية،  ارتــكــاب  إلــى 
للقانون  عديدة  انتهاكات  اليمن،  في  العربي 
قت 90 

ّ
اإلنساني الدولي. وأشارت إلى أنها وث

هجومًا للتحالف يبدو غير قانوني، مؤكدة أن 
بعض هذه الهجمات، التي قد ترقى إلى جرائم 
حرب، أصابت املنازل واألسواق واملستشفيات 
واملـــــدارس واملــســاجــد. وشــــددت املنظمة على 
يــواجــهــون مسؤولية  الــســعــوديــن  الـــقـــادة  أن 
الــحــرب بموجب  جنائية محتملة عــن جــرائــم 

مسؤولية القيادة.

بناء املستوطنات في الضفة الغربية ومنحها 
من  املــزيــد  جــذب  بهدف  اقتصادية  أفضليات 

املستوطنن لإلقامة فيها.
التقليل  الــتــســريــب، حـــاول غرينبالت   وعــقــب 
 من 

ً
 إن »عـــددًا قليال

ً
مــن أهمية مــا نشر قــائــال

ــــاص فـــقـــط عـــلـــى عـــلـــم بـــبـــنـــود الــخــطــة  ــــخـ األشـ
ــراع اإلســـرائـــيـــلـــي  ــ ــــصـ ــة لـــتـــســـويـــة الـ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
ــاف أن »الــتــكــهــنــات حــول  الــفــلــســطــيــنــي«. وأضــ
محتوى الخطة ال يفيد؛ في الوقت الراهن فإن 
عــددا قليال جــدًا من الناس على هــذا الكوكب 
يــعــرفــون مــا فــيــهــا«. وتــابــع أن »نــشــر قصص 
كـــاذبـــة أو مــشــوهــة أو مـــنـــحـــازة فـــي وســائــل 

اإلعالم، أمر غير مسؤول ويضر بالعملية«.

رجاله  مــن  لستة  ومشاهدته  لجن  شقيقتها 
على  وإجبارها  بها  بالتحرش  يقومون  وهم 
األكل وتهديدها بالقتل وإلقاء جثتها في مياه 

الصرف الصحي.
قضية رهف القنون لم تتسّبب فقط في فقدان 
بن سلمان ما تبقى من صورته كأمير ليبرالي 
منفتح أمــام العالم، بل أدت أيضًا إلى فقدانه 
السعودي،  الشعب  مــن  عريضة  قطاعات  ثقة 
ــن عـــارضـــوا  ــذيـ فــاملــحــافــظــون الـــســـعـــوديـــون الـ
بعض توّجهات بن سلمان االنفتاحية، ومنها 
الفنانن  الترفيه وجلب مئات  افتتاح هيئات 
حــول الــعــالــم بمئات املــاليــن، طــالــبــوا بإنفاق 
هذه املبالغ على التعليم والصحة ودعم السلع 
األســاســيــة ومــنــهــا الـــوقـــود وتــوفــيــر وظــائــف 
للشباب الــذيــن يــعــانــون الــبــطــالــة. االتــهــامــات 
الـــتـــي وّجـــهـــهـــا املـــحـــافـــظـــون الـــذيـــن يــتــعــاطــف 
كانت  »الــصــحــوة«  معتقلي  مــع  منهم  الكثير  سيكون مصيرها الفشل«. وأضاف أن استمرار 

بث اإلشاعات حول ما يسمى بمالمح »صفقة 
القرن«، إضافة إلى االستمرار في محاولة ايجاد 
أطراف إقليمية ودولية تتعاون مع بنود هذه 
الخطة، هي محاوالت فاشلة ستصل إلى طريق 
العادل  السالم  لتحقيق  العنوان  ألن  مــســدود، 
والدائم هو القيادة الفلسطينية التي تؤكد أن 
أية طروحات تتعلق باملسيرة السياسية يجب 
أن تكون على أســاس الشرعية الدولية ومبدأ 

حل الدولتن.
لتحرير  الديمقراطية  الجبهة  بدورها حذرت 
فــلــســطــن مـــن خـــطـــورة الــتــســريــبــات بــشــأن ما 
بأنها  إيــاهــا  الــقــرن«، واصــفــة  تسمى »صفقة 
تــفــضــح »الـــتـــواطـــؤ األمــيــركــي مـــع إســرائــيــل«، 
واعتبرت أن موقف غرينبالت حول ما سماه 
»دقة التسريبات« عبارة عن محاولة مكشوفة 
لذر الرماد في العيون، خصوصًا أنه لم ينِف 
نفيًا نهائيًا ما جاء في الفضائية اإلسرائيلية، 
مـــبـــديـــًا انـــزعـــاجـــه مــــن تــســريــبــاتــهــا فــــي وقـــت 
مخالف لخطة ترامب، الكشف عن صفقته بعد 

االنتخابات اإلسرائيلية.

من تظاهرة رافضة للصفقة في رام اهلل )عصام ريماوي/األناضول(

السعودية عاجزة عن الرد على خطوة كندا باستضافة القنون )الرس هاغبرغ/فرانس برس(

كشفت التسريبات أن 
الخطة ستجعل القدس 

عاصمة مشتركة

رايتس ووتش: جريمة 
خاشقجي تكشف نمط 

تصرف القيادة السعودية

ال يزال التخبّط األميركي 
قائمًا حول حل الصراع 
الفلسطيني-اإلسرائيلي، 
وهو ما ترجم بتسريب 

نسخة جديدة من 
»صفقة القرن« القت فورًا 

رفضًا فلسطينيًا

مثّلت حادثة هرب الفتاة 
رهف القنون ولجوئها 
إلى كندا، ضربة سياسية 

جديدة لولي العهد 
محمد بن سلمان، 

فيما تتوالى االنتقادات 
الحقوقية لسياساته 

وآخرها من »هيومن 
رايتس ووتش«



البرلمان البريطاني يصوت على خطة بديلة أواخر يناير

طوارئ أوروبية تحسبًا لكارثة بريكست

قوات األمن في مرمى االتهام

خطط بلجيكية 
وفرنسية لمواجهة 
الخروج بدون اتفاق

بروكسل ــ لبيب فهمي

منــذ أن أصبح الســيناريو األســوأ، 
مــن  بخصــوص خــروج بريطانيــا 
االتحــاد األوروبــي، قابــا للتحقق، 
اتفاقيــة  البريطانــي  البرملــان  رفــض  بعــد 
الــوزراء،  رئيــس  أبرمتهــا  التــي  االنســحاب 
فــي  األوروبــي،  االتحــاد  مــع  مــاي،  تيريــزا 
نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، ترّكز اهتمام 
النظــر  علــى  والوطنيــة  األوروبيــة  الســلطات 
فــي ســبل اتخــاذ اإلجــراءات الطارئــة لتخفيف 
وطأة صباح يوم 30 مارس/آذار املقبل، موعد 
خروج بريطانيا من االتحاد، وذلك رغم إعان 
لنــدن أن البرملــان البريطانــي ســيصوت علــى 
خطــة بديلــة للخــروج مــن االتحــاد األوروبــي، 

في 29 يناير/كانون الثاني الحالي.
مجلــس  فــي  الدولــة  شــؤون  وزيــرة  وقالــت 
أمــس  ليدســوم،  أندريــا  البريطانــي،  العمــوم 
الخميــس، إن البرملــان ســيناقش خطــة بديلــة 
التفــاق الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي الــذي 
تصويتــا  وســيجري  مــاي،  عليــه  تفاوضــت 
، في كلمة أمام 

ً
عليهــا يــوم 29 ينايــر، موضحة

 رئيســة الــوزراء ســتطرح اإلجــراء 
ّ
البرملــان، أن

التاليــة،  خطواتهــا  بشــأن  ببيــان  وتدلــي 
يــوم اإلثنــن املقبــل. وأضافــت أنــه »ســتجري 
مناقشة اإلجراء على مدى يوم كامل، الثاثاء 

29 يناير، إذا وافق املجلس على ذلك«.
لكن ذلك لن يخفف من االستنفار األوروبي، إذ 
سيخّيم احتمال خروج بريطانيا بدون اتفاق، 
على اجتماع مجلس الوزراء البلجيكي، اليوم 
الجمعــة. فيمــا عقــد رئيــس الــوزراء الفرنســي، 
إدوار فيليــب، اجتماعــا وزاريــا خاصــا، أمــس 
الخميــس، أعلــن خالــه إطاق »خطــة مرتبطة 
بكيفيــة  ــق 

ّ
تتعل اتفــاق«،  بــدون  ببريكســت 

تعامل باده مع خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبــي »بــدون اتفــاق«. وقــال فيليــب، بعــد 
االجتمــاع إن هــذه الخطــة »تتضمــن إجــراءات 
تشــريعية وأخــرى قانونيــة تســتهدف العمــل 
علــى أال يحــدث انقطــاع فــي مســألة الحقــوق، 
وشــركاتنا  مواطنينــا  حقــوق  تكــون  وأن 

.»
ً
محمية فعا

البرملــان  ــى 
ّ
تبن مــن  يــوم  بعــد  ذلــك  وجــاء 

إجــراءات  باتخــاذ  يســمح  قانونــا  الفرنســي، 
مغــادرة  حــال  فــي  مــارس،   30 بعــد  طارئــة 
أن  ويمكــن  اتفــاق.  بــدون  لاتحــاد  بريطانيــا 
تهــدف هــذه اإلجــراءات إلــى الحــّد من املشــاكل 
في التجارة والنقل عبر الحدود، ال ســيما من 
خال النفق األوروبي تحت القناة اإلنكليزية، 
البريطانيــن واملتقاعديــن  للعمــال  والســماح 
املقيمن في فرنسا، بإذن مؤقت، بالبقاء حتى 

يتم التوّصل إلى اتفاق طويل األجل.
التصويــت  نتائــج  عــن  اإلعــان  وفــور 
البلجيكــي،  املاليــة  وزيــر   

ّ
حــث البريطانــي، 

ألكســندر دي كــرو، الشــركات البلجيكيــة، على 
تعزيز االســتعدادات لعملية خروج بريطانيا 
وذكــر  اتفــاق.  بــدون  األوروبــي  االتحــاد  مــن 
مــع  األربعــاء  يــوم  مــه 

ّ
نظ لقــاء  فــي  كــرو،  دي 

ممثلــي إدارة الجمــارك والشــركات البلجيكيــة 

بلجيــكا، منــذ أشــهر، إلــى توظيــف مســؤولن 
تبعــات  ملواجهــة  إضافيــن  جمركيــن 

»بريكست«.
الشــؤون  فــي  الخبيــرة  تقــول  مــا  وبحســب 
البلجيكيــة، إلــودي ليمار، لـ«العربي الجديد«، 
بمجموعــة  ــق 

ّ
يتعل األكبــر  »الهاجــس   

ّ
فــإن

حــدد بعــد«، 
ُ
مــن الخطــوات التقنيــة التــي لــم ت

 »كيف ســتعمل الرقابة على الحدود 
ً
متســائلة

؟ هل تمتلك كل الشركات 
ً
بالنسبة للسلع مثا

رقــم التعريف الجمركي ومطلعة على مســائل 
ضريبــة القيمــة املضافــة؟ التحــدي األساســي، 
بالطبــع، هــو أن تتم اإلجراءات بشــكل طبيعي 
عنــد  الشــاحنات  طوابيــر  ــب 

ّ
لتجن وســريع 

الفرنســين   
ّ
أن إلــى  ليمــار  وتشــير  الحــدود«. 

 
ً
والهولندين لديهم املشكلة نفسها، موضحة
 بلجيــكا تعــّول علــى إمكانيــة وضــع صيغة 

ّ
أن

انتقاليــة يمكــن مــن خالهــا مواصلة املناقشــة 
بهــذا  الخاصــة  التقنيــة  الترتيبــات  بشــأن 

الوضع الجديد.
الســريع،  للقطــار  بالنســبة  نفســه  األمــر 
»يوروســتار«. فعندمــا تخــرج اململكــة املتحدة 
من االتحاد األوروبي، لن تكون معدات القطار 
خاضعــة للمعاييــر األوروبيــة. »لــذا، ســتقوم 

مرحلــة  ــي 
ّ
تبن علــى  بالعمــل  أيضــا  بلجيــكا 

وفــق  الازمــة«،  الترتيبــات  إليجــاد  انتقاليــة 
ليمار.

شــركة  بخصــوص  أيضــا  األســئلة  طــرح 
ُ
وت

التــي ســتفقد  الخطــوط الجويــة البريطانيــة، 

بــن ليلــة وضحاهــا انتماءهــا األوروبــي، أي 
حوالي 50 في املائة من رأسمالها. وهذا يعني 
أنــه لــن ُيعتــرف بهــا بعــد اآلن على أنها شــركة 
طيــران أوروبيــة، ويجــب عليهــا أن تتفــاوض 
الهبــوط واملعاملــة باملثــل، مــع  بشــأن حقــوق 
كل بلــد علــى حــدة. كما ســيعاني البلجيكيون 
 بما 

ً
مــن رســوم مصرفيــة أعلــى بكثيــر، مقارنة

هــي عليــه اليــوم. وينطبــق األمــر نفســه علــى 
املعامات واإلجراءات املصرفية التي ستكون 
واملصــدرون  املســتوردون  وســيضطر  أطــول، 
والبيانــات  األوراق  حجــم  ضعــف  مــلء  إلــى 
الجمركيــة، ممــا ســيؤدي إلــى تباطــؤ التجارة 

إلى حّد كبير.
وقــّدر »البنــك الوطنــي البلجيكــي« بمبلــغ 1.6 
مليار يورو، الرسوم الجمركية التي سيتعّن 
ملواصلــة  دفعهــا  البلجيكيــة  الشــركات  علــى 
تجارتها مع نظيراتها البريطانية. ونظرًا إلى 
 اململكــة املتحــدة لــن تكــون خاضعــة لقواعد 

ّ
أن

املســاعدات الخارجيــة لاتحــاد األوروبــي فــي 
ق باألعمال التجارية، فيتوقع الخبراء 

ّ
ما يتعل

أن تعمــل الحكومــة البلجيكيــة علــى التخفيف 
من حدة الصدمة بالنســبة للشركات الوطنية 

عبر تقديم املساعدات الضرورية.
وبحسب إحصائيات وزارة املالية البلجيكية، 
تعــّد اململكــة املتحــدة رابع أكبر شــريك تجاري 
مــن  مجموعــة  وتشــير  لبلجيــكا.  مباشــر 
الدراســات إلــى أن بلجيــكا، إلى جانــب إيرلندا 
التــي ســتعاني بشــكل  الدولــة  وهولنــدا، هــي 
أكبــر مــن جــراء خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد 
املاليــة،  وزارة  ملعلومــات  ووفقــا  األوروبــي. 
 التدفقــات التجاريــة الحاليــة مــن اململكــة 

ّ
فــإن

ل أكثر من 5 في املائة من إجمالي 
ّ
املتحدة تمث

البضائــع املحليــة الداخلــة إلــى البــاد، بينمــا 
تبلغ حصة الصادرات 7.5 في املائة.

مليــار   16 حوالــي  الــواردات  ــل 
ّ
تمث وماليــا، 

يــورو  مليــار   32 حوالــي  والصــادرات  يــورو، 
البلجيكيــة  الشــركات  اتحــاد  ويقــّدر  ســنويا. 
عــدد الوظائــف التــي يمكــن أن تهــّدد فــي حــال 
خــروج بريطانيــا من االتحــاد األوروبي بدون 

اتفاق، بحوالي 40 ألف وظيفة.

8
سياسة

مع تواصل احتجاجات 
حركة »السترات الصفراء« 

في فرنسا، تتزايد 
االتهامات الموجهة 
لقوات األمن الفرنسية 

باستخدام أسلحة فتاكة 
ضّد المتظاهرين، وسط 

مطالبات بوقف ذلك

بــدأت دول أوروبية عدة اســتعداداتها لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي بــدون اتفاق، بعدما أصبح هذا االحتمال أكثر ترجيحًا، 
معلنًة عن خطط طارئة، فيما يصّوت البرلمان البريطاني على خطة بديلة للخروج من االتحاد نهاية يناير الحالي

تدلي ماي ببيان بشأن خطواتها التالية يوم اإلثنين )فرانس برس(

باريس ــ محمد المزديوي

مــع بــدء الحــوار الوطنــي الكبيــر فــي فرنســا، 
الحــذرة  ومــع تصميــم »الســترات الصفــراء«، 
وخاصاتــه،  ومجرياتــه  الحــوار  هــذا  مــن 
وتظاهراتهــا،  احتجاجاتهــا  مواصلــة  علــى 
هــذه  يصاحــب  الــذي  العنــف  قضيــة  تظهــر 
مقتصــرًا  ليــس  هنــا  واألمــر  االحتجاجــات. 
علــى ُعنــف مثيــري الشــغب وبعــض عناصــر 
»الســترات الصفــراء« والذيــن تتعامــل معهــم 
درجــات  بأقصــى   ،

ً
وعدالــة شــرطة  الحكومــة، 

أكثــر  قانــون   
ّ
بســن آملــة  والصرامــة،  التشــدد 

زجــرًا فــي األســابيع املقبلــة، بــل يرتبــط األمــر 
األمــن  قــوى  مارســته  الــذي  بالعنــف  أيضــا 
 
ّ
إن بــل  بــه. ال  االعتــراف  ــت ترفــض 

ّ
والتــي ظل

أكــد  كاســتانير،  كريســتوف  الداخليــة،  وزيــر 
أنه لم َيَر هذا العنف.

نوفمبــر/  17 فــي  الحــراك  بدايــة  ومنــذ 
موقــع  صفحــات  امتــأت  الثانــي،  تشــرين 
الصفــراء«،  لـ«الســترات  التابعــة  »فيســبوك« 
بصــور وشــهادات تتحــّدث عــن هــذا »العنــف 
 صــور ضحايــا 

ً
ناقلــة املقصــود«،  البوليســي 

بعــض  بــدأت  أســبوعن،  وقبــل  القمــع.  هــذا 
خجــول  بشــكل  تتحــدث  الفرنســية  الصحــف 
عــن هــذه التجــاوزات، أي بعــد أن تقــّدم بعــض 
ضــّد  بشــكوى  املتظاهريــن  مــن  الضحايــا 
الحكومــة لــدى هيئــة »املدافــع عــن الحقــوق«، 

)حقوقية مستقلة(، يترأسها أالن توبون.
مــن  الكبيــر  العــدد  هــذا  مراقبــون  ويعــزو 
ضحايــا هــذا العنــف إلــى اســتخدام الشــرطة 
ساح »فاش بال« )قاذف رصاصات الدفاع( 
الذي تعتبره الشرطة دفاعيا، لكن رصاصاته 
مســؤولة عن فقء عيون كثير من املتظاهرين 
وتشــويه وجوههــم وأعضائهــم. وأمــام هــذه 
توبــون،  طالــب  للقلــق،  املثيــرة  املســتجدات 
 بوقف هذا الســاح 

َ
أمــس الخميــس، الحكومة
بعد »اتضاح خطورته«.

وقــد ســّجلت 25 شــكوى، بعضهــا جماعــي، 
لدى هيئة »املدافع عن الحقوق«، منذ اندالع 
فــي هــذا  الصفــراء«،  »الســترات  احتجاجــات 
الرغــم مــن أن 200 شــخصية  اإلطــار. وعلــى 
فرنســية طالبــت، فــي بدايــة ديســمبر/كانون 
 
ّ
أن إال  الســاح،  اســتخدام هــذا  األول بحظــر 

املدير العام لإلدارة العامة للشرطة الوطنية، 
اســتخدامه،  حــق  عــن  دافــع  إيريــك مورفــان، 
مــع مطالبــة رجالــه بــأال يســتهدفوا األماكــن 
الحساســة من الجســم. وقد أطلقت الشــرطة، 
فــي تظاهــرات 1 ديســمبر املاضــي، لوحدهــا، 
776 طلقــة مــن هــذا النــوع مــن الســاح، فيمــا 
)لننــزع   »Désarmons-les« موقــع  أحصــى 
ســاحهم(، وهــو »تجمع ضــّد مختلف أنواع 
»الســترات  مــن  ضحيــة   93 نحــو  العنــف«، 
الصفــراء« ومــن الصحافين، الذين تعرضوا 
بدايــة  منــذ  الرصاصــات  مــن  النــوع  لهــذا 
الحراك من بينهم 14 متظاهرًا فقد  كل منهم 

إحدى عينيه.
ورغــم ذلــك، ترّكــز وزارة الداخلية على الطابع 
أن  علــى  وتشــدد  للمتظاهريــن.  العنفــي 

اســتخدام هــذا الســاح يتــم في حــاالت الدفاع 
عــن النفــس والحفــاظ علــى األمــن أو حــن ال 
يكــون ألفــراد الشــرطة مــن وســيلة أخــرى غيــر 
 »شــرطة 

ّ
هــذا الســاح. ولكــن هــذا ال يعنــي أن

فإلــى حــدود 11  تقــوم بدورهــا،  الشــرطة« ال 
إلدانــة  إشــعارات   207 تلقــت  املاضــي،  ينايــر 
العنــف البوليســي، وهــو مــا أدى إلــى فتــح 71 

تحقيقا، إضافة إلى تحقيق إداري.
وكدليل على صعوبة االســتمرار الرســمي في 
وِمْرتــا( علــى رجــال 

ُ
فــرض قانــون الصمــت )أ

أحيانــا  وممارســتهم  وتجاوزاتهــم  األمــن 
الــذي  العنــف  مــع  غالبــا  يتناســب  ال  عنفــا 
يمارســه املتظاهــرون، هنــاك حالــة املتظاهــر 
مــن »الســترات الصفــراء«، أوليفيــي. ب. الــذي 
أصيب يوم السبت املاضي في مدينة بوردو، 
وال يــزال فــي حــال غيبوبــة. وكشــفت صحيفــة 
املواطــن،  هــذا  قصــة  عــن  »فرانس-ســوار، 
وهــو رجــل إطفــاء أتــى للتظاهــر إلــى جانــب 
 وحيــدًا ملقــًى 

ّ
زوجتــه، ثــم خــّر صريعــا وظــل

فــي الشــارع بــدون أن يتلقــى إســعافا من قوى 
الشــرطة. وكشــف الفيديــو الــذي وثــق حالتــه 
»قــاذف  مــن  رصاصــات  األمــن  قــوات  إطــاق 
اســتخدام  إلــى  إضافــة  الدفــاع«،  رصاصــات 
 الشــرطة الفرنســية اآلن، 

ّ
قنبلــة يدويــة. كما أن

في قفص االتهام، خصوصا مع ظهور فيديو 
ملتظاهــر  الضربــات  يوّجــه  وهــو  لشــرطي 
هــادئ وســلمي. الضحايا ُكثــر وفي تزايد مع 

استمرار االحتقان والتظاهرات.
اســتطاع  أحــدث  أظهــر  ذلــك،  غضــون  فــي 
ال  الفرنســين،  مــن  املائــة  فــي   40 أن  للــرأي 
ينوون املشاركة في »الحوار الوطني الكبير« 
الــذي يوصــف بأنــه نقــاش غيــر مســبوق على 
املســتوى الوطنــي ســعيا إليجــاد حــل ألزمــة 
منــذ  البــاد  تهــز  التــي  الصفــراء«  »الســترات 
أكثــر مــن شــهرين. ويعتقد 34 فــي املائة منهم 

فقط أنه سيسمح بالخروج من األزمة.

الجديــدة،  الجمركيــة  لالتزامــات  للتحضيــر 
أنــه »علــى ُبعــد 72 يومــا مــن احتمــال خــروج 
واحــدة  األوروبــي،  االتحــاد  مــن  بريطانيــا 
فقــط مــن كل خمــس شــركات بلجيكيــة لديهــا 
عاقــات تجاريــة مــع اململكة املتحدة مســتعدة 
لإلجــراءات الجمركيــة الجديــدة«، مشــيرًا إلــى 
أنــه »مــن اليــوم سنســتخدم مقاربــة مختلفــة، 
فــردي  بشــكل  بالشــركات  باالتصــال  ســنقوم 

 لديها رقما جمركيا«.
ّ
والتأّكد من أن

وهنــاك نحــو 20 ألــف شــركة، مــن بــن 25 ألــف 
شــركة بلجيكيــة لديهــا عاقــات تجاريــة مــع 
رقــم  علــى  بعــد  تحصــل  لــم  املتحــدة،  اململكــة 
التعريــف الجمركــي، والــذي بدونــه لــن تتمّكن 
بريطانيــا.  مــن  االســتيراد  أو  التصديــر  مــن 
تســعى  الشــركات،  اســتعداد  مــع  وبالتــوازي 

فرنسا

■ أحياء الخرطوم تخرج في تظاهرات حاشدة: الديم، بري، الرياض، 
الكاكلة، كافوري. وأخرى في املوعد #موكب 17 يناير #مدن_السودان_

تنتفض

■ يقول املثل الصيني: »إذا رأيت األقزام لهم ظل طويل فاعلم أن الشمس 
على وشك الغروب«. #موكب 17 يناير #مدن_السودان_تنتفض #تسقط_

بس

■ ثورة جماهيرية بعيدة كل البعد عن األيديولوجيا والحزبية. ثوار 
يحملون راياتهم البيضاء يهتفون سلمية سلمية ضد الحرامية. ثوار 

على جباهم األمل يهتفون ثورة ثورة. ثوار حاملون بسوداٍن أفضل تتعالى 
أصوات حناجرهم يا العنصري املغرور كل البلد #دارفور #موكب 17 يناير 

#مدن_السودان_تنتفض

■ هناك من أفرغ القمة العربية االقتصادية من مضمونها قبل أن تبدأ 
وبالتالي أفشلها. كل هذا بجهود محور مقاومة وممانعة كل نهوض 
وتقدم ورقي ورخاء، وطبعا كل ذلك بوجود ما يسمى »العهد القوي«

■ محدودية عقل البعض جعلتهم فرحن بتدني مستوى املشاركة العربية 
في #القمة_االقتصادية، وتفاهتهم تجعلهم ينظرون إلى أنها نكاية بفريق 

محدد. #الفشل العنوان الوحيد الذي يجمعكم بفضل جهودكم املشتركة. 
#كلكن_يعني_كلكن

■ #منبج. تحليات السياسين بشأن التفجير الذي حصل داخلها 
البارحة ال تخرج عن اثنن: التفجير مؤامرة إلبقاء القوات األميركية، أو 

التفجير مؤامرة إلخراج القوات األميركية

■ الحوثي تمادى بأفعاله القذرة التي يقوم بها في اليمن، ويعذب ويهن 
النساء اليمنيات وهذا قبل أن يكون انتهاكا لحقوق اإلنسان. الحوثي 

استغل األطفال والنساء واعتدى على املدنين #سجن_أبوغريب_الحوثي

■ نحن نؤيد الشرعية ضد من هم خارج القانون. لكن، يواصل بعض 
األشخاص وراء الشرعية إظهار الفشل. وهم ال يفشلون فقط بالسمعة، 

بل يفشلون البلد واملناطق املحررة. هذا أمر مؤسف ألنهم يملكون 
النفوذ ليثبتوا للجميع أنهم قادرون على األقل في املناطق التي 

يسيطرون عليها. #اليمن

طالب زعيم حزب العمال في بريطانيا، جيريمي كوربن، أمس الخميس، 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالتخلي عن »الخطوط الحمر« التي حددتها 
بشأن »بريكست«، إذا كانت تريد التحاور مع المعارضة. ودعا في خطاب 
أمام ناشطين في هاستينغس، إلى استبعاد احتمال خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي بدون اتفاق. كما دعا ماي إلى التباحث بجدية »حول 
النواب  »ابتزاز  محاولة  من  إياها  محذرًا  بالمستقبل«،  التفكير  طريقة 

للتصويت مجددًا على اتفاقها«.

كوربن يدعو إلسقاط الخطوط الحمر
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بغداد ـ علي الحسيني

كشــف وزيــر النفــط العراقــي، ثامــر الغضبــان أمــس، عن 
عــزم بــاده تســريع مهمــة تنفيــذ مشــروع مــد األنبوبن 
الناقلــن للخــام مــن كركــوك باتجــاه جيهــان، ومن حقل 
الرميلــة فــي البصــرة باتجــاه العقبــة األردنيــة، وربــط 

شبكات النقل النفطية الشمالية بالجنوبية.
وأوضــح أن »وزارة النفــط أعــدت خطــة تقضــي بتنويــع 
منافــذ تصديــر الخــام، اذ تعمــل بجديــة وبشــكل يومــي 
على إعداد البرامج بما يخص تصدير النفط من حقول 
واإلســراع  العقبــة،  مينــاء  باتجــاه  بالبصــرة  الرميلــة 

بإنشــاء األنبــوب البديــل لتصديــر النفــط باتجاه ميناء 
جيهــان التركــي ابتــداء مــن كركوك«، مبينــا في تصريح 
 »إنشــاء هذه 

ّ
لصحيفة الصباح العراقية الحكومية، أن

املشــاريع، ســيتيح للعــراق قــدرة املنــاورة واملرونــة فــي 
نقل وتصدير نفطه ألسباب استراتيجية واقتصادية«. 
وكان خــط كركــوك/ مينــاء جيهــان التركــي، تعرض إلى 
سلســلة هجمــات منظمــة خــال الســنوات املاضيــة مــن 
تنظيــم »داعــش«، تســبب عنهــا توقــف تــام للصــادرات 
الشمالية، اضطر بغداد لربط نفط كركوك بأنبوب آخر 
عبــر كردســتان لضمــان اســتمرار التصديــر عبــر حقول 
بــاي حســن وهافانــا شــمال غــرب كركوك مــن خال خط 

تصديــر إقليــم كردســتان وكان يصــدر مــا مقــدراه 350 
ألــف برميــل يوميــا، إال أن خافــات سياســية تســببت 
بتوقــف التصديــر مــرة أخــرى قبــل أن يســتأنف الشــهر 

املاضي مجّددًا لكن بشكل محدود. 
أحمــد  النفطيــة  العراقيــة  ســومو  بشــركة  املهنــدس 
»العربــي الجديــد«، أن »خــط كركــوكـ ـ  الجاســم أوضــح لـ
جيهــان الســابق تعــرض إلــى أكثر مــن 150 تفجيرا منذ 
لــذا اتخــذ قــرار بنــاء أنبــوب  عــام 2012 وحتــى اليــوم، 

جديد وهو مشروع استراتيجي للعراق«.
وأكــد أن إنجــاز املشــروع فــي مــد أنبــوب جديــد ســيكون 
التركيــة  الحــدود  مــن خــال محافظــة نينــوى باتجــاه 

املاصقــة لــه ســينهي تذبذب التصديــر الحاصل حاليا 
عبــر األنبــوب املشــترك مــع الحقــول املوجــودة فــي إقليم 
كردســتان. وقــال الخبيــر بشــؤون الطاقة عمــر الدراجي 
»العربــي الجديــد«، إن اعتمــاد العــراق علــى 90% مــن  لـ
دخلــه علــى بيــع النفــط يجعلــه يفكــر بتأمــن اســتمرار 
التصدير حتى مع اندالع صراع عسكري أو توتر يدفع 
إيران إلغاق مضيق هرمز كما هددت في أكثر من مرة 
العام املاضي. وأوضح أن التصدير عبر العقبة سيوفر 
للعــراق زبائــن جــددا باملنطقــة لنفطــه كمــا أنه ســيدخل 
منافســا للنفــط الســعودي الــذي يعتبــر أقــل جــودة مــن 

العراقي خاصة نفط البصرة وكركوك الخفيفن.

العراق يعّجل بتنفيذ خطين نفطيين عبر تركيا واألردن

تغيرات 
في استهالك 

أثرياء الصين
تغيــرات  الصــن  تشــهد 
أنمــاط  فــي  كبيــرة 
لأفــراد  االســتهاك 
تحــول  مــع  األثريــاء، 
تركيزهــم من املشــتريات 
التجــارب  إلــى  املاّديــة 
الســفر،  مثــل  العائليــة 
وفقــا ملــا ذكرتــه صحيفة 
أمــس.  ديلــي  تشــاينا 
لأفــراد  وبالنســبة 
األغنيــاء،  الصينيــن 
أفضــل  الســفر  يعــّد 
فيمــا  للترفيــه،  خيــار 
املرتبــة  القــراءة  تحتــل 
تــذوق  يليهــا  الثانيــة، 
الطعام، حســبما أشــارت 
عــن   

ً
نقــا الصحيفــة، 

 2019 هــورون  »تقريــر 
الــذي  األفضــل«  لنخبــة 
مــع  مقابــات  أجــرى 
بثــروات  شــخصا   465
شــخصية ال تقــل عــن 10 
ماين يوان )1.5 مليون 
لــكل  أميركــي(  دوالر 
منهــم. ونقلــت الصحيفة 
عــن روبــرت هوغويــرف، 
مؤســس ورئيس أبحاث 
»فــي  هــورون:  تقريــر 
األغنيــاء  أنفــق  املاضــي، 
الصينيــون الكثيــر علــى 
والســاعات  الســيارات 
إلظهــار  اليــد  وحقائــب 
اآلن  لكنهــم  نجاحهــم. 
يرغبــون في إنفاق املزيد 

على األنشطة األخرى«.

تراجع تحويالت العمالة بالخليج
أمس،  العربي،  النقد  صندوق  عن  صادر  تقرير  أفاد 
التعاون  مجلس  دول  في  الوافدين  تحويالت  بتراجع 
 .2017 خالل  بالمائة   1.64 بنسبة  الخارج  إلى  الخليجي 
االستقرار  حول  األول  التقرير  في  الصندوق،  وأوضح 
تحويالت  إجمالي  أن   ،2018 العربية  الدول  في  المالي 
في  دوالر  مليار   119.3 بلغ  الخليج  بدول  الوافدين 
له.  السابق  العام  في  دوالر  مليار   121.3 مقابل   ،2017
التقرير، تمثل التحويالت المرسلة للخارج بدول  وحسب 
الخليج 26.8% من إجمالي التحويالت عالميا في 2017. 
تراجعا،  المنطقة  في  العاملين  تحويالت  وتشهد 
خالل السنوات األخيرة، ال سيما بعد تراجع أسعار النفط، 

واالتجاه نحو تقليص العمالة الوافدة.

الكويت تغلق ثالثة موانئ مؤقتًا
أمس،  )حكومية(،  الكويتية  الموانئ  مؤسسة  أعلنت 
توّقف حركة المالحة البحرية في ثالثة موانئ، مؤقتا، 
في  المؤسسة،  وقالت  الجوية.  األحوال  تقلبات  بسبب 
إنها  أمس،  )كونا(  الكويتية  األنباء  وكالة  أوردته  بيان 
والدوحة،  الشويخ،  موانئ  في  المالحة  أوقفت 
مديري  من  الميدانية  اإلفادات  على  بناء  والشعبية، 

العمليات البحرية.
الغربية، تزيد  الشمالية  الرياح  بنشاط  الكويت حاليا  وتتأثر 
سرعتها على 70 كیلومترا في الساعة، تصل إلى حد 
األفقية  الرؤية  الذي تقل معه  للغبار  العاصفة، مثيرة 
ألقل من ألف متر، وارتفاع الموج ألكثر من سبع أقدام، 

وفقا لـ »إدارة األرصاد الجوية الكويتية«.

»فالي دبي« تقترض 300 مليون دوالر
المملوكة  إن شركة فالي دبي  قالت مصادر مطلعة 
قيمته  مجمع  قرض  بشأن  البنوك  خاطبت  للحكومة 
التي طلبت عدم  300 مليون دوالر. وذكرت المصادر، 
ذكر أسمائها ألن المسألة غير معلنة، أن تسهيل الدين 
طائرات  ثمن  من  مقدمة  مدفوعات  لسداد  ضروري 

قبل تسلّمها.
 وقالت متحدثة باسم فالي دبي: »ننظر دائما في سبل 
إعالن  لدينا  يكون  وحين  تمويلنا،  مصادر  تنويع  زيادة 
جديد، سنصدره في الوقت المناسب«. وتدفع شركات 
الطائرات عند تسلّمها، وليس عند طلب  الطيران ثمن 
مع  مقدمة  دفعات  سداد  عليها  يجب  لكن  شرائها، 

اقتراب موعد التسليم.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

¶ يهدد ترامب منتصف األسبوع 
الجاري بتدمير االقتصاد التركي، 
ومعه يتوقع البعض حدوث انهيار 
لألسواق التركية والليرة على غرار 

أغسطس 2018، وتمر الساعات 
وال نشهد سقوطًا مدويًا لليرة، 

بل شهدت تحسنا، وواصلت 
تركيا جذب املزيد من السياح 

واالستثمارات األجنبية وزيادة 
الصادرات.

* يرفض البرملان البريطاني خطة 
تيريزا ماي للخروج من االتحاد 
األوروبي فيتوقع البعض حدوث 
تهاو لإلسترليني، ووقوع أزمات 

عنيفة لالقتصاد وهروب لألموال 
من حي لندن املالي، وتمر الساعات 

وال نرى مثل هذا االنهيار، بل 
نشهد عودة اإلسترليني لالرتفاع، 

كما نشهد كذلك ارتياحا لدى 
املستثمرين واملؤسسات املالية 

التي كانت تتوقع السيناريو األسوأ 
وهو مغادرة بريطانيا االتحاد 

األوروبي بال اتفاق.
¶ تغلق الحكومة األميركية أبوابها 

ملدة تقترب من 4 أسابيع بسبب 
خالف بني ترامب والكونغرس 

حول 5 مليارات دوالر قيمة 
مخصصات طلبها الرئيس 

األميركي لبناء الجدار العازل، 
فتسير الحياة بشكل عادي دون 

انهيار أسواق وول ستريت.
¶ يشن ترامب حربا تجارية 

شرسة ضد شركائه التجاريني، 
وبعدها يتوقع العالم نشوب حرب 

عمالت، خاصة بني الدوالر واليوان، 
تهدد االقتصاد العاملي، فال تحدث 
حرب عمالت وتعود كل األطراف 

لدائرة التفاوض املباشر كما جرى 
بني الصني وأميركا قبل أيام.

¶ يفرض ترامب عقوبات 
اقتصادية عنيفة على إيران 

 على نفطها، وترد 
ً
وحظرًا شامال

طهران مهددة بإغالق مضيق 
هرمز الذي يتم من خالله نقل 

ثلث النفط العاملي، وبعدها يتوقع 
البعض انهيار االقتصاد اإليراني 

خالل ساعات من تطبيق العقوبات 
األميركية فال يحدث االنهيار، 

بل تواصل إيران تصدير نفطها 
للعالم.

¶ تتوقع مؤسسات عاملية كبرى 
حدوث أزمة مالية عاملية في العام 

2018 على غرار أزمة 2008 
التي عصفت بالقطاعات املالية 

واملصرفية العقارية في الواليات 
املتحدة ثم أمتدت ألسواق العالم، 
فإذا بالعام يمر دون حدوث مثل 
هذه األزمة التي كبدت اقتصادات 

العالم تريليونات الدوالرات قبل 10 
سنوات، والجديد ترحيل توقعات 

األزمة للعام الحالي إذا استمر 
تراجع أسعار النفط والحرب 

التجارية وتباطؤ االقتصاد العاملي.
هل بات العالم أكثر هدوءًا واتزانًا 

في معالجة القضايا الخالفية 
من ذي قبل خاصة تلك املتعلقة 

باالقتصاد؟ أم أدرك العالم أن 
التفاوض وليس التشنج هو 

ما يحقق املصالح االقتصادية 
املشتركة، وأن الحروب العسكرية 

واالقتصادية ال تلحق سوى 
الدمار والفقر وضياع ثروات الدول 

والشعوب، وأن الواقع واملصالح 
هي من تحدد مستقبل املعارك 

الحالية.

هل بات العالم 
أكثر اتزانًا؟

تفاقم أزمة الوقود في السودان
الخرطوم ـ هالة حمزة

تجّددت أزمة الوقود في الســودان 
ولكــن بصــورة أكبــر هــذه املــرة، إذ 
زادت امتــدادات طوابير الســيارات 
أمــام محطــات التــزود بالوقــود، والتي تشــهد 
ندرة في الجازولن والبنزين معا، كما أغلقت 
بعــض املحطــات لعــدم ورود إمــدادات إليهــا. 
وأزمة الوقود هي أحد األسباب الرئيسية في 
انــدالع االحتجاجــات الشــعبية الســاخطة في 
السودان. وتسبب نقص املعروض في ارتفاع 
مــدن  فــي  الســوداء  بالســوق  الوقــود  أســعار 
ســودانية عدة، وزاد ســعر البنزين في السوق 
الســوداء إلــى 120 جنيهــا ســودانيا )الــدوالر 
واليــة  فــي  لتــرات،   5 لعبــوة  47.5 جنيهــا(   =
الجزيرة، بينما يبلغ سعر 3 لترات في السوق 
الســوداء بالعاصمة الخرطوم 50 جنيها، في 
أمــا  27 جنيهــا.  الرســمي  الســعر  يبلــغ  حــن 
الجازولن فقد قفز سعره في السوق السوداء 
بالخرطــوم إلــى 300 جنيه لـ4 جالونات عبوة 
10.5 لتــرات، فــي ظــل بلــوغ ســعره في الســوق 
الرســمي 18 جنيهــا للجالــون الواحــد. ويأتي 

ذلك رغم تمّســك الحكومة الســودانية برئاسة 
معتــز موســى، باســتمرار دعــم املحروقات في 
املوازنــة العامــة الجديــدة للعــام الحالي 2019 
جنيــه  مليــون   17.989.4 مــن   ،%106 بنســبة 
فــي  جنيــه  مليــون   37.074.7 إلــى   ،2018 فــي 
العــام الحالــي، تخفيفــا لأعباء املعيشــية عن 

املواطنن.
وفــي ظــل مســاعيها لضبــط األســواق والحــد 
مــن األزمــة، أعلنــت الحكومة عــن خطة جديدة 
بهــدف  والخاصــة،  العامــة  املركبــات  لحصــر 
أســمته  مــا  عبــر  بالوقــود،  تزويدهــا  بــدء 
بالبطاقــة املمغنطــة، بواقــع 4 مــرات فقــط فــي 

الشهر الواحد.
املتشــددة  التنظيميــة  الخطــوات  وقوبلــت 
الحكومــة  تنــوي  والتــي  بالوقــود  للتــزود 
الشــروع فــي تطبيقها مــع احتماالت توجهها 
فــي  الدعــم  ورفــع  الســلعة  تحريــر  نحــو 
املســتقبل، باســتياء كبيــر مــن قبــل مســؤولي 
محطــات التــزود بالوقــود وأصحاب املركبات 
»العربــي  لـ أكــدوا  والذيــن  والخاصــة،  العامــة 
ستشــل  الحكوميــة  اإلجــراءات  أن  الجديــد« 
ــل 

ّ
وقل البــاد.  فــي  واملواصــات  النقــل  حركــة 

وكيــل محطــة وقــود فــي الخرطــوم، رفض ذكر 
اســمه لعــدم تخويلــه بالتحــدث لإلعــام، مــن 
التــزود  تنظيــم  الحكومــي  اإلجــراء  مســاهمة 
بالوقــود فــي حل األزمة بصورة نهائية. وأكد 
»العربــي الجديــد« أن اإلجــراء  وكيــل املحطــة لـ
إلــى  ويضطرهــا  املحطــة  نشــاط  مــن  يحّجــم 

العمل فترات محّددة.
فــي  أخــرى  وقــود  محطــة  فــي  موظــف  وقــال 
الخرطوم، إن القرار من شــأنه اإلضرار بفئات 
األجــرة  ســيارات  أصحــاب  خاصــة  كثيــرة، 
التجربــة  فشــل  مؤكــدا  العامــة،  واملركبــات 
السابقة التي طبقتها وزارة النفط في توزيع 

الوقود بالبطاقات.
قــد  للنفــط  الســودانية  املؤسســة  وكانــت 
تعبئــة  بتقييــد  قــرارا  يومــن،  منــذ  أصــدرت، 
وقــود البنزيــن للســيارات املاكــي ملــرة واحدة 
فــي األســبوع، علــى أن تتــم التعبئــة بواســطة 

بطاقة مخصصة صادرة عن املؤسسة.
التنفيذيــة  الجهــات  مســؤولو  وأحجــم 
أســئلة  علــى  الــرد  عــن  النفــط  ملــف  املتوليــة 
عــودة  مابســات  حــول  الجديــد«،  »العربــي 
أزمــة الوقــود مــرة أخــرى. ولــم تفلــح تعهــدات 

كل من الســعودية واإلمارات بإمداد الســودان 
واصلــت  التــي  األزمــة  حــل  فــي  بالوقــود، 
عمــر  الســوداني  الرئيــس  وكشــف  تفاقمهــا. 
البشــير، اإلثنــن املاضــي، عن تعــاون إماراتي 

مع السودان في مجال توفير الوقود.
وكانت الحكومة أعلنت، في السابع من مايو/

الســعودية  مــع  اتفاقيــات  عــن  املاضــي،  أيــار 
للتزود باملشتقات النفطية، بتوريد نحو 1.8 
مليــون طــن مــن النفــط ســنويا إلــى الســودان، 
التنميــة  بنــك  مــن  بضمــان  أعــوام،   5 ملــدة 

السعودي، إال أنها لم تؤت ثمارها.
وكان وزيــر النفــط والغــاز، أزهــري عبد القادر 
حقيبــة  توليــه  إبــان  كشــف،  قــد  اللــه،  عبــد 
الوزارة، عن خطة تتم دراستها لتحقيق وفرة 
فــي الوقــود بمختلــف أنواعه، مــن خال جذب 
بقــرب  حينهــا  ــرا 

ّ
مبش جديــدة،  اســتثمارات 

انفراج أزمة الوقود.
وتراجــع إنتــاج الســودان النفطي إثر انفصال 
جنــوب الســودان عنــه عــام 2011، من 450 ألف 
برميــل إلــى مــا دون 100 ألــف برميــل، ما جعل 
الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من 

املواد البترولية، لتلبي االستهاك املحلي.

الجمعة 18  يناير/ كانون الثاني 2019 م  12  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1600  السنة الخامسة
Friday 18 January 2019
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الجزائر ـ حمزة كحال

لـــم تــحــمــل تــوقــعــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ســارة  أخــبــارا  و2020   2019 لعامي  الجديدة 
للجزائر، فالصندوق ال يزال متشائما حيال 
اقتصاد البالد، متوقعًا تراجع معدالت النمو 
بسبب تخفيض اإلنفاق الحكومي، ما يؤكد 
دخــــول الــجــزائــر فـــي ســـنـــوات صــعــبــة أخـــرى، 

»العربي الجديد«. حسب مراقبني لـ
أن  النقد  لصندوق  األخــيــر  التقرير  وتــوقــع 
تصل نسبة نمو االقتصاد الجزائري للعام 
في   %1.8 وإلـــى   ،%2.3 إلـــى   2019 الــجــاري 

العام املقبل 2020.
مخاطر وشكوك   10 النقد  وعـــدد صــنــدوق 
تعيق مناخ األعمال واالستثمار في الجزائر 
ــقـــص فـــرص  مــســتــقــبــال، مــنــهــا الـــبـــطـــالـــة ونـ
العمالة والتوظيف، وصدمة أسعار الطاقة، 
واالختالل والنقائص املسجلة في املنظومة 
اإللكترونية  والهجمات  واملصرفية،  املالية 
األنظمة  تكشف عن ضعف وهشاشة  التي 
ــيـــة والــــرقــــمــــيــــة واالخــــــتــــــالل فــي  ــاتـ ــلـــومـ املـــعـ
القاعدية،  والهياكل  التحتية  البنية  مجال 

ــك، يــقــول الخبير  والــعــامــل األمـــنـــي. إلـــى ذلــ
االقــتــصــادي جــمــال نـــور الــديــن، لـــ »الــعــربــي 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــد«، إن »تــــوقــــعــــات صــ ــديــ الــــجــ
اعتراف  أولها  عــدة حقائق،  الدولي تكشف 
صعبة،  سنوات  الجزائر  بدخول  الحكومة 
حيث جاءت توقعات الحكومة متقاربة مع 
توقعات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق 
بــنــســب الــنــمــو، كــمــا أكــــد الــســيــنــاريــو الـــذي 
وضعته املؤسة الدولية بأن اقتصاد البالد 
ال يزال أسير عائدات النفط، ويشل بمجرد 
تــوقــف الــحــكــومــة عــن اإلنــفــاق فــي املــشــاريــع 

الكبرى والبنية التحتية«.
ــــور الــــديــــن أن »الــــجــــزائــــر ســتــجــد  وأضـــــــاف نـ
صــعــوبــة فـــي تــمــويــل املــــوازنــــة الـــعـــامـــة هــذه 
ــاع الــعــجــز في  ــفـ الــســنــة، والـــتـــي ســتــعــرف ارتـ
املــــوازنــــة الــعــامــة وفــــي الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة، 
تــفــوق 42 مليار دوالر، وهــو رقم  بــتــقــديــرات 

كبير مقارنة بعائدات البالد.«
للحكومة  النقد تحذيره  كما جــدد صــنــدوق 
الـــجـــزائـــريـــة مـــن اإلفــــــراط فـــي االعـــتـــمـــاد على 
الـــتـــمـــويـــل غـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي، خـــاصـــة طــبــاعــة 
تتجه  »الجزائر  إن  تقريره  في  وقــال  النقود. 

تجاوز  متوقعا  مــالــيــة«،  أزمــة  نحو  مباشرة 
نسبة التضخم املستويات املعتادة«. وحسب 
أرقـــام البنك املــركــزي الــجــزائــري، تــم طبع ما 
الــعــمــلــة املحلية  مــلــيــار دوالر مــن  يــعــادل 40 
لــلــخــزيــنــة  ــزي  ــركــ املــ وأقـــرضـــهـــا  ســـنـــة 2018، 
العمومية عــلــى شــكــل ديـــن طــويــل األمــــد، مع 
نسب فائدة ال تتعدى 5%، في وقت تعهدت 
فيه الحكومة بأال يتعدى االقتراض السنوي 

11 مليار دوالر فقط. 
ــات عـــلـــي، فـــإن  ــالــــي فــــرحــ ــًا لــلــخــبــيــر املــ ــقــ ووفــ
»الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة ال تـــريـــد االســتــمــاع 
النقد وخبراء االقتصاد  لتحذيرات صندوق 
أقــوال  الجزائريني، وذلــك حسب ما ُيفهم من 
محافظ بنك الجزائر املركزي، محمد لوكال، 
الــذي قــال مــؤخــرا إن البنك املــركــزي طبع في 
الــشــهــريــن األخـــيـــريـــن لــســنــة 2018 قـــرابـــة ما 
يعادل 10 مليارات دوالر، تحسبا إلقراضها 
الــحــالــيــة،  الــســنــة  مطلع  الــعــمــومــيــة  للخزينة 
أي تــمــت طــبــاعــة قــرابــة 90% مــن الــنــقــود في 
ــقـــط مــــن إجـــمـــالـــي الـــحـــجـــم الــــذي  شـــهـــريـــن فـ
ــو 11  ــأال تــتــخــطــاه، وهــ تــعــهــدت الــحــكــومــة بــ

مليار دوالر سنويا«.

عّمان ـ زيد الدبيسية

ــة بــتــخــفــيــض  ــ ــيـ ــ ــى قــــــرار الـــحـــكـــومـــة األردنـ ــ القـ
ضــريــبــة املــبــيــعــات عــلــى 61 سلعة انــتــقــادات 
على نطاق واسع من قبل املواطنني وجمعية 
حــمــايــة املــســتــهــلــك والــقــطــاع الــتــجــاري، كــون 
ّبقت على عدد من السلع غير 

ُ
التخفيضات ط

الــضــروريــة فــيــمــا تــم اســتــثــنــاء ســلــع غــذائــيــة 
أســاســيــة مــثــل األلـــبـــان ومــنــتــجــاتــهــا. وأبـــدى 
ــار اســتــغــرابــهــم مـــن شــمــول  مـــواطـــنـــون وتـــجـ
بــعــض املـــــواد بـــالـــقـــرار كــونــهــا لــيــســت سلعا 
أســاســيــة وعــمــلــيــات املــتــاجــرة بــهــا مــحــدودة 

ــن الـــــقـــــرار تـــخـــفـــيـــض ضــريــبــة  ــمـ جـــــــدا. وتـــضـ
املبيعات على مجموعة من السلع األساسية 
تصل لـ61 سلعة لتصبح 4% بداًل من نسبة 
الجمعية  طــالــبــت  جــهــتــهــا،  ومـــن  و%16.   10
الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــمـــايـــة املـــســـتـــهـــلـــك بــتــخــفــيــض 
ضربية املبيعات عن سلع أساسية موجودة 
ــتـــي يــحــتــاجــهــا املـــواطـــن  فــــي ســـلـــة الــــغــــذاء الـ
أن قائمة  يوميا. وذكــرت في بيان صحافي، 
ال  عنها  الضريبة  تخفيض  تــم  الــتــي  السلع 
تمثل العدد الحقيقي للسلع املعفاة وأغلبها 
املعكرونة  مثل  مختلفة،  أســمــاء  تحت  مكرر 
ــك والـــــخـــــس والـــفـــجـــل  ــمــ ــســ والـــشـــعـــيـــريـــة والــ
ــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة مــحــمــد  ــا. وقـــــــال رئــ ــرهــ ــيــ وغــ
»العربي الجديد«، إن من املفترض  عبيدات، لـ
تــم تخفيض ضريبة  الــتــي  الــســلــع  تــكــون  أن 
والتي  وضــروريــة  أســاســيــة  عليها  املبيعات 
اليومية، من  يحتاجها املواطن في معيشته 
أجــل التخفيف مــن املعاناة فــي ظــل الظروف 
االقــتــصــاديــة الــصــعــبــة. وفــــي املـــقـــابـــل، أكـــدت 
فــي تخفيض  الــقــرار سيساهم  أن  الــحــكــومــة 
للمواطنني  املحلي  السوق  في  السلع  أسعار 
 عن معالجة الخلل الهيكلي في العبء 

ً
فضال

الضريبي بني الضرائب املباشرة والضرائب 
غير املباشرة. وقال رئيس غرفة تجارة عمان 
»العربي الجديد«، إن  لـ خليل الحاج توفيق، 
قرار تخفيض ضريبة املبيعات على عدد من 
السلع مهم ولكنه غير كاف لتخفيف األعباء 
عـــن املـــواطـــنـــني مـــن جــهــة ولــتــحــريــك الــقــطــاع 

التجاري من ناحية أخرى.
وتـــابـــع تــوفــيــق أنـــه كـــان يــجــب إعـــفـــاء األلــبــان 
ــرى والـــتـــي  ــ ومــنــتــجــاتــهــا ومـــــــواد غـــذائـــيـــة أخــ
تشكل أساسيات في مائدة املواطن ومعدالت 
استهالكها مرتفعة، مشيرا إلى أن هذه السلع 
السنوات  فــي  أســعــارهــا بشكل كبير  ارتــفــعــت 
قـــرارات بإعفائها  األخــيــرة وبــات لزاما اتخاذ 
بــالــكــامــل مــن الــضــرائــب والـــرســـوم املــفــروضــة 

عــلــيــهــا. ولــفــت إلـــى أن الــحــركــة الــتــجــاريــة في 
األســــواق األردنـــيـــة دون املــســتــوى املــعــتــاد، إذ 
انخفضت كثيرا بسبب تدني القدرات الشرائية 
ــرواتــــب مــقــابــل ارتـــفـــاع  ــآكـــل الــ لــلــمــواطــنــني وتـ
الـــضـــرائـــب وإلـــغـــاء الـــدعـــم عـــن بــعــض الــســلــع. 
بنسبة  األردن  فـــي  الــتــضــخــم  مـــعـــدل  وارتـــفـــع 
الــعــام املاضي،  4.5% على أســاس سنوي فــي 
2018، مقارنة بمستواه في عام 2017، حسب 
الــبــيــانــات الــــصــــادرة عـــن دائـــــرة اإلحـــصـــاءات 
الــعــامــة األردنـــيـــة )حــكــومــيــة(، األحـــد املــاضــي. 
وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بالزيادة التي 
طــرأت على أســعــار بعض السلع والــخــدمــات، 
مثل بعض املواد الغذائية ومجموعات النقل 
والــحــبــوب ومــنــتــجــاتــهــا، والــتــبــغ والــســجــائــر، 
واإليجارات، والوقود واإلنــارة. وقدر مشروع 
موازنة األردن للعام الجاري 2019 بلوغ معدل 
الرقم  فــي  النسبي  بالتغير  مقاسًا  التضخم 
في   %2.3 نــحــو  املستهلك  الــقــيــاســي ألســعــار 
2019 و2020، ونحو 2.5% عام 2021. وتشكل 
ضريبة املبيعات الدعامة األساسية للموازنة 
ــرادات  اإليــ غالبية  وتشكل  األردن  فــي  الــعــامــة 

املحلية املتحققة سنويا.

األردن: انتقادات لعدم تخفيض ضرائب السلع الضروريةتوقعات متشائمة القتصاد الجزائر

اتحاد الشغل يهّدد 
بالتصعيد... والشاهد 

يدعو لمفاوضات جديدة

تونس ـ إيمان الحامدي

ذهب التونسيون أمس، طوعًا إلى 
مـــقـــرات االتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
الــعــاصــمــة ومختلف  فـــي  لــلــشــغــل 
مـــحـــافـــظـــات الــــبــــالد تــعــبــيــرًا عــــن تــضــامــنــهــم 
ــــع مــنــظــمــتــهــم الـــنـــقـــابـــيـــة، مـــنـــاديـــن  ــام مـ ــ ــتـ ــ الـ
بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية، فيما 
تتجه األنــظــار نحو الــقــرارات الــجــديــدة التي 
هيئتها  انعقاد  عقب  النقابة  عنها  ستعلن 
اإلدارية املزمع غدًا السبت. أمام املقر املركزي 
التحاد الشغل، بساحة محمد علي في قلب 
غاضبة  شــعــارات  املحتجون  رفــع  العاصمة، 
منها »الــزيــادة في الشهرية حق موش مزية 
ــدالــــة جــبــائــيــة«  )مــــنــــة(« و»الـــشـــعـــب يـــريـــد عــ
ــارات، مــــا كـــشـــف حــجــم  ــ ــعـ ــ ــــشـ وغـــيـــرهـــا مــــن الـ
األزمــة االجتماعية التي تعاني منها البالد. 
شعارات عديدة روت حال التونسيني ووشت 
واالقتصادي  االجتماعي  الــوضــع  بصعوبة 
الــذي قــاد إلــى تنفيذ إضــراب عــام هو الثاني 
مــن نــوعــه فــي غــضــون أقـــل مــن شــهــريــن بعد 
التوصل  والنقابات  الحكومة  على  تعذر  أن 
ــادة فـــي رواتــــــب 670  ــزيــ ــاق بـــشـــأن الــ ــفـ ــى اتـ إلــ
ألــــف مـــوظـــف فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي. وعــبــر 
الــنــقــابــيــون واملــوظــفــون الــذيــن تــوجــهــوا إلــى 
مـــقـــرات االتـــحـــاد املــركــزيــة والــجــهــويــة داخـــل 
اإلضــراب  لقرار  التامة  البالد عن مساندتهم 

رافعني شعار »ارحل » في وجه الحكومة.
نسبة املــشــاركــة فــي اإلضـــراب الــعــام فــي كامل 
جـــهـــات الـــبـــالد بــلــغــت 100 % بــحــســب أرقــــام 
الــذي دعــا املوظفني إلى  كشف عنها االتــحــاد 
االحتشاد ملواصلة معركة ما وصفه بتحرير 
»القرار السيادي الوطني« من قبضة صندوق 
النقد الدولي. األمني العام التحاد الشغل نور 
الــديــن الــطــبــوبــي، الـــذي تــوجــه بكلمة لجموع 
املحتجني، دعا موظفي القطاع الحكومي إلى 
االســتــنــفــار مــن أجـــل الــدفــاع عــن مكتسباتهم 
وحقوقهم االجتماعية. وقال القيادي النقابي 
ــاد مـــاض فـــي الـــدفـــاع عــلــى مكاسب  إن االتـــحـ
ــتـــصـــدي إلمـــــــالءات صــنــدوق  الــتــونــســيــني والـ
ــــذي أمــــر الــحــكــومــة بحجب  الــنــقــد الــــدولــــي، الـ
الزيادات عن 670 ألف موظف والتفويت )بيع( 
أن  الطبوبي  وأكــد  الحكومية.  املؤسسات  في 
التونسيني وتسببت  أنهكت  الــدولــة  خــيــارات 
فــي إفــقــارهــم، وإحــبــاط املوظفني الــذيــن كانوا 
وطلب  الـــثـــورة.  أيـــام  التونسية  اإلدارة  عــمــاد 
األمني العام من املوظفني والنقابيني، التهيؤ 
لتصحيح املــســار وإحــيــاء املـــد الــثــوري الــذي 
قال إنه سيتواصل مهما كانت الكلفة. ووعد 
الــطــبــوبــي الــشــغــالــني بكسر كــل الــحــواجــز من 
»الــشــغــل والــحــريــة  أجــــل تــحــقــيــق مــطــالــبــهــم بـــ
ــقـــرارات  ــلـ ــة الـــوطـــنـــيـــة« والـــتـــصـــدي لـ ــرامــ ــكــ والــ
القادمة من وراء البحار، حسب قوله. وتوجه 
الحكومة  إلى  النقابي األول برسالة  املسؤول 
مفادها أن كل من يتصدى لالتحاد سيخسر 
: »اتحاد الشغل صخرة سينكسر 

ً
املعركة قائال

عليها كل من يحاول ضربه«.

شلل النقل 
أمــام  املــركــزيــة  التجمع  غير بعيد عــن ساحة 
ــرة الــحــركــة  ــيــ ــــدت وتــ ــغـــل، بـ ــاد الـــشـ مـــقـــر اتــــحــ
الــتــجــاريــة وســـط الــعــاصــمــة بــطــيــئــة، بــعــد أن 
اختفت وسائل النقل العام عن األنظار، رغم 
محاوالت شركات النقل ضمان حّد أدنى من 
رحــالت الحافالت والــقــطــارات واملــتــرو، فيما 

إلغاء 16  التونسية  أعلنت الخطوط الجوية 
رحلة وتأجيلها إلى ما بعد اإلضراب العام.

ــة مــــؤســــســــات الـــنـــقـــل  ــ ــافـ ــ انــــخــــرطــــت أمـــــــــس، كـ
ــام الــــــذي دعـــا  ــعــ الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي اإلضــــــــراب الــ
إلــيــه االتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل، حيث 
ــة الــنــقــل  ــركــ ــة تــــونــــس حــ ــمـ ــعـــاصـ ــــي الـ ــلـــت فـ شـ
ــم إعـــالن شــركــات النقل  ــام. ورغـ بشكل شــبــه تـ
ــــى من  لــيــلــة اإلضـــــراب عـــن تــســيــيــر الــحــد األدنـ
رحـــالت املــتــرو والــقــطــارات والــحــافــالت، إال أن 
موظفي هــذه الشركات لم يمتثلوا إلــى أوامــر 
اإلضــراب بشكل  بتنفيذ  والتزموا  املؤسسات 
الرابطة بني  البعيدة  الخطوط  كامل. قطارات 
املحافظات وقطارات ضواحي العاصمة ونقل 
ـــق مــوظــفــو 

ّ
الــبــضــائــع تــوقــفــت أيـــضـــًا، كــمــا عـــل

الشبابيك في املحطات عملهم. فيما تم تسيير 
بقرار حكومي  الـــوادي  العمل في ميناء حلق 
التي رست  املسافرين  بــاخــرة  لتأمني وصــول 
ــراب الــعــام تــســبــب فــي شلل  ــ ظــهــر أمــــس. اإلضـ
توقفت  حيث  بامليناء  البضائع  لحركة  كلي 
الـــعـــمـــلـــيـــات بــســبــب إضـــــــراب أعـــــــوان الــشــركــة 
تأمني  مقابل  والترصيف  للشحن  التونسية 
كــل مــن املــصــالــح الــديــوانــيــة والــشــرطــة للعمل 
ــيـــومـــي. وتــمــثــل نـــقـــابـــات مـــؤســـســـات الــنــقــل  الـ
رايــة  تحت  املنضوية  العمالية  النقابات  أهــم 
ــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل وأكــثــرهــا  االتــــحــــاد الـ
الــتــزامــًا فــي تنفيذ االحــتــجــاجــات الــتــي تدعو 
إليها املركزية النقابية، ما يجعل هذه األخيرة 
النقابي إلنــجــاح كافة  الثقل  تــراهــن على هــذا 

املحطات النضالية التي دعت إليها.

فشل تعطيل اإلضراب
ورغم إصدار رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
قـــــــــرارًا، مــــســــاء أول مــــن أمـــــــس، بــتــخــصــيــص 
فـــي 64 مــؤســســة حكومية  لــلــعــمــل  مــوظــفــني 
ــــوي والـــبـــحـــري  ــجـ ــ تـــشـــمـــل الـــنـــقـــل الــــبــــري والـ
الـــداخـــلـــيـــة  ووزارات  الــــحــــديــــديــــة  والــــســــكــــك 
والتجهيز، إال أن أغلب املوظفني لم يمتثلوا 

للقرارات ما حال دون تسيير رحالت النقل. 
وقــــال األمــــني الــعــام املــســاعــد التــحــاد الشغل 
التي  البوغديري إن »املــحــاوالت  محمد علي 
سعت الحكومة إلى فرضها إلفشال اإلضراب 
ذ بنسبة 

ّ
العام فشلت«، مؤكدًا أن اإلضراب نف

املحافظات  بكامل  املوظفني  كــل  وأن   %  100
لبوا نداء اتحاد الشغل وأيدوا قراراته.

أن  الجديد«  »العربي  لـ في تصريح  وأضــاف 

التفاف املوظفني حول نقابتهم أحبط الخطة 
الدستوري  اإلضــراب  الحكومية لضرب حق 
اتــخــذت  القطاعية  الــنــقــابــات  أن  عــلــى  مــؤكــدًا 
كــل الــتــدابــيــر لتسيير املـــرافـــق الــحــيــاتــيــة في 
ــرار الــصــحــة  ــ الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــســـاســـة عـــلـــى غــ
والكهرباء واملاء. وأفاد البوغديري أن النقابة 
إصدارها  بسبب  الشاهد  ستقاضي حكومة 
ــدد مــــن األعـــــــوان  ــ أمـــــــرًا يـــقـــضـــي بــتــســخــيــر عــ
الـــتـــابـــعـــني لــبــعــض الـــــــــــوزارات واملـــؤســـســـات 
واملنشآت العمومية بمناسبة اإلضراب العام، 

»غير القانوني«.  واصفًا قرار التسخير بـ
وأوضـــح املــســؤول النقابي أن املـــادة 389 من 
مجلة الشغل تفرض أن يكون قرار التسخير 
مــتــبــوعــًا بــأمــر يــضــبــط املــصــالــح األســاســيــة 
ــادة تــقــضــي بــوجــوب  ــ مــشــيــرًا إلـــى أن هـــذه املـ
إعالم األعوان املسخرين قبل 48 ساعة بصفة 
العدلية  أعــوان الضابطة  مباشرة عن طريق 
وهــــذا لــم يــحــصــل، وتــبــعــًا لــذلــك ُيــعــتــبــر قــرار 

 وغير شرعي.
ً
التسخير باطال

رفض زيادة األجور
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة يـــوســـف الـــشـــاهـــد، أعـــلـــن،  رئـ
فـــي خــطــاب تــوجــه بـــه إلـــى الــتــونــســيــني ليلة 
ــراب الــعــام املـــزمـــع، مــؤكــدًا أن حكومته  ــ اإلضـ
ستدعو الــنــقــابــات إلــى الــحــوار مــجــددًا عقب 
الشاهد أن حكومته فضلت  ــراب. وأكــد  اإلضـ
الخيار الصعب برفض صرف زيــادات تفوق 
القدرات املالية للبالد، مشيرًا إلى أن الحكومة 
القادمة ضريبة  األجــيــال  تتحمل  أن  تريد  ال 

خيارات »فاشلة«.
وأضاف أن ضعف نسب النمو التي سجلتها 
تونس في السنوات املاضية، ال يتيح زيادة 
فــي الـــرواتـــب مــشــيــرًا إلـــى أن الـــزيـــادة فــي ظل 
تــوقــف مــحــركــات الــنــمــو ســاهــمــت فـــي زيـــادة 
نسب التضخم وانزالق حاد في سعر الدينار 
ــاة الــتــونــســيــني  ــيـ مــــا انـــعـــكـــس ســلــبــًا عـــلـــى حـ
وقدرتهم على اإلنفاق بحسب قوله. واعتبر 

يلتقيا  أن  الشغل  واتــحــاد  الحكومة  قــدر  أن 
ــفـــاوض مــــن أجــــــل إرســــــــاء ســلــم  ــتـ ــلـ مــــجــــددًا لـ
اجتماعي. وبحسب بيانات معهد اإلحصاء 
الــحــكــومــي بــلــغــت نــســبــة الــتــضــخــم فـــي شهر 
 ،%  7.5 ــي  ــاضــ املــ األول  ــون  ــانــ كــ ديـــســـمـــبـــر/ 
وقفزت في الفترة ما بني 2016 و2018 من 4.6 

% إلى 7.5 % حاليًا.
وأكــد وزيــر املالية رضــا شلغوم أن الحكومة 
جاهزة لصرف زيادات في حدود 600 مليون 
من  تعبئتها  تــم  دوالر(  مليون   200( ديــنــار 
أنها  غير  النقابات  ملطالب  االستجابة  أجــل 
ال تستطيع التعهد بتعبئة موارد تفوق 800 

مليون دينار )267 مليون دوالر(.
ــة الـــتـــي تــقــدر  ــامـ ــعـ وقــــــال إن كــلــفــة الـــــزيـــــادة الـ
و2020   2019 عــامــي  توفيرها  على  الحكومة 
تبلغ 1400 مليون دينار ما يرفع كتلة األجور 
مــلــيــارات دوالر(   5.5( ديــنــار  مــلــيــار  مــن 16.5 
هذا العام إلى 17.2 مليار دينار )5.7 مليارات 
املــبــلــغ  أن  إلــــى  الــــقــــادم، مــشــيــرًا  الـــعـــام  دوالر( 
للموظفني  يسمح  املقترح  لــلــزيــادة  اإلجــمــالــي 
بــالــحــصــول عــلــى زيـــــادة إجــمــالــيــة فـــي حـــدود 
)60 دوالرًا( تصرف على قسطني  ديــنــارًا   180
املــــســــؤول  وحــــســــب  و2020.   2019 ــنــــوان  بــــعــ
الحكومي فإن كل زيادة تفوق قدرات الحكومة 
ستدفع إلى التداين الخارجي وتمنع تحقيق 
املوازنة  نسبة عجز  الحكومة بحصر  أهـــداف 
في حــدود 3.9 %. وتتعرض تونس لضغوط 
ــي لتجميد  ــدولــ قـــويـــة مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد الــ
العام للمساعدة في الحد  القطاع  األجــور في 
من عجز امليزانية في البالد. وقبل املضي نحو 
اإلضراب العام رفض االتحاد مقترحًا تقدمت 
بــزيــادة 70 ديــنــارًا )23.4  بــه الحكومة يقضي 
دوالرًا( في 2019، و110 دنانير )36.7 دوالرًا( 
الــتــضــخــم  ارتــــفــــاع نــســبــة  بــــداعــــي  فــــي 2020، 
الخبير  فـــي 2018.  املـــائـــة  فـــي  تــبــلــغ 7.5  الــتــي 
االقــتــصــادي واملـــالـــي صــــادق جــبــنــون قـــال في 
»العربي الجديد« إن نجاح اإلضراب  تصريح لـ
كشف حجم الحضور اتحاد الشغل في الشارع 
التونسي مؤكدًا على ضرورة تهييئ الحكومة 

ملرحلة ما بعد اإلضراب العام.
وأشــــــار جــبــنــون إلــــى أن األزمــــــة فـــي تــونــس 

اجــتــمــاعــيــة بــامــتــيــاز مــعــتــبــرًا أن الــســيــاســات 
االقــتــصــاديــة واملـــالـــيـــة هـــي الــتــي تــســبــب في 

ارتفاع نسبة التضخم وانزالق الدينار.
وأضــاف أن الزيادات في الرواتب لم تتسبب 
في زيادة التضخم ألنها تظل دون نسبة 7.5 
البنك   

ً
مــحــمــال العملة  تــآكــل  نسبة  ودون   %

املـــركـــزي الــتــونــســي مــســؤولــيــة تــدهــور قيمة 
العملة املحلية أمام اليورو والدوالر.

الحكومة ستنتهي  أن  املالي  الخبير  واعتبر 
إلى صرف زيادات مالية مباشرة للموظفني، 
ــل إلــــى  ــغــ ــشــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ ــد دعـــــــــوة اتــ ــعــ ــة بــ ــ ــاصـ ــ خـ
التصعيد وإعالنه عن قــرارات جديدة، داعيًا 
العامة  االقتصادية  السياسات  مراجعة  إلى 
لــتــخــفــيــض مــنــســوب االحـــتـــقـــان االجــتــمــاعــي 

الذي كشفه اإلضراب العام، وفق رأيه.

شظايا اإلضراب
ــــم أن الــقــطــاع الـــخـــاص عـــّجـــل مــنــذ شهر  ورغـ
بــتــوقــيــع  املــــاضــــي  األول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ
اتفاق أجرائه البالغ عددهم نحو 1.5 مليون 
الــخــمــيــس  تـــونـــســـي، إال أن شــظــايــا إضــــــراب 
طاولت جل أنشطته. وعبر االتحاد التونسي 
التقليدية  والصناعات  والــتــجــارة  للصناعة 
الكبير  انشغاله  األعــمــال( عن  )منظمة رجــال 
لتواصل املصاعب االقتصادية التي تواجهها 
ــــذه املــصــاعــب  ــبــــالد، مــعــتــبــرًا أن تــــجــــاوز هـ الــ
يــتــطــلــب تــضــافــر جــهــود كـــل الــفــئــات والــقــوى 
ــة، واالنـــــطـــــالق فــــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج  ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــتـــي تــحــتــاجــهــا الــــبــــالد، ورد  ــات الـ ــ ــــالحـ اإلصـ
االعــتــبــار لقيم الــعــمــل واالجــتــهــاد واملـــبـــادرة. 
ــا إلـــى اســتــئــنــاف الـــحـــوار بـــني الــحــكــومــة  ودعــ
واتحاد الشغل في أقرب وقت بهدف التوصل 
إلــى اتــفــاق يــراعــي مصالح الــطــرفــني، ويسهم 
في الحفاظ على السلم االجتماعي. وتحتاج 
حــكــومــة الــشــاهــد الــتــي ستلتقي مــع االتــحــاد 
ــــى تــقــديــم  ــــوالت مـــفـــاوضـــات قــــادمــــة إلـ فــــي جــ
عروض جديدة، وتحسني ظروف عيش نحو 
القطاع  فــي  يعملون  الــذيــن  التونسيني  ربـــع 
الحكومي بهدف فرض سلم اجتماعي يسّهل 
الــبــالد نــحــو االنــتــخــابــات التشريعية  ذهـــاب 

الرئاسية القادمة في أجواء أقل احتقانًا.

اإلضراب يشل تونس: كرة الغـضب تكبر والحكومة تتفرج

غضب  موجة  أمس،  تونس  شهدت 
الحكومة  رفض  على  احتجاجًا  جديدة 
زيادة أجور الموظفين، وفي الوقت الذي 

أعلنت فيه النقابات عن إجراءات تصعيدية 
حتى االستجابة لمطالبها برفع أجور 670 
بمتابعة  الحكومة  اكتفت  موظف،  ألف 

مفاوضات  إلى  داعية  بعد  عن  المشهد 
المقبلة،  الفترة  خالل  األزمة  لحل  جديدة 
لتطاول  األمس  إضراب  شظايا  وتطايرت 

بكافة  النقل  تعطل  إذ  القطاعات  كافة 
المؤسسات  جميع  الشلل  وأصاب  فروعه 

التي أضرب موظفوها عن العمل

مطالبة بإعفاء األلبان 
ومنتجاتها المتصاص 

معدالت التضخم

مؤشرات
األسواق

قطر
ســـّجـــل املـــؤشـــر الــعــام 
لـــبـــورصـــة قـــطـــر، أمــس 
ــا  ــاعــ ــفــ ــيــــس، ارتــ ــمــ ــخــ ــ ال
مــا  أي  نـــقـــطـــة،   25.96 بــقــيــمــة 
نسبته 0.24 باملائة، ليصل إلى 
وتم  نقطة.  و787.75  آالف   10
خــال جلسة أمــس، في جميع 
الــقــطــاعــات تـــــداول 10 مــايــن 
ســـهـــمـــا،  و871  ــا  ــ ــفـ ــ ألـ و368 
ألفا  و52  مــلــيــونــا   275 بقيمة 
تنفيذ  نتيجة  ريـــاال،  و962.19 
7080 صفقة. وذكرت النشرة 
لــلــبــورصــة أن قــطــاع  الــيــومــيــة 
الذي  املالية،  والخدمات  البنوك 
شــهــد تــــــداول مــلــيــونــن و691 
 104 بقيمة  و646 سهما،  ألفا 
و651.22  ألــفــا  و339  مــايــن 
تــنــفــيــذ 1698  نــتــيــجــة  ريـــــــاال، 
ــا  ــاضـ ــفـ ــخـ ــل انـ ــجــ ــة، ســ ــقــ ــفــ صــ
ما  أي  نــقــطــة،   11.06 بــمــقــدار 
نسبته 0.28 باملائة، ليصل إلى 

3 آالف و919.36 نقطة. 

الكويت 
أغلقت بورصة الكويت 
األسبوعية  تعاماتها 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــلــــى ارتـ أمـــــــــس، عــ
نــقــطــة،   12.27 الـــعـــام  املـــؤشـــر 
نقطة،   5237.4 مستوى  ليبلغ 
املائة.  في   0.23 ارتفاع  بنسبة 
وبلغت كميات تداوالت املؤشر 
من  تمت  سهم،  مليون   151.6
نــقــديــة،  5913 صــفــقــة  خــــال 
ديــنــار  مــلــيــون   31.17 بــقــيــمــة 
مليون   102.8 )نــحــو  كــويــتــي 
السوق  وارتفع مؤشر  دوالر(. 
ليصل  نــقــطــة   11.4 الــرئــيــســي 
نقطة،   4794.8 مــســتــوى  إلـــى 
وبنسبة ارتفاع 0.24 في املائة 
مـــن خـــال كــمــيــة أســهــم بلغت 
عبر  تمت  ســهــم،  مليون   89.3
بقيمة  نــقــديــة،  صــفــقــة   3488
6.9 ماين دينار )نحو 22.77 

مليون دوالر(. 
 

اليابان
انــــــخــــــفــــــض املــــــؤشــــــر 
نــيــكــي الــيــابــانــي أمــس، 
مبددا مكاسب حققها 
ـــي 

ّ
ــابــــق، مــــع تـــوخ ــــت ســ فــــي وقـ

املستثمرين الحذر بشأن آفاق 
األصـــــول عــالــيــة املـــخـــاطـــر، في 
ظل استمرار املخاوف املرتبطة 
بالنمو العاملي وتوترات الحرب 
ــة. وأغـــــلـــــق املــــؤشــــر  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
بــاملــائــة  نــيــكــي مــنــخــفــضــا 0.2 
وبدعم  نقطة.   20402.27 إلــى 
ــتـــريـــت،  سـ وول  صــــعــــود  مـــــن 
لــيــل األربـــعـــاء. وارتــفــع املــؤشــر 
ــيــابــانــي الــقــيــاســي فـــي بــدايــة  ال
إلـــى  بـــاملـــائـــة،   0.7 الـــتـــعـــامـــات 
20571.75 نقطة، بما يقل عن 
أعلى مستوى في أربعة أسابيع 
ــي مــنــتــصــف  ــ ــه فـ ــســ الــــــــذي المــ
األســـبـــوع. وصــعــد نيكي نحو 
ثمانية باملائة من أدنى مستوى 
فـــي ثــمــانــيــة أشـــهـــر، فـــي نهاية 
ديسمبر/كانون األول، حن أثر 
عزوف كبير عن املخاطر على 

األسواق العاملية.

أوروبا
ــفــــضــــت األســــهــــم  انــــخــ
األوروبـــــــــــــيـــــــــــــة أمـــــــــس، 
أن  بعد  البنوك،  بقيادة 
ر بــنــك ســوســيــتــيــه جــنــرال 

ّ
ــذ حــ

األوضـــــــاع  أن  مــــن  ــفـــرنـــســـي  الـ
السوقية الصعبة ستؤثر سلبا 
على نتائج أعماله الفصلية، في 
حن تعرضت السوق لضغوط 
ــراء املـــخـــاوف الــتــجــاريــة  مـــن جــ
الــتــي أحيتها خــافــات جــديــدة 
ــة الــتــكــنــولــوجــيــا  ــركـ ــأن شـ بـــشـ
الــصــيــنــيــة الـــعـــمـــاقـــة، هـــــواوي. 
ــر ســتــوكــس  ــ ــؤشـ ــ ــع املـ ــ ــراجــ ــ ــ وت
600 األوروبــي 0.6 باملائة، في 
التعامات املبكرة، مع انخفاض 
ــــقــــطــــاعــــات، فــــي حــن  مـــعـــظـــم ال
ــــس األملـــانـــي  هــبــط املـــؤشـــر داكـ
الــــزاخــــر بـــشـــركـــات الــتــصــديــر 
واحـــــــــــدا بـــــاملـــــائـــــة، وانـــخـــفـــض 
تايمز 100  فايننشال  املؤشر 

البريطاني 0.4 باملائة.

طالبت الجمعية الوطنية 
لحماية المستهلك 

والغرفة التجارية في 
األردن بتخفيض الضرائب 

على السلع الضرورية

متفرقات اقتصادية

)Getty/تراجع النمو انعكس سلبًا على األسواق )بالل بن سالم

المحتجون طالبوا بتحسين أوضاعهم المعيشية )فتحي بلعيد/ فرانس بس(

حشود كبيرة شاركت في اإلضراب العام )فتحي بلعيد/ فرانس بس(

تحقيق

رئيس  ضد  مستعجلة  شكاية  تونس،  في  للشغل  العام  االتــحــاد  رفــع 
اعتبرته  ما  ضد  الدولية،  العمل  منظمة  أمام  الشاهد،  يوسف  الحكومة 
القيادة النقابية »استهدافا لحق اإلضراب المضمون بالدستور«. وبيّن األمين 
العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي، كمال سعد، لـ»العربي الجديد«، 
أن قرارات التسخير )الوضع على ذمة المؤسسة العمومية واإللزام بالعمل 
يوم اإلضراب( غير قانونية؛ إذ خرقت اإلجراءات عبر إصدارها عشية اإلضراب 
ثمان  أن تصدر في حاالت قصوى قبيل  ينص على وجوب  الذي  القانون 
وأربعين ساعة من انطالقه«، إضافة إلى خرق الحق في اإلضراب المضمون 

دستوريا، وإلزام الموظفين بالعمل بطريقة تعسفية.

شكوى لمنظمة العمل الدولية
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لندن ــ العربي الجديد

الـــــــــوزراء  بـــعـــد أن نـــجـــت رئـــيـــســـة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــيــــريــــزا مـــــــاي مــن 
تـــــصـــــويـــــت بــــحــــجــــب الـــــثـــــقـــــة عـــن 
الــبــرملــان بـــ 325 صــوتــا مقابل  حكومتها فــي 
306 أصوات، مساء األربعاء، تبدو الخيارات 
املتاحة أمام ماي محدودة للخروج من مأزق 
بريكست. وتنحصر الخيارات املحدودة أمام 
الجمركي  االتحاد  الـــوزراء، في قبول  رئيسة 
مــع دول االتــحــاد األوروبـــي وبشكل دائـــم، أو 
الكتلة األوروبــيــة دون ترتيبات  الخروج من 
تجارية أو تنسيق سياسي، علما بأن الخيار 
األخـــيـــر يــخــشــاه الــكــثــيــرون ومــنــهــم مجتمع 

األعمال واملستثمرون.
فإن  تــايــمــز«،  »فاينانشيال  صحيفة  وحــســب 
قبول االتحاد الجمركي مع أوروبا هو أفضل 
الخيارات ألنه يحظى بدعم من املعارضة التي 
فـــإن خيار  الــعــمــال، وبــالــتــالــي،  يمثلها حـــزب 

االتحاد الجمركي سيحظى بأغلبية برملانية 
ــال طــرحــه لــلــتــصــويــت. ولــكــنــه سيعني  فـــي حـ
حرمان بريطانيا من توقيع اتفاقات تجارية 
منفردة مع دول العالم. في هذا الصدد يقول 
ديـــفـــيـــد هـــيـــنـــغ، املــــســــؤول الـــتـــجـــاري الــســابــق 

بالحكومة البريطانية للصحيفة البريطانية، 
»إن حـــل االتـــحـــاد الــجــمــركــي لـــن يــكــون بـــدون 
الـــــوزراء، حيث  ولــرئــيــســة  لبريطانيا  مــتــاعــب 
ــبـــاد ســتــفــقــد الــســيــطــرة عــلــى الــــقــــرارات  إن الـ
التجارية«. ومن املتوقع أن يجد خيار االتحاد 
الجمركي معارضة كبيرة من مجموعة حزب 
املــحــافــظــن الــتــي تــدعــم الـــخـــروج مــن االتــحــاد 
ــك ألنـــــه ســيــبــقــي بــريــطــانــيــا  ــ ــ األوروبـــــــــــي. وذلـ
خاضعة لقوانن التجارة والهجرة في أوروبا. 
ــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا  ــ ودعــــت رئــيــســة الــ
ماي األربعاء النواب في مجلس العموم إلى 
العمل معًا لتنفيذ اتفاق الخروج من االتحاد 
األوروبي »بريكست«. ولكن يبدو أن خطتها 
أصبحت »ميته« بعد الهزيمة الساحقة التي 
منيت بها فــي الــبــرملــان يــوم الــثــاثــاء حسب 
لتأجيل  أوروبــي  استعداد  وهنالك  مراقبن. 
إلــى مــا بعد  التوقيع على مــســودة بريكست 

مارس/ آذار املقبل. 
لـــدى  أخـــــــرى  ــلــــول  تــــوجــــد حــ ــتــــى اآلن ال  وحــ
األفـــق، حيث  فــي  البريطانية  الـــوزراء  رئيسة 
ــفــــوضــــى فــي  يـــشـــيـــع مــســتــقــبــل بـــريـــكـــســـت الــ
أوســـــاط الــصــنــاعــة واألعــــمــــال الــتــجــاريــة في 
املــعــروف  مــن غير  أوروبـــا وبريطانيا، حيث 
التموين  وخــطــوط  الصفقات  ترتيب  كيفية 

املستقبلية واالستثمار التجاري.
والتقت ماي مساء األربــعــاء، بزعماء الحزب 
الوحدوي الديمقراطي األيرلندي، والليبرالي 
الديمقراطي وحزب العمال، إال أنها لم تقابل 
زعــيــم املــعــارضــة جــيــرمــي كـــوربـــن. وذلــــك في 

إطار البحث عن مخرج من مأزق بريكست.

مستنقع بريكست

تيزيزا ماي 
في زيارة 

ألحد المصانع 
البريطانية 

)Getty(

يبدو أن هنالك خيارات محدودة أمام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، 
تنحصر في قبول االتحاد الجمركي مع دول االتحاد األوروبي وبشكل 

دائم، أو الخروج من  الكتلة األوروبية من دون ترتيبات تجارية

خطط طوارئ في حال 
خروج المملكة المتحدة 

من دون ترتيبات

روسيا تخلصت في العام 
الماضي من معظم 

ملكيتها للسندات األميركية

تداعيات الحرب التجارية 
أثرت على  الصين أكثر 
من الواليات المتحدة

خيارات محدودة 
أمام ماي 

لتجاوز مأزق 
الترتيبات التجارية

)Getty( رئيسة البنك المركزي الروسي، ألفيرا نابيؤلينا)Getty( ميناء غينغداو في إقليم شاندونغ الصيني

لندن ــ موسى مهدي

الــدوالر إلى الذهب واليورو  بعد الهروب من 
ــــن الـــيـــابـــانـــي، تــتــجــه الــحــكــومــة الــروســيــة  والـ
ــن الــحــظــر  لـــاخـــتـــبـــاء بـــالـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة مــ
)الــروبــل(.  بــات يهدد عملتها  الــذي  األميركي 
وأشـــــار اقــتــصــادي روســــي إلـــى أن مـــا يشغل 
ــال اإلدارات املــالــيــة فـــي مــوســكــو حــالــيــًا هو  بـ
حــمــايــة ثــرواتــهــا الــنــقــديــة مـــن مــخــالــب النمر 
ــذي بـــات يــتــفــنــن فـــي الــقــفــز على  األمـــيـــركـــي، الــ
ــــدول تــحــت مــظــلــة الــحــظــر. وحــســب  ــــروات الــ ثــ
االقتصادي الروسي فاديساف جينكو، فإن 
مــوســكــو ســتــبــدأ فــي شـــراء الــعــمــات الرقمية 
خال شهر فبراير/ شباط املقبل، وذلك ضمن 
خطة تدريجية بدأت منذ العام 2014 ولكنها 
تـــســـارعـــت خــــال الـــعـــامـــن املـــاضـــيـــن. وتــركــز 
الــخــطــة عــلــى تــحــويــل احــتــيــاطــات روســيــا من 
النقد األجــنــبــي مــن الــــدوالر إلــى عــمــات عــدة، 
من بينها اليورو والن واليوان والذهب. وقال 
االقتصادي فاديساف جينكو في تعليقات 
ــراف« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــغــ ــلــ لــصــحــيــفــة »ديــــلــــي تــ
ــراء الــعــمــات الــرقــمــيــة تـــأتـــي في  ــ إن خــطــة شـ
ــار تــقــلــيــل مــخــاطــر الــحــظــر األمــيــركــي على  إطــ

املوجودات الروسية. 
يـــذكـــر أن الــحــظــر األمـــيـــركـــي عــلــى الــشــركــات 
ــاء لــعــب دورًا  ــريــ الـــروســـيـــة ومــــوجــــودات األثــ
كـــبـــيـــرًا فــــي اضــــطــــراب ســـعـــر صـــــرف الــعــمــلــة 

لندن ــ العربي الجديد

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أمس الخميس، 
ليو  للتجارة،  الصينين  املفاوضن  كبير  أن 
هي، سيتوجه إلى الواليات املتحدة الستئناف 
املــفــاوضــات فــي نهاية يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الـــحـــالـــي. وتـــأتـــي الــــزيــــارة الـــتـــي ســيــقــوم بها 
كبير املفاوضن يومي 30 و31 يناير/ كانون 
الثاني، قبل شهر من موعد انتهاء الهدنة في 
الـــنـــزاع الــتــجــاري الــصــيــنــي األمــيــركــي، والـــذي 
يــهــدد الرئيس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب بأنه 
على  عقابية  بعده رسومًا جمركية  سيفرض 
بــاســم وزارة  الــنــاطــق  وقـــال  منتجات صينية. 
التجارة الصينية، غاو فينغ، إن نائب رئيس 
ــي، واملـــســـؤولـــن األمــيــركــيــن  الـــــــــوزراء، لــيــو هــ
»ســيــجــرون مــفــاوضــات حــول قضايا تجارية 
واقتصادية، ويعملون معًا للدفع قدمًا باتجاه 
الرئيسان  إليه  الــذي توصل  تطبيق االتــفــاق« 

شي جن بينغ ودونــالــد ترامب في األول من 
مــفــاوضــون  وكـــــان  األول.  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
صينيون وأميركيون برتب أقل قد التقوا في 

وقت سابق خال الشهر الجاري في بكن.
وقـــــال الـــنـــاطـــق إن »لـــيـــو هــــي، ســيــتــوجــه إلــى 
الخزانة  لدعوة وزيــر  تلبية  املتحدة  الواليات 
التجارة  وممثل  منوتشن  ستيفن  األميركي 
روبــــرت اليــتــهــايــزر. وإلــــى حــن الــتــوصــل إلــى 
ــق تــــرامــــب عــلــى  ــ اتــــفــــاق شـــامـــل مــــع بـــكـــن، وافــ
ــن %10  ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة مــ ــــرسـ تــعــلــيــق رفـــــع الـ
إلـــــى 25% عـــلـــى ســلــســلــة مـــنـــتـــجـــات صــيــنــيــة 

الـــواردات  مــن  دوالر  مليار   200 قيمتها  تبلغ 
السنوية إلى الواليات املتحدة. وحسب تقرير 
ملصرف »بنك أوف أميركاـ ميريل لينش«، فإن 
تــداعــيــات الــحــرب الــتــجــاريــة أثــــرت أكــثــر على 
بالنمو  مــقــارنــة  الصيني  االقــتــصــادي  الــنــمــو 
األميركي حتى اآلن. وتعمل بكن في ظل هذه 
األزمة الخانقة، على استخدام جميع خيارات 
الــتــحــفــيــز االقــتــصــاديــة املــمــكــنــة، بــمــا فــي ذلــك 
عملتها،  قــيــمــة  وخــفــض  الــضــرائــب  تخفيض 
الحديدية  للسكك  مشاريع  إطــاق  عــن   

ً
فضا

مليار   125 مــن  أكــثــر  قيمتها  تــبــلــغ  الــجــديــدة 
للتباطؤ  للتصدي  املــاضــي،  الشهر  في  دوالر 

الذي شهده النمو االقتصادي.
ولــكــن ذلـــك ال يــعــنــي أن االقــتــصــاد األمــيــركــي 
لـــم يــتــأثــر، فــالــعــديــد مـــن الــتــقــاريــر تــشــيــر إلــى 
ــمــــال دخـــــــول االقــــتــــصــــاد األمــــيــــركــــي فــي  ــتــ احــ
مرحلة ركــود اقتصادي. في هــذا الصدد، قال 
املركزي  )البنك  الفيدرالي  االحــتــيــاط  مجلس 
الباد  يــوم األربــعــاء، إن  األميركي( األميركي، 
الفترة  في  معتدل«  إلــى  »طفيفًا  نموًا  شهدت 
املاضي  العام  من  األول  كانون  ديسمبر/  من 
إلـــى يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي الـــجـــاري، بينما 
ــاؤاًل بــســبــب عــدة  ــفـ أصــبــحــت الـــشـــركـــات أقــــل تـ
مخاطر ُمحبطة. وتضمن التقرير االقتصادي 
لــلــمــجــلــس، الـــــذي يــلــخــص أحــــــوال االقــتــصــاد 
األمـــيـــركـــي ونــشــاطــاتــه، وُيــنــشــر بــإســهــام من 
 12 الفيدرالية،  باملناطق  االحتياطية  البنوك 
تقريرًا من البنوك االحتياطية. وكتب املجلس 
السنوي  االقــتــصــادي  التقرير  فــي  الــفــيــدرالــي 
إيجابية،  تبقى  التوقعات عمومًا  »إن  األخير 
التفاؤل  بــأن  أفــادت  العديد من املناطق  ولكن 
قـــد انــخــفــض بــســبــب تــقــلــبــات الـــســـوق املــالــيــة، 
القصير،  املــدى  الفائدة على  وارتفاع معدالت 
وانخفاض أسعار الطاقة، وتفاقم أحوال عدم 

اليقن تجاريًا وسياسيًا«.

الــروســيــة )الــــروبــــل( خـــال الــســنــوات األربـــع 
األخيرة. وأضاف جينكو، والذي يعمل خبيرًا 
فــي األكــاديــمــيــة الــروســيــة لــاقــتــصــاد القومي 
واإلدارة العامة في موسكو: »أعتقد أن سياسة 
االبتعاد عن الدوالر وموجوداته التي تنفذها 
العملة  تأثير  تقليل  كذلك  تستهدف  موسكو 
الروسي«.  الغاز والنفط  األميركية على دخل 
وتــــحــــســــب روســــــيــــــا ألــــــــف حـــــســـــاب ملـــخـــاطـــر 
السابق  فــي  أدى  الــذي  النفطي  ضــرب دخلها 
النهيار اإلمبراطورية الشيوعية. وياحظ أن 
صادرات الغاز الروسية تعتمد بدرجة كبيرة 
على السوقن الصيني واألوروبي. وإذا كانت 
الصن فــي منأى عــن التهديد األمــيــركــي، فإن 
أوروبــا تقع تحت الهيمنة األميركية. وسعت 
إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب إلــى 
مــحــاصــرة الـــغـــاز الـــروســـي ومــنــع تـــمـــدده في 
الـــســـوق األوروبـــــــــي. وتـــوقـــع جــيــنــكــو، حسب 
مبدئيًا  روسيا  تستثمر  أن  تلغراف«،  »ديلي 
حوالى 10 مليارات دوالر في العملة الرقمية 
»بـــتـــكـــويـــن«. وربـــمـــا تــفــســر هــــذه الــتــعــلــيــقــات 
الهجمة الروسية من قبل املواطنن على شراء 
عمات رقمية، خاصة العملة األشهر بتكوين. 
فــإن مشتريات  الــصــدد،  بهذا  تقرير  وحسب 
الــــــروس مـــن بــتــكــويــن بــلــغــت حـــوالـــى %8.0 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج املحلي الـــروســـي.  وقــال 
التخاذ  تتجه  الروسية  الحكومة  إن  جينكو 
عدة خطوات لتنويع الرصيد األجنبي الذي 
ــان يــتــشــكــل مــعــظــمــه مــــن الـــــــــدوالر. وأجـــبـــر  ــ كـ
الحظر األميركي موسكو على بيع رصيدها 
من السندات األميركية وتحويل أثمانها إلى 

الدوالر. وفي هذا الصدد، قال محلل األسواق 
الــبــريــطــانــي مـــاتـــي غــريــنــســبــان: »بــالــتــأكــيــد 
هنالك رغبة من قبل الحكومة الروسية لشراء 
العمات الرقمية«. ولكنه أشار في تعليقاته 
الحكومة  أن  إلــى  تلغراف«،  »ديلي  لصحيفة 
الروسية لن تكون قادرة على شراء العمات 
إلى  ستحتاج  وإنما  مباشر،  بشكل  الرقمية 
وسطاء. وتوقع في هذا االتجاه أن تستخدم 
روسيا بنك »سيبر بانك« الذي تملكه الدولة 
لتحقيق هـــذا الـــهـــدف. ويـــرى غــريــنــســبــان أن 
مقترح شــراء العمات الرقمية يــدرس حاليًا 
أن  املالية في موسكو. ويذكر  من قبل وزارة 
الرئيس فاديمير بوتن من عشاق العمات 
الرقمية منذ سنوات. وقد أعرب عن ذلك خال 

لقائه مع املبتكر الروسي فيتالك بوترين.
وفي إطار خطط الهروب من الدوالر، قال البنك 
الــروســي إن احتياطيات روســيــا من  املــركــزي 
العمات األجنبية والذهب ارتفعت إلى أقصى 
حد منذ نهاية سبتمبر/ أيلول 2014، موضحًا 
أنها وصلت إلى 455.2 مليار دوالر في نهاية 
العام املاضي. ووفقًا لبيان للبنك املركزي، الذي 
»ارتفع  الروسي، فقد  نقله موقع »سبوتنيك« 
حجم االحتياطيات الدولية خال الفترة من 2 
إلى 9 مــارس/ آذار املاضي، بمقدار 2.9 مليار 
التقييم  ــادة  إعــ تــأثــيــر  تــحــت   ،%0.6 أو  دوالر، 
اإليجابي«. والذهب هو جزء من احتياطيات 
روســيــا الــدولــيــة املــؤلــفــة مــن الــنــقــد األجــنــبــي، 
وحــقــوق الــســحــب الــخــاصــة، واالحــتــيــاطــي في 

صندوق النقد الدولي.
وكــشــف الــبــنــك املـــركـــزي الـــروســـي عــن مصير 
ــاضــــي مــن  ــام املــ ــعــ ــه الـــتـــي ســحــبــهــا الــ ــولــ أصــ
الــســنــدات األمــيــركــيــة، وذلـــك فــي تقرير نشره 
ــزي الـــروســـي«  ــركــ ــر حــــرص »املــ ــهـ ــرا وأظـ ــيـ أخـ
على سياسة تنويع األصول في االحتياطي 
ــذهــــب والــــعــــمــــات الــصــعــبــة،  الــــدولــــي بــــن الــ
ــدول الــتــي  ــ ــواق الـ ــ وتــقــلــيــص حــجــمــهــا فـــي أسـ
تــتــمــيــز عــاقــاتــهــا مـــع روســـيـــا بــمــســتــويــات 

خطيرة من التوتر السياسي.

مسؤول صيني يتوجه لواشنطن روسيا تختبئ وراء بيتكوين من العقوبات األميركية
لدفع محادثات التجارة

ــارت  ــــرس، فــقــد أشــ ــالـــة فـــرانـــس بـ وحـــســـب وكـ
مـــصـــادر فـــي بــروكــســل ولـــنـــدن إلـــى أن النية 
تــتــجــه لــتــأجــيــل الــتــوقــيــع عــلــى »بــريــكــســت«، 
املــخــطــط لــه فــي 29 مـــــــارس/آذار املــقــبــل، إلــى 
الــبــرملــان األوروبـــي  انتخابات  مــا بعد  موعد 

وأن  بريكست،  على  التوقيع  تأجيل  تــحــاول 
الدول األوروبية ستوافق على ذلك. ولكن ما 
ليس  بريطانيا  أن  أوروبـــا حاليًا، هو  يحير 
لديها أي فكرة عن الطريق الذي تريد املضي 

فيه بشأن عاقاتها مع االتحاد األوروبي. 

يــوم 23 مــايــو/آيــار، وأن أول جلسة للبرملان 
األوروبي الجديد يوم 2 يوليو/ تموز املقبل. 
ويــــــــرى أوروبــــــــيــــــــون، أنــــــه يـــمـــكـــن لــلــحــكــومــة 
على  للتوقيع   

ً
تأجيا تطلب  أن  البريطانية 

اتـــفـــاق الـــخـــروج مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــي وأن 

فاينانشيال   « صحيفة  ذكـــرت  جانبها،  مــن 
تايمز« البريطانية، أن مسؤولن في االتحاد 
األوروبي يدرسون خططا لتأجيل انسحاب 
بريطانيا مــن االتــحــاد حتى عــام 2020 على 
خــلــفــيــة األزمـــــــة الــســيــاســيــة فــــي بــريــطــانــيــا. 

ــإن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن  ــ وحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، فــ
ــعـــدون لـــتـــمـــديـــد الـــفـــتـــرة  ــتـ ــــؤولـــــن يـــسـ ــــسـ واملـ
املحددة إلتمام عملية االنسحاب بعد هزيمة 
البريطانية تيريزا ماي أمام  الــوزراء  رئيسة 
لبريطانيا  كافية  فــتــرة  ملنح  وذلـــك  الــبــرملــان، 

لتحديد خياراتها بشأن العاقة مع أوروبا.
وهـــنـــالـــك عـــــدة دول أوروبـــــيـــــة بــــــدأت وضـــع 
اتفاق  خطط الحتمال خروج بريطانيا دون 
وترتيبات تجارية. من بن هذه الدول فرنسا 

وهولندا وبلجيكا. 
في هذا الصدد، وحسب وكالة فرانس برس، 
فيليب  إدوار  الفرنسي  الــــوزراء  رئيس  أعلن 
أمـــس الــخــمــيــس عـــن إطــــاق »خــطــة مرتبطة 
ــدون اتـــفـــاق« ملــواجــهــة احــتــمــال  بــبــريــكــســت بــ
ــاق مــن  ــفــ ــدة بــــــدون اتــ ــتـــحـ خــــــروج املـــمـــلـــكـــة املـ
االتـــحـــاد األوروبـــــــي. وقــــال رئــيــس الــحــكــومــة 
أن  إن »مــســؤولــيــة حكومتنا هــي  الــفــرنــســيــة 
يــكــون بــلــدنــا مــســتــعــدًا، وأن تــكــون مــصــالــح 
مواطنينا محمية ويتم الدفاع عنها«. وتابع 
فيليب بعد اجتماع مــع عــدد مــن الــــوزراء أن 
إبريل/نيسان  منذ  أعـــدت  الــتــي  الخطة  هــذه 
وأخــرى  تشريعية  إجــــراءات  »تتضمن   2018
قــانــونــيــة تــســتــهــدف الــعــمــل عــلــى أال يــحــدث 
انقطاع في مسألة الحقوق وأن تكون حقوق 

.»
ً
مواطنينا وشركاتنا محمية فعا

وأقرت الجمعية الوطنية الخطة يوم األربعاء، 
ويــفــتــرض أن يــصــادق الــبــرملــان عــلــيــهــا. وقــال 
التفويض هــذا«  قــانــون  فيليب »عــلــى أســـاس 
ــاري،  ــ ــــجـ الـــــــذي ســـيـــصـــدر خــــــال األســـــبـــــوع الـ
»ســـتـــعـــرض خـــمـــس تـــوصـــيـــات إلـــــى مــجــلــس 
الوزراء وستنشر في األسابيع الثاثة املقبلة«، 
ــيــــات »ســتــســمــح  ــتــــوصــ الــ مـــوضـــحـــًا أن هــــــذه 
رهــانــات  مــع  يتناسب  قانوني  إطـــار  بامتاك 
بريكست با اتفاق«. ويتعلق األمر خصوصا 
بــحــمــايــة مـــصـــالـــح الــفــرنــســيــن املــقــيــمــن فــي 
املــتــحــدة وضـــمـــان وضـــع للمواطنن  املــمــلــكــة 
الــبــريــطــانــيــن فـــي فــرنــســا واتـــخـــاذ إجـــــراءات 

إلعادة مراقبة البضائع على الحدود.
وأعلن فيليب أيضًا عن »خطة تبلغ قيمتها 
حوالى 50 مليون يورو من االستثمارات في 
»األماكن  أي  الفرنسية«،  واملــطــارات  املرافئ 
األكثر تأثرًا بالتعديات الواجب إدخالها«. 
ــيـــف 600 شــخــص  تـــوظـ ــم  ــتـ ــيـ وأضـــــــــاف »سـ
فـــي األســـابـــيـــع املــقــبــلــة فـــي وظـــائـــف لــرجــال 
جــمــارك ومــراقــبــن بــيــطــريــن وســلــســلــة من 
موظفن للدولة ما سيسمح أن نكون على 
عمليات  وعلى مستوى  الرهانات   مستوى 

املراقبة املطلوبة«.

هبوطًا  اإلسترليني  الجنيه  هبط 
طفيفًا، أمس الخميس، بنسبة %0.2 
إلى 1.2853 دوالر، مع سعي رئيسة 
إلى  مــاي  تيريزا  البريطانية  ــوزراء  الـ
األزمة  فتيل  لنزع  آخر  اتفاق  ــرام  إب
االتحاد  من  الخروج  كيفية  حــول 
تذكر  بــوادر  تظهر  ولم  األوروبــي. 
حل  إلــى  التوصل  على  األفــق  في 
الحكومة  رئيسة  واعترفت  وسط. 
البريطانية بأن اتفاقها مع األوروبيين 
سقط،  التكتل  مــن  الــخــروج  بشأن 

وتعهدت بالعمل إليجاد بديل.

هبوط طفيف لإلسترليني

مال وسياسة

تتجه الحكومة الروسية 
لالختباء بالعمالت الرقمية 
من الحظر األميركي الذي 
بات يهدد الروبل، ويقفز 
على موجودات الدولة 

في الخارج
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

تــرصــد املــيــزانــيــة الــســعــوديــة لــعــام 2019، مــخــصــصــات لــإنــفــاق 
ويحل  دوالر(،  مــلــيــار   50.9( ــال  ريـ مــلــيــار   191 بقيمة  الــعــســكــري 
املخصصات  قيمة  من حيث  الثانية  املرتبة  في  العسكري  اإلنفاق 
بيان  تضّمنها  التي  التسعة  اإلنــفــاق  بنود  قائمة  في  التعليم،  بعد 
امليزانية. لكن يالحظ على مستوى البيانات أن ما تم رصده كتقدير 
عن اإلنفاق الحقيقي في 2018 بنحو 218 مليار ريال، يختلف عما 
كان مدرجا في بيان ميزانية 2018، حيث تجاوز الواقع الفعلي ما 
هو مخطط في بداية 2018 بنحو 8 مليارات ريال. وبشكل عام، فإن 
هناك عدة مالحظات تجعل املتابع للشأن السعودي ينظر بعني الشك 
والريبة إلى أرقام امليزانية السعودية، فيما يخص اإلنفاق العسكري. 
فتقرير معهد استوكهولم للسالم ذهب إلى أن مشتريات السعودية 
من السالح في 2017 بلغت 69.4 مليار دوالر، لتحتل املرتبة الثالثة 
على مستوى العالم بعد أميركا والصني. ولكن بيان امليزانية لعام 
2018 يظهر أن مخصصات اإلنفاق العسكري كانت بحدود 224 
مليار ريال )59.7 مليار دوالر(، أي أن معهد السالم ذهب إلى أن 
السعودية  امليزانية  في  مــدرج  زادت عما هو  التسليح فقط  نفقات 
بنحو 10 مليارات دوالر، وذلك بدون باقي بنود اإلنفاق العسكري. 
وإذا كانت هناك أسباب لزيادة قيمة اإلنفاق العسكري للسعودية 
فـــي 2017، مـــن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن بــقــيــادة الــتــحــالــف 
السعودي اإلماراتي، أو فرض الحصار على قطر في يونيو 2017، 
فإن نفس األسباب ما زالت قائمة. ولم يظهر بعد أفق سياسي لحل 
السعودية بسبب  التي تعيشها  األزمــة  تزيد عليهما  بل  األزمــتــني، 
مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بالده بتركيا. حيث يالحظ أن 
ثمة صفات سالح يتم التورط فيها بسبب كسب دعم بعض الدول، 
لعدم تصوير أمر مقتل الصحافي على أنه جريمة دولة أو حكومة. 
العسكري  اإلنفاق  يتراجع  أن   2018 ميزانية  بيان  تقديرات  كانت 
في اململكة بنحو 6.3% عما كان عليه في 2017. وتذهب تقديرات 
ميزانية 2019 إلى خفض اإلنفاق العسكري بنحو 12% عما هو 
مقدر في 2018.  اإلنفاق العسكري له ضروراته، خاصة أنه يتعلق 
بدور أصيل للدولة، وهو الدفاع الخارجي. لكن يتطلب األمر تدقيق 
اإلنفاق  إلى تصّدر  أدى  الــذي  فالواقع  بامليزانية،  الخاصة  البيانات 
العسكري مراتب متقدمة من اإلنفاق العام السعودي، بدأ مع تورط 
السعودية في حرب اليمن في مارس 2015، وهو ما يعني أن مرور 
املالية  السياسة  بــأن يجعل صانع  ما يقرب من 4 ســنــوات، كفيل 

السعودية على دراية بالتقديرات والتكاليف الحقيقية.

جدوى اإلنفاق العسكري
تقويم أي إنفاق في امليزانية العامة للدولة ال يكون من خالل قيمته، 
لكن من خالل املردود املتحقق منه، فقد يكون اإلنفاق يمثل أعلى 
نسب من اإلنفاق اإلجمالي، ويعتبر إنفاقا إيجابيا ألنه حدد الهدف 
منه، وقد ال تمثل مخصصات بند معني شيئا يذكر من إجمالي 
اإلنفاق العام، ويعد إهداًرا للمال العام، ألنه فقد تحقيق الهدف منه، 
ولم يُعد على املجتمع بشيء إيجابي. وإذا ما نظرنا إلى اإلنفاق 
العسكري السعودي نلحظ أنه يتصاعد بشكل ملحوظ، وتؤيد ذلك 
بيانات امليزانية العامة للدولة، كما هو الحال في تقديرات 2018، 
حيث أتى اإلنفاق العسكري على رأس قائمة قطاعات اإلنفاق العام 
بنحو 218 مليار ريـــال، أو مــن خــالل مــا تــرصــده تقارير معهد 
استوكهولم للسالم، والذي كان يضع السعودية في املرتبة الرابعة 
على مستوى العالم من حيث مشتريات السالح حتى عام 2016، 
ثم احتلت السعودية املرتبة الثالثة على مستوى العالم عام 2017. 
لقد كانت حرب اليمن تحدًيا كبيًرا للسعودية وتحالفها، حيث إن 
اململكة هي من بدأت الحرب، وعلى مدى ما يقرب من 4 سنوات، 
ما زالت الحرب مشتعلة، بل وتحولت إلى تهديد للداخل السعودي، 
الذي طاولته صواريخ جماعة الحوثيني، عبر املدن السعودية، بل 
وفي بعض األوقات طاول قصور األمراء. وإذا كنا بصدد الحديث 
عن امليزانية، وهو حديث يفرض تناول أمر الشفافية واإلفصاح، 
لكن الحكومة السعودية لم تفصح عن تكاليف هذه الحرب، ال من 
واملالية  االقتصادية  التقارير  أو غيرها من  العامة  امليزانية  خالل 

املعّبرة عن الحكومة، وال من خالل تصريح لوزير أو مسؤول.

األزمة المالية
املتابع للشأن الــســعــودي فــي املــجــال االقــتــصــادي واملــالــي، يجد أن 
في  فالعجز  عــني،  تخطئها  ال  اململكة  فــي  التمويلية  األزمـــة  مالمح 
امليزانية عاد من جديد، بعد أزمة انهيار أسعار النفط منذ منتصف 
النفط خــالل 2017  التحسن فــي أســعــار  الــرغــم مــن  2014. وعلى 
و2018، إال أن امليزانية السعودية عانت من عجز تراوح بني %9.7 
التوالي، وتنتظر ميزانية 2019 عجًزا  العامني على  و4.6%، خالل 
إلى  العاملي تشير  النفط  مــؤشــرات ســوق  بنحو 4.2%. وإن كانت 
استمرار انخفاض األسعار على األقل خالل الشهور الستة األولى 
من عام 2019، وهو ما يعني أن امليزانية السعودية سوف تشهد 
عــجــًزا فــي الــواقــع أكبر مما هــو مــقــدر، عند 4.2%. وبــال شــك، فإن 
اإلنفاق العسكري له دور في أزمة التمويل التي تمر بها السعودية، 
منذ دخولها في الحرب على اليمن، وكذلك الدخول في أزمة حصار 
قطر، خاصة أن السعودية قبل هذه األزمات كانت تتمتع بعالقات 
جيدة على مستوى الجوار واإلقليم. وكانت إحدى النتائج السلبية 
للتوسع في اإلنفاق العسكري السعودي، أن السياسة املالية عاودت 
اللجوء إلى تمويل امليزانية عبر االقتراض والدين العام، والذي يتوقع 

له أن يصل بنهاية 2019 إلى نحو 678 مليار ريال.

سوء تقدير
مــع نــهــايــة بــيــان مــيــزانــيــة 2019، تــم ذكـــر الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
االقتصاد السعودي في ذلك العام، وهي انخفاض أسعار النفط، 
العاملي.  االقتصاد  وتباطؤ  النفطي،  غير  االقتصاد  أداء  وتــراجــع 
السعودية منذ  التي تعيشها  الــحــرب  إلــى حالة  اإلشـــارة  تتم  ولــم 
مارس 2015، وما يتكّبده اقتصاد من نفقات، كان من شأنها أن 
تخرجه من أزمته املالية واالقتصادية. التحديات التي تناولها بيان 
ولكن من  واقعة،  باملصداقية، وهي حقيقة  تتسم  ميزانية 2019 
حق املواطن السعودي أن يعلم تكاليف هذه الحرب التي بدأت بال 
العسكري،  الجانب  املتزايد على  لإنفاق  البديلة  فالفرصة  هدف، 
هي تحسني أوضاع معيشة األفراد، وإعفاؤهم من ضريبة القيمة 
املــضــافــة، أو رفــع أســعــار السلع والــخــدمــات، أو تلك الــرســوم التي 
فرضت على العمالة الوافدة، وما أدت إليه من تداعيات اجتماعية 

واقتصادية سلبية على هذه العمالة.

حقيقة اإلنفاق العسكري 
في السعودية



سيف الدين عبد الفتاح

الظلم  كتبنا وتحدثنا كثيرا عن مشاهد 
ــة الـــخـــوف الــفــاشــيــة الــبــولــيــســيــة،  فـــي دولــ
ارتكبها  التي  سواء تعلق األمر باملجازر 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي عــلــى نــحــو مبكر، 
بعد قيامه بــاالنــقــاب، مــا أّدى إلــى مقتل 
أعــداٍد تصل إلى اآلالف، وانتقل بعد ذلك 
إلى أشكاٍل من القتل خارج إطار القانون، 
وإلـــــى الــتــصــفــيــة الــجــســديــة واملــــطــــاردات 
كــان مصيرهم  آالٍف  الــيــومــيــة، فضا عــن 
إلـــى  ــوا  ــ ــبـ ــ ذهـ ــــن  ــريـ ــ آخـ وآالف  ــال،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االعـ
ــى، ومــارســت أيضا 

ّ
املــنــافــي فــي بـــاٍد شــت

تــلــك الـــدولـــة الــفــاشــيــة مــمــارســاٍت تتعلق 
بــاالخــتــفــاء الــقــســري والــتــعــذيــب؛ أشـــارت 
دولية غير حكومية،  ذلك مؤسساٌت  إلى 
ــان، مــثــل منظمتي  تــهــتــم بــحــقــوق اإلنــــســ
وواتــش،  رايتس  الدولية وهيومن  العفو 
لألمم  تابعة  دوليٍة  فضا عن مؤسساٍت 
املــتــحــدة، كلجان حــقــوق اإلنــســان ولجان 
مناهضة التعذيب.. كل تلك املشاهد، كما 
قلنا وكتبنا، عــّبــرت عــن مــؤشــراٍت لدولٍة 
بــولــيــســيــٍة فــاشــيــة، جــعــلــت مـــن املــؤســســة 
 لتشريع قوانني، تبّرر تلك 

ً
التشريعية أداة

األفعال، وتتيح للدولة البوليسية القيام 
بــهــا، ومــؤســســات قــضــائــيــة تــمــثــل مــرفــق 
ــــرى، لتكون  الـــعـــدالـــة، اخــتــطــفــت هـــي األخــ
من  ألــوانــا  مــارســت  املستبد،  لبطش   

ً
أداة

الظلم والجْور في صور شتى، حتى صار 
بــأعــداٍد  اإلعـــدام  بأحكام  يتلهون  القضاة 
املــئــات، فضا عن محاكم عسكرية  فاقت 
ومحاكم أمن دولة؛ نصبت شباك ظلمها، 

حسن طارق

ــٍخ فـــي املــغــرب،  ــ تــعــزيــزًا لـــعـــرٍف ســـنـــويٍّ راسـ
بوعبيد  الرحيم  عبد  مؤسسة  عليه  دأبــت 
األســبــوع  نظمت  تــأســيــســهــا،  مــنــذ  للثقافة 
ــة، تــنــاولــت  ــمـ ــدوة ســيــاســيــة دسـ ــ املـــاضـــي نـ
البحث عما إذا كــان املغرب ال يــزال يعيش 
ــتــــي تــعــنــى  ــال؟ املــــؤســــســــة الــ ــقــ ــتــ ــة انــ ــلـ مـــرحـ
واملواطنة،  والعدالة  الديمقراطية  بقضايا 
الــتــي جسدها رجل  وفـــاًء للقيم األســاســيــة 
اليساري  الوطني والقائد  املناضل  الدولة، 
عبد الرحيم بوعبيد )1922- 1992(، فضلت 
أن يــــأخــــذ تــخــلــيــد ذكـــــــرى وفـــــــاة مــهــنــدس 
ورائــد  الديمقراطي،  النضال  استراتيجية 
مدرسة اإلصــاح السياسي، شكل مساءلة 
الحاملة  السياسية  املرحلة  لطبيعة  فكرية 

أوجها بالغة التعدد والتناقض.
استحضر املشاركون في اللقاء كثيرا ندوة 
ــانـــت قــــد نــظــمــتــهــا املــؤســســة  تــأســيــســيــة كـ
نــفــســهــا فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 1997 
بشأن موضوع »االنتقال الديمقراطي عبر 
العالم«، وعرفت مساهمة كوكبة من علماء 
الــســيــاســة مـــن قــــــاّرات مــخــتــلــفــة، وبــاحــثــني 
وفــاعــلــني مـــغـــاربـــة، لــكــنــهــا تــمــيــزت أســاســا 
بانعقادها تحت رعاية مباشرة من األمير 
ســيــدي مــحــمــد، ولـــي الــعــهــد آنـــــذاك، والـــذي 

ألقى خطابا سياسيا باملناسبة.
يسمح النظر اليوم، في سياق هذا الحدث 
الرموز والـــدالالت، وفي  املحاط بكثافٍة في 
مـــتـــتـــالـــيـــات األحــــــــداث والــــوقــــائــــع، وتـــطـــور 
ــابـــات واألفـــــكـــــار، خـــال  ــطـ الـــتـــمـــثـــات والـــخـ
ــن انــعــقــاده،  الــفــتــرة الـــتـــي تــفــصــلــنــا عـــن زمــ
بــاملــغــامــرة فــي الــقــول إن مــقــولــة »االنــتــقــال 
خرجت  قد  مغربيا،  نفسها،  الديمقراطي« 
مــن مــعــطــف تــلــك الـــنـــدوة املــهــمــة، لتتحول، 
طــوال عقدين بعد ذلــك، إلى مقولة مهيكلة 
للحياة السياسية املغربية، ولجزٍء مركزي 

من الباغة السائدة في التداول العمومي.
ــان الـــحـــدث تــاريــخــيــا بــكــل الـــــدالالت الــتــي  كـ
فاعليه:  ونوعية  السياق  تضافر  صنعها 

أسامة أبو ارشيد

لم تستفق واشنطن بعد من هول الصدمة 
نيويورك  صحيفة  تقرير  أحــدثــهــا  الــتــي 
ــذي  ــ ــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، والـ ــ ــايـــمـــز، يـ تـ
كشف أن مكتب التحقيقات الفدرالي )أف. 
أن فتح تحقيقا بشأن  لــه  آي( سبق  بــي. 
العمالة  بشبهة  تــرامــب  دونــالــد  الرئيس 
لروسيا. للمفاجأة هنا أوجه عدة، أهمها، 
أوال، أن مــن تــحــوم حــولــه الــشــبــهــات هو 
رئيس الواليات املتحدة األميركية نفسه، 
رأس هرم السلطة التنفيذية، والذي تقع 
تحت  التحقيقات  ومــكــتــب  الــعــدل  وزارة 
املـــرة األولــى  سلطته. ثانيا، أن هــذه هــي 
التي  يشار فيها إلــى تــرامــب، شخصيا، 
مشتبها به في موضوع التواطؤ املزعوم 
الرئاسية  االنتخابات  روســيــا خــال  مــع 
عـــام 2016، ولــيــس حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة، 
كما جرت العادة، أو مسؤوليها، والذين 
ديــن عــدد منهم في قضايا مختلفة، وال 
يــزال بعضهم يخضع للتحقيق في هذه 
لم  تــقــريــر الصحيفة  أن  ثــالــثــا،  الــقــضــيــة. 
يــشــر ال مـــن قــريــب وال مـــن بــعــيــد إلـــى أن 
ملف الشبهة قد طوي، حيث تم نقل امللف 
مــن »أف. بـــي. آي« إلـــى املــحــقــق الــخــاص، 
روبــرت مولر، والــذي ال ُيعرف على وجه 
الـــدقـــة مـــا إذا كـــان تــابــع الــتــحــقــيــقــات في 

املسألة. 
فـــي الــتــفــاصــيــل، يــذكــر تــقــريــر الصحيفة 
أن مــســؤولــني فــي »أف. بـــي. آي« شــعــروا 
بــالــقــلــق، بــعــد أن أقـــدم تــرامــب فــي مــايــو/ 
الـــجـــهـــاز،  ــديـــر  ــة مـ ــالــ أيــــــار 2017 عـــلـــى إقــ
ــــيــــح تــــرامــــب نــفــســه 

ّ
جـــيـــمـــس كــــومــــي، ومل

ــل مــرتــبــط  ــ ــــرجـ ــه الـ ــتــ ــالــ إلــــــى أن ســـبـــب إقــ
بالتحقيق في مزاعم التواطؤ بني حملته 
االنتخابية وروسيا. وحسب كومي، فإن 
تـــرامـــب طــالــبــه، فـــي أحــــد الـــلـــقـــاءات الــتــي 
جمعتهما، بعد أن أصبح رئيسا، بتقديم 
»والء شخصي« له، كما طلب منه إنهاء 
التحقيق بشأن مستشاره األسبق لألمن 
القومي، مايكل فلني، وهما األمران اللذان 
مــعــروفــة،  الــقــصــة  بقية  كــومــي.  رفضهما 
فقد انتهى األمر بفلني مطرودا من إدارة 
بتهمة  اآلن،  قــضــائــيــا  وُمــــدانــــا  تــــرامــــب، 
الكذب على محققني فدراليني في قضايا 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا اتــــصــــاالت أجــــراهــــا مــع 
فــي واشنطن،  الــســابــق  الــروســي  السفير 
االنتخابات  نتائج  إعـــان  بعد  مــبــاشــرة 
إدارة  تــســلــم  قــبــل  أي   ،2016 عــــام  أواخـــــر 
ترامب الحكم رسميا، ومحاولة االلتفاف 
الـــتـــي فــرضــتــهــا إدارة  الـــعـــقـــوبـــات  عـــلـــى 
ــا. بــعــد طــرد  ــيــ ــا عــلــى روســ ــامــ بــــــاراك أوبــ
التجسس  مكافحة  وحــدة  نظرت  كومي، 
فـــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات فـــي الــقــضــيــة من 
إذا  زاويــتــني، األولــى جنائية، لناحية ما 
ــمَّ بـــهـــدف »عــرقــلــة  كــــان طــــرد كـــومـــي قـــد تــ
الـــعـــدالـــة« فـــي تــحــقــيــقــات مـــزاعـــم وجـــود 
ــيـــا في  تـــواطـــؤ بـــني حــمــلــة تـــرامـــب وروسـ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة. والــثــانــيــة بهدف 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــجـــســـس، خــشــيــة أن يــكــون 
الرئيس األميركي »يعمل بقصد لصالح 
روسيا، أو أنه وقع دون قصد تحت تأثير 
مــوســكــو«. وحــســب الــتــقــريــر، فـــإن وحــدة 
مــكــافــحــة الــتــجــســس األمــيــركــيــة خشيت 
تهديدا  تمثل  تــرامــب  تكون تصرفات  أن 

لألمن القومي األميركي.
لــيــس ســــرا أن مـــزاعـــم وشـــبـــهـــات كــثــيــرة 
ثارت، منذ أكثر من عامني، حول العاقة 
امللتبسة والغامضة بني ترامب وروسيا، 

سامر خير أحمد

ثــورات  النـــدالع  الثامنة  الــذكــرى  بمناسبة 
الــربــيــع الــعــربــي ضــد الــفــســاد واالســتــبــداد، 
ــبـــداد  ــتـ أن ظــــاهــــرة االسـ ــتـــذّكـــر  نـ أن  عــلــيــنــا 
السياسي التي سادت الدول العربية، منذ 
اســتــقــالــهــا عـــن االســتــعــمــار األوروبــــــي في 
العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  مطلع 
نبعت، بحسب تفسير املفكر برهان غليون، 
مـــن الــوظــيــفــة الــتــحــديــثــيــة الـــتـــي أنــاطــتــهــا 
تجاه  بنفسها،  املــعــاصــرة  العربية  الــدولــة 
 عــلــى 

ً
ــة ــّيـــمـ ــتــــي جــعــلــتــهــا قـ مــجــتــمــعــهــا، والــ

املجتمع بدل أن يكون املجتمع هو مرجعية 
ــيـــح لـــكـــل مــــن يــتــولــى  ــا. وهــــكــــذا أتـ ــ ــــودهـ وجـ
سلطة الدولة أن يستبّد بالناس واملجتمع، 
إلــى تحديثهم. ولكن حني ال  بحجة سعيه 
تــــؤدى الــوظــيــفــة الــتــحــديــثــيــة عــلــى وجهها 
السليم، وحني تنحرف الدولة بأهدافها عن 
أهداف مجتمعها وتطلعاته وآماله، فإن ما 

يبقى هو سلطة االستبداد وحدها.
هكذا فإن العاقة بني الناس وسلطة الدولة 
هـــي الــتــي تـــحـــّدد مـــدى »مــواطــنــيــة« هـــؤالء 
باعتبارها  لدولتهم،  انتماءهم  أي  الناس، 
اإلطــــار الـــذي يجمعهم ويــوحــدهــم، ويــوفــر 
لهم الحرية واألمان واالعتراف، ويرتبطون 
بــه بــثــنــائــيــة تــقــديــم الــواجــبــات والــحــصــول 
ــاواة  ــ ــســ ــ ــدة املــ ــ ــاعــ ــ ــلــــى قــ ــلــــى الـــــحـــــقـــــوق، عــ عــ
بــني بعضهم بعضا،  الــشــامــلــني  والــتــكــافــؤ 
والخضوع لسلطة القانون، لكن الناس في 
الــدول العربية ظلوا، منذ االستقال، أقرب 
إلى الرعايا منهم إلى املواطنني، فا ُيسمح 
القرار، وتوجيهه  في صنع  باملشاركة  لهم 
إلى ما يعتقدون أنه يحقق مصالحهم، إال 
 عن عدم قدرتهم على اختيار 

ً
شكليًا، فضا

لتكون  الــســيــاســيــة،  الــســلــطــة  فــي  ممثليهم 
 إلرادتهم. 

ً
 شرعية

ً
هذه األخيرة ممثلة

ــذا، ظــلــت مــعــضــلــة غـــيـــاب املـــواطـــنـــة في  ــهـ بـ
يتعلق  اتجاهني:  في  واقعة  العربي  العالم 
فــيــمــا  ـــة،  ـــدولــ الــ بـــمـــمـــارســـات ســلــطــة  األول 
يــتــعــلــق الـــثـــانـــي بـــتـــواطـــؤ الـــنـــاس مـــع تلك 
وسعيهم  عنها،  سكوتهم  عبر  املــمــارســات 
إلى اإلفادة منها، على حساب شركائهم في 
الوطن، بمعنى أن غياب املواطنة في العالم 

العربي ظل ينبع من سببني:
ــود االســـتـــبـــداد الــســيــاســي، ألنــه  األول: وجــ
ــامــــل فــي  ــاد الــــشــ ــفــــســ ــن الــ ــ  مـ

ً
ــة ــ ــالـ ــ ــــدث حـ ــــحـ ُيـ

الدولة، فــاإلدارات تستغل السلطة لتحقيق 
مصالحها الخاصة، ال مصالح الناس على 

لتمارس جْورا بالجملة في أحكاٍم ال تتسم 
باملعقولية أو املقبولية. ال شك أن املنظومة 
ــة الــخــوف والظلم  االنــقــابــيــة شــيــدت دولـ
بكل معنى الكلمة، واختطفت املؤسسات 
الشعب،  للدفاع عن مصالح  التي جعلت 
ماذا  كانت  التي  القضائية  املؤسسة  أو 
لــعــمــوم الــنــاس، لتتحول إلـــى مــؤســســاٍت 
تـــشـــّرع الــظــلــم، وتــقــنــن الـــجـــور، فــبــدال من 
أن تقيم دولــة العدل واإلنصاف، أو تقوم 
بجوهر وظائفها، قــّررت أن تقوم بعكس 
تلك األدوار، بممارسة أشكاٍل من صنوف 
الجور واإلجحاف. وقد كتب صاحب هذه 
ــذه املــشــاهــد فـــي مــقــاالت  الــســطــور عـــن هــ
كثيرة، ولكن دولة الظلم والفاشية ال تقف 
عــنــد حـــد، ولــيــس لــهــا مــن ســقــف. تــمــارس 
باإلنسان،   

ً
مستهينة الظلم،  مــن  صنوفا 

وحرمة كيانه وكرامته وحريته في قوله 
وفــعــلــه وتــنــقــلــه. وتـــالـــيـــا أربـــعـــة مــشــاهــد 
الفاشي  النظام  وقعت، استكمل بها ذلك 

معظم مؤشرات ظلمه وطغيانه. 
املشهد األول.. تتفنن »دولة الجباية« في 
فــرض الضرائب، وأنـــواع من األتـــاوات ما 
أنـــزل الــلــه بــهــا مــن ســلــطــان. عــبــر عــن هــذا 
النظام االنقابي  املالية في  التفنن وزيــر 
املــصــري، فــي تصريح لــه أخــيــرا، قــال فيه 
إنما  الــضــرائــب ومدخوالتها  إيــــرادات  إن 
تمثل أكثر من 75% من اإليــرادات العامة 
للدولة. ويحمل هذا التصريح في طياته 
بفرض  الــظــلــم،  فيه معنى  يتأكد  عــنــوانــا 
ضرائب شتى، ورسوم ومكوٍس ال حدود 
لها، حتى تفنن هؤالء في جباية األموال 
والــضــرائــب وتــمــويــل أشـــكـــاٍل مــن التفنن 

والسفر،  التنقل  فــي  لحريتهم  تقييدا  إال 
»فـــا ســفــر لــهــم إال بـــإذنـــه«. وعــلــى هـــؤالء، 
ــا عــــلــــت وظـــيـــفـــتـــهـــم أن يــنــبــطــحــوا  ــمـ مـــهـ
ــقـــرارات،  تــمــامــا أمــــام ممتثلني فــي تــلــك الـ
فــيــنــفــذوهــا صــاغــريــن، ولــيــس لــديــهــم من 
تعقيٍب إال قــول »آمـــني«. لــم ال، وقــد تجّرأ 
الــفــاشــي عــلــى كــل شـــيء، ليوجه  املستبد 
إلى كل هؤالء رسالة، إلى الذين يدعمونه 
يخالفونه  الذين  هــؤالء  قبل  ويساندونه 
يميني«،  قبضة  فــي  »أنــتــم  ويعارضونه، 
»وإن  فــلــتــتــحــركــوا«،  ــّركـــوا  تـــحـ قــلــت  »إن 
منعتكم من الحركة فانبطحوا وامتثلوا«. 
ــرى في  ــة املــســتــبــد، حــيــنــمــا يــ ــالـ إنـــهـــا رسـ
نــفــســه إلـــهـــا أو شــبــه إلــــه يــمــنــع ويــمــنــح، 
يحكم ويتحّكم، يسيطر ويهيمن، فهو ال 
يرى في نفسه إال أنه »ال يسأل عما يفعل 

وهـــم يـــســـألـــون«.. مــا بـــال هــــؤالء يــرضــون 
ــم، مــخــالــفــة  ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ ــع انـ ــنــ بـــحـــبـــســـهـــم، ومــ
لــحــق إنــســانــي تــأســيــســي بــحــريــة التنقل 
ــال، فـــالـــدولـــة، بــمــوظــفــيــهــا وبــمــن  ــقـ ــتـ واالنـ
عــلــيــهــا فـــي قــبــضــتــه ومــلــك يــمــيــنــه، يفعل 
فيها ما يشاء، ويحجر على حريتهم ما 
قــّرر،  مــا  وانتقالهم  سفرهم  ويمنع  أراد، 

تحت دعوى تنظيم سفرهم. 
عجيب  بتصريح  يتعلق  الــثــالــث  املشهد 
وغـــــريـــــب فـــــي دولــــــــــٍة تــــعــــانــــي مـــــن الـــشـــح 
ــفـــي عـــاصـــمـــتـــه اإلداريـــــــــــة الــتــي  املـــــائـــــي، فـ
وأســوارهــا  املتعالية  بقصورها  شيدها، 
ــــي تـــلـــك املـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـــراء  ــيــــة، فـ ــالــ الــــعــ
الــتــي تــحــاكــي مــنــاطــق يــحــتــمــي بــهــا أهــل 
الــنــاس،  الــســلــطــة، فينفصلون عــن عــمــوم 
ــوا مــا ســمــوه النهر 

ّ
قـــّرر بعضهم أن يــشــق

األخضر في  صحراء، قّرروا أن يبنوا فيها 
ذلك الحصن، ليحتمي فيه أهل العصابة.. 
ــــدري، هـــل يــتــحــّســبــون لـــثـــورة شــعــٍب،  ال نـ
نعتهم حصونهم«،  »ما  أنهم  فيحسبون 
أو أنهم يترفعون أن ينخرطوا مع عموم 
السبب؟  ما  نــدري  الدهماء، ال  الناس من 
وال نـــعـــرف كـــيـــف ســيــشــق نـــهـــرا أخــضــر 
العاصمة  مــن  الــخــضــراء  املنطقة  تلك  فــي 
اإلدارية، إال أن يكون ذلك عما يريدون به 
أن يكتمل لحصنهم، ليضمنوا به صنوف 
أقول  والحق  الكبير.  في حصنهم  ترفهم 
إن تــلــك الــفــلــســفــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــمــفــهــوم 
الــخــضــراء والــنــهــر األخــضــر إنما  املنطقة 
تأمن  بيئٍة  الصطناع  محاولة  عــن  تعبر 
فيها العصابة، وما بذلك يتحقق التأمني 
لهم، وال يتحقق األمن من الثورة عليهم. 

األســـاســـي هــو فــي تحصني شـــأن الــنــاس 
ومــعــاشــهــم فـــي قـــراهـــم ومــدنــهــم بــالــعــدل 
الــشــامــل )حصنها  الـــواجـــب واإلنــــصــــاف 

بالعدل(. 
املــشــهــد الـــرابـــع فـــي تــلــك املــنــطــقــة الــنــائــيــة 
بــالــعــاصــمــة اإلداريــــــة، والتفنن  املــعــروفــة 
في شؤون الترف، أن تلك املدينة سيكون 
فيها أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية، لكنهم 
للعباد، وال  هــي  العبادة  أمــاكــن  أن  نسوا 
فمن  بهذين،  إال  تعّمر  أو  تكون  أن  يمكن 
 أن ُينقل الناس من أماكن 

ً
املؤسف حقيقة

إلـــى تلك  سكنهم وعــمــرانــهــم ومــواطــنــهــم 
األمــاكــن الــفــارغــة، فــي مــشــهــٍد غــيــر بـــريء، 
وبوجه  الــعــبــادة،  دور  عسكرة  عــن  ينبئ 
خـــاص عــنــد االفــتــتــاح فـــي صـــاة جمعة، 
أن يــجــلــب مــن الــعــســاكــر وقـــد ارتـــــدوا زيــا 
ريــاضــيــا مــوّحــدا أجــلــســوهــم فــي األرض، 
ــوا بــاألمــر، حــتــى املــســجــد لــم يسلم 

ّ
لــيــصــل

لـــزوم استكمال  مــن عسكرتهم، وكـــأن مــن 
ــتــــي تــتــعــلــق بــالــعــاصــمــة  ــورات الــ ــ ــكـ ــ ــديـ ــ الـ
اإلداريــــة الــجــديــدة أن يبنى أكــبــر مسجد 
وأكبر كاتدرائية. يقول مؤيدوه إنه يفعل 
ذلك تعبيرا عن وحــدة الجماعة الوطنية 
بــني مــســجــٍد وكــنــيــســة، ولــكــنــه عــســكــر كل 
شيء، فليجلب املصلني باألمر، وليرتدوا 
ــر، ويـــصـــلـــوا الــجــمــعــة  ــاألمــ زيــــا مـــوحـــدا بــ

باألمر. 
ــد األربــــعــــة إنـــمـــا تـــــدل عــلــى  ــاهـ هـــــذه املـــشـ
مــجــتــمــع الــفــاشــيــة والــعــســكــرة والــتــحــكــم 
والـــهـــيـــمـــنـــة فــــي »دولــــــــة الـــســـيـــســـي« بــعــد 

االنقاب. 
)كاتب مصري(

ــــذي ســيــصــبــح مــلــكــا لــلــبــاد  ــي الــعــهــد الـ ولــ
بعد عامني يأتي إلى املؤسسة التي تحمل 
اســــم الــزعــيــم األول ألكــبــر قــــوى املــعــارضــة 
االتــــحــــاديــــة، والــــوجــــه األبــــــرز لــكــل الــحــركــة 
الــديــمــقــراطــيــة والـــيـــســـاريـــة املــغــربــيــة، لكي 
يــتــحــّدث عــن مستقبل الــديــمــقــراطــيــة، وعــن 
ــقــــال إلـــيـــهـــا. وذلــــــك عـــلـــى بــعــد  ــتــ فـــــرص االنــ
أسابيع معدودة على إقرار دستور جديد، 
حظي بتجاوب القطاعات الواسعة من قوى 
املعارضة. وقبيل سنٍة ونيف من تنصيب 
حكومة التناوب الشهيرة التي لن يقودها 
ســوى عبد الــرحــمــن الــيــوســفــي، رفــيــق عبد 
الــرحــيــم بــوعــبــيــد فـــي الــكــفــاح الــوطــنــي من 
السياسي  النضال  في  ثم  االستقال،  أجــل 
مـــن أجــــل الــديــمــقــراطــيــة. لـــذلـــك كــلــه حملت 
مــقــولــة »االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي« كــل اآلمـــال 
املعلقة على تغييٍر انتظره املغاربة طويا 
منذ خيبات االستقال، ومرورا بالسنوات 
بكسٍل  الــصــحــافــة،  تسميها  الــتــي  الصعبة 
كثير، سنوات الرصاص، وهي اآلمال التي 
امللك  بني  األخيرة  اللحظة  توافقات  تها 

ّ
غذ

التي  الوطنية  الحركة  وامــتــدادات  الحسن 
أنــجــبــت دســتــورا مــتــوافــقــا حــولــه وحكومة 
أن يكرسها مجيء ملٍك شاب  تــنــاوب، قبل 
ال صلة  بيضاء،  وبأياد  تحديثي،  بطموح 

لها بتجاوزات العهد السابق.  
كــــــان خــــطــــاب االنــــتــــقــــال الــــــــذي تــقــاســمــتــه 
األحزاب والنقابات والصحافة واملؤسسات 
 في ولوج عهد سياسي جديد، 

ً
يحمل رغبة

وتحقيق التغيير وبناء املصالحة، وتجاوز 
املاضي واحترام الحريات وحقوق اإلنسان. 
التي  لــإرادة والرغبات  ولذلك كــان خطابا 
لم تسعفها دائما الشروط الواقعية املعقدة. 
لدى  الديمقراطي«  »االنتقال  تحول  ولذلك 
 
ً
األحــــزاب املــغــربــيــة إلـــى مــا يشبه اســتــعــارة

 
ً
 بعيدة عن أن تشكل دائما مقولة

ً
برنامجية

الصحافة  لــدى  وتــحــول  للمرحلة،   
ً
مطابقة

 
ً
إلــى مصطلٍح يلتقط كــل شــيء، يعّبر تــاّرة

عـــن الــتــحــول إلــــى عــهــد جـــديـــد، وتــــــاّرة عن 
ــة فـــي حــكــومــة تـــنـــاوب،  ــعـــارضـ مـــشـــاركـــة املـ

بوتني.  فاديمير  الرئيس  مــع  وتــحــديــدا 
ــفـــت تــــرامــــب أنــــظــــار األجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة  لـ
واالســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـــنـــذ كـــــان مـــرشـــحـــا، 
وذلك عندما دعا في شهر يوليو/ تموز 
2016 روسيا إلى قرصنة بريد منافسته 
ونشره  كلينتون،  هياري  الديمقراطية، 
ــزة تـــراقـــب  ــهــ ــانـــت تـــلـــك األجــ ــأل. كـ ــ عـــلـــى املــ
بني   

ً
واتـــصـــاالٍت مشبوهة عــاقــاٍت  بقلق 

مسؤولني في حملة ترامب وشخصياٍت 
ــا. ولـــذلـــك  ــيــ ُيـــعـــتـــقـــد أنــــهــــم عــــمــــاء لــــروســ
فتحت »أف. بي. آي« حينها تحقيقا في 
املــســألــة، مــن دون اإلعــــان عــنــه، حــتــى ال 
تتهم بمحاولة التأثير على االنتخابات. 
ــلـــــق األجــــــــهــــــــزة األمــــنــــيــــة  ــــف قـــ ــاعــ ــ ــــضــ وتــ
واالستخباراتية األميركية، بعد أن خفف 
الــحــزب الــجــمــهــوري مــن حـــّدة مــوقــفــه من 
االنتخابي بضغط  برنامجه  في  روسيا 
ــم يــكــن يــــتــــوّرع في  ــذي لـ ــ مـــن تــــرامــــب، والــ
خــطــابــاتــه عـــن تــأكــيــد نــظــرتــه اإليــجــابــيــة 
إلــى روسيا وبــوتــني. ثــمَّ كــان هناك امللف 
الذي قدمه عميل استخباراتي بريطاني 
ســابــق، ســجــل فــيــه مــزاعــم عــن مــحــاوالت 
والسيطرة  تــرامــب،  على  للتأثير  روسية 

عليه عبر ابتزازه ورشوته.  
ـــر تــرامــب  ـــصِّ

َ
عــلــى الــجــانــب اآلخـــــر، لـــم ُيـــق

املزاعم،  تلك  الــروح في  ومحيطه في بث 
بــل وتــعــضــيــد بــعــضــهــا. مــن نــاحــيــٍة، فــإن 
مسؤولني كبارا في حملته االنتخابية ال 
يزالون محل تحقيق في قضية التواطؤ 
مع روسيا في االنتخابات. إال أن هذا كله 
وأفعاله  تــرامــب  أمــام تصرفات  يتضاءل 
ــثـــا، أنــــه،  ــذا الـــســـيـــاق. مــــن ذلــــــك، مـ ــ فــــي هـ
 ،2017 عــام  مطلع  الرئاسة  تسلمه  ومنذ 
رفض فرض عقوباٍت على روسيا بسبب 
تدخلها في االنتخابات الرئاسية، والذي 
تــؤكــد األجــهــزة االســتــخــبــاريــة األميركية 
ته فقد مّرر الكونغرس 

ّ
وقوعه. وأمام تعن

تــشــريــعــا لـــفـــرض عـــقـــوبـــاٍت عــلــيــهــا، ولــم 
يجد تــرامــب بــدا مــن توقيع الــقــانــون في 
أغــلــبــيــة  أن  ذلـــــك   ،2017 آب  أغـــســـطـــس/ 
أعضاء املجلسني في الكونغرس، النواب 
وبالتالي  املــشــروع،  مع  كانوا  والشيوخ، 
رئــاســي سيجدي نفعا.  »فــيــتــو«  لــم يكن 
املـــفـــارقـــة هـــنـــا أن مــجــلــســي الــكــونــغــرس 
حينها كانا تحت سيطرة الجمهوريني، 
أي من حزب الرئيس، إال أن ترامب، ومنذ 
ذلك الحني، رفض أي محاوالٍت للضغط 
ــيـــة عــلــى  ــافـ عـــلـــيـــه، لـــفـــرض عـــقـــوبـــاٍت إضـ

روسيا. 
تــرامــب واشنطن بالطريقة  أيــضــا، صــدم 
الــتــي ظــهــر عــلــيــهــا فـــي مــؤتــمــر صحافي 
ــة  ــمــ ــعــــاصــ ــرك مـــــــع بــــــوتــــــني فـــــــي الــ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ مـ
تموز  يوليو/  فــي  هلسنكي،  الفنلندية، 
 
ً
ة

َ
ن َبيِّ الواثق  بوتني  كانت سيطرة   .2018

قــاعــدة مــن املـــســـاواة والــتــكــافــؤ. ويستمرئ 
ــاس الــــفــــســــاد، ألنــــهــــم يـــخـــضـــعـــون لـــه،  ــ ــنـ ــ الـ
ويوظفون العاقات الشخصية والعصبية، 
إلى غاياتهم عبر  لإفادة منه، كي يصلوا 
القانون. وهــذا فساد شامل،  التجاوز على 
واجباتهم،  أداء  في  مقّصرون  الجميع  ألن 
ــــى تــحــصــيــل حــقــوقــهــم،  بــيــنــمــا يـــســـعـــون إلـ
 عــن الــتــجــاوز عــلــيــهــا، وأخــــذ حقوق 

ً
فــضــا

غيرهم.
الــثــانــي: عـــدم تــعــامــل الــنــاس مــع الــدولــة إال 
وبالتالي  التحديثية،  وظيفتها  خــال  مــن 
اإلطار  اعتبارها  بدل  والتنفيذية،  اإلداريــة 
ــّبـــر عــن  الــــــذي يــجــمــعــهــم ويــــوحــــّدهــــم، ويـــعـ
هــويــتــهــم. عـــوضـــًا عـــن ذلـــــك، يـــلـــجـــأون إلــى 
عن  للتعبير  والطائفة،  والعشيرة  العائلة 
هويتهم، والبحث عّما يمثلهم ويوّحدهم، 
الــدولــة باعتبارها  إلـــى  وعــنــدهــا يــنــظــرون 
االجتماعية  ُبناهم  مصالح  لتحقيق   

ً
أداة

الــبــدائــيــة )الــقــبــلــيــة والــطــائــفــيــة(، مــا يجعل 
ــلـــك الـــبـــنـــى تـــتـــنـــافـــس فـــيـــمـــا بــيــنــهــا عــلــى  تـ
الدولة و»حلبها«.  وقعت ثورات  استغال 
ــا، ضــد  ــرهــ ــع الــــعــــربــــي«، فــــي جــــوهــ ــيــ ــربــ »الــ
الفساد واالستبداد الذي أورث الناس فقرًا 
، لكن أيًا من تلك الثورات لم تنجح 

ً
ومهانة

حتى اليوم نجاحًا واضحًا في تقويض ما 
ثارت ضده. واألمر بالطبع لم يكن مرتهنًا 
للثورات املضادة التي عرفتها بلدان الربيع 
العربي وحسب، بل قبل ذلك لغياب البنى 
العربية،  املجتمعات  عن  الحقيقية  املدنية 
والـــتـــي كـــانـــت ســتــضــمــن حــمــايــة الـــثـــورات 
والدفاع عن أفكارها وآمالها ورؤاها. ولهذا 
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال نــجــد تــفــاوتــًا فـــي مــدى 
نجاح كل واحدٍة من تلك الثورات، استنادًا 
إلــى درجــة »االســتــعــداد املــدنــي« لشعوبها، 
فنجد أن الثورة التونسية أكثر نجاحًا من 
األخريات، الرتفاع درجة االستعداد املدني 
الــثــورة،  قبل  التونسي  املجتمع  ثقافة  فــي 
فــيــمــا نــجــد الـــحـــال تــعــيــســًا فـــي مــجــتــمــعــاٍت 

شديدة القبلية، مثل ليبيا واليمن.
نجاح  مــدى  لتقييم  الحقيقي  املــعــيــار  هنا 
ثورات الربيع العربي أو فشلها، فإذا أنتجت 
أنـــظـــمـــة حـــكـــم تــعــمــل لــتــحــفــيــز االســـتـــعـــداد 
 ألفرادها مغادرة 

ً
املدني لشعوبها، متيحة

في  االنصهار  باتجاه  العصبية  العاقات 
التكافؤ في  قــاعــدة  الــعــامــة، على  املــشــاركــة 
الــحــقــوق والــواجــبــات والــفــرص، واملــســاواة 

 حقًا. 
ً
 وطنية

ً
أمام القانون، كانت أنظمة

)كاتب من األردن(

في الترف الزائد والبذخ الفائض. ودولة 
ــن خـــلـــدون،  ــ ــا يـــؤكـــد ابـ الـــجـــبـــايـــة، عـــلـــى مــ
فـــي مــقــدمــتــه، ال تــقــوم بــالــجــبــايــة لــتــأديــة 
بل هي  أو لتحسني مستوياٍت،  خــدمــاٍت، 
ال تهتم بسد حاجات الناس في معاشهم 
وضــروراتــهــم، بل تقوم بذلك، وهــي تعلم 
أن ذلك يسهم في إحكام حلقة اإلفقار في 
بر مصر، وزيـــادة عــدد من هم تحت خط 
الــفــقــر مـــن املــعــدمــني. لــكــن دولــــة الــجــبــايــة  
ــا تــجــبــي، حــتــى تـــمـــّول صــنــوفــا  تــجــبــي مـ
من ترفها وتبالغ في إنفاقها. ومع تمّدد 
مـــســـاحـــات الـــجـــبـــايـــة، واتــــســــاع ســـاحـــات 
الفساد،  تــتــزايــد شبكات  الــبــذخ والــتــرف، 
ويــتــراخــى الــنــاس فــي أعــمــالــهــم بــمــا عّبر 
عنه ابــن خــلــدون مــن انقباض الــنــاس في 
األعمال خصوصا، مع يقينهم أن الجباية 
ستأكل ربح كل عمل، بل تأكل أصل املال، 
ى عند أهل 

ّ
لــهــم، ويتفش مــقــّدرا  فــا جهد 

الــســلــطــان، ومـــن يــخــدمــهــم مـــن بطانتهم 
حــــال االســـتـــيـــاء عــلــى املــــــوارد واألمــــــوال، 
حكم الحلقات 

ُ
فتزيد البطالة وتتراكم، وت

لظلم مقيم واستبداد عميم. 
بأمره  الحاكم  مشهد  هــو  الثاني  املشهد 
ــات والـــــــقـــــــرارات،  ــانــ ــرمــ ــفــ ــدر الــ الـــــــذي يــــصــ
اآلخـــر، لينسج شباك ظلمه،  الــواحــد تلو 
فتحيط بــالــنــاس جــمــيــعــا، فــحــتــى هــؤالء 
الـــذيـــن يـــقـــومـــون عــلــى خــدمــتــه مـــن كــبــار 
املـــوظـــفـــني واملــــســــؤولــــني لــــن يـــفـــلـــتـــوا مــن 
سهامه، بمن فيهم رئيس وزرائه ووزراؤه 
وكــبــار رجــــاالت دولــتــه الــفــاشــيــة، فـــإذا به 
يصدر قــرارا قالوا إنه لتنظيم سفر كبار 
املــســؤولــني، وهـــو فــي حقيقة أمــــره ليس 

ــّول لـــيـــبـــرالـــي، يـــهـــم مــجــال  وتــــــــاّرة عــــن تــــحــ
الحقوق والحريات، وتارة عن مسار تسوية 
مـــاضـــي االنـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق 
تقريبا مفهوما  اإلنــســان. وهكذا سيصبح 
فــاقــدا للمعنى، مــن فــرط االســتــعــمــاالت، ثم 
 في املصداقية، 

ٌ
شيئا فشيئا سيصيبه عجز

لــم تتحقق، وبــدا  ذلــك أن فرضياته األولـــى 
 غير 

ٌ
ط

ّ
تمط قــد طاولها  زمنّيته  أن  لــو  كما 

مــألــوف، جعل الجميع يـــرّدد، وفــاًء للعادة، 
شعار االنتقال، من دون أن يكون ألحــد ما 
القدرة بالضبط على تحديد نقطة انطاقه 
أو نقطة وصوله. بني يناير/ كانون الثاني 
األحـــــداث،  فـــي  كــثــافــة  ويــنــايــر 2019   1997
الـــقـــراءة ملــن ينتظر تحليا   فــي 

ٌ
وصــعــوبــة

 فــي مسار 
ً
 بــســيــطــة

ً
ســهــا يكتشف خــطــّيــة

املشاركون،  وقــف  لذلك  والــوقــائــع.  التاريخ 
في ندوة األسبوع املاضي، على االتجاهات 
التقّدم  بــني  عــة 

ّ
املــوز للتطورات  املتناقضة 

الــدســتــوري واملــعــيــاري وعــــودة األســالــيــب 
التحديث  القديمة، بني عناوين  السياسية 
املدينة  التقليد، بــني تطور  املـــادي ورجـــوع 
وتــراجــع قــيــم املــدنــيــة، بــني الــتــقــّدم الــخــارق 
وبني  والرقمية،  التقنية  االستعماالت  فــي 
من  كثير  التي تحملها  املتخلفة  املضامني 

هذه االستعماالت.
)كاتب مغربي(

فــــي كــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل، فــــي مـــقـــابـــل تـــرامـــب 
املهزوز، إلى درجــة تأييده موقف بوتني 
الــــرافــــض لــلــنــتــائــج الـــتـــي خــلــصــت إلــيــهــا 
 أن 

ً
االســـتـــخـــبـــارات األمــيــركــيــة مــجــتــمــعــة

التأثير على االنتخابات  روسيا حاولت 
تــرامــب، وهــو ما عّدته  الرئاسية لصالح 
الغالبية في النخبة السياسية األميركية، 
ــنــــي« مــن  وفـــــي اإلعـــــــــام، أمــــــرا »غـــيـــر وطــ
تـــرامـــب، بــل ويــصــل إلـــى حــد »الــخــيــانــة«. 
ــام القليلة املــاضــيــة، ثــار الجدل  وفــي األيـ
مجّددا حول التقاء ترامب بوتني بوجود 
مترجم فقط مــن الــجــانــب األمــيــركــي، من 
دون أي مـــســـؤول آخــــر، األمــــر الــــذي كــان 
محل نقد كبير في قمة هلسنكي. الجديد 
هــنــا أن هــــذا األمــــر تـــكـــّرر غــيــر مــــرة، وأن 
ها 

َ
ترامب كان يأخذ املاحظات التي دَيّون

مترجمه، ويأمره بعدم اطاع أي مسؤول 
آخــر فــي اإلدارة على فــحــوى املــحــادثــات، 
وهــــو مـــا اضـــطـــر املـــســـؤولـــني فـــي اإلدارة 
إلــى محاولة معرفة ما جــرى في لقاءات 
املعلومات  عبر  الخاصة  بوتني   - ترامب 
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا االســ

األميركية من التجّسس على الروس. 
جمع مــعــارضــو تــرامــب كــل تلك الــقــرائــن، 
ــا كـــثـــيـــر، وربــــطــــوهــــا بــكــثــيــر مــن  ــيـــرهـ وغـ
سياساته غير املفهومة، والتي يعارضها 
الجمهوريون والديمقراطيون، فضا عن 
مــعــارضــة مــؤســســات »الــدولــة العميقة«، 
كــمــا يسّميها تـــرامـــب، لــهــا، عــلــى أســاس 
أنــهــا تــصــّب فــي صــالــح روســيــا. مــن ذلــك، 
مـــثـــا، تـــهـــديـــده بـــاالنـــســـحـــاب مــــن حــلــف 
مع  العاقات  وتوتير  األطلسي،  شمالي 
الــحــلــفــاء، كــمــا االتــحــاد األوروبـــــي وكــنــدا 
وأملـــانـــيـــا، وتـــأيـــيـــده بــريــطــانــيــا وحــضــهــا 
عــلــى االنــســحــاب مــن االتــحــاد األوروبــــي، 
وقــراره في ديسمبر/ كانون األول 2018 
االنــســحــاب مــن ســـوريـــة، عــلــى الــرغــم من 
مــعــارضــة وزارتـــــــيِّ الـــدفـــاع والــخــارجــيــة 
حدث 

ُ
ومجلس األمـــن الــقــومــي.. إلـــخ. لــم ت

سياسات ترامب تلك شرخا في العاقات 
األمـــيـــركـــيـــة – األوروبــــــيــــــة – األطــلــســيــة 
فحسب، بل تسببت كذلك في دعواٍت من 
دول أوروبية، كأملانيا وفرنسا، لتشكيل 
جيش أوروبي، لتاشي ثقتهم بالواليات 

املتحدة.     
ال  ظرفية  أدلـــة  وهــي  السابقة،  املعطيات 
ــى الــتــوجــس  قــطــعــيــة، دفـــعـــت كــثــيــريــن إلــ
ــكــــون نـــجـــحـــت فــي  مــــن أن روســــيــــا قــــد تــ
زرع »عــمــيــٍل« لــهــا فــي قــمــة هـــرم السلطة 
األميركية متمثا بالرئيس نفسه. ولعل 
هوليودية  أفاما  بعضهم  استدعاء  في 
قــديــمــة، تــفــتــرض غــســل جــهــاز املــخــابــرات 
ــي بــــــــي(، أدمـــغـــة  ــ ــتـــي، )كــــــي جـ ــيـ ــيـ ــوفـ الـــسـ
مــواطــنــني أمــيــركــيــني، وزرعـــهـــم فـــي قلب 
مــؤســســة الــحــكــم األمـــيـــركـــيـــة، ومــحــاولــة 
الدفع بهم إلى مراكز متقّدمة في الدولة، 
الرئاسة، ما يلخص تعقيد  بما في ذلــك 
األزمة التي تعيشها واشنطن اليوم. هذا 
فعا،  لروسيا  تــرامــب عميل  أن  يعني  ال 
ولكن ثّمة تساؤالت مشروعة عن سلوكه 
ــن بــعــض ســيــاســاتــه الــتــي ال  حــيــالــهــا وعـ
يمكن تفسيرها ضمن منظومة املصالح 
الحكم.  تقاربها مؤسسة  كما  األميركية، 
وفـــي كـــل األحــــــوال، تــمــثــل رئـــاســـة تــرامــب 
األميركية  للديمقراطية  حقيقيا  تحديا 
الرجل متآمرا  أكــان  ومؤسساتها، ســواء 
أم أن »الدولة العميقة« هي املتآمرة عليه، 

كما يقول أنصاره. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

مشاهد دولة السيسي الفاشية

المغرب واالنتقال الديمقراطي

»عميل روسي« في البيت األبيض!

في تقييم 
»الربيع العربي«

تتفنن »دولة 
الجباية« في فرض 

الضرائب، وأنواع من 
األتاوات ما أنزل اهلل 

بها من سلطان

حملت مقولة 
»االنتقال 

الديمقراطي« آمال 
تغييٍر انتظره المغاربة

يتوجس كثيرون من 
أن روسيا ربما زرعت 

»عميًال« لها في 
قمة هرم السلطة 

األميركية

آراء

بشير البكر

لت مسألة األمن الحدودي عامل قلق واستنزاف للسلطات التركية، منذ النصف 
ّ
شك

الثاني من عقد الثمانينيات في القرن املاضي، عندما بدأ حزب العمال الكردستاني 
العمل املسلح ضد الدولة التركية في منطقة جنوب األناضول. ولم يكن في وسع 
هذا الحزب أن يتحّول إلى تهديد وخطر، لو لم يحصل على دعم كبير من السلطات 
السورية من أعلى املستويات. وتمثل الدعم في استقبال قيادة الحزب في دمشق، 
برئاسة عبدالله أوجــان، وفتح معسكرات تدريٍب له في داخل سورية، وخارجها 

في منطقة البقاع اللبنانية.
كان هدف نظام دمشق، برئاسة حافظ األسد، استخدام ورقة العمل املسلح ضد 
تركيا، من أجل الحصول على تنازالت تركية في حرب املياه، حيث بــدأت تركيا، 
منذ أواخر السبعينيات، بناء سلسلة من السدود على نهر الفرات، وصارت تتحكم 
ل من حصة سورية والعراق من مياه النهر، وأثر كثيرا على 

ّ
بتدفقه، األمر الذي قل

الزراعة في البلدين. ولكن مع مرور الوقت قلبت أنقرة اللعبة، ففي عام 1998، اتخذت 
قــرارا بالرد عسكريا على أعمال »الكردستاني« داخل سورية، وحشدت في ذلك 
الوقت فرقتني عسكريتني، وهددت باجتياح حلب، ووضعت شرطا لوقف العملية 
كــبــيــرٍة، ويحظى  التي كــان يتمتع فيها بتسهياٍت  أوجـــان مــن دمشق  هــو طــرد 
التدريب.  معسكرات  وإغـــاق  قــادتــه  بعض  وتسليم  املستويات،  أعلى  باستقبال 
ورضخت دمشق للضغوط، ورحلت أوجــان من سورية. وبعد مطاردٍة في عدة 
فبراير/ شباط 1999،  في  كينيا  في  توقيفه  التركية من  األجــهــزة  نت 

ّ
تمك بــلــداٍن، 

 إلى العمال الكردستاني الذي فقد زعيما على قدٍر كبير من 
ً
 بذلك ضربة

ً
موجهة

الكاريزما والتأثير، تجاوز أكراد تركيا إلى عامة األكــراد. وهذا ما يفّسر حضور 
ل 

ّ
الزمن تشك التي باتت مع  »الكردستاني« خارج تركيا، وخصوصا في سورية 

قاعدة خلفية للحزب.
وقادت التهدئة التركية السورية إلى تفاهم أمني بني الطرفني، يجيز لهما املاحقات 
 لعاقاٍت رسميٍة بني البلدين، تطورت 

ً
األمنية في املناطق الحدودية، وكان ذلك فاتحة

بسرعٍة إلى حد كانت العاقات عشية الثورة السورية في مارس/ آذار 2011 تسير 
إقامة مشاريع مشتركة من  اقتصادي يشمل، في صــورة أساسية،  تعاون  نحو 
أجل تطوير منطقة الجزيرة السورية زراعيا. وجرى في عام 2008 االتفاق على 
مشروع الغاب الذي يعتمد على أساليب الزراعة والري التركية، بعد أن باتت الجزيرة 
السورية تعاني من شّح املياه وتراجع األمطار. وبــدأت أولى خطوات هذا املشروع 
عام 2010، وأحــد أهــداف تنمية هذه املنطقة هو القضاء على العمل املسلح فيها، 
من خال إيجاد فرص عمل ألربعة مايني من ساكنيها، لكن وقــوف تركيا إلى 
الــثــورة نسف كل شــيء، وأعــاد املوقف إلــى نقطة الصفر. ولــم يتراجع قلق  جانب 
تركيا األمني، بل تنامى بقدر ما شهدت الحدود من تطوراٍت خال ثماني سنوات، 
 بعرض 20 ميا، وفق ما حّددها الرئيس 

ً
 آمنة

ً
 تركية

ً
اليوم منطقة وبات املطروح 

ل هذه املنطقة حزاما أمنيا على 
ّ
األميركي دونالد ترامب، أي 32 كلم. وسوف تشك

الــكــردي تركيا مــن جهة، ومن  الــطــرف  طــول حــوالــي 500 كلم، يحول دون تهديد 
جهٍة ثانيٍة يسمح لتركيا بضرب البنى التى تم تشييدها داخل هذه املنطقة، وما 
م 

ّ
توفره من أرضيٍة لحزب العمال الكردستاني الذي صار الطرف العسكري املتحك

بالجزيرة السورية، من خال »قوات سورية الديمقراطية« ذات األغلبية الكردية.
وتعّول تركيا على هذه املنطقة، كي تشكل حزاما عازال، ُيبعد عنها مخاطر حزب 
العمال الكردستاني من سورية. وأوضح مسؤولون أتراك أن التفاهم مع واشنطن 
للعرب تحت إشــراف  إدارتــهــا  املنطقة، وتسليم  الكردية من  القوات  إبعاد  إلــى  قــاد 
وتــمــويــل تــركــي دولــــي. لــكــن الــســؤال الـــذي يبقى مــطــروحــا يتعلق بــمــوقــف النظام 
السوري وروسيا، خصوصا أنهما يعمان على بسط سيطرتهما على الجزيرة 

السورية.

نواف التميمي

تنجو رئيسة الــوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مرتني في أقل من شهر، لتبقى في 
الــى أجــل قد ال يطول. في ديسمبر/ كانون األول املاضي، أفلتت من  ســّدة الحكم 
يل منها في تصويت ثقة حزبي. واألربعاء 

ّ
براثن صقور حزبها الذين تربصوا للن

بعد هزيمة  واحــدًا  يومًا  برملاني،  ثقة  نائبًا عنقها في تصويت  أنقذ 19  املــاضــي، 
تاريخية لحقت بالسيدة، عندما تم رفض خطتها للخروج من االتحاد األوروبــي 

بواقع 432 صوتا مقابل تأييد 202 نائب من إجمالي أصوات مجلس النواب.
وإن كان يحلو لبعضهم وصف تيريزا ماي بالقطة ذات األرواح السبعة، كما تقول 
السير على  في  براعتها  وفيهم بعض خصومها،  آخـــرون،  ُينكر  األســطــورة، فا 
السيرة السياسية  العواصف. وفي  أمام  الحبال املشدودة، وقدرتها على االنحناء 
الذين  أصدقاؤها  يشهد  إذ  قـــدراٍت خاصة،  على  ُيبرهن  ما  للسيدة  والشخصية 
تتمتع  وجـــاّدة،   

ٌ
ناضجة  

ٌ
سياسية بأنها  يقّدرونها،  الــذيــن  وخصومها  يحبونها، 

بحكمٍة وخبرٍة كبيرتني، وال ينقصها الدهاء السياسي. يقول القريبون منها إنها 
واضحة، ونظيفة. وعلى عكس سياسيني بارزين، أمثال ديفيد كاميرون، وتوني 
وإْن  ودهــالــيــزه.  السياسة  عالم  كواليس  فــي  تتلوث  لــم  وبــوريــس جونسون،  بلير، 
أن من  إال  اجتماعية،  دافئة، وغير  األول عنها شخصية غير  االنطباع  قد يعكس 
عاشروها عن قرب يقولون إنها سيدة متواضعة، طيبة، أنيقة املظهر، ال ينقصها 
من عالم املوضة إال تحسني خياراتها فيما تنتعل من أحذية، فغالبًا ما تلفت االنتباه، 
بحبها لبس أحذية عالية الكعب، غريبة الشكل واأللوان، إلى درجة أن صورتها باتت 
تقترن في أذهان بعضهم بـ »الكعب العالي«، وأحذية »جلد النمر« أو »جلد األفعى«. 
وقد علق أحد السياسيني الظرفاء على ذلك بالقول »من ال يرى الصرامة والحزم في 

وجهها يراهما في حذائها املكسو بجلد أسد أو تمساح«.   
أنجيا  األملانية،  باملستشارة  والــنــواب  السياسيني  من  يقارنها زماؤها  ما  عــادة 
ميركل، فهي صارمة وجاّدة ومثابرة في عملها، وُيمكن االعتماد عليها في ركوب 
أغلب  أو  النساء  الثرثرة مثل معظم  إنها ال تحب  آخـــرون  ويــقــول  العالية.  األمـــواج 
تحب  وال  العامة،  املناسبات  في  الظهور  إلــى  تميل  ال  انطوائية،  وهــي  السياسيني. 
االســتــعــراض فــي وســائــل اإلعـــام، وهــذا مــا يجعل شخصيتها غامضة، وُيفّسر 
شهدت   ،)2016  -2010( سنوات  ست  الداخلية  وزارة  حقيبة  حمل  على  قدرتها 

فيها بريطانيا تحديات أمنية كثيرة غير مسبوقة.
يقول املقربون منها إنها ال تمنح ثقتها لآلخرين بسهولة، وإن فعلت فهي مخلصة 
فــي والئــهــا، كــمــا أنــهــا تهتم بالعاملني مــعــهــا، وتــحــرص عــلــى الــســؤال عــن أحـــوال 
عائاتهم، خصوصا أنها، وزوجها فيليب، لم ينجبا أبناء، كما أنها ترعرعت في 
عائلٍة با أشقاء، وربما هذا ما يعّزز ميلها إلى العزلة، وعزوفها عن حفات الشواء 

السياسي التي يغرق فيها من تنعتهم »أشرار« حزب املحافظني.
أيــام عمر تيريزا ماي  الرغم من نجاتها أخيرا بفارق أصــواٍت هــش، يبدو أن  على 
السياسي باتت معدودة، سيما وأنها ال تملك خيارات كثيرة لحل معضلة »بريكست«. 
لطرح خطة معدلة  البرملان،  إلى  املقبل،  اإلثنني  يوم  بالجراح،  املثخنة  القطة  ستعود 
ى فيها بعض مــا جــاء فــي نقاشات األسبوع 

ّ
للخروج مــن اإلتــحــاد األوروبــــي، تتبن

املاضي، على أن تحمل الصيغة الجديدة إلى جولة جديدة من املفاوضات مع اإلتحاد 
األوروبــي الذي ال يبدي أي تعاطٍف معها. وما بني مطرقة الداخل وسندان أوروبــا، 
تبقى أمام ماي أربعة سيناريوهات، أحاها ُمّر: إعادة التفاوض على االتفاق النهائي 
إلــى ما بعد 29 مــارس/ آذار املقبل،  للخروج من االتــحــاد، تأجيل خــروج بريطانيا 
البريطاني،  لاقتصاد  الخسائر  من  مزيدا  أي  الااستقرار،  من  مزيدا  يعني  وهــذا 
ضمون أن تكون نتيجته لصالح البقاء في االتحاد 

ُ
تنظيم استفتاء جديد من غير امل

االوروبــي. إلغاء »بريكست« نهائيًا، وفي ذلك اعتداء صارخ على قيم الديمقراطية، 
كما يقول من صّوتوا لصالح الخروج من اإلتحاد األوروبي في استفتاء 2016.

خليل العناني

كعادته في طرح القضايا املهمة، واإلشكالية أيضا، يثير مقال فهمي جدعان الذي 
التنوير..  »مــا  والـــذي عنونه  املنصرم،  الــعــام  فــي  يــوم  آخــر  الجديد«  »العربي  نشرته 
للعالم  يمكن  الــذي  املبتغى  التنوير  أسئلة عديدة بشأن طبيعة ومضمون  عربيا؟«، 
العربي استلهامه، من أجل الخروج من موقعه الحالي سياسيًا وفكريًا وحضاريًا. 
 
ً
وكيفية إنزال هذا »التنوير« من مستوى التصورات العقلية إلى الواقع، فعا وممارسة

تنقله من موقع الترف الفكري إلى ساحة التطبيق. 
ومــع اتفاقي وقناعتي بما جــاء فــي مقال أســتــاذنــا جــدعــان، إال أنــه مــن بــاب تنويع 
زاوية النظر إلى املأزق الراهن ألمتنا العربية واإلسامية، وتحفيز الفكر حول أولويات 
شرطًا  باعتبارها  السياسي  التحرير  مسألة  على  هنا  التركيز  أوّد  منه،  الــخــروج 
ضروريًا، وربما استباقيًا، ألي تنوير عقلي أو فكري مبتغى. وهي مسألة مّر عليها 
السياسي  االستبداد  »مكافحة  رنا 

ّ
مفك سماه  فيما  فقراته سريعًا  آخــر  في  املقال 

األسود«، فاألصل في املأزق العربي الحالي، في اعتقادنا، هو هذا »االستبداد السياسي 
ــود« الـــذي ال يمنع فــقــط أيـــة فــرصــة جــــاّدة الســتــنــهــاض تــنــويــر عقلي وفــكــري،  األســ
 ،

ً
أصــا ذلــك  في  التفكير  يمنع  ولكنه  وليس مستوردًا،   

ً
أصيا يكون  أن  عن  ناهيك 

ويحتجزه، بالعنف املادي والرمزي الذي يتعّرض له املواطن واملجتمع، والقمع السافر، 
ومنهجها  السلطة  لعقل  معارضة،  تكون  أن  عن   

ً
مغايرة، فضا أفكار  أليــة  املــّدمــر 

ورأسها، أو بالقمع املبطن وغير املباشر، عبر آالت الرقابة والضبط املتواصلة. ولو أن 
مسألة الحرية السياسية والتحّرر من »االستبداد األسود« قد نالت اهتمام املثقفني 
واملفكرين العرب األوائل واملتأخرين، وحظيت بذودهم عنها وبتضحياتهم لها روحًا 
وجسدًا، على غرار ما حدث مع أفكار وإيديولوجيات قومية ودينية وحداثية أخرى، 
الجمهور، كما  به  وأقنع  أولوياته  أجندة  تيارًا سياسيًا عربيًا وضعها على  أن  ولو 
بحاجة  ا 

ّ
كن ملــا  الصهيوني،  واالستيطان  االستعمار  مــن  التحّرر  قضية  مــع  حــدث 

لاختاف حول معنى التنوير املأمول، ومضمونه وهدفه، على النحو الذي كشفه لنا 
مقال جدعان. بل األكثر من ذلك، وكما بنّي األستاذ جدعان، فإن املضامني السلفية، 
 حجم االنقسام واالستقطاب الذي 

ً
بشقيها الديني والعلماني، للتنوير تبدو كاشفة

يصب في مصلحة ذاك االستبداد األسود الذي تّدعي هذه التيارات مواجهته. 
بكلماٍت أخرى، فإن حالة االستنزاف الفكري والنفسي الناجمة عن أفكار »معاندي 
الدين« و»معاندي التنوير« وممارساتهم، حسب تصنيف جدعان، تمثل، وللمفارقة، 
قمة االنتصار، ربما غير املقصود، ألنظمة االستبداد األسود، وهو انتصاٌر يتحقق 
بني  )والــصــفــري(  السرمدي  للصراع  نتيجة  هــو  مــا  بقدر  وذكــائــهــا،  لبراعتها  ليس 
التيارين، وهو صراٌع ال تقف تداعياته وآثاره عند حدوده النخبوية الضّيقة، بل تتسع 
دوائره لتصل إلى قلب املجتمع وطبقاته وفئاته. وهو ما رأيناه وخبرناه واقعًا بعد 
التي قفزت منها شبكات  الرئيسية  األبــواب  العربي، بل كان أحد  الربيع  انتفاضات 
وأشباح وأنظمة الثورة املضادة التي عادت كي تلتهم الجميع، وفي مقدمتهم أنصار 

هذين التيارين ورموزهما.
لذلك، يجب أن يسبق سؤال التحرير سؤال التنوير، إن لم يكن بحكم املنطق، فبحكم 
الواقع وأولوياته وحاجاته امللّحة. صحيح أن ثمة عاقة جدلية بني األمرين )التحرير 
والتنوير(. بل ولربما ينافح بعضهم بأن األول الحق، والثاني سابق، )وفق املنطق 
التاريخية. وإذا  التجربة والخبرة  التنويري ذاتــه(، بيد أن األمــر لم يكن كذلك بحكم 
إلــى األخــيــرة، وهــذه إشكالية أخــرى تتعلق بصراع املرجعيات، وهــل يجب أن  عدنا 
تكون عربية/ إسامية أم غربية، فيما يخص الحرية والتنوير، فإن تجارب التغيير 
األوروبــيــة، بــدءًا من »ثــورة الفاحني« في بريطانيا أواخــر القرن الرابع عشر، والتي 
أوروبــــا، مــرورًا  فــي  امللكي  تــمــّرد سياسي شعبي على االســتــبــداد  أول حــالــة  مثلت 
تهدف  كانت جميعها  الثامن عشر،  القرن  أواخــر  والفرنسية،  األميركية  بالثورتني، 
إلى اقتاع »االستبداد الغربي األسود« من جذوره، وقام بها، وأحيانا قادها مواطنون 

عاديون، ربما لم يقرأ كثيرون منهم ما كتبه فاسفة النهضة والتنوير واألنوار. 

سورية.. حزام تركي القطة تيريزا ماي

التحرير قبل التنوير

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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»غاربــو« هــو اللقــب الــذي أطلــق علــى عميــل 
بويــول.  خــوان  البريطانيــة،  االســتخبارات 
مــكان  حــول  النازيــة  أملانيــا  خــداع  اســتطاع 
إنــزال الحلفــاء فــي 6 يونيــو/ حزيــران 1944 
شــمال  النورمانــدي  منطقــة  ســواحل  علــى 
ضــد  جديــدة  جبهــة  لفتــح  فرنســا؛  غربــي 
أملانيــا خــال الحــرب العامليــة الثانيــة. شــارك 
فــي العمليــة أكثــر مــن مليونْي جنــدي و300 
ألــف مركبــة عســكرية، لذلــك وصــف »إنــزال 
فــي  إنــزال  عمليــة  أكبــر  بأنــه  النورمانــدي« 
التاريــخ العســكري. كان علــى العميــل غاربو 
تضليــل النازيــن، وإيهامهم بأنــه عميل لهم، 
وتزويدهــم بمعلومــات خاطئــة، وقــد ســاعد 
يكــون  لــن  اإلنــزال  بــأن  النازيــن  إقنــاع  فــي 
تســمى  فــي منطقــة  وإنمــا  نورمانــدي،  فــي 
الــذي  والخــداع  العمليــة  حجــم  »بادكالــي«. 
تعّرضــت لــه النازية وهتلر جعلت من غاربو 

طلــق 
ُ
أشــهر عميــل مــزدوج فــي العالــم. وقــد أ

عليه هذا اللقب تيمنا بنجمة هوليوود، غريتا 
غاربــو؛ ألن املســؤولن عنــه كانــوا يعتبرونــه 
»أفضــل ممثــل فــي العالــم«! ربمــا كان ذلــك 
أيضا ســر نجاح الجاســوس املصري، رأفت 
الهجان. السّر في اختبارات التمثيل. إجماال، 
جاء اســتحضار تاريخ الجوسسة املزدوجة 
مــع إعــان كتائــب عــز الدين القســام مكافئة 
ماليــة قدرهــا مليــون دوالر وعفــو كامــل ألي 
متخابــر مــع االحتال اإلســرائيلي يســتطيع 
اســتدراج قــوة إســرائيلية خاصــة إلــى غــزة. 
تبحــث املقاومــة عن نورمانــدي جديدة تقود 
تاريــخ  فــي  أســرى  تبــادل  أكبــر عمليــة  إلــى 
الصــراع مــع إســرائيل. هنــا كلمــة الســر التي 
ينبغي اإلحاطة بها، السر في إجابة السؤال: 

ملاذا تفعل كتائب القسام كل ذلك؟ 
أحمد الكومي )فلسطين(

أكثــر مــن مائــة يــوم تمــّر علــى اغتيــال الصحفــي 
الســعودي، جمــال خاشــقجي. تمــر وال نعلــم أيــن 
جثته، وجثمانه لم يوارى الثرى بعد. .. اغتيل في 
اســطنبول وصدى الجريمة وصل إلى واشــنطن، 
بــل زعــزع املشــهد هنــاك، وأشــعل الســجال داخــل 
األميركــي،  الرئيــس  بــن  األبيــض  البيــت  أرجــاء 

دونالد ترامب، ووكالة اإلستخبارات األميركية.
مائة يوم من غياب الصوت الناصح في السعودية، 
الصوت الذي أثبت أن القلم أكبر من املنشــار، وأن 

حبره أغلى من صاحب املنشار.
لــم يجــف  لــم تهــدأ، وحبرنــا  يــوم وأقامنــا  مائــة 
مــن الكتابــة عنــك، ألنــك املعلــم وامللهــم. مائــة يــوم 
واألصوات لم تخفت، وهي تطالب بالعدالة لجمال 
خاشــقجي، وتطالــب بجثتــه، وتطالــب بمحاســبة 

من أمر ودبر ونفذ وأقدم على جريمة قتله.
ويطــل علينــا املشــهد من الســعودية بمســرحيات 
ســمجة ورديئــة اإلخــراج، نقصــد تلــك املحاكمــات 

واضــح  فيهــا  ليــس  الســعودية،  فــي  تقــام  التــي 
املحكومــن،  أســماء  وال  يحاكــم  مــن  ال  ومعلــوم، 
علــى  الضحــك  إنــه  واللــه  املحكمــة...  اســم  حتــى 

الذقون.
أكثر من مائة يوم ونحن نقلب القنوات والصحف 
واملواقــع بحثــا عّمــا تبقــى مــن جمــال خاشــقجي.  
أكثــر مــن مائــة يــوم وال جــاء للحقيقــة، لــم يخفت 
وهــج القضيــة، بــل ازداد إشــعاعا مــن القنصليــة 
الريــاض  مــا عــدا  العالــم،  إلــى كل  فــي اســطنبول 
طبعــا، الريــاض التــي تغــّرد خــارج ســرب املجتمــع 
بشــتى  وتحــاول  بالقضيــة،  يحيــط  ومــا  الدولــي 
أو  والتســتر  القضيــة  تســويف  والســبل  الطــرق 
حتــى إقفالهــا، عبــر التذبــذب فــي التصريحات إن 
أو محلليهــا،  إعامييهــا  أو  مــن سياســيها  كان 
)مــن  الشــامخ  ليــس  الشــائخ  قضاؤهــا  وحتــى 
فــي  املذبــوح  رقصــة  يرقــص  الــذي  الشــيخوخة( 
تركيــا  قبلــه  ومــن  الدولــي  املجتمــع  تشــبث  ظــل 

فــي  بالعدالــة  والصحفيــة  الحقوقيــة  واملنظمــات 
ملف جمال خاشقجي. عملت الرياض كثيرا، في 
ســبيل  صــرف األنظــار عــن جريمــة مقتــل جمال 
اســطنبول  فــي  بــاده  قنصليــة  فــي  خاشــقجي 
بطريقــة بشــعة اهتــز لهــا العالــم. وباعتبــار أّن مــن 
أمر بالجريمة هو ولي العهد السعودي، محمد بن 
ســلمان، كان ال بــد مــن إحــداث أي شــيء إلخمــاد 
لهيــب القضيــة، عبــر مهرجــان ثقافــي وفعاليــات 
اقتصاديــة وإعاميــة... وكلهــا فــي نهايــة املطــاف 
مجّرد ترهات، الهدف منها التغطية على الجريمة 
مــن  إســكات  علــى  الريــاض  تعمــل  لــذا  البشــعة. 
ينــادي بالعدالــة لجمــال وأســرته، إضافة إلى ملف 
فــي  واملغيبــن  واملعتقلــن  املعتقــات  الناشــطات 
ســجون الريــاض، واملختفن قســرا. لكن ســيبقى 
القلــم أكبــر مــن املنشــار والحبــر أغلى مــن من أمر 

بقتل خاشقجي، وإن غدا لناظره لقريب.
أحالم رحومة )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

عمار ديوب

مــا إن رمــى الباحــث الســوري، فراس الســواح، 
ــه ال يقبل 

ّ
جملتــه الرديئــة علــى »فيســبوك«، أن

يحجــب  الحجــاب  ألن  املحجبــات،  صداقــة 
العقــل، حتــى اندلعت حــوارات »ثاراٍت« كبيرة 
بني السوريني، وتخندق الجميع بني اإلسالم 
فوبيــا والعلمانيــة فوبيــا. تيار الفوبيات هذا 
يعــد األفضــل، حيث يناقش املســألة من زاوية 
رؤيــة فكريــة، بينمــا هنــاك تيــارات إقصائيــة، 
ومتطّرفــة مــن الجهتــني، وال تقبــل البــني بــني، 
»علمانّيــون«،  للحجــاب  الرافضــون  حيــث 
والناظرون إلى ضرورته »إســالميون«. وكما 
فــي كل نقــاش ســوري، ال بــد مــن الحديــث عــن 
واألكثريــة  »بالســفور«،  املتعلمنــة  األقليــات 
ســورية،  فــي  بالحجــاب.  املتحّصنــة  الدينيــة 
يرمــي كثيــرون بوجوهنا كل يوم هراًء كثيرا، 
ٍة فــي فهــم الواقــع والفكر،  وهــو يعّبــر عــن رداء
واملواقــف،  الفهــم  فــي  االحتماليــة  ويرفــض 
والســباحة  الواقــع،  تجاهــل  يتــم  وطبعــا 
تاريــٍخ  مــن  فليــس  والذاتيــات؛  األوهــام  فــي 
ومجتمــع ينتمــي إليــه هــذا النقــاش! قصدنــا 
يجــري  قضيــٍة،  أّيــة  وفــي  نقــاٍش،  أي  هنــا: 
بسياٍق تاريخيٍّ محّدد، وربما يكون التعقيد 
التاريخــي الــذي نعيشــه ســببا في التباســاٍت 

فكريٍة كثيرة، وبأغلبية املجاالت.
أي نقاٍش عقالني يتناول الديني، فهو يقترب 
شــبهة  بــه  تلتصــق  وبالتالــي  املقــّدس،  مــن 
الشــيطنة، وهــي مشــكلة كبيــرة، وتســتدعي، 
فــي  أو إصالحــا  كمــا أصبــح ســائدًا، تنويــرًا 
ه، وأن 

ّ
الديــن. ال شــك أن املقــّدس يجــب أن ُينــز

ُينقــد ضمــن دراســات عميقــة للمقــّدس ذاتــه. 
الدراســات هــذه ال يمكــن أن تتــّم، مــن دون أن 

منى عبد الفتاح

األســد،  ــار 
ّ

بش الســوري  الرئيــس  أصبــح 
وليــس ســورية، فجــأة قضيــة لبعــض الــدول 
تبعــا  اإلمــارات،  مقدمهــا  وفــي  الخليجيــة، 
للتحــّول نحــو إعــادة العالقــات معــه والقبــول 
بــه، بعــد أن كان عــارًا علــى البشــرية ومجــرم 
ــب بتســليمه إلــى العدالــة الدوليــة. 

َ
حــرب ُيطال

وقــد كانــت خطــوة افتتاح الســفارة اإلماراتية 
أعــوام،  ســتة  قبــل  أغلقــت  التــي  دمشــق  فــي 
العزلــة  وإحــكام  الســوري  النظــام  لتطويــق 
عليه، بحاجة إلى بالون اختبار، ومن يمتص 
كان  التــي  األولــى  العربيــة  املشــاعر  صدمــة 
ــع انفجارهــا جــراء ذلك. لم تجد اإلمارات 

ّ
ُيتوق

الــذي  البشــير  الرئيــس الســوداني عمــر  غيــر 
قــام بهــذه الخطــوة بــدون تــرّدد، لتنفيــذ مهام 
 
ّ
مــن يحرصــون على إبقاء أياديهم نظيفة، ألن

ليس لديه ما يخسره.
 ليــس ثمــة فاصــل زمنــي غيــر يــوم واحــد بــني 
رئيــس  نائــب  إشــادة  األول  مهمــني.  حدثــني 
ضاحــي  دبــي،  فــي  العــام  واألمــن  الشــرطة 
البشــير   

ّ
بــأن فــي »تويتــر«  خلفــان، بالبشــير 

العــرب  بجــوار  يقــف  عربــي  قائــد  ــه 
ّ
أن أثبــت 

يســاندونه.  ومــن  دعمــه  يجــب  املحــن،  وقــت 
جــاء ذلــك علــى خلفية االحتجاجات الشــعبية 
البشــير  الرئيــس  بتنّحــي  املطالبــة  الســلمية 
منذ 19 ديسمبر/ كانون األول، والتي قابلها 
النظــام بالقــوة املفرطة، وصعــدت فيها أرواح 
الثانــي  الحــدث  بريئــة.  دمــاء  فيهــا  وســالت 
رفــع علــم دولــة اإلمــارات علــى ســفارتها فــي 
اعتــراف صريــح   اإلشــادة هنــا 

ّ
دمشــق، وكأن

بمــا قدمه البشــير من أجــل اإلمارات، جديدها 
النظــام  علــى  املفروضــة  العزلــة  حالــة  كســر 
الســوري بزيارتــه املفاجئــة بشــار األســد يــوم 
األولــى  وهــي  األول،  كانــون  ديســمبر/   16

التفكيــر  فــي  املطلقــة  الحريــة  للعقــل  يكــون 
والبحــث واالجتهــاد. ولكن أيضا، ملاذا يطغى 
األوقــات،  بعــض  فــي  املقــّدس  فــي  الحديــث 
هنــا،  القــراءة  أخــرى.  أوقــات  فــي  ويتراجــع 
ُيفترض أن تكون حّرة، ومن دون اشتراطات. 
كثيــرة  نقاشــاٌت  األخيــرة  العقــود  فــي  دارت 
أم  دينــٌي   

ٌ
فــرض هــو  وهــل  الحجــاب،  بشــأن 

مســألة شــخصية؟ املشكلة هنا أن هذا النقاش 
حيــث  املجتمــع،  إلــى  عليائــه  مــن  يهبــط  ال 
اعتبــر الحجــاَب فرضــا دينيــا، وصــار التقييــم 
للنســاء وللعائــالت وفقــا لهــذا االعتبــار. الــردة 
األصوليــة املتأتيــة علــى أثــِر إخفــاق التنميــة، 
عــن  تجيبنــا  العــام،  املجتمعــي  والتطييــف 
قضيــة الفــروض هذه، وهي لعبة األنظمة أواًل، 
واإلســالميني ثانيــا، وفــي ذلــك يتــم تهميــش، 
ومحاصــرة وطــرد ونفــي وحمــالت كرهيــة، كل 
نتــاج التنويريــني والعلمانيــني، ومهمــا كانــت 
بــل  والفكريــة،  األيديولوجيــة  تصنيفاتهــم 
والدينيــة. ال أهتــم بمــن يعادي الدين من زاوية 
اإللحــاد، حيــث إن القائلــني بــه ال ينتبهون إلى 
األســاس املجتمعي لكل أشكال الفكر واإليمان 
وعدمــه، والتــي تتصاعــد أو تخفــت وفقــا لهــذا 
األســاس. أي أن قضيــة اإليمــان مــن عدمــه، أو 
التشــّدد مــن عدمــه، أو امليــل نحــو العلمنــة مــن 
أو  املجتمعــي،  بالنهــوض  مرتبطــة  عدمــه، 
الفشــل فــي التنميــة والحداثــة. هنــا األصــل فــي 
النقاش، وليستوي باألرض وبأنفاس الناس.
لــن نســتعيد كيفيــة إخفــاق التنميــة الســورية، 
ومنــذ الســبعينيات خصوصــا، ومحاربــة كل 
التيــارات الحداثيــة لصالــح تطييــف املجتمــع. 
علــى  األمــن  أجهــزة  ســيطرت  ذلــك،  وقبالــة 
مختلــف أوجــه الحيــاة السياســية والثقافيــة، 
وكذلــك ســيطرت مافيــات الفســاد والنهب على 

لزعيــم عربــي إلــى دمشــق، منــذ انــدالع األزمــة 
فــي ســورية التــي تــم حرمانهــا مــن العضويــة 

في جامعة الدول العربية عام 2011. 
التــي  العربيــة  الــدول  إحــدى  اإلمــارات  كانــت 
تؤّيد الثورة السورية في العلن، بينما عملت 
على تغذية الصراع داخل جماعات املعارضة 
اإلمــارات  تؤّيــد  املســلحة ســّرًا. وإذ  الســورية 
التدخــل الروســي فــي ســورية، والــذي يهــدف 
ه يتعارض مع املوقف 

ّ
إلــى حمايــة النظام، فإن

الدولــي الرافــض لتدخــل موســكو فــي األزمــة 
الســورية لصالــح بقــاء األســد. وعليــه، لم يكن 
ُمســتغربا تحــّدث البيــان اإلماراتــي عــن دعــم 
استقالل سورية وسيادتها ووحدة أراضيها 
وسالمتها اإلقليمية ودرء مخاطر التدخالت 
اإلقليميــة فــي الشــأن العربــي الســوري، بعــد 
ذكــره أن تغّيــرا طــرأ علــى املوقــف الســوري، لم 
يفّصلــه صراحــة. ولعلــه كان يقصد اســتعادة 
الصــراع،  مــن  ســنوات  ثمانــي  بعــد  األســد، 
الســيطرة علــى مســاحة كبيــرة مــن األراضــي 
السورية، بعد تلقيه الدعم من روسيا وإيران 
وحــزب اللــه، وهزيمة مســلحي تنظيــم الدولة 

اإلسالمية. 
فــي مثــل هــذه الظــروف، علــى دول مثــل تركيــا 
كيــف  أقدامهــا.  مواقــع  تتحّســس  أن  وإيــران 
املتغيــرات  ناصيــة  تملــكان  والدولتــان  ال 

رة املحيطة بسورية.
ّ
اإلقليمية املؤث

أواًل: املتغيــر التركــي، تشــعر تركيــا، حليفــة 
تقــدم  إزاء  متزايــد  بقلــق  املتحــدة،  الواليــات 
املعارضني السوريني، خشية انتشار النفوذ 
الكــردي علــى امتــداد حدودهــا مــع ســورية، 
فقد سعت، وبسبب قربها الجغرافي، إلى مّد 
نفوذهــا فــي املناطــق ذات الكثافــة الســكانية، 
مــن خــالل تقديــم الدعم السياســي واملعنوي. 
وكحالها تجاه بالد العراق والشام، تتصّرف 
تهمهــا  وال  بازدواجيــة،  التركيــة  السياســة 

مــن دون  علــى طائفــة  ليــس مقتصــرًا  واألمــر 
األخــرى. علــى الرغــم مــن ذلــك، تنمــذج الوعــي، 
َيحكــم،  ومــن  َينهــب  مــن  بــني  تطابــق  فهنــاك 
عليــه،  ُيحكــم  ومــن  ُينهــب  مــن  ذلــك،  وعكــس 

وبالتالي ازداد التطييف.
حديــث  كل  َحّولــت  هــذه  التطييــف  حساســية 
يخــّص  كان  ولــو  بالديــن،  عالقــة  ولــه  ناقــد 
إلــى  بســيطة،  مســائل  أو  اجتماعيــة  قضايــا 
ــه هجوم علــى املقّدس، وازدادت 

ّ
تصويــره وكأن

التلويــح  أو  التكفيــر  حمــالت  ذلــك  جــّراء  مــن 
بذلك »لدى املســلمني بكل مذاهبهم وطوائفهم 
ُوجــدت  وبالتالــي،  املســيحيني«.  لــدى  وكذلــك 
فجوات عميقة في املجتمع بني املؤمنني وغير 
املؤمنــني، وكذلــك بــني أصحــاب الــرؤى الفكرية 
ــون 

ّ
يتبن الذيــن  وحتــى  والدينيــة،  العلمانيــة 

تلــك.  الحمــالت  بفــخ  ســقطوا   
ً
عقالنيــة  

ً
رؤيــة

وهــو مــا لوحظ في إطار الصراع الســوري بني 
النظــام والثــورة، بل وبني تشــكيالت املعارضة 
وقواها، وأيضا في جمهور املواالة؛ فليس من 
رأي آخــر. هنــاك قضيــة يســتند إليهــا بعــض 
املثقفــني، وتنطلــق مــن أن األكثريــة الدينيــة لــم 

معهــا. وحســب اإلدراك العــام، تســعى إيــران، 
أي ترتيبــات  فــي  االشــتراك  إلــى  املقابــل،  فــي 
ســهم فــي تقريــر تــوازن القــوى فــي املنطقــة 

ُ
ت

عامة وسورية خصوصا.
أهــم  أحــد  ُيعــدُّ  والــذي  العربــي،  املتغيــر  أمــا 
العوامل املؤثرة على ثبات الوضع في سورية 
بعامــل  مدفوعــا  وذلــك  عليــه،  هــو  مــا  علــى 
الخــوف مــن انتقــال نمــوذج الثــورة الســورية، 
العربــي،  الجــوار  دول  إلــى  نجحــت،  مــا  إذا 
 الدول نفسها 

ّ
وخصوصا دول الخليج. كما أن

مصالحهــا  خســارتها  تفاقــم  مــن  تخشــى 
ســيطرة  حالــة  فــي  والتجاريــة،  االقتصاديــة 
الالعبــني اإلقليميــني الكبار، مثل تركيا وإيران 
 

ّ
ولعــل ســورية.  فــي  الوضــع  علــى  وإســرائيل، 
فــي إشــارة وزيــر الخارجيــة املصــري، ســامح 
أضمرتــه  الــذي  التلميــح  مــن  كثيــرا  شــكري، 
 على الحكومة الســورية 

ّ
اإلمــارات، فــي قولــه إن

التــي تؤهلهــا  اإلجــراءات  مــن  عــددًا  أن تتخــذ 
اتســاقا  العربيــة،  الــدول  جامعــة  إلــى  للعــودة 
تحذيــره  مضيفــا  األمــن.  مجلــس  قــرارات  مــع 
مــن النفــوذ القــادم مــن خــارج املنطقــة العربية، 

والذي بات يهّدد األمن القومي العربي.  
ــذ التحــّرك اإلماراتــي ضربتــه االســتباقية، 

ّ
 نف

تحكــم، ويجــب أن يعــود الحكم إليها، وترى أن 
أي تحّول ديمقراطي سيقود، بالضرورة، هذه 
األكثريــة إلــى الحكــم، وبالتالــي يجــب مراعــاة 
حساسية هذه األكثرية، واالبتعاد عن كل نقد 
لهــا وللمقــّدس، أو حتــى تنــاول أّيــة قضيــة لها 
عالقــة بالدينــي. ويرى هذا التيار أن كل نقاش 
ويرفــض  وقضاياهــا،  األكثريــة  حيــاة  ينتقــد 
التقســيم الدينــي ذاتــه »أكثرية وأقليــات«، يراُه 

مصابا بُعصاب اإلسالم فوبيا.
ســتخدم 

ُ
تهمــة اإلســالم فوبيــا، بــدأت أخيــرا ت

كيفمــا كان، وطبعــا قبالتهــا هنــاك العلمانيــة 
فوبيــا، حيــث يتم تصويــر كل نقد، كما ذكرت، 
أو  األكثريــة،  أو  املقــّدس  علــى  تهجــم  ــه 

ّ
وكأن

عكــس ذلــك، بمــا يخــص العلمانيــة واألقليات، 
 

ُ
جف

َ
غلق العقول، وت

ُ
صم اآلذان، وت

ُ
وبالتالي ت

يصيــر  ذلــك،  وضمــن  جديــد،  أي  عــن  األقــالم 
التقييــم أخالقيــا دينيــا »شــر خيــر«، ويســود 
التكفير، فالقتل. فشل أهداف الثورة السورية، 
وتحــّول الواقــع إلــى حــرٍب داخليــة وإقليميــة، 
وتطييــف الحــرب ذاتهــا، وعــدم تغّيــر النظــام، 
ورفضــه االعتــراف بــدوره عن مأســاة ســورية، 
التشــنج  نحــو  تدفــع  عناصــر  هــا 

ّ
كل أقــول 

وكراهيــة  والتكفيــر  واإلقصائيــة  والتعصــب 
الســوريني  علــى  تســيطر  إذًا  اآلخــر.  االتجــاه 
فوبيــا.  والعلمانيــة  فوبيــا  اإلســالم  تيــارات 
وبالتالــي، يقــع علــى املثقفــني نقــاش القضايــا 

املشتركة وغير املشتركة بني السوريني.
طبعــا مــا قالــه فــراس الســواح خاطــئ كليــة، 
وهــو ليــس املدخــل املناســب لنقــاش ظاهــرة 
فــرض دينــي، ورمــز  إلــى  الحجــاب، وتحولــه 
وقيمة أخالقية، ولكن جملته السيئة ال تهدر 

قيمة أبحاث الرجل.
)كاتب سوري(

بحجــر  عصفوريــن  الصطيــاد  محاولــة  فــي 
الكثيــف  واحــد، تقويــض الحضــور اإليرانــي 
محــاوالت  وتكســير  الســورية،  القضيــة  فــي 
الحضــور التركــي. وفــي الوقــت نفســه، ضمان 
أخــرى، مناوئــة  إقليميــة  عــدم تحــّرك جهــات 
الحتــواء ســورية، أو تطبيــع العالقــات معهــا، 
وفــّك عزلــة األســد. وقــد بــدأ هــذا التحــّرك الذي 
مّهــد لهــذه املصالحــة السياســية، قبــل بضعة 
أشــهر، حيــث كتــب وزيــر الدولــة فــي اإلمــارات 
كان  ــه 

ّ
إن قرقــاش،  أنــور  الخارجيــة  للشــؤون 

مــن الخطــأ إقصــاء ســورية مــن جامعــة الــدول 
ويجــب  اســتعادتها،  يجــب  ــه 

ّ
وأن العربيــة، 

القــوات  محــل   
ّ

لتحــل عربيــة  قــوات  إرســال 
األميركية في سورية، بناًء على طلب الرئيس 

األميركي دونالد ترامب. 
وقبل أن تصل القوات العربية، أعلن التحالف 
الدولي الذي تقوده واشــنطن، في 11 يناير / 
كانون الثاني الجاري، بدء عملية االنســحاب 
مــن  شــهر  مــن  أقــل  بعــد  وذلــك  ســورية.  مــن 
إعــالن الرئيس األميركي دونالد ترامب قراره 
املفاجــئ ســحب قواتــه املتمرّكــزة هنــاك منــذ 
دولــي،  تحالــف عســكري  تحــت   2014 أواخــر 
وبقيادة الواليات املتحدة، ضد تنظيم الدولة 
اإلســالمية. واالعتــراف اإلماراتــي في حقيقته 
 تركيا وإيران هما حاليا األكثر 

ّ
توّجس من أن

التنافــس  هــذا  ويصنــع  املنطقــة.  فــي  نفــوذًا 
مشــهدًا ال يعنيــه مســتقبل ســورية وشــعبها 
قــه للنظــام 

ّ
مــن قريــٍب أو بعيــد، بقــدر مــا يحق

بانتصــاره  فباالعتــراف  الحاكــم،  الســوري 
أشــالء  علــى  مجــّددا  وتنصيبــه  املزعــوم، 
الجميــل  األســد  ســيرّد  ودمائهــم،  الضحايــا 
إلــى هــذه الــدول بمزيــد مــن التقتيــل الداخلي، 
مــن أجــل بقائــه حاميــا لهــا، ومواجهــا التمــّدد 

مها.
ّ
اإلقليمي الذي يؤز

)كاتبة سودانية(

االقتصاد، وتمَّ الفتك تدريجيا بالقطاع العام، 
 بها في 

َ
وانهــارت البنيــة الصناعيــة التــي ُبــدئ

تلــك العقــود. ومــع التســعينيات، بــدأت تصــدر 
ليبراليــة،  دولــة  إلــى  الدولــة  تحويــل  قوانــني 
مافيــات  ولصالــح  االســتبداد،  ظــل  وتحــت 
ّيــَر من 

َ
ســلطوية أو تــدور بفلكهــا، ولكــن ذلــك غ

كل بنيــة الدولــة املجتمــع، ودفــع املجتمــع نحو 
ودينيــا  طبقيــا  والتــذّرر  والتشــظي  ــع 

ّ
التخل

وقوميا وطائفيا. 
ملعرفتهــا  ونظــرًا  أمنيــا،  املحكومــة  الدولــة 
وخطورتهــا  الحداثيــة  بالتيــارات  العميقــة 
عليهــا، فــي طــرح برامج ورؤى جديــدة إليقاف 
ومطالباتهــا  واالســتبداد،  والنهــب  الفســاد 
بالتحــّول  الســبعينيات  ومنــذ  املســتمرة 
الديمقراطــي، كمــا كانــت تؤكــد املعارضــة بــكل 
أشــكالها، فقــد دفعــت املجتمــع نحــو التطييــف 
كمــا ذكرنــا، وطّيفــت مؤسســات الدولــة ذاتهــا 
طائفيــا،  وعيــا  بذلــك  وأوجــدت  خفــي،  بشــكل 
أي  وبغيــاب  وطائفيــة،  دينيــة  ومظلوميــاٍت 
حوار مجتمعي أو حريات أّولية بسبب القمع، 
وكذلــك وبغيــاب نقاش أزمة الثمانينيات، وما 
تركتــه مــن مشــكالٍت وكوارث، فــإن الواقع ازداد 
تدهــورًا، وتطّيــف الوعــي بشــكل كبيــر، بينمــا 
كانت التيارات املعارضة الحداثية تتحّرك في 
أطٍر ضيقة، ومرصودة بشكل دقيق من أجهزة 
الحداثيــة  النزعــات  تراجعــت  وكذلــك  األمــن، 

والعلمانية والعلمية في املجتمع.
حــاد،  بشــكٍل  الســوري  املجتمــع  تطّيــف 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  مشــكالته  لكــن 
التغييــر  أجــل  مــن   

ً
ضاغطــة أيضــا  كانــت 

الوعــي  تنــازع  أي  واالجتماعــي،  االقتصــادي 
التطييــف، وكذلــك ضغــط الواقــع االقتصــادي 
واالجتماعي، وأن كل فئات املجتمع متضّررة، 

املشــاريع الداخليــة للــدول، بقــدر اهتمامهــا 
هــذه  داخــل  ونفوذهــا  مصالحهــا  بضمــان 
الدول، والتي تتفاعل وتتنافس مع املصالح 
اإلقليميــة األخــرى. خالصــة املتغيــر التركــي 
ــه ُيعــدُّ مــن أحــد العوامــل التــي تثيــر البيئة 

ّ
أن

األطــراف  وتدفــع  الســورية،  الخارجيــة 
للوجــود  مؤيــد  بــني  التناحــر  إلــى  الدوليــة 
 وزير 

ّ
التركــي ونفــوذه ومعارض لــه. حتى أن

الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، اضطر 
 بــالده 

ّ
للقــول، فــي جولتــه العربيــة أخيــرا، إن

تتفّهــم مســوغات تركيــا للدفــاع عــن شــعبها 
وحدودها، وأّكد على تنسيق االنسحاب من 

سورية معها.
ثانيــا: املتغّيــر اإليراني. ليســت إيران كغيرها 
من القوى االقليمية األخرى التي تســعى إلى 
بنــاء اســتراتيجيتها تجــاه ســورية بوصفهــا 
الصــورة  تــزداد  مــا 

ّ
وإن املنطقــة،  مــن  ا  جــزء

علــى  تعتمــد  اســتراتيجيتها   
ّ
ألن تعقيــدًا، 

مجموعة أسس: الوضع القائم وفقا للمشروع 
اإليرانــي الرافــض قيــام نظــام سياســي جديــد 
فــي ســورية، يهــّدد أمنهــا القومــي، خصوصــا 
وإظهــار  املتحــدة.  بالواليــات  ارتبــط  إذا 
الجمهوريــة اإلســالمية دورهــا اإلقليمــي قــوة 
مســتقلة عن السياســات األميركيــة والغربية، 
تنافــر  حالــة  فــي  بــل  فلكهــا،  فــي  تــدور  وال 
علــى  الحفــاظ  محاولــة  وكذلــك  معهــا.  كامــل 
ظم القائمة، خصوصا 

ُ
الثوابت السياسية للن

املســتميت  دفاعهــا  وفــي  الســوري،  النظــام 
عــن مصالحهــا القوميــة املواجهــة للمشــاريع 
الغربية واألميركية، وبالذات مشــروع الشرق 
أســاس  علــى  يقــوم  الــذي  الكبيــر  األوســط 
دمقرطــة األنظمــة السياســية فيــه. ويدعم ذلك 
اإلقليميــني  والالعبــني  املتحــدة  الواليــات   

ّ
أن

علــى  اســتحوذت  إيــران  أن  يــرون  اآلخريــن 
ســورية، بعــد خســرانهم املنافســة اإلقليميــة 

الحجاب وفوبيا اإلسالم والعلمانية

االعتراف األخير باألسد

تهمة اإلسالم فوبيا، 
بدأت أخيرًا ُتستخدم 
كيفما كان، وطبعًا 

قبالتها هناك 
العلمانية فوبيا

عملت اإلمارات 
على تغذية الصراع 

داخل جماعات 
المعارضة السورية 

المسلحة سّرًا
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إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

منــذ أمــد بعيــد، يشــكو أوليــاء األمــور مــن 
املــدارس  فــي  املدرســية  الرســوم  ارتفــاع 
لــم  هــا شــكوى 

ّ
الخاصــة فــي باكســتان، لكن

 نفــوذ أصحــاب 
ّ

يكــن يتجــاوب معهــا أحــد، فــي ظــل
قطــاع  فــي  املستشــري  والفســاد  الخاصــة  املــدارس 

التعليم.
لكــن، فــي أعقــاب انتخابــات 2013، مــع تولــي حركــة 
خيبربختونخــوا،  إقليــم  فــي  الحكــم  اإلنصــاف، 
شــمال غربــي باكســتان )40 مليــون نســمة( املحــاذي 
»التعليــم  شــعاري  حاملــة  آبــاد،  إســالم  للعاصمــة 
بــدأ  التعليــم«  قطــاع  فــي  و»اإلصــالح  للجميــع« 
 
ّ
إن إذ  الحكوميــة،  باملــدارس  خصوصــا  االهتمــام 
معظــم ســكان اإلقليــم لــم يكونوا قادرين على إرســال 
فرضــت  كذلــك،  الخاصــة.  املــدارس  إلــى  أبنائهــم 
الخاصــة،  املــدارس  علــى  مشــددة  قيــودًا  الحكومــة 
بهــدف تنفيــذ القوانني املتعلقــة بالبرامج التعليمية 
واملواصــالت واألبنيــة وغيرهــا. ومــن ضمن ما كانت 
التــي  إليــه الحكومــة ضبــط الرســوم املاليــة  تســعى 

 مدرسة خاصة كما ترغب.
ّ

تحددها كل
هــذا األمــر أثــار حفيظــة املــدارس الخاصــة، فأعلنــت 
نقابتها اإلضراب الشامل واالحتجاجات في اإلقليم 
 
ّ
وتضــررت بســببه عمليــة التعليــم فــي اإلقليــم، لكــن
الحكومــة لــم تلــِق لهــا بــااًل، بــل اهتمــت أكثــر بنظــام 

املــدارس الحكوميــة. وأخــرج القياديــون فــي الحركــة 
املــدارس  مــن  أبناءهــم  املحليــة  الحكومــة  ووزراء 
الحكوميــة،  املــدارس  إلــى  وأدخلوهــم  الخاصــة 
تشــجيعا لبقيــة املواطنــني، مطالبــني أثريــاء البــالد 
بالتوجــه إلــى املــدارس الحكوميــة بــداًل مــن املــدارس 

الخاصة.
وكان مــن ضمــن الخطــوات التــي اتبعتهــا الحكومــة 
اإلجــازات  تلقــي رســوم  مــن  الخاصــة  املــدارس  منــع 
الســنوية، وتحديــدًا اإلجــازة الصيفيــة وهــي ثالثــة 
إلــى  القضيــة  املــدارس  رفعــت  جهتهــا،  مــن  أشــهر. 
املــدارس  نقابــة  بــني  كبيــر  جــدال  وبعــد  املحكمــة، 
الخاصــة والحكومــة املحليــة كان الحكــم فــي صالــح 
 النقابــة رفعــت القضيــة إلــى 

ّ
الحكومــة املحليــة، لكــن

املحكمة العليا إلعادة النظر فيها.
وبــني  املحليــة  الحكومــة  بــني  مســتمرًا  الجــدال  كان 
املدارس الخاصة وبرزت قضية الرسوم في املحكمة، 
عندمــا تولــى حــزب حركــة اإلنصاف أيضــا الحكومة 
فــي  العامــة  االنتخابــات  فــي  النجــاح  بعــد  املركزيــة 
فــي يوليــو/ تمــوز املاضــي. وهكــذا   ،

ّ
باكســتان ككل

أعلنــت الحكومــة املركزيــة عن إجــراء اإلصالحات في 
قطــاع التعليــم علــى مســتوى البــالد، وتحديــدًا فــي 
مــا يتعلــق بالرســوم املدرســية. ومــرة أخــرى، القــت 
العليــا،  املحكمــة  وكانــت  كبيــرًا  اهتمامــا  القضيــة 
نســمة،  مليــون   48( الســند  إقليــم  محكمــة  وكذلــك 

جنوب شرقي باكستان( تنظران فيها.

أصــدرت محكمــة إقليــم الســند، في ديســمبر/ كانون 
املدرســية  الرســوم  بضبــط  قــرارًا  املاضــي،  األول 
وفــق القانــون الحكومــي الــذي أصــدر فــي ســبتمبر/ 
أيلــول عــام 2017، ومنعــت املحكمــة جميــع املــدارس 
الخاصــة مــن فــرض أّي نــوع مــن الزيــادة في الرســوم 
املدرســية، كمــا قــررت فســخ إعــالن املــدارس الخاصــة 
زيــادة خمســة فــي املائة من الرســوم منــذ بداية العام 
 أّي انتهــاك لــه 

ّ
الجــاري. وجــاء فــي قــرار املحكمــة أن

ف عواقب شــديدة، كما منعت بشــدة أن تأخذ 
ّ
ســيخل

املدارس الخاصة رســوم اإلجازات الســنوية، تحديدًا 
إجازة الصيف.

فــي املقابــل، لــم يرضــخ أصحــاب املــدارس الخاصــة، 
وبعــد فشــل إضراباتهــم واحتجاجاتهــم، لجــأوا مــن 
خالل نقاباتهم الخاصة إلى املحاكم العليا متحدين 
جميع قرارات املحكمة اإلقليمية. وما ُيخشى منه أن 
تلجــأ املــدارس إلــى ممارســة الضغــط علــى املعلمــني 
واملوظفــني فــي مــا يتعلــق برواتبهــم الشــهرية. ومــن 
ها لن تدفع لهم رواتبهم في إجازة الصيف، 

ّ
املؤكد أن

بحجة أن التالميذ ال يدفعون.
فــي هــذا الصــدد، يقــول ولــي زار، املعلــم فــي إحــدى 
خيبربختونخــوا،  عاصمــة  فــي  الخاصــة،  املــدارس 
 من ســيتلقى 

ّ
»العربــي الجديد« إن مدينــة بيشــاور، لـ

 أصحاب املدارس تجار، 
ّ
الضرر األكبر هو املعلم، ألن

هــم يجمعــون 
ّ
ال يهّمهــم غيــر جمــع املــال، وال شــك أن

 
ّ
لكــن الدراســي.  العــام  طــوال  الطــرق  بمختلــف  املــال 

يعملــون  الذيــن  للمعلمــني  هــي  الرئيســية  املشــكلة 
أكبــر  كارثــة  ســتكون  واآلن  زهيــدة،  رواتــب  مقابــل 
عليهــم وهــي الحرمــان مــن رواتب اإلجازة املدرســية. 
يطلب ولي زار من الحكومة ومن املحكمة أن تصدرا 
 مدرســة تمتنــع عــن دفــع رواتــب 

ّ
قــرارًا بمعاقبــة كل

املعلمني في اإلجازة.
بدوره، يقول ذكي الله، وهو من وجهاء منطقة أبدره، 
 »علــى الحكومة 

ّ
»العربــي الجديــد« إن فــي بيشــاور، لـ

أن تتدخل في مثل هذه القضايا، فأصحاب املدارس 
مــن  األمــوال  يخرجــون  كالجزاريــن  كانــوا  الخاصــة 

جيوب اآلباء بشتى السبل«.

مجتمع
هــا أنقــذت 472 شــخصا أثناء محاولتهــم عبور البحر 

ّ
قالــت خدمــة اإلنقــاذ البحــري اإلســبانية إن

األبيــض املتوســط إلــى أوروبــا يومــي األربعاء والخميس. وأعلنت الخدمة إنقاذ 17 شــخصا من 
بينهــم امــرأة واحــدة صبــاح أمــس الخميــس كانــوا يســتقلون قاربــا مطاطيا، كما قالــت املتحدثة 
ــه جــرى إنقــاذ 455 مهاجــرًا، األربعــاء، 124 منهــم فــي مضيــق جبــل طــارق، و331 فــي 

ّ
باســمها، إن

 اثنني منهم كانا يعانيان من انخفاض حاد في درجة الحرارة ما دفع 
ّ
أقصى الشرق. وذكرت أن

)أسوشييتد برس( إلى إخالئهما بواسطة مروحية. 

تظاهر آالف التالميذ الثانويني في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، للمطالبة بسياسة محلية 
أكثــر طموحــا فــي مجــال حمايــة البيئــة ومحاربــة آثــار التغيــر املناخي. ورفــع املشــاركون اآلتون من 
مختلف أنحاء البالد، الفتات وشعارات تطالب الطبقة السياسية البلجيكية بالتحرك بشكل أكثر 
جدية لحماية املناخ، والتوقف عن عمليات الشد والجذب السياسي التي تضر بهذا امللف. وطالب 
»إعــالن مخطط واضح  منظمــو التظاهــرة التــي حملــت عنــوان »شــباب من أجل املنــاخ«، الحكومة، بـ
)آكي( وملزم يساهم في منع ارتفاع درجة حرارة األرض«. 

تظاهرة مدرسية لحماية البيئة في بروكسلإسبانيا تنقذ 472 مهاجرًا من البحر خالل يومين

تخفيض  باكستان  في  العليا  المحكمة  قــررت 
 5000 شهريًا  تتلقى  التي  الخاصة  المدارس  رسوم 
 20 بنسبة  أكثر،  أو  أميركيًا(  دوالرًا   37 )نحو  روبية 
يخضع  لم  المدارس  من  عددًا  لكّن  المائة.  في 
 116 تراخيص  السلطات  فألغت  المحكمة،  لقرار 
كما  وحده،  السند  إقليم  في  اآلن،  حتى  مدرسة 

أغلقت عددًا منها في أقاليم أخرى.

إقفال مدارس

التــي  الترابيــة  الشــديدة والعاصفــة  الريــاح  تســببت 
ضربت مصر خال اليومن األخيرين، في مصرع 
9 أشــخاص، مــن بينهــم 5 فــي حــوادث ســير، و4 
وكشــفت  إنــارة.  وأعمــدة  أشــجار  ســقوط  نتيجــة 
وزارة الصحــة املصريــة أّن حصــاد موجــة الطقــس 
جميــع  ضربــت  التــي  الترابيــة  والعاصفــة  الســيئ 
املستشــفيات  اســتقبال  إلــى  أدى  البــاد  أنحــاء 

أكثــر مــن 280 حالــة، أغلبهــم مــن مرضــى الصــدر 
والربــو. كذلــك، أعلنــت هيئــة موانــئ البحــر األحمــر 
أمــس الخميــس، اســتمرار إغــاق مينــاءي الســويس 
والزيتيات بمحافظة الســويس، نظرًا لســوء األحوال 
الجويــة وشــدة الريــاح وارتفــاع األمــواج، كما اســتمر 
إغــاق مينــاءي اإلســكندرية والدخيلــة علــى البحــر 
املتوســط لليوم الرابع على التوالي. وتســببت سرعة 

الريــاح وانخفــاض درجــة الحــرارة فــي نفــوق اآلالف 
مــن الدواجــن فــي مــزارع محافظــات الوجــه البحري، 
نتيجــة عــدم اســتعداد أصحــاب املزارع لتلــك املوجة، 
وأكــد ســيد جمــال الديــن، أنــه رغــم قيامهــم باتبــاع 
إرشادات األطباء البيطرين بتحصن الدواجن ضد 
جدي بســبب 

ُ
األمــراض، إال أن هــذه التحصينــات ال ت

شدة الصقيع. وتعد محافظة اإلسكندرية، من أشد 

فــي  الطقــس  إذ تســبب  تأثــرًا  املحافظــات املصريــة 
مشــاكل كبيــرة فــي البنية التحتيــة، من بينها تحّول 
عدد من الشوارع الرئيسية إلى برك من املياه نتيجة 
طفــح ميــاه الصــرف الصحــي بهــا، وتســبب ذلك في 
عــدم قــدرة بعض األهالي على الخروج من منازلهم، 
مــا دفعهــم إلــى مطالبــة مســؤولي املحافظــة بشــفط 

املياه وإصاح الطرقات وشــبكة الصرف الصحي.
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)العربي الجديد(



كثيرًا ما يعتقل مصريون أبرياء في مصر نتيجة تشابه 
أسمائهم مع أسماء مجرمين. وحتى اليوم، لم تتّخذ 

الجهات المعنية اإلجراءات الالزمة لمنع تكرار األمر

سوء معاملة في مركز ترحيل دنماركي

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

يومّية  مشكلة  األســـمـــاء«  »تــشــابــه 
وقـــد  ــرّيــــن،  املــــصــ آالف  ُيـــواجـــهـــهـــا 
تــؤدي إلــى سجن بــريء فــي قضية 
لم يرتكبها، ألن اسمه مشابه السم ُمرتكب 
 تــوســيــع دائــــرة االشــتــبــاه 

ّ
ــل الـــجـــرم. وفـــي ظـ

كثرت  الطوارئ،  قانون  وتطبيق  السياسي 
كــمــائــن الــشــرطــة. وبــمــجــّرد تــطــابــق بطاقة 
الشخصية(  تحقيق  )بطاقة  القومي  الرقم 
ــــوزة الــضــبــاط،  مـــع املــعــلــومــات الـــتـــي فـــي حـ
يعتقل الشخص فورًا، وإن نفى أي معرفة له 

بالقضية التي اعتقل على أساسها. 
مــشــكــلــة األســــمــــاء انــعــكــســت عــلــى بــطــاقــات 
ــاء  ــمـ ــد ُحــــذفــــت عــــشــــرات األسـ ــ الـــتـــمـــويـــن، وقـ
ــون 

ّ
 أصــحــابــهــا مــتــوف

ّ
نــهــائــيــا، بــاعــتــبــار أن

أمامهم  املــواطــنــون  مــســافــرون. وال يجد  أم 
غـــيـــر الــــتــــوّجــــه إلـــــى املــــؤســــســــات الــرســمــّيــة 
هم أحياء، أو تأكيد مكان إقامتهم 

ّ
إلثبات أن

واســتــقــرارهــم فـــي الـــبـــاد مـــن خـــال إظــهــار 
جوازات سفرهم. 

قة 
ّ
وينتقد حقوقّيون بطء اإلجــراءات املتعل

بــإثــبــات هــويــة األشــخــاص فــي حـــال تشابه 
ــد يــبــقــى  األســـــمـــــاء، خـــصـــوصـــا أن بـــريـــئـــا قــ
فـــي الــســجــن فـــتـــرة طــويــلــة بــســبــب جــريــمــة 
ــد الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي  ــ ــؤّك لـــم يــرتــكــبــهــا. ويــ
 الكتاب الــدوري الذي 

ّ
فتحي عبد العزيز أن

أصـــدرتـــه وزارة الــداخــلــيــة فـــي هــــذا الــشــأن 
الشخص بطلب  يتقدم  أن  كـــاٍف، وهــو  غير 
م لرئيس مباحث قسم الشرطة، وُيعلمه 

ّ
تظل

بــوجــود تــشــابــه فــي األســـمـــاء، مــشــددًا على 
»الغنيمة« واعتقال  هــو  الــضــّبــاط  أن هــدف 
ــه تــــقــــّدم بــطــلــبــات إلـــى  ــ ــ

ّ
ـــهـــم. ويــــوضــــح أن

ّ
مـــت

املدنية،  الــنــواب ومصلحة األحـــوال  مجلس 
لضرورة إضافة اسم األم على بطاقة الرقم 
 عن املهنة والعنوان ملواجهة 

ً
القومي، فضا

هــــذه األزمـــــة الــتــي تــنــتــشــر فـــي كــافــة أنــحــاء 
مــصــر. إال أن األجـــهـــزة املــســؤولــة لـــم تــأخــذ 
باالقتراح، على الرغم من عدم إيجادها أية 

حلول ألزمة تشابه األسماء.
ــرى الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي إمـــام  مـــن جــهــتــه، يــ
لــســاعــات طويلة  أبــريــاء  تــوقــيــف  أن  محمد 
ــام بــســبــب تــشــابــه أســمــائــهــم مع  ــا أيـــ ــمـ وربـ
آخرين أصبح أمرًا مقلقا. يقول: »ربما يكون 
هؤالء في مهّمة عمل رسمية أو رحلة عاج 
مـــن الــقــريــة إلــــى املـــديـــنـــة، أو ربــمــا ســافــروا 
إلــى الــخــارج بــهــدف الــعــمــل«، مطالبا وزارة 
الــداخــلــيــة إيــجــاد حــلــول لــتــلــك األزمــــة التي 
تــزداد يوما بعد يوم، خصوصا بعد زيادة 
عدد السكان وكثرة حــاالت تشابه األسماء 
ــدن. يــضــيــف: »رّبـــمـــا يــتــحــّدر  ــ فــي الــقــرى واملـ
الحقيقي  هم 

ّ
املت فيما  الصعيد،  من  املعتقل 

ــــدى مـــحـــافـــظـــات الــــوجــــه الـــبـــحـــري«،  مــــن إحــ

يــدخــن، وبــالــتــالــي ال يــعــرف شــيــئــا عــن تلك 
الــتــهــمــة. الــضــبــاط رفـــضـــوا االســتــمــاع إلــيــه 
إلى  نقل  بعدها  الــصــبــاح.  واعــتــقــلــوه حتى 
ق 

ّ
قسم شرطة الــوراق في الجيزة، الــذي حق

معه ملدة ثاثة أيام، ثم أمرت النيابة العامة 
بــحــبــســه، وبــقــي فــي الــســجــن مـــدة 45 يــومــا. 
بـــعـــدهـــا، أفـــــرج عــنــه كـــونـــه لــيــس الــشــخــص 
املطلوب. واكتفى املعنيون بالقول: »آسفن 

على حجزك«.
وكان عضو مجلس النواب حسن غيتة قد 
األسماء  تشابه  مشكلة   

ّ
لحل باقتراح  تقّدم 

وتــوقــيــف أبــريــاء فــي الــكــمــائــن، نتيجة عدم 
ــبـــحـــث بــــالــــرقــــم الــــقــــومــــي داخـــــــل بـــيـــانـــات  الـ
ــرورة االنــتــهــاء مــن مشروع  املــواطــنــن، وضــ
الــبــطــاقــة الــذكــيــة. يضيف أن هــنــاك مــواقــف 
كثيرة يتعرض لها مواطنون بسبب تشابه 
أســمــائــهــم، وقــــد يــســجــن مـــواطـــن بــــريء في 
لم يرتكبها بسبب تشابه اسمه مع  قضية 
اسم مرتكب الجرم. ويقول: »مشكلة تشابه 
األســـمـــاء تــحــدث نتيجة عـــدم الــتــدقــيــق في 
الـــرقـــم الــقــومــي، خــصــوصــا عــلــى الــطــرقــات. 
وعند االشتباه بأحد األشخاص، يبحث عن 
األحــيــان، يكون  الثاثي. وفــي معظم  اسمه 

هناك تشابه أسماء«.

البلدية تلقت خالل 
عام 2018 خمسين شكوى 
حول سوء أوضاع األطفال 

ومعاملتهم

مسألة تشابه األسماء 
تتكّرر في محافظات 
الصعيد والقرى على 

وجه خاص

مشيرًا إلى أن مسألة تشابه األسماء تتكرر 
والــقــرى على وجه  الصعيد  فــي محافظات 
خــاص. ويــؤّكــد على ضــرورة وجــود بصمة 
إلــكــتــرونــيــة فـــي الـــبـــطـــاقـــة، وتــــزويــــد وزارة 
الداخلية بأجهزة متطّورة ملطابقة البصمة، 
ــراءات جــزائــيــة فــي حـــال تــزويــر  ــ واتــخــاذ إجـ

بطاقة الرقم القومي.
ويـــــرى املـــحـــامـــي مــحــمــد فـــخـــري أن قــاعــدة 
إعادة  ب 

ّ
الداخلية تتطل البيانات في وزارة 

هيكلة وتغييرًا، بدءًا من التسجيل الجنائي، 
مــــرورًا بــتــشــابــه األســـمـــاء وانــتــهــاًء بــأحــكــام 
اإلدانــة والــبــراءة. واألخطر أن النظام يتيح 
لإلدارة الجنائية، وتحديدًا ضباط املباحث، 
سبق  مــن  أو  الخطيرين  العناصر  تسجيل 
يرتكبوا جرائم  لم  آلّيا، حتى ولو  اتهامهم 
الــعــرف القانوني أو العرف  جــديــدة، مــع أن 
الــــدولــــي يــنــص عــلــى مــحــو هــــذه الــســوابــق 
 

ّ
إال ذلــك.  الوقت وغير  بمجرد سقوطها مع 

 ضــبــاط املــبــاحــث ال يــغــفــرون الــســوابــق، 
ّ
أن

مــطــالــبــا بمحاكمة مــن أخــطــأ بــتــوقــيــع ظلم 
عــلــى مـــواطـــن شـــريـــف، حــتــى يـــكـــون هـــؤالء 

الضباط عبرة ملن ال يعتبر.
وقصص املظلومن الذين سجنوا أو مثلوا 
أمام القضاء في جرائم لم يرتكبوها بسبب 
تــشــابــه أســمــائــهــم مـــع مــتــهــمــن حــقــيــقــّيــن 
ــهــــات الــتــنــفــيــذيــة  ــا يـــضـــع الــــجــ ــ كــــثــــيــــرة،  مـ
والــقــضــائــيــة فــي قــفــص االتـــهـــام. فالنتيجة 
تكون وضع الكثير من األبرياء في السجن، 
وقد يحرمون من أعمالهم حتى يتسنى لهم 
إثبات الحقيقة. وما زال بعض األبرياء في 
السجن، ما يؤّكد مقولة: »يا ما في السجن 

مظاليم«. 
في السياق، يوضح أحمد خالد/ من منطقة 
الشرابية في القاهرة، معاناته شبه اليومية 
في التنقل بن أحياء القاهرة بسبب ظروف 
عمله. أحمد الذي يحمل اسما مشابها السم 
أحد املطلوبن لدى النظام املصري يعاني 
بسبب كثرة توقيفه على الحواجز األمنية، 
حتى إنه احتجز أكثر من ثاث مرات أليام 
عــــدة قــبــل الـــتـــأكـــد مـــن أنــــه لــيــس الــشــخــص 

املطلوب.
وهــنــاك مــئــات الـــحـــاالت املــشــابــهــة والكثير 
مـــن الـــشـــبـــاب املــعــتــقــلــن، وذنـــبـــهـــم الــوحــيــد 
أم  أســمــاء مشابهة ملتهمن.  ــهــم يحملون 

ّ
أن

إبــراهــيــم، وهــي مــن منطقة صفط الــلــن في 
الــجــيــزة، اضــطــرت إلـــى دفـــع ابــنــهــا الوحيد 
للسفر إلى الخارج، خصوصا بعد اعتقاله 
ملدة تجاوزت األربعة أشهر بسبب »تشابه 

أسماء«. 
أحـــمـــد عـــبـــد الــــقــــادر الــــــذي يـــتـــولـــى وظــيــفــة 
ــاري  ــقـ ــعـ ــر الـ ــهـ ــــي مـــصـــلـــحـــة الـــشـ مــــرمــــوقــــة فـ
والتوثيق، والــذي اقترب عمره من الستن، 
ويقيم في محافظة األقصر في إقليم جنوب 

لزيارة طبيبه  القاهرة  إلى  الصعيد، توجه 
مــفــتــوح، فاعتقل  قــلــب  إجـــرائـــه عملية  بــعــد 
من داخل مقر إقامته في أحد فنادق وسط 
)التخلص  عــفــش  »تــبــديــد  بتهمة  الــقــاهــرة، 
ــقــتــه«، وزّج فــي الــســجــن في 

ّ
مــن أثــــاث( ملــطــل

قسم األزبــكــيــة فــي الــقــاهــرة ملــدة أربــعــة أيــام 
وســـط املــجــرمــن، مــن دون مــراعــاة لظروفه 
الصحية ووضــعــه االجــتــمــاعــي. وفـــي وقــت 
الحق، أفرج عنه، وقد أصيب بمرض جلدي. 
شخص آخــر يدعى فــادي سعيد فــي العقد 
الثالث من العمر، وهو سائق »تــوك توك«، 
املــخــدرات والهرب من  اعتقل بتهمة تجارة 
تنفيذ الحكم الصادر في حقه. إال أنه طلب 
مــن الــضــبــاط إجـــراء فــحــوصــات دم كــونــه ال 
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في أحد مراكز الترحيل، حتى 
أنه لم تتخذ أي خطوات في 

هذا اإلطار حتى اآلن

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أدخلتها حكومة يمن  التي  املــشــّددة  الــقــرارات  أّدت 
الوسط، بدعم من الحزب القومي املتشّدد، »الشعب 
الدنماركي«، منذ عام  2015، في ما يتعلق بالهجرة 
والــلــجــوء، إلــى تــزايــد أعـــداد قاطني مــراكــز الترحيل 
بعد رفض طلبات لجوئهم. بن هــؤالء أطفال تقول 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة ومــعــنــيــة بــشــؤون األطـــفـــال، مثل 
»إنقاذ األطفال«، و»أوضاع األطفال«، إنهم »يعيشون 
ظروفا سيئة تستدعي التدخل العاجل«، كما هو الحال 
في مركز »شايلمارك« )شمال العاصمة الدنماركية 
ــام. ــ كــوبــنــهــاغــن(، املــغــلــق واملــثــيــر لــلــجــدال هــــذه األيـ

ــام 2017، كــشــف فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة عن  ومــنــذ عـ
ظروف سّيئة يعانيها األطفال. واضطّر أمن الرقابة 
في البرملان »األمبوسمان« يورغن ستن سورنسن، 
وسائل  تسّربه  مما  للتأّكد  متكّررة  زيـــارات  إلجـــراء 
اإلعـــــــام، خــصــوصــا الـــعـــائـــات الـــتـــي لــديــهــا أطــفــال 
صــغــار. ويــشــّبــه حــقــوقــّيــون وســيــاســيــون يــســاريــون 

»املعتقل«.  ومقيمون فيه مركز شايلمارك بـ
وأثــار فيديو من داخل مركز الترحيل عن منع طفل 
في الخامسة من العمر من الحصول على بطاطس 
ــتـــواصـــل  ــلـــى وســــائــــل الـ ــرًا عـ ــيـ ــبـ وخــــضــــار غـــضـــبـــا كـ
االجــتــمــاعــي ومـــواقـــع الــصــحــف الــدنــمــاركــيــة. وبــعــد 
مـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــديـــو، أّســـــس دنـــمـــاركـــيـــون مــجــمــوعــة 
ــالـــبـــن الـــســـيـــاســـيـــن  »أصــــــدقــــــاء شــــايــــلــــمــــارك«، مـــطـ
املــركــز أو إغاقه.  بالتدخل لتحسن أوضـــاع أطــفــال 
الحادثة »تهديد  أثــار غضب متابعي مجريات  وما 
يتوقف عن طلب  لم  إذا  الشرطة  املوظفة باستدعاء 
الطعام. وبالفعل، بعد انسحاب األب والطفل، حضر 
شرطيان وحــارس من مصلحة السجون إلى املكان 
بتهمة أن والد الطفل ألقى الطعام على األرض«، كما 

ينقل موقع »أصدقاء شايلمارك«.
ويـــشـــّبـــه الــبــعــض املــعــســكــر بـــأنـــه »مــعــســكــر اعــتــقــال 
نــازي«، األمــر الــذي يرفضه أصدقاء املركز. ويطالب 
يقع  التي  بلدية هورسهولم،  من موظفي  مشرعون 
املــعــســكــر فــي نــطــاقــهــا، بـــضـــرورة »نــقــل األطـــفـــال إلــى 

خارجه، ريثما يتم البت بمصير العائات«.
فـــي املــقــابــل، قـــال مـــؤّيـــدو اإلجـــــــراءات املـــشـــددة الــتــي 
تــنــتــهــجــهــا حـــكـــومـــة كـــوبـــنـــهـــاغـــن، إن »الـــبـــطـــاطـــس 
والبروكلي ليست لألطفال تحت سن ثاث سنوات«. 
ــر، الـــذي أغــضــبــه تــصــّرف الــعــامــلــن في  الــطــرف اآلخــ
ــرى حــصــلــت مع  املــطــبــخ، انــتــقــدوا أيــضــا حـــادثـــة أخــ
ــرأة كــانــت تــحــمــل رضــيــعــا طــلــبــت الــحــصــول على  ــ امـ
الطعام نفسه إلطعامه للطفل اآلخر البالغ من العمر 

الــدنــمــاركــيــة، ما  5 ســنــوات، والـــذي رفضته املوظفة 
يشير إلى »تصرفات مقصودة للضغط على األهل 
يقبلون  الــصــغــار، »علهم  إســـاءة معاملة  مــن خــال 

إجراءات الترحيل«، وفقا ألصدقاء املركز.
وتحّولت أوضاع أطفال معسكر الترحيل الدنماركي 
إلـــــى ســــجــــال بــــن مــخــتــلــف األحـــــــــزاب الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
ــة. وفـــي حن  واملــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة ومـــراقـــب الـــدولـ
مورتن  املــحــافــظ،  هورسهولم  مدينة  عــمــدة  يطالب 
سلوتفيد، إغـــاق املــركــز، بـــدا مــوقــف يــســار الــوســط 
مستهجنا مــن قــوى يــســاريــة، تطالب مــقــرر شــؤون 
الــهــجــرة والـــدمـــج فـــي »االجـــتـــمـــاعـــي الــديــمــقــراطــي« 
لألطفال  إجباري  »نقل  بضرورة  تيسفايا  ماتياس 
الذين يلقون معاملة وتربية سيئة«. ووجه سهامه 
على األهل بداًل من »النظر إلى عمق املأزق من كافة 
اتــجــاهــاتــه«، بــحــســب الــعــمــدة املــحــافــظ الــــذي انتقد 

دعوات إخراج األطفال وتوزيعهم على أسر أخرى.
ويوم اإلثنن املاضي، اعتبر »األومبوسمان« أن »نزع 
املــرفــوضــة طلبات لجوئها ال يستند  األســـر  أطــفــال 
ــيـــة«. وعــلــى الــرغــم من  إال عــلــى أســـس قــانــونــيــة واهـ

انتقاده بعض األوضــاع إثر زيــارة مفاجئة للمركز، 
يوم الجمعة املاضي، أشار إلى أنه »ال يمكن تطبيق 
قــانــون الــخــدمــة االجتماعية )لــفــرض نــزع األطــفــال( 
بشكل مباشر على أطفال طالبي اللجوء املرفوضن«، 
مـــؤكـــدًا أنــــه »مــــا مـــن تـــعـــارض بـــن وضــــع املــعــســكــر 
والتعهدات واملعايير الدولية التي يلتزم بها البلد«.

انتقادات  الدنماركي  اليسار  لدى  كانت  املقابل،  في 
ــرب الــعــضــو  ــ ــ ــز. وأعـ ــركــ ــة ومـــطـــالـــبـــة بــــإغــــاق املــ ــ الذعــ
القيادي في حزب الشعب االشتراكي اليساري نيلز 
كرستيان باركهولت، عن رفضه ملا وصفه بسياسة 
املركز ال يؤمن  الهجرة الصارمة، خصوصا أن هذا 
الـــرفـــاه والـــرعـــايـــة الــجــيــدة لــألطــفــال. أكــثــر مـــن ذلـــك، 
ــل، ما  يــقــتــرح بــعــض الــســاســة نـــزع األطـــفـــال مــن األهــ

يستدعي »شجبا أخاقيا«. 
تجدر اإلشارة إلى أن البلدية التي يقع فيها معسكر 
ــام 2018 خمسن  تــلــقــت خــــال عــ املــغــلــق  الــتــرحــيــل 
ــاع األطــفــال ومعاملتهم«.  شــكــوى حـــول ســـوء أوضــ
على الــرغــم مــن ذلـــك، لــم ينقل غير طفل واحـــد منه. 
أطفال  ألزمــة  حــل  بإيجاد  املشرعن  ويطالب بعض 
مؤقت،  إلــى سكن  الــعــائــات  لنقل  الترحيل  معسكر 

ووضع سوار إلكتروني ملراقبة األهل.
الدنماركية  للحكومة  املــتــشــددة  الــســيــاســات  وأدت 
ي سياسة عزل من تسميهم »مرفوضن 

ّ
أخيرًا إلى تبن

وجــنــائــيــن« فــي جــزيــرة مــعــزولــة، خــصــوصــا هــؤالء 
الذين يرفضون التعاون مع السلطات للترحيل إلى 
بــلــدان املنشأ. ويـــدار املــركــز مــن مصلحة   اإلشـــراف 
عــلــى الــجــنــائــيــن والــســجــون، ويــضــم أكــثــر مــن 400 
شخص، ينتظرون ألشهر طويلة إجراءات ترحيلهم 

إلى دولهم األصلية.

تشابه أسماءتحقيق
أبرياء يعتقلون في مصر

حمالت ضد العنف المنزلي في الكـويت

25 في المائة من أفراد 
الشعب يعتقدون أّن 

قضية العنف ضد المرأة 
هي قضية أساسية

الكويت ـ خالد الخالدي

ــفـــرق  تــــحــــاول مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــــدنــــي والـ
الــتــطــوعــيــة الــنــســائــيــة تــوعــيــة الــجــمــاهــيــر عن 
الــعــنــف ضـــد الــنــســاء فـــي الـــكـــويـــت، عــبــر عقد 
نــــدوات وإطــــاق حــمــات إعــامــيــة، ومــحــاولــة 
ــة لــتــمــريــر  ــ ــواب مــجــلــس األمــ ــ الـــضـــغـــط عـــلـــى نــ
األزواج  النساء من  في 

ّ
قانون حــازم ضد معن

أو اآلباء أو األشقاء.
بلغ معدل حاالت العنف املسجلة ضد النساء 
في الكويت 368 سنويا بحسب دراسة أعدها 
املجلس األعلى لشؤون األســرة، وهو مجلس 
شكلته الحكومة. وأحــال مجلس األســرة هذه 
الـــدراســـة إلـــى الــبــرملــان الــكــويــتــي للنظر فيها 

واتخاذ ما يلزم بشأنها.
حقوق  مجال  فــي  والناشطة  الصحافية   

ّ
لكن

»العربي الجديد«:  املرأة، حنان الزايد، تقول لـ
»هذا املعدل يخص فقط اللواتي اشتكن إلى 
الــســلــطــات، فــهــنــاك كثير مــن الــنــســاء الــلــواتــي 
أو يتحرجن  أزواجــهــن  الشكوى ضد  يخشن 
مــن ذلــك بسبب الــعــادات والتقاليد واألعـــراف 
 املعدل أكبر بكثير إذا ما 

ّ
املجتمعية. أعتقد أن

احتسبنا الحاالت املسكوت عنها«.
من الحمات املخصصة لتوعية املجتمع حول 
خطر العنف ضد املــرأة، حملة »إيثار« تهدف 
الــحــمــلــة بــحــســب الــنــاشــطــة املـــســـؤولـــة عــنــهــا، 
املــرأة املعنفة جسديا  نور املخلد، إلى حماية 
االعتداء  ومنع  القانون،  مظلة  تحت  ونفسيا 
باإلضافة  أوليائها،  من جانب  عليها مجددًا 
إلى توفير ماذ آمن لها في حال خروجها من 

فت فيه.
ّ
البيت الذي عن

أخــرى شبيهة،  »إيــثــار« بحملة  ترتبط حملة 
هي حملة »إلغاء املادة 153« من قانون الجزاء 
الــكــويــتــي، الـــتـــي تــســمــح بــقــتــل الــنــســاء تحت 
مسمى »الــدفــاع عــن الــشــرف« إذ تنص املــادة 
 من فاجأ زوجته في حالة تلّبس 

ّ
 »كل

ّ
على أن

بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته متلّبسة 
بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال، أو قتل 
قتلهما معا،  أو  يــواقــعــهــا،  أو  بــهــا  يــزنــي  مــن 
يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثاث سنوات، 
)عملة  روبية  آالف  وبغرامة ال تتجاوز ثاثة 
بإحدى  أو  االســتــقــال(  قبل  القديمة  الــكــويــت 
هــاتــن الــعــقــوبــتــن«. فـــي هـــذا اإلطـــــار، تعتبر 
الناشطة الكويتية في حقوق املرأة الدكتورة، 
 هذه املادة شجعت الرجل 

ّ
العنود الشارخ، أن

املــرأة من  العنف ضد  الكويتي على ممارسة 
دون حــســيــب أو رقـــيـــب، فــيــمــا إلـــغـــاؤهـــا بــات 

مطلبا ضروريا من نواب البرملان.
نظمت ناشطات كويتيات حملة »مو عادي« 
لــرفــض الــعــنــف ضـــد املـــــرأة، إذ ارتـــديـــن الــلــون 
أمام  واالحتجاج  لاعتراض  كرمز  البرتقالي 
أبــراج الكويت، أبــرز معالم الباد، كما نظمن 
عددًا من املحاضرات والفعاليات في الكليات 
والجامعات لتوعية املرأة ضد العنف املنزلي. 

ــقـــول الـــنـــاشـــطـــة الـــكـــويـــتـــيـــة، شــيــخــة الــعــلــي،  تـ
الــجــديــد«: »أهمية هــذه الحمات  »الــعــربــي  »لـــ
تكمن في توعية الشعب حول خطورة العنف 
 اإلحــصــائــيــات 

ّ
ــه ألن ــ ــرأة وتــغــيــيــر رأيـ ــ ضـــد املــ

في  اإللكتروني  اإلعــام  أستاذة  أجرتها  التي 
جامعة الكويت الدكتورة فاطمة السالم أثبتت 
 
ّ
 25 في املائة من أفراد الشعب يعتقدون أن

ّ
أن

قضية العنف ضد املرأة هي قضية أساسية«. 
تضيف: »توعية الشعب تدفع باتجاه الضغط 
على النواب في البرملان لتمرير قوانن تشجع 
وقف العنف ضد املرأة وتعاقب املعتدين، فا 
نريد من هذه الحمات الضغط على الحكومة 

 هــذا أمــر صعب ويحتاج إلى 
ّ
الــنــواب، ألن أو 

نا 
ّ
كــثــيــر مـــن الــجــهــد والــلــعــب الــســيــاســي، لكن

نريد أن نبث الوعي في الشعب، ليقوم الشعب 
بــدوره في الضغط على ممثليه كما يضغط 
عــلــيــهــم فـــي الــقــضــايــا الـــتـــي تــخــص الـــرواتـــب 
والــــــعــــــاوات والـــــقـــــروض واملــــمــــيــــزات املـــالـــيـــة 

املمنوحة للمواطنن«.
قد  والعمل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  كانت 
افتتحت، العام املاضي »مركز فنر النسائي« 
لــاســتــمــاع إلـــى الــنــســاء املــعــنــفــات فــي الــبــاد، 
إليها  تطمح  كانت  التي  التوسع  خطط   

ّ
لكن

النساء  الــــوزارة بافتتاح مركز خــاص إليـــواء 
ذويهن  مــن  وحمايتهن  وإسكانهن  املعنفات 
تــعــثــرت بــســبــب غــيــاب الــقــوانــن الــتــي تسهل 
إنشاء هذه املراكز وتمنح النساء حق السكن 
خــارج املنزل بعد طلب الــزوج أو األب رجوع 
ابنته إلى بيت الطاعة، وفق ما يقرره قانون 

األحوال الشخصية الكويتي.
تقول الناشطة في حملة »إيثار« نور املخلد: 
اللواتي  املعنفات  لحماية  قانونية  مظلة  »ال 
قررن الخروج من منزلهن، لذلك نضطر لدفع 
إيــجــاراتــهــن فــي الــخــارج وتــوفــيــر رواتـــب لهن 

بأنفسهن«.  أمــورهــن  تــولــي  مــن  يتمكن  حتى 
قـــدمـــت مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي مــجــمــوعــة 
العنف  إلــى تجريم  التي تهدف  الــقــوانــن  مــن 
ضد املرأة بشكل واضح وإلغاء املادة 153 من 
 
ّ
قانون الجزاء إلى لجنة املرأة في البرملان، لكن

هذه القوانن ظلت حبيسة األدراج في ظل عدم 
استجابة النواب وانشغالهم بقضايا أخرى. 
مشاري  القانوني  والخبير  املحامي  ويــقــول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ال قــوانــن  ـــ الـــشـــمـــري لـ
واضحة في ما يخص حماية املرأة من العنف 
إلى  القضية  ها تستطيع تحوير 

ّ
لكن املنزلي، 

اتــجــاهــات أخــــرى فــي حـــال طــلــبــت الــطــاق أو 
آثــاره بتقرير  تعرضت العتداء واضــح تظهر 
املـــرأة وفــق االتفاقيات  طبي. أمــا العنف ضــد 
ـــه غـــائـــب عـــن الـــقـــانـــون الــكــويــتــي 

ّ
الـــدولـــيـــة فـــإن

مــع األســــف«. يــســتــدرك الــشــمــري: »لــكــن هناك 
تــحــركــات حــكــومــيــة هـــذه األيــــام لــســن قــوانــن 
تحمي املــرأة من العنف في ظل تأسيس عدد 
مـــن الــهــيــئــات واملــجــالــس الــحــكــومــيــة، ومنها 
املــجــلــس األعــلــى لــألســرة الــــذي يــوفــر املــــوارد 
أسباب  لدراسة  واالختصاصين  والباحثن 

العنف داخل املنازل«.

زهير هواري

تبني أن الفتاة الثالثينية التي فجرت نفسها مؤخرًا في شارع بورقيبة، ما 
أدى إلى إصابة أكثر من عشرين شخصًا معظمهم من رجال الشرطة هي 
خريجة جامعية. درست الفتاة األدب االنكليزي، وأقنعت والديها بأنها ذاهبة 
إلى تونس العاصمة لتبحث عن عمل. هذا فقط ما ذكرته األنباء. لم تنشر 
تفاصيل تتعلق بحياتها العائلية وظروف بطالتها وأوضاعها الشخصية 
التي دفعتها إلى ارتكاب فعل تعرف أن تأثيراته تتعداها إلى بالدها الغارقة 

في الفوضى السياسية وصراعاتها. 
من باب الشيء بالشيء يذكر، نشير بعد هذه املقدمة إلى أن في تونس 600 
ألف تونسي عاطل عن العمل، الخريجون منهم 240 ألفًا أنجزوا دراساتهم 
في الكليات ومعاهد التعليم العالي، ما يعني أن قرابة 40 في املائة من عدد 
العاطلني من العمل هم من الجامعيني الذين يتخرج سنويًا منهم أكثر من 
60 ألفًا. وبحساب بسيط يتبني أن خريجي أربع سنوات بالكامل لم يعثروا 
على عمل. أما العاملون فالكثيرون منهم يعملون بوظائف دونية، أي أنهم 

يشتغلون في املقاهي ومحال تجارة األلبسة ومحال بيع التجزئة.
وتبعًا لتقرير وضعه البنك الدولي، ظهر أن السبب وراء البطالة املتفشية 
هو عدم مالءمة تأهيل الجامعات لخريجيها بما يتناسب مع فرص العمل 
املتاحة في السوق، وضعف القيمة املضافة لألنشطة االقتصادية في البالد 
هــذا جعل  كل  السياحة.  قطاع  وتراجع  الخارج  على  اقتصادها  وانغالق 
القطاع العام هو املصدر الوحيد للتوظيف. ومن املعروف أن القطاع العام 
مهما كانت درجة استعداده لتلبية الطلبات والضغوط التي تنهال عليه ليس 
باستطاعته توفير الوظائف ال للخريجني الجامعيني وال للمهنيني وال للعمال 
غير املؤهلني. أما شركات القطاع الخاص فهي تحصد ثمرة االضطراب 
السياسي في الداخل، وعلى شكل أخطر في اإلقليم . فقد خسر التونسيون 
 عن اآلثار السلبية األخرى 

ً
حوالي مليون وظيفة جّراء أحداث ليبيا، فضال

على بالدهم نتيجة تدفق الالجئني والضغط على الخدمات العامة والسكن 
وغيرها. وبالنظر إلى تكامل إقفال الحلقة التي تحيط بالوضع، ترتفع نسبة 
البطالة تباعًا عامًا بعد آخر. ففي العام 2010 كانت النسبة اإلجمالية هي 
13 في املائة أما في العام 2018 فقد وصلت إلى 15 في املائة والرقم مرشح 

لالرتفاع في العام 2019 إلى حدود 17في املائة على األقل. 
على أن التأثيرات السلبية تشمل االتحاد األوروبي الذي يعاني من حالة 
الشركاء  مــن  العديد  هناك  إذ  التونسي،  لالقتصاد  شريكًا  كونه  ركــود 
األوروبيني في مصانع األلبسة الجاهزة واألثاث والتصدير وما شابه. وقد 
قاد مثل هذا الوضع إلى تفاقم البطالة. أي أن أسبابًا خارجية على الضفة 
األخرى للمتوسط ساهمت برفع منسوب األزمة في البالد. وهو ما يطرح 
التعليم والسلطات السياسية، إذ املعروف أن ما  أسئلته على مؤسسات 
شهدته تونس من »ثورة الياسمني« كان في الجزء األساسي منه يعود إلى 

حال البطالة وليس فقط لتكلس املؤسسات السياسية. 
)باحث وأكاديمي(

في بالد البوعزيزي

شهادة حائط

تشير مصلحة األحوال المدنية في مصر، إلى أّن في البالد نحو ثمانية 
آالف اسم ثالثي متشابه، وأربعة آالف اسم رباعي متشابه. وعلى الرغم 
من إعالن وزير الداخلية محمود توفيق االنتهاء من مشروع البطاقة 
توقيعه  مثل  البطاقة  صاحب  معلومات  كــّل  لتتضمن  الذكية، 
ألصابع  العشرية  والبصمة  الوجه  وبصمة  اليدين  وبصمة  اإللكتروني 

اليدين كاملة، فهي لم تظهر للنور بعد.

بطاقة ذكية غائبة

اعتقاالت )أحمد اسماعيل/ األناضول(

)Getty( الجئون في الدنمارك
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ثار جدال في سنغافورة حول املتهم 
فـــي تـــدهـــور ســلــوك الــتــامــيــذ املــمــتــد 
إلـــى تــراجــع حــس املــســؤولــيــة لديهم. 
ــلـــى هـــذه  ــفــــق كـــثـــيـــرون عـ وبـــيـــنـــمـــا اتــ
التي يعاني منها املراهقون  املشاكل 
والـــشـــبـــاب الـــيـــوم، فــقــد اخــتــلــفــوا في 
توجيه االتهام إلى املدرسة أو األهل 

بحسب موقع »سترايتس تايمز«.
 من 

ّ
يــشــيــر تــقــريــر مـــن املـــوقـــع إلـــى أن

الــنــظــام   
ّ
أن نــــــدرك  أن  لــلــقــلــق  املـــثـــيـــر 

التعليمي قد أدى إلى ظهور تاميذ 
يــشــعــرون بــالــخــجــل عــنــدمــا يفشلون 
فـــي االخـــتـــبـــارات الــنــهــائــيــة الــخــاصــة 
فيختار  الجامعات،  إلــى  باالنضمام 
الــبــعــض منهم الـــذهـــاب إلـــى الــخــارج 
للهروب من وصمة عار الفشل. ومن 
 التلميذ قد يلجأ 

ّ
املقلق أن تكتشف أن

إلى تخريب املشروع املدرسي لتلميذ 
آخر، فقط من أجل التفوق عليه.

ــــى  ــر أولـ ــظـ ــة نـ ــهــ ــــع وجــ ــــوقـ ــعــــرض املـ يــ
 هـــــؤالء الــتــامــيــذ يــفــتــرض 

ّ
تـــقـــول إن

أن يكونوا قــادة الــغــد، ومــن املعروف 
الــســنــغــافــوري  التعليمي  الــنــظــام   

ّ
أن

ه 
ّ
لكن عــاملــيــا،  كــبــيــرة  بسمعة  يحظى 

بالنسبة إلى كثير من التاميذ يمثل 
كـــابـــوســـا خــصــوصــا لــجــهــة الــضــغــط 
ــاء  ــفـ ــطـ الــــــذي يـــتـــعـــرضـــون لـــــه، واالصـ
الذي يحكم عليهم إما بالنجاح مدى 
الحياة أو الفشل مدى الحياة. وهكذا 
ــــاره فــي  ــــسـ ــــن مـ ــــرف عـ ــــحـ ــام انـ ــظـ ــنـ ــالـ فـ

مــســاعــدة الــتــامــيــذ عــلــى االســتــمــتــاع 
ــا ال  بــرحــلــتــهــم الــتــعــلــيــمــيــة، وهـــــو مــ
يــبــشــر بــإنــتــاج مــبــتــكــريــن ومــبــدعــن، 
أو  أيــنــشــتــايــن  ألــبــرت  فكيف سننتج 
بيل غيتس أو مارك زوكربيرغ جددًا، 
عـــنـــدمـــا ال يــتــقــبــل الـــتـــامـــيـــذ أهــمــيــة 
لذلك،  الــدراســي؟  الفشل في مسارهم 
يــتــطــلــب األمــــــر تــــحــــواًل فــــي الــتــفــكــيــر 
وجعل  التعليم  ثقافة  ضبط  ــادة  إلعـ

.
ً
النظام التعليمي نافعا فعا

فـــي املــقــابــل، يــحــتــج أصـــحـــاب وجــهــة 
 النظام التعليمي 

ّ
نظر متعارضة، أن

ــؤواًل عـــــن إنـــتـــاج  ــ ــســ ــ لـــيـــس وحــــــــده مــ
يقول  السيئ.  السلوك  ذوي  الناشئة 
 األطــــفــــال يـــتـــأثـــرون بــشــدة 

ّ
ــــؤالء إن هـ

ــــن هــم  ــــذيـ ــغـــن الـ ــالـ ــبـ ــخــــاص الـ ــاألشــ بــ
عــلــى اتــصــال بــهــم قــبــل بـــدء حياتهم 
املــدرســيــة، فمن املــهــم أن يـــدرك اآلبــاء 
ــم فــي غـــرس الــقــيــم الــجــيــدة في  دورهــ
عــن  الـــكـــشـــف  ــــرى  جــ وإذا  أطـــفـــالـــهـــم. 
القيم السلبية في وقت مبكر بما فيه 
الكفاية، فهناك احتمال بتصحيحها، 
متأصلة  السلبية  القيم  وإاّل ستبقى 
ــــي األطـــــفـــــال وصـــــــــواًل إلــــــى مــرحــلــة  فـ
الــبــلــوغ. وعــنــدمــا يــتــم تــحــديــد أدوار 
أن  يمكن  بــوضــوح،  واملعلمن  اآلبـــاء 
يــتــكــامــلــوا مـــع بــعــضــهــم الــبــعــض في 
غرس القيم الجيدة لدى األطفال بداًل 

من تقاذف املسؤوليات.
)عصام سحمراني(

سلوك التالميذ 
بين البيت والمدرسة

)Getty /في المدرسة )كريس جاكسون

المعدل السنوي 368 حالة عنف ضد النساء )ياسر الزيات/فرانس برس(



قضايا

المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

نجت رئيسة الوزراء البريطانية، 
ــٍت  ــويــ تـــــيـــــريـــــزا مـــــــــــاي، مـــــــن تــــصــ
عــلــى مــــذكــــرٍة بــحــجــب الــثــقــة عن 
العمالية،  املعارضة  حكومتها، تقدمت بها 
ــمــــوم  ــعــ ــلــــس الــ ــي مــــجــ ــ ــ ــا فـ ــهــ ــتــ ــمــ ــــب هــــزيــ ــقـ ــ عـ
البريطاني )الغرفة السفلى من البرملان( في 
االتحاد  الخروج من  اتفاق  التصويت على 
األوروبــي، فقد صوتت غالبية ساحقة ضد 
الخطة التي توصلت إليها ماي مع االتحاد 
األوروبي، لضمان خروج سلس لبريطانيا 
منه؛ إذ صّوت 432 نائًبا ضد االتفاق مقابل 
202 صّوتوا لصالحه. وتمثلت املفاجأة في 
وقوف عدد كبير من نواب حزب املحافظني 
فانضم  الحكومة،  رئيسة  خطة  ضد  نفسه 
118 نــائــًبــا منهم إلـــى املــعــارضــة فــي رفــض 
االتــفــاق، وهــو ما يمثل أســوأ هزيمٍة ُتمنى 
ــة املالية  بــهــا حــكــومــة بــريــطــانــيــة مــنــذ األزمــ
الــعــاملــيــة عـــام 1929. واســتــغــل زعــيــم حــزب 
الفرصة  كوربن،  املــعــارض، جيرمي  العمال 
لــتــقــديــم مــذكــرة حــجــب الــثــقــة عــن الحكومة 
فــي مــحــاولــة إلســقــاطــهــا. وأصــبــح مستقبل 
االقتصادي  السياسي ووضعها  بريطانيا 
ــدم وضــــوح  ــ ــوء عـ ــ ــاؤٍل، فــــي ضـ ــ ــسـ ــ ــع تـ مـــوضـ
كــيــفــيــة الــــخــــروج مــــن االتــــحــــاد األوروبــــــــي. 
ومــع ذلـــك، مــّيــز املحافظون بــني املــوقــف من 

معارضة خطة ماي ودعم حكومتها. 

كيف وصلت األزمة إلى هنا؟
بــعــد ســنــواٍت مــن مــقــاومــة ضــغــوٍط شعبيٍة 
وسياسيٍة إلجراء استفتاء لتقرير مستقبل 
األوروبــــي،  االتــحــاد  فــي  بريطانيا  عضوية 
ــوزراء الــبــريــطــانــي الــســابــق،  ــ ــ دعــــا رئــيــس الـ
ديــفــيــد كــامــيــرون، فــي 23 حـــزيـــران/ يونيو 
2016، البريطانيني إلى أن يدلوا بأصواتهم 
بهذا الشأن، معتقًدا أن الغالبية تدعم البقاء 
فــي االتــحــاد، وجـــاءت النتيجة صــادمــة؛ إذ 
صـــــّوت نــحــو %52 مـــن املــقــتــرعــني لــصــالــح 
الـــــخـــــروج مــــن االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي، وذلــــك 
بــعــد حــمــلــة وصـــفـــت بــأنــهــا حــمــلــة تجهيل 
آثــار الخروج  وشعبوية، لم توضح للناس 
ــيـــرون  ــامـ ــلــــى األثــــــــر، قـــــــّرر كـ ونـــتـــائـــجـــه. وعــ
الداخلية  وزيــــرة  لتخلفه  استقالته  تــقــديــم 
فـــي حــكــومــتــه، تـــيـــريـــزا مـــــاي، وتـــبـــدأ رحــلــة 
التفاوض مع االتحاد األوروبي على شروط 

الخروج.
بأقل  الــنــاخــبــني  إرادة  تنفيذ  مـــاي  الــتــزمــت 
األضــرار املمكنة، على الرغم من أن موقفها 
األصــلــي كـــان ضــد الـــخـــروج. وبــــدأت عملية 
الـــتـــفـــاوض الـــتـــي اســـتـــغـــرقـــت نـــحـــو عــامــني 
بتفعيل املادة 50 من معاهدة لشبونة التي 
تحّدد سبل انسحاب إحدى الدول األعضاء 
ــــي. )كـــان قـــادة االتــحــاد  فــي االتــحــاد األوروبـ
ــي تــوصــلــوا إلـــى هـــذه املــعــاهــدة في  ــ األوروبـ
لشبونة،  فــي   2007 أكــتــوبــر  األول/  تشرين 
ودخـــلـــت حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي كـــانـــون األول/ 

ديسمبر 2009(.
ــتـــي جــــــاءت فــــي خــمــس  تـــنـــص املـــــــادة 50 الـ
فقرات رئيسة على أن تحيط أي دولٍة عضو 
تــرغــب فــي الــخــروج مــن االتــحــاد األوروبــــي 
وتتفاوض  بــذلــك،  علًما  األوروبــــي  املجلس 
لــتــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق عــلــى الـــخـــروج خــال 
مــدة ال تتجاوز السنتني من تاريخ اإلبــاغ 
تــلــك، إال فــي حــال موافقة  رســمــًيــا برغبتها 
جميع الدول األعضاء األخرى على التمديد 
ــادة أيــًضــا على  لها عند الــطــلــب. وتــنــص املـ
أن يــحــظــى أي اتـــفـــاق لــلــخــروج بــــ »أغــلــبــيــة 
الـــــدول األعــضــاء  مـــشـــروطـــة« )أي %72 مـــن 
الـــ 27 األخــرى في االتــحــاد األوروبـــي، أو ما 
يمثل %65 من سكان دول االتحاد(، وتأييد 
نــــواب الــبــرملــان األوروبـــــي أيـــًضـــا. وتــطــرقــت 
الفقرة الخامسة من املادة إلى إمكانية عودة 
الـــدولـــة الـــتـــي قـــــّررت الـــخـــروج مـــن االتـــحـــاد 
األوروبــي عن قرارها، من دون الحاجة إلى 
ــاء. وكـــانـــت مــــاي قد  مــوافــقــة الـــــدول األعــــضــ
مــن نهاية  اعــتــبــاًرا  املـــادة 50  طلبت تفعيل 
 مهلة التوصل إلى 

ّ
آذار/ مارس 2017، أي إن

اتــفــاق تنتهي فــي آخــر آذار/ مـــارس 2019، 
وهو أمر بات اآلن مستبعًدا، بعد أن رفض 

البرملان خطة الخروج.

لماذا رفض البرلمان الخطة؟
يـــضـــّم مــجــلــس الـــعـــمـــوم الـــبـــريـــطـــانـــي 650 
مقعًدا، يحتل حزب املحافظني الحاكم 317 
مــقــعــًدا مــنــهــا، أي أقـــل مــن األغــلــبــيــة املطلقة 
ــان الـــحـــزب قـــد خسر  بــثــمــانــيــة أصـــــوات، وكــ
أغــلــبــيــتــه الــبــرملــانــيــة فـــي انــتــخــابــات 2017، 
فاضطر إلى التحالف مع حزب الوحدويني 
الــديــمــوقــراطــيــني اإليـــرلـــنـــدي، وهـــو الــحــزب 
األيـــرلـــنـــدي الــــذي يــدعــم الـــتـــاج الــبــريــطــانــي 
والـــذي لــه عشرة مقاعد فــي الــبــرملــان. ولكن 
ماي خسرت التصويت بأغلبية كبيرة، على 
الــرغــم مــن امــتــاكــهــا أغــلــبــيــة بسيطة )327 

مقعًدا(، وذلك بسبب رفض الحزب املؤتلف 
معها االتفاق، وغياب التجانس داخل حزب 
ــاق بــريــكــســت،  ــفـ املــحــافــظــني، بــخــصــوص اتـ
إضـــافـــة إلــــى مــحــاولــة بــعــض خــصــوم مــاي 
الــوضــع، ليقّوض  في الحزب استغال هــذا 
ســلــطــتــهــا، ويــتــولــى رئــاســة الــحــكــومــة بــداًل 
منها. ويعني ذلك أن دعم خطة ماي اقتصر، 
في  الرئيسة  الكتلة  على  األمـــر،  فــي حقيقة 
حزب املحافظني التي تنفذ عــادة تعليمات 
قيادة الحزب بانضباط تام، ويتولى أغلب 
هــــؤالء املــنــاصــب الــحــكــومــيــة، وجــــزء منهم 

نواب من حزب املحافظني اإلسكتلندي.
تــتــعــّدد أســبــاب رفـــض الــبــرملــان البريطاني 
خطة ماي، بحسب مواقف القوى السياسية 
ــتـــشـــددون فــي  ــاملـ املــخــتــلــفــة مــــن الـــقـــضـــيـــة؛ فـ
ــي  ــ تــأيــيــدهــم الـــخـــروج مـــن االتـــحـــاد األوروبـ
داخــــل حـــزب املــحــافــظــني الــحــاكــم، وعــددهــم 
نحو 90 نائًبا )يطلق عليهم اسم »مجموعة 
األبحاث األوروبية«، برئاسة جاكوب ريس 
موغ، وتشمل أيًضا وزير الخارجية السابق 
بوريس جونسون ووزير بريكست السابق 
ألنها  خطتها،  يــرفــضــون  ديــفــيــس(،  ديفيد 
تنتقص، برأيهم، من سيادة بريطانيا، فهي 
ُتبقي كامل بريطانيا في االتحاد الجمركي 
مع االتحاد األوروبي، وفق ما تسمى »خطة 
املساندة«، من دون إمكانية انسحابها منها 
أحادًيا، على نحٍو يعني عدم قدرة بريطانيا 
على إبرام اتفاقياٍت تجاريٍة خاصة بها مع 
أطــــراف ثــالــثــة، اللــتــزامــهــا مــعــايــيــر االتــحــاد 
الــحــدود مفتوحًة  ــــي، وألنــهــا تبقي  األوروبـ
الحكم  الواقعة تحت  الشمالية  إيرلندا  بني 
وذلك  اإليرلندية،  والجمهورية  البريطاني 
البريطانية  السيادة  من  برأيهم،  ينتقص، 

على كامل التراب البريطاني.
يقّدر  املحافظني،  حــزب  مــن  أقليٌة  ورفــضــت 
عــددهــا بعشرة نـــواب، االتــفــاق، سعًيا وراء 
بــريــكــســت مــخــفــف، أو صــيــغــٍة مـــعـــدلـــٍة عن 
النموذج النرويجي مع االتحاد األوروبــي؛ 
األوروبــــي،  الــنــادي  تــغــادر بريطانيا  أن  أي 
لكنها تبقى في االتحاد الجمركي والسوق 
املــشــتــركــة. وتــأمــل هـــذه الــكــتــلــة فــي الــتــوجــه 
ثــاٍن على بريكست، في حال  نحو استفتاء 

اإليرلنديون، حلفاء ماي في الحكومة، فقد 
رفــضــوا دعـــم خــطــتــهــا، خــوًفــا مــن أن تكون 
خطة املساندة التي تنص على بقاء الحدود 
مفتوحًة بني إيرلندا الشمالية والجمهورية 
إيرلندا  اإليرلندية خطوة أولى نحو فصل 
يخشى  كما  املتحدة.  اململكة  عن  الشمالية 
هــؤالء، في حــال خرجت بريطانيا من دون 
اتــــفــــاٍق مــــع االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، أن تــعــود 
الحدود بني إيرلندا الشمالية والجمهورية 
تبعاٍت  مــن  يترتب عليها  ومــا  اإليــرلــنــديــة، 
ــزيـــرة  ــلـــى اقــــتــــصــــاد الـــجـ ســـلـــبـــيـــٍة كــــبــــيــــرٍة عـ

واستقرارها.
ــذي يمتلك  ــ ــزب الـــعـــمـــال املــــعــــارض الـ ــا حــ أمــ
العموم، فقد صّوت  257 مقعًدا في مجلس 
باإلجماع ضد االتفاق، على الرغم من عدم 
تــجــانــســه أيــًضــا فــي املــوقــف مــن بريكست؛ 
فــجــزء مــنــه مــلــتــزٌم خــط زعــيــم الــحــزب الــذي 
والــــجــــزء  الـــشـــعـــب،  إرادة  ــرام  ــتــ ــاحــ بــ يــــقــــول 
األكــبــر يــؤيــد البقاء فــي االتــحــاد األوروبـــي، 
ومــنــهــم أيــًضــا مــن صــّوتــت دوائــــره لصالح 
مـــغـــادرة االتـــحـــاد، إال أن هـــذه املــجــمــوعــات 
ليست  مــاي  خطة  أن  على  تجمع  املختلفة 
فــــي صـــالـــح بـــريـــطـــانـــيـــا. والـــحـــقـــيـــقـــة أن مــا 
متعلقة  اعــتــبــارات سياسية  هــو  يــوّحــدهــم 
العمال  حــزب  يعلل  ولــم  الحكومة.  بإفشال 
بــّرره  بل  أو معارضته،  بالخروج  تصويته 
بأن االتفاقية ال تحقق شروطه التي يتمثل 

أهمها في ما يلي:
¶ أن تستمر عاقة تعاون مستقبلية قوية 

باالتحاد األوروبي.
ــتــــي تـــحـــظـــى بــهــا  الــ املـــــزايـــــا  ¶ أن تـــســـتـــمـــر 
في  خــال عضويتها  مــن  حــالــًيــا  بريطانيا 

السوق املوحدة واالتحاد الجمركي.
إدارًة  الــهــجــرة  قــضــايــا  إدارة  تستمر  أن   ¶
ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــــق مــــصــــلــــحــــة االقـ ــقـ ــ ــــحـ ــادلــــــــة، وتـ عــــــ

واملجتمع.
الــجــريــمــة  ــالـــجـــة  تـــحـــقـــق األمـــــــن ومـــعـ أن   ¶

العابرة للحدود
¶ أن تــعــود اتــفــاقــيــة الـــخـــروج بــالــنــفــع على 

مناطق بريطانيا وأقاليمها بالتساوي.
 االتـــفـــاقـــيـــة الــتــي 

ّ
ال يــــرى حــــزب الـــعـــمـــال أن

تــوصــلــت إلــيــهــا مـــاي تحقق هـــذه الــشــروط. 
لذلك صّوت ضدها. أما األحزاب األخرى في 
األسكتلنديني  القوميني  وتشمل  الــبــرملــان، 
ــرار )11  )35 صــوًتــا(، والــديــمــقــراطــيــني األحــ
صوًتا(، وحزب ويلز )4 أصوات(، والخضر 
)صوت واحد(، فقد عارضوا خطة ماي، ألن 
هـــذه األحــــزاب تــدعــم عــلــًنــا إلــغــاء بريكست، 
والـــبـــقـــاء فــــي االتــــحــــاد األوروبــــــــــي. وكـــانـــت 
البقاء  لصالح  أصــًا  صّوتت  قد  إسكتلندا 
فـــي االتــــحــــاد األوروبــــــــي فـــي اســتــفــتــاء عــام 

.2016

ماذا بعد فشل تمرير االتفاق؟
فــشــلــت رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
ــبـــرملـــان، ونـــظـــًرا إلــى  تــمــريــر خــطــتــهــا فـــي الـ
السياسي،  مستقبلها  على  ذلــك  تــداعــيــات 
فــهــي تــقــف أمـــام عـــدة ســيــنــاريــوهــات؛ منها 
أن تبحث مــزيــدا مــن الــتــنــازالت الــتــي ربما 
من  تيّقنه  بعد  األوروبـــي،  الجانب  يقدمها 
وجود أغلبيٍة برملانيٍة تعارض الخطة. لكن 

هــذا االحــتــمــال ضعيف، فــي ضــوء صعوبة 
ــاء  ــقــــة جـــمـــيـــع الـــــــــدول األعــــضــ ــأمــــني مــــوافــ تــ
عــلــى اتـــفـــاٍق جــديــد، فــضــًا عــن عـــدم وجــود 
ضماناٍت بموافقة البرملان البريطاني على 
إليه، خصوًصا  التوصل  االتــفــاق عند  هــذا 
نحو  وتمرد  الحكومة،  رئيسة  هزيمة  بعد 
ثـــلـــث أعــــضــــاء حـــزبـــهـــا عـــلـــى قـــيـــادتـــهـــا. أمـــا 
فـــي أن تتجه  فــيــتــمــثــل  الــســيــنــاريــو اآلخـــــر 
رئــيــســة الــحــكــومــة إلـــى اســتــفــتــاٍء ثــــاٍن حــول 
الـــخـــروج مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي، أو حتى 
انتخاباٍت عامة مبكرة. لكن هذا السيناريو 
يــحــتــاج مــوافــقــة أغــلــبــيــة فـــي الــبــرملــان على 
ــد. وفـــــي كــل  ــؤكــ إجـــــرائـــــه، وهـــــو أمـــــر غـــيـــر مــ
األحــــــــوال، تــحــتــاج مــــاي إلــــى طــلــب تــأجــيــل 
ــتـــرة الـــتـــفـــاوض مــــع االتــــحــــاد األوروبــــــــي،  فـ
وتــمــديــدهــا، لــيــتــاح لــهــا مــزيــد مـــن الــوقــت، 
وتتوصل إلــى اتــفــاق أفــضــل، وهــذا يتطلب 
الــدول األعــضــاء في االتحاد  موافقة جميع 
ــي. وبــوســع مــاي أيــًضــا أن تسحب  ــ األوروبـ
طلب االنفصال عن االتحاد األوروبــي، وقد 
بأّنه يحق  األوروبــيــة  العدل  قضت محكمة 
ــــدول األخـــرى  ــك، مـــن دون مــوافــقــة الـ لــهــا ذلــ
ــــي. لكن ماي  األعــضــاء فــي االتــحــاد األوروبـ
تــرى أن هــذا الــخــيــار غير وارد، ألنــه يعني 
تــحــدي إرادة الــشــعــب، وتــوجــيــه ضــربــة في 
الصميم إلى الديمقراطية البريطانية التي 
نــتــج مــنــهــا قــــرار الـــخـــروج. وتــســتــثــنــي مــاي 
حتى اآلن احتمال املضي في االنفصال من 
دون اتـــفـــاق، وهـــو االحــتــمــال األخـــطـــر على 

االقتصاد البريطاني.

خاتمة
ــان الـــبـــريـــطـــانـــي رفـــض  ــرملــ ــبــ وضـــــع قـــــــرار الــ
االتحاد  مــن  الــخــروج  على خطة  التصديق 
األوروبـــــي رئــيــســة الــحــكــومــة، تــيــريــزا مــاي، 
ــام ســيــنــاريــوهــات صــعــبــة الــتــحــقــق، كما  أمــ
وضــع بريطانيا أمــام أزمــة كبرى، عنوانها 
ــدان الـــثـــقـــة بــمــســتــقــبــل الـــبـــاد  ــقــ ــيـــس فــ ــرئـ الـ
واقــتــصــادهــا الـــذي يــتــوقــع أن يــتــراجــع هــذا 
في حني  عاملًيا،  السابعة  املرتبة  إلــى  العام 
تــتــزايــد الــشــكــوك فــي قــــدرة بــريــطــانــيــا على 
ــّديـــات الــــخــــروج مـــن االتـــحـــاد  مـــواجـــهـــة تـــحـ
األوروبــي، أو حتى التراجع والبقاء فيه؛ إذ 
 على 

ّ
إن بريكست طرح أسئلٍة مهمٍة، يتعني

بــريــطــانــيــا أن تــواجــهــهــا وتــتــعــلــق بــوجــوب 
إعادة تعريف هويتها الوطنية من جديد، ال 
سيما أن االنقسام بني العمال واملحافظني، 
لــــيــــس الــــوحــــيــــد فـــــي الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــلـــى بــريــكــســت  ــة؛ فــــالــــخــــاف عـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
وثقافيًة  وجيليًة  إقليميًة  انقساماٍت  يبرز 
واجتماعيًة متعّددة، ربما تزيدها األوضاع 
االقــتــصــاديــة الصعبة املــرتــقــبــة، حـــدًة. ومن 
خال الصراع الذي تشهده بريطانيا حول 
الشعبوية  أيًضا مخاطر  بريكست، تتضح 
الشعبوية  أسهمت  فقد  الديمقراطية؛  على 
تــدرك  قـــراٍر باالستفتاء الشعبي  إنــتــاج  فــي 
ــه كـــان خاطئا  غــالــبــيــة املــصــوتــني حــالــًيــا أنـ
وصــعــب الــتــنــفــيــذ. كــمــا أن الــشــعــبــويــني في 
الازمة،  املسؤولية  إلى  يفتقرون  السياسة 
لينفذوا قراًرا يتحّملون مسؤوليته إلى حٍد 

بعيد.

أين تتجه بريطانيا؟
بعد تصويت البرلمان ضد صفقة بريكست

التزمت ماي تنفيذ 
إرادة الناخبين بأقل 

األضرار الممكنة، على 
الرغم من أن موقفها 

األصلي كان ضد 
الخروج

 
ماي خسرت التصويت 

بأغلبية كبيرة، على 
الرغم من امتالكها 
أغلبية بسيطة )327 

مقعًدا( 

رفضت أقليٌة من حزب 
المحافظين، يقّدر 

عددها بعشرة نواب، 
االتفاق، سعًيا وراء 

بريكست مخفف

صّوتــت غالبية ســاحقة من مجلس العمــوم البريطاني ضد الخطة التي توصلت إليها  رئيســة الوزراء، تيريــزا ماي، مع االتحاد 
األوروبــي، لضمــان خروج ســلس لبريطانيا منه؛ إذ صّوت 432 نائًبا ضــد االتفاق مقابل 202 صّوتوا لصالحــه. هنا تقدير موقف 

للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات عن هذا التصويت وأثاره المحتملة

)Getty( 2019 /1 /15 متظاهرون خارج البرلمان البريطاني ضد الخروج من االتحاد األوروبي في

التصديق على خطة الخروج من  البريطاني رفض  البرلمان  وضع قرار 
االتحاد األوروبي رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، أمام سيناريوهات صعبة، 
ووضع بريطانيا أمام أزمة كبرى، عنوانها فقدان الثقة بمستقبل البالد 
السابعة  المرتبة  إلى  العام  هذا  يتراجع  أن  يتوقع  الذي  واقتصادها 
مواجهة  على  بريطانيا  قدرة  في  الشكوك  تتزايد  حين  في  عالميا، 
طرح  بريكست  إن  إذ  فيه،  والبقاء  التراجع  حتى  أو  الخروج،  تحّديات 
بوجوب  وتتعلق  تواجهها  أن  بريطانيا  على  يتعيّن  مهمٍة،  أسئلٍة 

إعادة تعريف هويتها الوطنية.

سيناريوهات صعبة

20

فــشــل ســعــيــهــا إلـــى صــيــغــة خــــروج مخففة، 
وتــــطــــمــــح إلـــــــى أن يــــــــؤدي ذلـــــــك إلـــــــى بـــقـــاء 

بريطانيا في االتحاد األوروبي.
أمــــــــــا الــــــــوحــــــــدويــــــــون الـــــديـــــمـــــوقـــــراطـــــيـــــون 
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MEDIA

اإلعالم الرسمي التونسي 
في إضراب عاّم

نسخة وهمية من »واشنطن 
بوست« ترّوج لرحيل ترامب

القاهرة ــ العربي الجديد

بحــق  قضيــة   84 تســجيل   2018 عــام  شــهد 
الصحافيــني واإلعاميــني فــي مصــر، فكانــت 
املوجهــة  التهــم  أكثــر  والقــذف  الســّب  تهــم 
عــام  خــال  واإلعاميــني  الصحافيــني  إلــى 
2018 بنســبة 45.2% مــن إجمالــي القضايــا، 
املرفوعــة  التعســفي  الفصــل  دعــاوى  تلتهــا 
مــن جانــب الصحافيــني واإلعاميني بنســبة 
25%، وفــي املرتبــة الثالثــة جــاءت االتهامات 
سســت علــى خاف 

ُ
باالنضمــام إلــى جماعــة أ

أخبــار  ونشــر  والقانــون  الدســتور  أحــكام 
كاذبــة بنســبة 15.5%. وهــذه التهــم واســعة 
 كبيًرا للسلطات 

ً
وفضفاضة، ما يترك مجاال

لتضييــق مســاحة الحريــة أمــام الصحافيني 
القانونيــة  الوحــدة  وبحســب  واإلعاميــني. 
للصحافــة  املصــري  املرصــد  بمؤسســة 
واإلعــام )منظمــة مجتمــع مدنــي مصريــة(، 
لعــام  القانونيــة  الســنوية  نشــرتها  فــي 
 هنــاك اتجــاه كبيــر يتعلــق 

َّ
2018، »فقــد ظــل

أنحــاء  جميــع  فــي  اإلعــام  وســائل  بحريــة 
تعطيــل  أشــكال  زيــادة  فــي  ــل 

ّ
يتمث العالــم 

علــى  اإلعــام  إلــى مضامــني وســائل  النفــاذ 
وقــد  الدولــة،  جانــب  مــن  اإلنترنــت  شــبكة 
حدثــت زيــادة ملحوظــة في اســتخدام حْجب 
منــذ  اإلنترنــت  علــى  وترشــيحه  املضمــون 
 

ً
عــام 2012. وقــد نشــأ اتجــاه يفــرض أشــكاال

مــن اإلبطــاء الشــامل واإلغــاق الكامــل ملنابــر 
إلــى  املباشــر  وللوصــول  كاملــة  وتطبيقــات 

شبكة اإلنترنت نفسها«.
فــي  األمــان  عــدم  »يتزايــد  التقريــر:  وأكــد 
املجتمــع املصــري ألولئــك الذيــن يمارســون 
يتعــرض  إذ  وإعاميــة،  صحافيــة  وظائــف 
واإلعاميــني  الصحافيــني  مــن  كبيــر  عــدد 
أو  التعســفي  والفصــل  واالعتقــال  للســجن 
إلــخ، بتهــم زائفــة  املنــع مــن تقديــم برامــج.. 
سســت على خاف 

ُ
كاالنضمام إلى جماعة أ

أحــكام الدســتور والقانــون، أو نشــر أخبــار 
كاذبة من شأنها تكدير صفو السلم العام«.
أن  إلــى  التقريــر  أشــار  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ها مصــر 

ّ
التــي تشــن اإلرهــاب  »الحــرب علــى 

فــي  للنظــام  األساســي  الســاح  أصبحــت 
أصبحــوا  حيــث  الصحافيــني،  ماحقــة 
معرضــني لاتهــام باإلرهــاب فــي أي لحظــة 
إذا مــا خالفــوا النظــام أو خرجوا عن املألوف 
ومــا ترتضيــه الســلطات. فليس هناك أبســط 
مــن أن تجــد نفســك كصحافــي أمــام املحكمــة 
سست 

ُ
لتحاكم بتهمة االنضمام إلى جماعة أ

على خاف أحكام الدستور والقانون«.
تابــع  فقــد  واملحاكمــات،  القضايــا  وبشــأن 
املرصد 84 قضية للصحافيني واإلعاميني، 
أو  مســتجدة  القضايــا  هــذه  كانــت  ســواء 
عــام  فيهــا تطــورات خــال  قديمــة وحدثــت 
أعلــى  الجيــزة  محافظــة  وســجلت   .2018

منوعات

نســبة مــن قضايا الصحافيــني واإلعاميني 
عــام 2018؛ حيــث ســجلت حوالــي 64% مــن 
املحاكــم،  فــي  املنظــورة  القضايــا  إجمالــي 
تلتها في ذلك محافظة القاهرة التي سجلت 
محافظــة  وجــاءت   ،%30 حوالــي  نســبة 
بنســبة  متأخــرة  مرتبــة  فــي  اإلســكندرية 
حوالــي 2.4% أعقبهــا محافظات بورســعيد 
والغربية ودمياط بقضية واحدة لكل منها 
بواقع 1.2% من إجمالي القضايا. وسجلت 

أكثــر  والقــذف،  بالســب  الخاصــة  القضايــا 
أنــواع القضايــا املرفوعــة ضــد الصحافيــني 
واإلعاميني خال عام 2018، حيث ســجلت 
القضايــا  إجمالــي  مــن   %  45.2 حوالــي 
املنظــورة فــي املحاكم، تلتها دعاوى الفصل 
التعســفي املرفوعــة مــن جانــب الصحافيــني 
املرتبــة  وفــي   ،%25 بنســبة  واإلعاميــني 
الثالثــة جــاءت القضايــا التــي يحاَكــم فيهــا 
الصحافيــون واإلعاميــون بتهــم االنضمام 

أحــكام  خــاف  علــى  سســت 
ُ
أ جماعــة  إلــى 

كاذبــة  أخبــار  ونشــر  والقانــون  الدســتور 
بنســبة 15.5%، وفي املرتبة الرابعة بنســبة 
بإغــاق  املرتبطــة  الدعــاوى  جــاءت   %  4.8

مكاتب الصحف والقنوات.
باملرصــد  القانونيــة  الوحــدة  ســجلت  كمــا 
الصحافيــون  فيهــا  هــم 

ُ
ات قضايــا  ثــاث 

القضائيــة  الســلطة  بإهانــة  واإلعاميــون 
نســبة  الوحــدة  وســجلت   ،%3.6 بنســبة 
باإلتــاف  مرتبطــة  ودعــاوى  قضايــا   %2.4
والضــرب، وأخيــًرا ســجلت الوحــدة قضيــة/ 
بــدون  )تصويــر  مــن  لــكل  واحــدة  دعــوى 
تصريــح، إهانــة موظــف عــام، تحريــض علــى 
الفســق( بنســبة 1.2 % مــن إجمالــي القضايا 
والبالــغ  املحاكــم  فــي  املنظــورة  والدعــاوى 
عددهــا 84 قضيــة/ دعــوى مرفوعــة. وأشــار 
التقريــر إلــى وجــود أكثــر مــن صحافــي فــي 
وهــذا  القضايــا،  بعــض  فــي  واحــدة  قضيــة 
مــا جعــل عــدد القــرارات واألحــكام يزيــد علــى 
إلــى تصنيــف  اإلجمالــي. وبالنســبة  العــدد 
جــاءت  الصــادرة،  لألحــكام  ــا 

ً
وفق القضايــا 

عــدم  أحــكام  مــع  متســاوية  البــراءة  أحــكام 
االختصــاص فــي املرتبــة األولــى بواقــع 25 
حكمــا لــكل منهمــا، تلتهــا أحــكام بالحبــس 
 14 بإجمالــي  املاليــة  بالغرامــات  وأحــكام 
حكمــا، بواقــع 7 حــاالت لكل منهمــا، وأخيًرا 
»املؤسســة«  بـ القانونيــة  الوحــدة  ســجلت 

حكم مراقبة وحيًدا صدر خال عام 2018.
قامــت  الصــادرة،  القــرارات  ســياق  وفــي 
النيابــة العامــة بإخــاء ســبيل 35 صحافًيــا 
وإعامًيــا مــن ســراي النيابــة؛ بكفالــة ماليــة 
أو  الوظيفــة  أو  اإلقامــة  محــل  بضمــان  أو 
بتجديــد  قامــت  كمــا  احترازيــة،  بتدابيــر 
حبس 9 صحافيني في ثاث قضايا أخرى.
أما بشأن الحملة األمنية ضد الصحافيني؛ 
»تصاُعــد  فــي  إنهــا  التقريــر  عنهــا  فقــال 
مســتمر«، حيــث شــهد عــام 2018 اســتمراًرا 
واســتمراًرا  املتصاعــدة  األمنيــة  للحملــة 
للماحقــات األمنيــة لعــدد مــن الصحافيــني 
ومحاكمتهم، وكذلك اســتمراًرا لخنق حرية 
الــرأي والصحافــة وتكبيلهــا، وكان مــن بــني 
محمــد  صبــري،  عــادل  الصحافيــني  أولئــك 
أحمــد إبراهيــم عــز، زينــب أبــو عونة، إســام 
جمعة وغيرهم من الصحافيني املحبوسني 
القضايــا،  مــن  عــدد  ذمــة  علــى  احتياطًيــا 
باإلضافــة إلــى اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر 
االحترازيــة ضــد الصحافيــني مثــل »املراقبة 
الشــرطية، أو إحالــة بعــض الصحافيني إلى 

املحاكمة أمام القضاء العسكري.
واســتعرض التقرير القضية رقم 441 لسنة 
2018 حصــر أمــن دولــة واملعروفــة إعامًيــا 
اإلخــوان  لجماعــة  اإلعامــي  »الحــراك  بـــ 
قضايــا  أبــرز  مــن  تعــد  والتــي  املســلمني« 

الصحافيني خال عام 2018.

الحرب على اإلرهاب 
سالح النظام المصري 

ضد الصحافيين

واشنطن ــ العربي الجديد

 
ً
نســخة الناشــطني  مــن  مجموعــة  عــت 

ّ
وز

بوســت«  »واشــنطن  لصحيفــة  وهميــة 
األميركيــة، فــي عــدة مواقــع مــن واشــنطن، 
املفبركــة  النســخة  يــوم األربعــاء. وحملــت 
رئيســا«  يعــد  »لــم  يقــول  رئيســيا  عنوانــا 
دونالــد  األميركــي  للرئيــس  صــورة  علــى 

ترامب.
تبــدو النســخ املطبوعة التــي تحمل تاريخ 
1 مايو/أيــار 2019 شــبيهة جــدًا بالنســخ 
مليئــا  العــدد  وكان  للصحيفــة.  الفعليــة 
لترامــب،  مناهضــة  إخبارّيــة  بقصــص 
ــا على موقــع إلكتروني 

ً
شــرت أيض

ُ
والتــي ن

»ذا بوست«. يحاكي املوقع الرسمي لـ
ناشــطني  قبــل  مــن  رفضــا  ذلــك  والقــى 
كاذبــة،  أخبــاٍر  مــن  رّوجــه 

ُ
ت ملــا  أميركيــني 

فيمــا أصــدرت إدارة العاقــات العامــة فــي 
»ذا واشــنطن بوســت« بيانــا علــى تويتــر 
قالت فيه »هناك طبعات وهمية مزيفة من 
صحيفــة واشــنطن بوســت يتــم توزيعهــا 
فــي جميــع أنحــاء وســط العاصمــة، ونحن 
على دراية بموقع إلكتروني يحاول تقليد 
»ذا  منتجــات  ليســت  هــذه  بوســت«.  »ذا 

بوست«، ونحن ننظر في هذا«.
الرجــال«  »نعــم  ســمى 

ُ
ت مجموعــة  وقالــت 

)Yes Men( أنهــا أنتجــت الصحف واملوقع 
زيلــت بعــد 

ُ
علــى شــبكة اإلنترنــت، والتــي أ

ظهــر األربعــاء. وتحــّدث التقريــر الرئيســي 
 
ّ
أن عــن  للصحيفــة  املزيفــة  النســخة  علــى 

ترامب ترك رسالة استقالة على منديل في 
املكتــب البيضــاوي، وغــادر واشــنطن إلــى 
ا لعقد 

ً
يالطا، منتجع القرم الذي كان مكان

الحــرب  خــال  الحلفــاء  لزعمــاء  اجتمــاع 
العاملية الثانية.

رحيلــه  أن  أيضــا  الزائفــة  القصــة  وذكــرت 
»باحتجاجــات  مدفوعــا  كان  املفاجــئ 
ضخمة تقودها النســاء« في جميع أنحاء 
كانــت  العمليــة  بــأن  يوحــي  ممــا  البــاد، 
يــوم  مخططــة،  نســائية  ملســيرة  ترويجــا 

السبت املقبل.
وقــال جــاك ســرفني، الــذي يســتخدم االســم 
أحــد  إنــه  بيكلبــاوم،  آنــدي  املســتعار 
وإن  الرجــال«،  »نعــم  منظمــة  مؤسســي 
أفــكار  تقديــم  إلــى  تهــدف  كانــت  الورقــة 
عــزل  دعــم  لكيفيــة  الشــعبية«  »الحركــة 
عــن  عبــارة  الفكــرة  »كانــت  وقــال:  ترامــب. 
صحيفــة مــن املســتقبل وكيــف وصلنا إلى 

هناك - مثل خريطة طريق للناشطني«.
املطبوعــة  النســخة   

ّ
إن ســيرفني  وقــال 

للصحيفــة والنســخة الرقميــة مــن األخبار 
ا أنه تم 

ً
فت حوالي 40 ألف دوالر، مضيف

ّ
كل

جمــع 36.000 دوالر مــن القائمــة البريديــة 
للمنظمة. طبعت املجموعة 25000 نسخة، 

فيما تم توزيع حوالى 10.000 نسخة.
وكانت املجموعة قد نشــرت نســخة مزّيفة 
مماثلــة لصحيفــة »نيويــورك تايمــز« فــي 
الزائفــة،  الطبعــة  تلــك  وكانــت   .2008 عــام 
التــي ظهــرت بعــد انتخــاب الرئيــس بــاراك 
تصــور  قصــص  علــى  تحتــوي  أوبامــا، 
الضغــط  يمارســون  ليبراليــني  ناشــطني 

على اإلدارة الجديدة.

اتهام الصحافيين بالسّب ونشر األخبار الكاذبة )العربي الجديد(

)Getty/تاسوس كاتوبوديس(

تونس ــ محمد معمري

شــهدت تونــس أمــس إضرابــا عامــا فــي القطــاع العــام شــارك فيــه 750 ألــف موظــف 
 برفع األجور، بدعوة من االتحاد العام التونسي للشغل إثر فشل مفاوضاته 

ً
مطالبة

مع الحكومة. وشمل اإلضراب القطاع في شقه الرسمي )العمومي(، في حني واصل 
الخــاّص عملــه. وشــمل اإلضــراب فــي القطــاع اإلعامي مؤسســات اإلذاعة التونســية 
والتلفزيــون التونســي، ووكالــة »تونــس أفريقيــا لألنبــاء« ودار »ســنيب البــراس« 
التي تصدر صحيفتي »البراس« الناطقة بالفرنســية، وصحيفة »الصحافة اليوم« 

الناطقة بالعربية.
ونشــرت النقابــة العامــة لإلعــام ترتيبــات اإلضــراب فــي هــذه املؤسســات، إذ اكتفــت 
اإلذاعــة التونســية بمحطاتهــا العشــر والتلفزيــون التونســي بقناتيــه ببــث أخبــار 
اإلضــراب العــام دون ســواها، باإلضافــة إلــى بعــض الفواصل الغنائية واملوســيقية. 
كما اقتصر عمل وكالة »تونس أفريقيا لألنباء« على نشر برقيات تتعلق باإلضراب 
العام، في حني تخصص صحيفتا »البراس« و»الصحافة اليوم« صفحاتها األولى 

للحديث عن اإلضراب العام.
للشــغل واحتــرام ترتيبــات  التونســي  العــام  االتحــاد  لدعــوة  االســتجابة  وبــدت 
هــا 

ّ
 فــي املحطــات اإلذاعيــة العموميــة منــذ انطاقــة بث

ً
اإلضــراب العــام، واضحــة

صبــاح الخميــس، 17 ينايــر/ كانــون الثانــي، مــن خال اعتمادهــا برمجة خاصة، 
في حني واصلت املؤسسات اإلعامية الخاصة عملها بشكل طبيعي، باعتبارها 

غير معنية بهذا اإلضراب العام.
ُيذكر أن النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني لم تصدر أي موقف من اإلضراب 
 النقابة قامت بتوقيع اتفاقيات مع الحكومة 

ّ
العام واكتفت بالصمت، وخصوصا أن

التونسية يوم 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، ألغت بمقتضاها اإلضراب العام في 
القطــاع اإلعامــي الــذي كان مقــررًا يــوم 14 ينايــر. فــي املقابــل، دعــت النقابــة العاّمــة 
لإلعام، املنضوية تحت لواء االتحاد العام التونسي للشغل، كافة املنخرطني فيها 

إلى العمل على إنجاح اإلضراب العام واملساهمة فيه بشكل فّعال.

عام أسود جديد على صحافيي مصر

تغريد

كان عام 2018 أسود هو اآلخر على الصحافيين المصريين، بحسب إحصاءات المنظمات الحقوقية، إثر تضّمنه انتهاكات عّدة بحقهم، 
بينها الفصل التعسفي والتضييق الممنهج عبر القوانين المجحفة

»معًا لمواجهة االبتزاز اإللكتروني 
بحق النساء والفتيات«، شعارٌ 

أطلقه عدد من الناشطات 
والناشطين الفلسطينيين على 

مواقع التواصل االجتماعي ضمن 
حملة تغريد على وسم »#صحوة«، 

للتنبيه من خطورته ومعالجته 
ورسم مسارات آمنة للنجاة منه.

وجدت دراسة أجراها »مركز بيو 
لألبحاث« أن 74 في المائة من 

مستخدمي »فيسبوك« األميركيين 
ال يعرفون عن صفحة الخصوصية 

الرئيسية، كما ال يدركون حجم 
المعلومات التي تعرفها عنهم 

الشركة، وال يبدون ارتياحًا لها حين 
يكتشفون ذلك.

دشن ناشطون وحقوقيون حملة 
ضد انتهاكات النظام المصري 

بحق الناشطين السياسيين، وبدأت 
الحملة بالتضامن مع الناشط 

السياسي المحبوس شادي أبو 
زيد، ثم توّسعت لتضم باقي 

المحبوسين، وذلك عبر وسمي 
»#ضد_الظلم« و»#كفاية_ظلم«.

حّذرت السلطات الجزائرية الشباب 
والمراهقين من مخاطر استعمال 

تطبيق »تيك توك«، معتبرًة أنّه 
يشكل خطًرا محدقًا على فئة 

القصر، »حيث تتميز هذه المنصة 
بكونها تسمح بتقاسم العروض الفنية 

من أغان ورقص وتهريج وتقليد 
وتحد«، بحسب زعمها.
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االحتجاجات  ملواجهة  السودانية  الحكومة 
السلمية.

ــاروا الــتــعــبــيــر عن  ــتـ عـــشـــرات مـــن الــفــنــانــن اخـ
مــن خالل  الشعبي  لــلــحــراك  املــســانــد  موقفهم 
صــفــحــاتــهــم عــلــى فــيــســبــوك، مــثــل مــجــمــوعــة 
فيسبوك،  على  بيانها  أصـــدرت  الــتــي  »رأي« 
والـــفـــنـــان فــضــل أيــــوب ومــنــى مــجــدي وآســيــا 

مدني.
لــم تكتف الــفــنــانــة نــانــســي عــجــاج بــذلــك، فقد 

ــلـــحـــراك الـــشـــعـــبـــي. أمـــا  أدت أغـــنـــيـــة مــــؤيــــدة لـ
األغــنــيــة الــتــي القــــت االنـــتـــشـــار األوســـــع فهي 
أغــنــيــة »أوعــــك تــخــاف« الــتــي غــنــاهــا مــن قبل 
الفنان طارق أبو عبيدة، وانتشرت هذه األيام 
ــســبــت لــفــرقــة عــقــد الـــجـــالد، واألغــنــيــة 

ُ
أكــثــر ون

»يــا من  الشاعر محجوب شريف:  من كلمات 
ــدامـــك ضـــفـــاف/ واألرض  تــمــوت بــالــجــوع وقـ
ــواك/ عــطــشــان وقــد  بــاطــنــهــا ظــل مــطــمــورة ســ
ن ســمــاك«.

َ
ــز ــ ــزان مــطــيــره/ ُم نــزلــت عــلــيــك/ أحــ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أظهر فنانون سودانيون، تضامنًا 
مـــع الـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي بــلــدهــم، 
الــــذي انــطــلــق الــشــهــر املـــاضـــي، في 
الرئيس عمر  مطالبته وإصــراره على تنحي 
الــبــشــيــر، وحـــل الــحــكــومــة، وتــشــكــيــل حكومة 

انتقالية بديلة.
الفنانن،  وأظــهــرت لقطات مصورة عــددًا من 
وهم ينزلون إلى الشوارع يشاركون املحتجن 
ــام ويـــســـتـــقـــبـــلـــون،  ــظــ ــنــ ــم بــــســــقــــوط الــ ــهـ ــافـ ــتـ هـ
مــثــل غــيــرهــم، الــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع، وغــيــره 
الــســلــطــات  ــا  ــهـ بـ تــــواجــــه  ــتــــي  الــ األدوات  مــــن 

االحتجاجات.
من أولئك، ظهر الفنان الشاب هاني عابدين، 
عضو فرقة كورال معهد املوسيقى واملسرح، 
وكذلك فعلت الفنانة آمال النور، كما شوهد 
ــلــــولــــو ضــمــن  ــــان بــ ــنـ ــ ــانــــة حـ ــنــ ــفــ اصــــطــــفــــاف الــ
االحتجاجات الشعبية األضخم، في مدينة أم 

درمان األربعاء املاضي.
في  املقيم  الفحيل،  الشاب شريف  الفنان  أمــا 
إلــى متظاهرين سودانين  انــضــم  فقد  كــنــدا، 
ــــذي اســتــخــدمــتــه  ــنـــاك ، نـــــــددوا بــالــعــنــف الــ هـ

توّجه الفنانون 
والمخرجون السوريون 

إلى السينما وبرزوا فيها

صارت شعارات 
الحراك عناوين لقصائد 

وأغاٍن كثيرة

يعمل على إقناع 
المتلقي من خالل الحجج 

والسرد التاريخي
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منوعات

ــثـــورة الـــســـودانـــيـــة  ــلـ ــيـــس لـ ــرئـ ــار الـ ــعـ ــشـ أمـــــا الـ
»تسقط بس«، فقد صار عنوانًا لعدد كبير من 
معروفن،  وغير  معروفن  لفنانن  األغنيات 
ولحنها  كلماتها  صيغت  أغنية  بينها  ومــن 
البنات، وهــو نمط معروف  على نمط أغاني 
بــبــســاطــة كــلــمــاتــه وعــمــقــهــا. تـــقـــول األغــنــيــة: 
»حبيبي الــهــايــس واقــفــة فــي صــف جـــاز/ لو 
ــة جـــد إنـــجـــاز/ تــســقــط تــســقــط بس  لــقــيــت رشـ
ــقــــاذ/ الــقــصــة مـــا قــصــة رغــيــف/  حــكــومــة اإلنــ

القصة فساد وكالم سخيف/ زمنكم فات يال 
يا سخيف/ نحن بالجد شعب حصيف«.

ولم يتخلف الشعراء عن موكب االحتجاجات 
الشعبية؛ فخرج منهم كثيرون للشوارع، مثل 
محمد طــه الــقــدال الـــذي قضى أيــامــًا عــدة في 
املعتقل بعد أن أوقــف ضمن املحتجن، فيما 
كتبت الشاعرة سوهندا عبد الوهاب قصيدة 
وجدت رواجًا واسعًا عنوانها أيضًا »تسقط 

بس«.
في حديث إلى »العربي الجديد«، تقول إن من 
الطبيعي أن ينحاز الشعراء إلى الثورة؛ »ألن 
املبدع ال ينفصل مطلقًا عن تطلعات الشعب 

في العيش الكريم والحرية«.
أمــا نجوم الــدرامــا واملــســرح، وأبــرزهــم جمال 
ــيــــة مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــلـــه  ــامــ عـــبـــد الــــرحــــمــــن وســ
ـــعـــوا على 

ّ
ومــحــمــد عــبــد الــلــه مــوســى؛ فــقــد وق

فيديو قصير يندد بقتل املتظاهرين ويطالب 
بالسماح للمحتجن بالتظاهر السلمي كحق 
رئيسي في الدستور القومي، وهو ما فعلته، 

أيضًا، وجوه إعالمية في اإلذاعة والتلفاز .
العزيز  عبد  محمود  الــراحــل  الفنان  معجبو 
املـــعـــروفـــون بــلــقــب »الــــحــــواتــــة« أقــــامــــوا أمــس 
تأبينًا له، وقّرروا أن يكون احتفال هذا العام 
مختلفًا؛ فبداًل من تنظيمة في أحد استادات 
ــتــــاروا لـــه الـــشـــارع هــــذه املــــرة،  كــــرة الـــقـــدم، اخــ
مــنــاصــريــن الـــثـــوار مـــن خـــالل مــوكــب الــحــريــة 
ــعـــارضـــة ضمن  والــتــغــيــيــر الـــــذي دعــــت لـــه املـ

أسبوع االنتفاضة السودانية.
أقــمــار  بــابــكــر، رئــيــس مجموعة  يــقــول محمد 
لـ  الــحــواتــة،  التي تنظم نشاطات  الــضــواحــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــم اتــخــذوا هــذا الــقــرار 
ــبـــض الـــــشـــــارع الــــســــودانــــي،  انــــحــــيــــازًا إلــــــى نـ
ــنـــحـــازًا طــــوال  فــمــحــمــود عـــبـــد الـــعـــزيـــز ظــــل مـ
 
ً
حياته إلى الشعب والبسطاء والفقراء، فضال

عــن أنــه، طــوال مسيرته الفنية، كــان مــن أكثر 
الفنانن الــســودانــيــن تــضــررًا مــن الــنــظــام، إذ 
تعرض للجلد بسبب البالغات الكيدية وُمنع 
املفتوحة ملدة خمس  الحفالت  الغناء في  من 
ســـنـــوات بـــغـــرض عـــزلـــه عـــن جـــمـــاهـــيـــره، لكن 

النظام لم يفلح في ذلك.
من جهته، يقول الشاعر أزهــري محمد علي، 
صـــاحـــب قــصــيــدة »عـــفـــوًا ســـيـــدي الــحــجــاج« 
ــد« إنـــــــه مـــــن الــطــبــيــعــي  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ لـــــ
أن يــــشــــارك األدبــــــــاء واملـــثـــقـــفـــون والـــفـــنـــانـــون 
واملــمــثــلــون وغــيــرهــم الشعب فــي ثــورتــه، ذلك 
ألن الــنــظــام الــــذي حــكــم الـــبـــالد ملـــدة 30 عــامــًا 
عــمــد لــتــغــيــيــب الـــوعـــي عـــن مــفــاهــيــم الــحــقــوق 
الكريم وحق  العيش  للمواطن في  األساسية 
الــتــنــظــيــم والــتــجــمــع والــتــعــبــيــر وغــيــرهــا من 
الحقوق، مشيرًا إلــى أن الــوقــت قــد حــان أمــام 
ــاء وأهـــل الــفــن لــرفــع الــصــوت عاليًا بعد  األدبــ
ــل، حــتــى تـــكـــون لهم  ــويـ أن صــمــتــوا لـــوقـــت طـ
املساهمة في إحداث التغيير املطلوب. تغيير 
يــحــقــق الـــعـــدالـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة ويـــشـــيـــع روح 
السالم ويوقف الحرب ويمنع ترويع األبرياء.

املــســاهــمــة الحالية  وأوضــــح مــحــمــد عــلــي أن 
للفنانن والشعراء وغيرهم كان لها مفعولها 
ــارع، وأكـــــــدت تــلــك  ــ ــشـ ــ وأثــــرهــــا فــــي تـــحـــريـــك الـ
املساهمة أن قطاعات كبيرة تقف خلف ثورة 

الشباب.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــصــحــافــي صــــالح الــديــن 
الثقافية  الــشــؤون  فــي  املتخصص  مصطفى، 
والفنية، في حديث إلى »العربي الجديد« إنه، 
والثقافة  األدب  حــركــة  تنفصل  لــم  تــاريــخــيــًا، 
والفن عن الهموم الوطنية والشعبية، مشيرًا 
إلـــى أن أشــهــر األغــانــي الــســودانــيــة تــلــك التي 
الشعبية ضد  الــثــورة  وتمجيد  لــدعــم  ُكــتــبــت 
عــام 1964، وانتفاضة  مــن  أكتوبر  فــي  الحكم 
الشعب في عام 1985 ضد نظام جعفر نميري، 
مثل  السودانين،  الفنانن  كبار  أن  حًا 

ّ
موض

وغـــيـــرهـــمـــا،  ومـــحـــمـــد وردي  األمـــــــن  مـــحـــمـــد 
أنتجوا أعمااًل ثورية مهّمة وجادة.

A A

بغداد ـ محمد الملحم

العراقية  في شــارع الرشيد وسط العاصمة 
بغداد، يتحول العم ناصر املصري، أو العم 
أبــو عبد الــلــه املــصــري، إلــى مقصد ملــرتــادي 
الشارع وسكانه، على حد سواء، حيث يدخل 
السابع والثالثن في بيع  الشهر عامه  هــذا 
املعروفة،  املصرية  الطريقة  على  »الكشري« 
والتي القت استحسانا كبيرا من العراقين.

يـــقـــول املـــصـــري إنــــه انــتــقــل إلــــى الــــعــــراق في 
الثمانينيات للبحث عن عمل، وهناك استقر 
في بغداد، وفتح »كشك« لبيع الكشري، ومنذ 
واشتهر  املهنة  نفس  فــي  يعمل  الــحــن  ذلــك 
كل محافظات  من  زبائن  إليه  ويتوافد  بها، 
العراق، بل وتحّول إلى نقطة داللة في كثير 
مـــن األحـــيـــان عــلــى ســبــيــل املـــثـــال )قــــرب الــعــم 

ناصر املصري أو قرب ناصر أبو الكشري(.
الجديد«: »منذ  »العربي  لـ ويضيف املصري 
37 عامًا قدمت إلــى بــغــداد، بحثًا عن فرصة 

عمل كأقراني املصرين«.
ويـــبـــّن أن »فــــرص الــعــمــل حـــن وصــلــت إلــى 
بغداد كانت شحيحة، بدأت العمل في كشك 

واألردن وفلسطن ولبنان واليمن. أمام غياب 
دول عــربــيــة أخــــــرى، وعـــلـــى رأســـهـــا ســـوريـــة، 
التي ال تقل شأنًا من حيث تاريخها الثقافي 
العريق ومسارحها التي استقطبت مسرحين 
ــارزة على  ــبــ وفــنــانــن عـــربـــًا لــهــم بــصــمــتــهــم الــ
جبن الثقافة العربية. ُعِرف عن دمشق دورها 
الرائد في مجاالت املسرح والفنون، كما يعود 
املسرحية،  الحركة  انتشار  فــي  إليها  الفضل 
التي بدأت على يد مارون النقاش، ثم الراحل 
القباني أول مؤسس ملسرح عربي  أبو خليل 
ـــِتـــَحـــت عــلــى يــــده نـــافـــذة الــفــنــون 

ُ
عــــام 1871، ف

املسرحية على مصراعيها، لتنتشر في مصر 
الــدول العربية بعد وفــاتــه. ليجيء من  وكافة 
ــرت الــفــن املــســرحــي الــســوري  بــعــده أســـمـــاء أثــ
وأطلقت العنان لخشبته، أمثال إسكندر فرح، 
ج، ورفــيــق الــصــّبــان، وفـــواز 

ّ
ومصطفى الـــحـــال

الساجر، وسعد الله ونوس، وممدوح عدوان 
ووليد إخالصي. ليكون نقطة جذب لكثير من 
املسرحين العرب على مــدار قرن ونصف من 

الزمن.
ــدت الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة الـــســـوريـــة خـــالل  ــ رصــ
العقدين األخيرين لها حضورًا عربيًا طفيفًا، 
فــــي 2011، وخــصــوصــًا  األحــــــــداث  بـــــدء  قـــبـــل 
الكويتية  العراقية  الــحــرب  آثـــار  تــالشــي  بعد 
كـــان لها  الــتــي  الــعــشــريــن،  الــقــرن  تسعينيات 

سالم أبو ناصر

ــازت مــصــر، لــلــمــرة األولـــــى، بــجــائــزة الشيخ  فــ
ســلــطــان بــن مــحــمــد الــقــاســمــي الــتــي يمنحها 
»مــهــرجــان املــســرح الــعــربــي«، وحــصــل عليها 
ــــوق واإلســـــــــــورة« لـــفـــرقـــة مــســرح  ــــطـ عـــــرض »الـ
الطليعة، مــن إعـــداد سامح مــهــران، عــن روايــة 
الــكــاتــب يحيى الــطــاهــر عبد الــلــه ومــن إخــراج 
ناصر عبد املنعم، وذلك في حفل ختام الدورة 

الـ11 من املهرجان. 
ومنذ بداية انطالقها عام 2008، تعمل الهيئة 
العربية للمسرح على جذب األعمال الثقافية 
عــلــى نــطــاق عــربــي واســـــع، واحــتــوائــهــا كــافــة 
لفرق شبابية  املسرحية  والنصوص  األعمال 
نشر  لهم  تتيح  العربية،  البلدان  مختلف  من 
إبداعاتهم ونشاطاتهم وفسح املجال إلظهار 
مسابقات  تنظيم  عــبــر  الــفــكــريــة،  كينوناتهم 
تــحــفــيــزيــة تــنــمــويــة تــتــوجــهــا فــعــالــيــات فنية 
تقام مرة كل عام، تحت عنوان »اليوم العربي 
للمسرح« لدعم املهرجانات املسرحية املحلية 
والعربية. إلى جانب تلك املسابقات، وتنفيذًا 
ألحد أهدافها األساسية، تقوم الهيئة بتنظيم 
مـــهـــرجـــانـــات وطـــنـــيـــة مــســرحــيــة فــــي الـــبـــلـــدان 
الــعــربــيــة الــتــي تشهد ركــــودًا فــنــيــًا، سببه إمــا 
ــاع الــســيــاســيــة الــراهــنــة، أو عـــدم توفر  ــ األوضـ
اإلمــكــانــات املـــاّديـــة واملــعــنــويــة، بــهــدف إحــيــاء 
وإنــــعــــاش اإلبــــــــداع الـــفـــنـــي املـــحـــلـــي مــــن جــهــة، 
وتوثيق العالقات الثقافية ومّد جسورها، في 
املستوى  على  املسرحين  شمل  لــلــّم  محاولة 
اإلقـــلـــيـــمـــي مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. تــــصــــدرت مــصــر 
وتونس خــالل إحــدى عشرة دورة قائمة تلك 
املــهــرجــانــات مــن حــيــث االســتــضــافــة، يليهما 
والبحرين  والكويت  والجزائر  املغرب  من  كل 

صــغــيــر لــبــيــع الـــكـــشـــري فـــي شـــــارع الــرشــيــد 
وســـط بــغــداد، مــقــابــل جــامــع الــســيــد سلطان 
عــلــي الــشــهــيــر، ولـــم يسبقني أحـــد فـــي عمل 

الكشري«.
ويــضــيــف أن »الــزبــائــن كــانــوا مــن املصرين 
في بادئ األمر، أما اآلن بعد عودة املصرين، 
صــــار كـــل زبــائــنــي عـــراقـــيـــن، بــعــدمــا أعــجــب 
وتوسع  العراقين،  ذائــقــة  املــصــري  الكشري 
عملي الــذي لم يقتصر على الكشري بعدما 

أضفت الفول وبعض األكالت السريعة«.
يقول: »زبائني من مختلف طبقات املجتمع 
الــعــراقــي ويــطــلــبــون الــدلــيــفــري إلـــى بيوتهم، 
وهــذا دليل على أن الكشري املصري أعجب 
كل أفراد العائلة البغدادية، ولم يقتصر على 
العاملن واملــارة في شــارع الرشيد«، ويبّن 
أن »الكشري مكون من خلطة، أهمها العدس 
والـــحـــمـــص والـــــــرز والـــشـــعـــريـــة واملـــعـــكـــرونـــة 

والبصل والثوم والفلفل الحار والخل«.
ــه: »مـــــن خـــالل  ــلــ ــح الـــعـــم أبـــــو عـــبـــد الــ ويــــوضــ
الكشري، عشت في بغداد وكأنني في القاهرة، 
ــارع الــرشــيــد هـــذا صـــار عــنــدي مثل  يعني شـ
حي السيدة زينب بالضبط، والعراقيون ككل 
أعيش  مــا جعلني  املــصــريــن، وهـــذا  يحبون 
إلى  القاهرة«. مشيرا  في  وكأني  هنا  وأبقى 
أن مسؤولن وشخصيات عدة يأتون لألكل 

من الكشري الذي يعّده.
الدائمن  العم ناصر  زبائن  أحــد  علي كريم، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »نــظــافــة العم  يــقــول لـــ
ــه بـــاتـــا عـــامـــل جـــذب  ــابـ نـــاصـــر وطـــيـــب تـــرحـ
للجميع، قبل أن يكون طعامه طيبا أيضا«، 
ويضيف »انتقل املوضوع إلى منزلي، فأهلي 
بــاتــوا يــرغــبــون أكــلــه، والــعــم نــاصــر شخص 
األســــر  تــعــلــيــم  فــــي  ــانـــع  يـــمـ ال  ــو  ــ وهــ ودود، 

بطبخه  يقوموا  كــي  إعـــداده  كيفية  العراقية 
املصري،  على رصيف  أيــضــا«.  منازلهم  فــي 
يتجّمع العشرات يوميًا من مختلف شرائح 
املجتمع العراقي، وهم بدورهم باتوا يثقون 
فيه ويحكمونه فيما بينهم في أمور العمل، 
يرونه  ألنهم  االجتماعية،  املشاكل  حتى  أو 

شخصا صادقا وطيبا. محمد سلمان، يقول 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه »يعتبر زيـــارة هذا 
املكان طقسا واجبا عليه بن الحن واآلخر«، 
ويضيف: »املشكلة في األفالم املصرية أنهم 
يصّورون الكشري على أنه أكل الفقراء، لكني 
الكشري  آكــل يوما  أجــده شهيا وغنيا، ولــم 

في بيتنا ألنه أكلة مصرية، وال نعرف كيف 
يصنعها أبـــو عــبــد الـــلـــه، ويــعــجــبــنــي مــذاقــه 
الـــحـــار، وأنــــا حــريــص عــلــى أكــلــه، عــلــى األقــل 
مرة واحــدة كل أسبوع، وسعره ممتاز جدًا، 
ألــف دينار عراقي )نحو 80  فهو ال تتجاوز 

سنتا(«.

األثـــــر الــكــبــيــر فـــي تـــوتـــر الـــعـــالقـــات الــثــقــافــيــة 
العربية. حدث هذا  البلدان  بينها وبن بقية 
كــلــه بــعــدمــا كـــانـــت ســـوريـــة الــحــاضــن األكــبــر 
ومهرجاناتها  بفعالياتها  العربي  للمسرح 
املسرحي  دمشق  مهرجان  لعب  إذ  الثقافية؛ 
أول ووحيد سبعينيات  األبــرز كمنبر  الــدور 
انكفأ على  أن  الــذي مــا لبث  العشرين،  الــقــرن 
الــدامــيــة قبل ثمانية  نفسه مــع بــدء األحــــداث 
ــوام. لــتــصــبــح املـــســـارح الــســوريــة الــعــريــقــة  ــ أعــ
ــر اهــتــمــامــات الــهــيــئــة الــعــربــيــة لــلــمــســرح،  آخــ
فــي فتح بــاب املشاركة لتقف إلــى صــف بقية 
املــهــرجــانــات الــوطــنــيــة املــحــلــيــة املــدعــومــة من 
الهيئة، رغم أن بعض الدول العربية السالفة 
ــراع  ــن الــــصــ ــ ــة مـ ــالــ ــر ال تــــــــزال تـــشـــهـــد حــ ــ ــذكـ ــ الـ

السياسي داخل بلدانها. 
التنظيمية  الالئحة  أقرتها  التي  الــشــروط  من 
لــلــهــيــئــة فـــي حـــق االســتــضــافــة، تـــوافـــر البنية 
كافة  وتــأمــن  املستضيف  الــبــلــد  فــي  التحتية 
املـــســـتـــلـــزمـــات مــــن قــــاعــــات تــــدريــــب ومـــســـارح 
للعرض، إلى جانب الرعاية األمنية والفكرية 
املؤسسات  تستطيع  ال  مــا  وهــو  للمشتركن، 
ــة أمـــــام تــشــرذم  والـــجـــهـــات الــثــقــافــيــة الـــســـوريـ
بالذكر  الجدير  استيعابه.  السياسي  الوضع 
ــــن فـــــي مــجــمــل  ــــوريـ ــــسـ ــــاب الـ ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ أن بــــعــــض الـ

ــهــــرجــــان الــعــربــي  مـــشـــاركـــاتـــهـــم بــمــســابــقــة املــ
قد  الــســوري،  القطر  خـــارج  املنعقدة  للمسرح 
استطاعوا نيل املراكز األولى على مدى خمس 
سنوات متتالية.  منهم أحمد إسماعيل، وائل 
ــّدور، آنــا عــّكــاش، ضــاهــر عطية، طــالل نصر  قــ
الــديــن، مهند الــعــاقــوس وإبــراهــيــم الحساوي. 
إال أن غيابهم في الثالث سنوات األخيرة من 
عمر املسابقة العربية كان الفتًا، أمام التصاعد 

امللحوظ للحركة السينمائية السورية.

أبو عبد اهلل المصري... ُكشري في بغداد»مهرجان المسرح العربي«... سورية غائبة عن الخشبة
في وسط بغداد، ثمة 
رجل مصري، اسمه أبو 

عبد اهلل، يطبخ الُكشري 
ويبيعه للعراقيين منذ 

37 عامًا. هنا، زيارة للرجل 
ودردشة معه

نور عويتي

نهاية العام املاضي، أطلق الشاب السوري سمير 
املطفي الحلقة األولى من برنامجه »القناة األولى« 
التواصل االجتماعي بشكل مستقل.  على وسائل 
ثــالث حلقات،  اليوم  البرنامج حتى  من  وعرضت 
حـــصـــدت عـــشـــرات آالف املـــشـــاهـــدات واملــتــابــعــن، 
وتمكن املطفي فيها من إثارة الجدل حول املحتوى 
الـــــذي يـــقـــوم بــتــقــديــمــه ضــمــن بـــرنـــامـــجـــه، الـــــذي ال 

تتجاوز مدة الحلقة الواحدة منه تسع دقائق.
للوهلة األولـــى، ال يــبــدو برنامج »الــقــنــاة األولـــى« 
طرحها  يتم  التي  الترفيهية  البرامج  عن  مختلفًا 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــن الناحية 
ــلـــيـــط اإلخــــــبــــــاري« أو  الـــشـــكـــلـــيـــة، كـــبـــرنـــامـــج »الـــسـ
»الدحيح« وغيره؛ إذ يتولى مهمة تقديم البرنامج 
شخص واحـــد، ويــقــوم بــطــرح مــواضــيــع مــتــداولــة، 
والتعقيب عليها بشكل ساخر، مستعينًا ببعض 
أو  األفكار  بعض  لتوضيح  والصور  الفيديوهات 
إضفاء نوع من النكتة. إال أن املطفي، استطاع أن 
يترك بصمة خاصة ومميزة من خالل العمل على 
الذاكرة التلفزيونية الجمعية في سورية، وتقديم 
برنامج »يوتيوب« يحمل هوية بصرية مستمدة 
مـــن الــهــويــة الــبــصــريــة لــلــقــنــاة األولـــــى، ومـــا كــانــت 
فأغلب  والتسعينيات؛  الثمانينيات  فــي  تعرضه 
»القناة األولى«،  السورين تربطهم ذكريات كثيرة بـ
الـــتـــي أغــلــقــت الـــعـــام املـــاضـــي؛ حــيــث كـــانـــت الــقــنــاة 

األولى والثانية، حتى منتصف التسعينيات، هما 
قبل  البالد،  في  املسمحوتان  الوحيدتان  القناتان 
فكان  الــالقــط،  الــطــبــق  بتركيب  للشعب  ُيــســمــح  أن 

الشعب السوري في أغلبه يتابع »القناة األولى«.
بالقناة  الــخــاص  القديم  اللوغو  املطفي  استخدم 
األولـــــــى لـــوضـــعـــه عـــلـــى فـــيـــديـــوهـــاتـــه، أي الــســيــف 
الدمشقي. ويبدو أن املطفي استخدم اسم »القناة 
األولــى« وبعض مالمح هويتها البصرية، ليشير 
إلــــى أن بــرنــامــجــه مـــوجـــه إلــــى جــمــيــع الــســوريــن. 
واستفاد املطفي من جمالية ما كــان يعرض على 
تــلــك الــقــنــاة فــي الــتــســعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات من 
إعـــالنـــات وبـــرامـــج فـــي صــنــاعــة مــحــتــواه، فــفــي كل 
البث  توقف  بشارة  وينتهي  البرنامج  يبدأ  حلقة 
قّدم الشاب قام 

ُ
امل الخاصة بالقناة األولــى. كما أن 

فيديو طريف، هو  لبرنامجه من خــالل  بالتمهيد 
عــبــارة عــن فــيــديــو مــعــدل عــن إعـــالن تــجــاري قديم 
التسعينيات  فــي  األولــــى«  »الــقــنــاة  كــان يبث على 
للترويج لحليب »حليبنا«، والقى الفيديو تفاعال 

كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل االجتماعي.
ــاة األولــــــــــى« مــــن حــيــث  ــنــ ــقــ مــــا يـــمـــيـــز بــــرنــــامــــج »الــ
األحـــداث  على  بالتعقيب  يكتفي  ال  أنــه  املــحــتــوى، 
ــرة، كــمــا هو  ــاخـ املـــتـــداولـــة وانــتــقــادهــا بــطــريــقــة سـ
أخيرًا  يتم طرحها  التي  البرامج  أغلب  فــي  الــحــال 
على وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وأنـــه ال يقوم 
على  يعمل  وإنــمــا  ومــســبــقــة؛  جــاهــزة  آراء  بتقديم 
الحجج  أفكاره من خــالل  املتلقي بمضمون  إقناع 
ــــداث  ــــط األحـ والـــبـــراهـــن والـــســـرد الـــتـــاريـــخـــي، وربـ
التاريخية باألحداث الحالية. ففي الحلقة الثانية 
ــــاول املـــطـــفـــي قـــضـــيـــة قــســمــت  ــنـ ــ ــامــــج، تـ ــرنــ ــبــ ــــن الــ مـ
السوري  املنتخب  السوري، وهي تشجيع  الشارع 
ــقـــدم، وربــــط الــســيــاســيــة بــالــريــاضــة؛ فــقــام  لــكــرة الـ
التي  التاريخية  األحــداث  من  العديد  باستعراض 
تؤكد ربط السياسية بالرياضة، ولم يكتف بسرد 
عناوين تلك األحــداث، وإنما قدم جرعة كبيرة من 
املعلومات الناتجة من بحث معمق، يعود بعضها 
التاريخي من خالل  إلــى عــام 1936، إذ بــدأ السرد 
الــحــديــث عــن األوملــبــيــاد الــنــازي حينها الـــذي كان 
تحت رعاية هتلر، والدعاية النازية التي قام بها 
الــريــاضــة، ليتمكن  هتلر مــن األوملــبــيــاد وتسييس 
من خــالل الــعــودة إلــى هــذه الحقبة التاريخية من 
مع  أطيافه  بكافة  الجمهور  تجمع  روابـــط  إيــجــاد 
ما يقدمه من أفكار، فبّن بسرده التاريخي، الذي 
فصل عن 

ُ
ال يخلو من الكوميديا، أن السياسة ال ت

الرياضة عامليًا ومحليًا.

الفنانون والمثقفون في الميدان أيضًا

من خالل الكشري عشت في بغداد وكأنني في القاهرة )العربي الجديد(

استخَدم بعضًا 
من المالمح 
البصرية للقناة 
األولى القديمة 
)فيسبوك(

من ختام الدورة السابقة للمهرجان العربي للمسرح )فيسبوك(

)Getty( المبدع ال ينفصل مطلقًا عن تطلعات الشعب في العيش الكريم

يشاركون  الشوارع  إلى  ينزلون  السودانيين، وهم  الفنانين  لقطات مصورة عددًا من  أظهرت 
المحتجين هتافهم بسقوط النظام ويستقبلون، مثل غيرهم، الغاز المسيل للدموع

الحراك السوداني

»القناة األولى« النقد الهادف

فنون وكوكتيل
إضاءة

برنامج

زيارةقضية

كثير من األغنيات ُكتبت في 
السابق لمدن عديدة في  
السودان، جرت استعادتها 

في مدن الحراك، مثل 
مدينة عطبرة التي تغنت 

لها في السابق فرقة عقد 
الجالد، أو مدينة  القضارف 

التي كتبت لها أغنية »يا 
سمسم القضارف«، أو حتى 
أم درمان في أغنية »أم در 

ياربوع سودانا«. كل تلك 
األعمال تلقى رواجًا في 

الشارع السوداني اآلن، ما أثّر 
بشكل ملحوظ في الحراك 
الشعبي والروح الحماسية 

التي تنتاب األفراد في 
الميادين.

تبقى 
األغنيات
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منذ شهور خلت.
ربما كانت العتمة هي املوت.

ار الشيخ الذي ال أصابع له النجَّ
يضرب على قيثاره

 لم تكتمل
ٌ
وشجرة

مليه األنغام
ُ
ت

واملنشار الدقيق يلوذ بروحه مطأطئ الرأس 
على الدوام.

 يدور بني الزيزان باللسان اآلرامي
ٌ

سجال
حول توزيع القيظ
 هي املياه

ٌ
معجزة

 به َمسٌّ من الجنون.
ٌ

واملطر جيش

ب عناقك
َّ
أّما أنا فأترق

محاطًا بالحجارة.
■ ■ ■

شاعر. طبيعة غير مرغوبة
»لن أنعم بالسالم ما حييت«
الغضب، بيير باولو بازوليني

طلبوا مني الحقيقة، ومنحتهم الحقيقة.
نوها.

َّ
 أن كف

َّ
فما كان منهم إال

لم أستغفر الــرب إذ دلفت إلى معبده بحذاء 
غارق في الوحل.

ــغ الــشــرطــة عــن أيٍّ مــن املــجــّرمــني الــذي 
ّ
بــل

ُ
لــم أ

تعّدوا علّي.
 بالهزيمة،

ُ
ا أدليُت بصوتي ُمِنَيت األغلبية

َّ
ومل

كما هو دأبها.
دِل بصوتي كذلك.

ُ
وحني لم أ

ل »اتفاقيات السالم«. توقيعي ال ُيذيِّ
سمحُت ألعدائي باستغاللي شّر استغالل.

أثارت ال مباالتي أصداء واسعة.
 من فرط اللذة.

َّ
ْكر إال لم أفلح في السُّ

عجزُت عن ترويض هذا اللسان اللئيم
عجزًا ال شفاء منه.

 بالغباء.
ً
خضُت مشاريع تجارية مفعمة

ال أعرف كيف أسبح، كيف أبصق، كيف أدفن 
أصدقائي.

ال أملك رخصة قيادة وال مفاتيح لبيتي.
أنشر الفزع بقهقهاتي.

ال أعرف كيف أختار الثياب،
ال على »املوضة«، وال على غير »املوضة«.

لم أستِشر الطبيب يومًا.
ر وال أضع مزيل العرق.

َّ
ال أتعط

أمقُت أساتذة القانون،
أمــقــُت الــســيــَر تحت أشــعــة الــشــمــس، ونحيَب 

اآلخرين.
ت أصدقائي الحياة.

َ
فارق

ما لي بطاقة ائتمانية وال حساب في البنك،
 قليل من الغضب

َّ
إن هو إال

وقليل من النعاس.
■ ■ ■

شارل بودلير. 2017
»جناحاه العمالقان يحوالن دون الطيران ودونه«
طائر القطرس، شارل بودلير

ارة، ال بحَّ
وحدهم القراصنة،

والقوارض،
بون. هرِّ

ُ
وامل

ال نجوم،
وحدهم العجزة،

وسوسون،
ُ
وامل

وأطفال مصابون باألعيرة النارية.

ال محيطات،
ال مراكب،
ال غاليني،

وال حتى رحمة.
هوذا الشاعر يخترق السماء،

أتونيل غيفارا

تغيُّر مناخي
ــراك ُمصغيًا لعصف الريح ينساب من بني 

ُ
ت

األشجار؟
ما تلك الريح

وإنما أشباحها.
■ ■ ■

تساؤل
أين كان ينتهي

بنا املطاف
نا

ّ
لو أن

ض هذه الحرب مفرطة الدموية؟
ُ

لم نخ
ربما

كنا سنبقى
على قيد الحياة.

■ ■ ■

مطر
سلحفاتان عجوزتان

تلهوان في عتمة الباحة
ي

ّ
ني ألن

َ
أقول عجوزت

لم أَر لهما أثرًا

نوال العلي

الـــســـلـــفـــادوري  األدب  مـــشـــهـــد  فـــهـــم  ُيـــمـــكـــن  ال 
ــــث بــــمــــعــــزل عـــــن أمـــــَريـــــن:  ــديـ ــ ــــحـ املــــعــــاصــــر والـ
لعقود،  امتّدت  التي  العسكرية  الديكتاتورية 
 1980 بـــــني  دارت  الــــتــــي  ــة  ـــيــ ــلـ األهــ والــــــحــــــرب 
الجنرال ماكسمليانو  و1992. األولى أّسسها 
ــام 1931، وقــــد كتب  عــ مــارتــيــنــيــز  هــرنــانــديــز 
ــفــــادوري روك دالـــتـــون  ــلــ الــــســ ــر  ــاعـ ــشـ الـ عــنــهــا 
»الــجــنــرال  بــعــنــوان  قــصــيــدة   )1975  -  1935(
مارتينيز«، ومنها: »يقولون إنه رئيس جيد، 
ى من 

ّ
تبق مــن  مــنــازل رخيصة على  ع 

ّ
ألنــه وز

ى« إلى 
ّ
شير عبارة »من تبق

ُ
السلفادورّيني«. ت

آالف الــفــالحــني مــن الــســكــان األصــلــّيــني الــذيــن 
والتي  مة، 

ّ
منظ حــمــالت  فــي  مارتينيز  قتلهم 

ُيقّدر املؤّرخ األميركي توماس أندرسن أعداد 
ألفًا، كان  ضحاياها بما بني ثالثني وأربعني 
ركت 

ُ
بعضهم ُيجَبر على حفر قبره بنفسه، وت

بعض الجثث إلى أن أكلتها الخنازير، بحسب 
وثائق وشهادات تاريخية مختلفة. 

كــان الناس ُيقتلون إن ُعثر على صــَور أو أي 
رمــوز للمسيح والقلب األقـــدس فــي  بيوتهم. 
الحقًا في أواخر السبعينيات، ستشتعل حرب 
حني  بأكملها  عائلة  ستقتل  البلد،  في  أهلية 
رفعت صورة رئيس األساقفة أوسكار روميرو 
الذي كان اغتياله شرارة الحرب التي اعتبرت 
توأمًا للحرب األهلية اللبنانية )1975 - 1990(؛ 
املــوت، وتعّددت  حيث شهدت ما ُسّمي بِفرق 
ــاآلالف  ــــقــــّدر بــ

ُ
ــاالت االخـــتـــفـــاء الـــتـــي ت ــ فــيــهــا حـ

والقتل العشوائي وتجنيد األطفال وغيرها من 

لم يبَق لي من 
الثياب إاّل ضحكتي

خضُت مشاريع تجارية مفعمًة بالغباء. ال أعرف كيف أسبح، كيف أدفن أصدقائي. 
ال أملك رخصة قيادة وال مفاتيح لبيتي. أنشر الفزع بقهقهاتي. ال أعرف كيف أختار 

ر وال أضع مزيل العرق. أمقُت أساتذة القانون،  الثياب. لم أستِشر الطبيب يومًا. ال أتعطَّ
أمقُت السيَر تحت أشعة الشمس، ونحيَب اآلخرين

يبدو األدب 
السلفادوري، الذي 

بقي بعيدًا في 
مجمله عن القارئ 
باللغة العربية، نتاج 

سياقات عنيفة 
ودامية عاشتها 

البالد طوال القرن 
الماضي

السلفادور نصوص تنظر في مرايا القرن العشرين

ما تلك الريح وإنما أشباحها

وصحافي  شاعر   Otoniel Guevara
سلفادوري من مواليد 1967. شارك في 
الحرب األهلية التي عصفت ببالده في 
فارابوندو  »جبهة  ضمن  الثمانينيات 
أحد  ــان  وك الوطني«  للتحرير  مارتي 
بـ»ورشة  ُعرف  لما  المؤّسسين  األعضاء 
إشعاعها  استمرّ  والتي  األدبية«  خيبالبا 
بعد نهاية الحرب األهلية في 1992. له 
أكثر من ثالثين إصدارًا شعريًا من بينها: 
و»كفن   ،)1994( العشب«  عن  »بعيدًا 
مريضة«  و»أغنية   ،)1998( ــهــارب«  ال

.)2009(

ورشة في الحرب

2425
ثقافة

ممدوح عزام

رَسم يوجني ديالكروا الحرية امرأة، ورسمها نصف عارية، وهي تحمل 
جثث  وأمامها  األخــرى،  باليد  البندقية  تحمل  بينما  بيد،  الفرنسي  العلم 
الذين  الثّوار  من  مجموعة  يتبعها  فيما  سبيلها،  في  ماتوا  الذين  القتلى 
يحملون البنادق والسيوف وعلى قسماتهم مالمح اإلصرار والقوة، بينما 

ل.  عبادة وتوسُّ
َ
ينظر إليها أحد أنصارها نظرة

الطريف في أمر املوضوع أن يكون ِمن بني من نالت هذه اللوحة إعجابهم، 
ُيــعــّدون بــاملــاليــني فــي معظم أرجـــاء املــعــمــورة، أشــخــاص يرفضون  وهــم 
أو  بالسجن  ُسلبت حريتهم  أفـــرادًا  أو  الــحــريــة،  تــريــد  يــؤّيــدوا شعوبًا  أن 
االعتقال. وثّمة من بينهم من يشتم الحرية إذا ما رفع اسَمها أحٌد ما ال 
التي أضحت  الفتاة  النادر أن تجد من يمكن أن يدين رسم  يعجبه. ومن 
أن  الصعب  اللوحة، ولكن من  إذا ما تحّدثنا عن  الفرنسي،  للشعب  رمزًا 
التي  أو هــي  الــحــريــة،  ــرأة هــي رمــز  املـ تــكــون  أن  الشخص نفسه  يرتضي 
فلن  نتائج غريبة،  أمــام  هنا  ونحن  الحرية.  يمنحها  أن  أو  إليها،  تقودهم 
ــرأة، وال عــن عــريــهــا، وال عــن مغزى  املــ تــقــرأ أي تعليق سلبي عــلــى رمــز 
الثورة،  حملها السالح، ولن تقرأ ما يشير إلى إدانة هوية املشاركني في 
الحروب  أن  اللوحة، بينما ترى  إذا كانوا في  الفقراء،  الغالب من  وهم في 
إلى  اللوحة  من  ر  التحرُّ تنتقل حركة  أن  يمكن  تبدأ حني  واملــذابــح ســوف 

الواقع.
وفي مثل هذه الحاالت يتّم تجاهل التاريخ الحاضر - أو يتم إلغاء الثورة 
ى موقف 

ّ
كلها ـ لصالح اللوحة وحدها، وهكذا يمكن ألي شخص أن يتبن

 إن تلك 
ً
الرّسام الذي ُيظهر انحيازًا أكيدًا إلى الحرية، وإلى الشعب، قائال

هــي الــحــريــة املــنــشــودة، وذلـــك هــو الــشــعــب فــي الــلــوحــة. أّمـــا مــا حـــدث هنا 
فليس كفاحًا من  اليمن،  أو  تونس  أو  ليبيا  أو  فــي مصر  أو  فــي ســوريــة 
انفالت  أو  الحشود،  بل هو خــروج مجموعات غوغائية من  الحرية،  أجل 
فإن  وهنا  والجريمة.  التخريب  غير  تبغي  ال  التي  املتوّحشة  التنظيمات 
للمواقف،  وفكريًا  أخالقيًا  اخــتــبــارًا  ُيعتبر  ومــغــزاهــا  اللوحة  مــن  املــوقــف 

وخاصة في اللحظات التاريخية الحاسمة.  
وفي هذه املواقف، نسأل عن دور الفن واألدب في حياة البشر. ملاذا يؤيدون 
الحرية في اللوحة، أو في الرواية، أو في الشعر، شرط أن يكون ذلك قادمًا 
من بلدان أخرى، ويرفضونها هنا في شوارع املدن والبلدات؟ وأين تكمن 
اللحظة التي تتيح لإلنسان أن يؤّيد الحرية في لوحة، ويحاربها في واقع؟

في كتابه »ضرورة الفن«، يقول إرنست فيشر إن الناس ال يدركون تمامًا 
ملا كان الفن ضرورة في حياتهم. وهو يرى أن إحدى هذه الضرورات أن 
املسافة  إيجاد  من  املــوضــوع،  عن  انفصاله  من  ي 

ّ
املتلق لــدى  املتعة  تنشأ 

تلك  الفن  فــي  ويجد  هــواه،  على  الــواقــع  تصوير  ي 
ّ
املتلق يعيد  إذ  بينهما، 

أخذنا  ما  إذا  وربما  اليومية.  الحياة  في  يجدها  ال  التي  السعيدة  الحرية 
الحرمان  هي  باللوحة  اإلعــجــاب  عالمات  إحــدى  تكون  أن  التفسير  بهذا 
الذين  الــثــّوار  انتصار  له 

ّ
يمث الــذي  الحقيقي  الخطر  أو  الحرية،  من  املزمن 

تعّرف أنصار الطغيان إليهم فيها.

الحرية تقود الشعب

مشهد

فعاليات

في طيران مفعم بالسخط،
ال سبيل إلى إدراكه،

بأمله الذي ال طائل ُيْرَجى من ورائه.
■ ■ ■

 
فرانكلين. الخامسة مساًء

ا يعلن عن مقدرته، »إن رّبً
لهو َربٌّ ال معنى له«.

أعياد امليالد، راينر ماريا ريلكه
في صغري

ات املطر
َّ

كنُت أخرج تحت زخ
شًا عن مالذ الطيور.

ِّ
ُمفت

لم أعثر عليه قط.
ولكني ما زلُت أؤمن 

بَّ يحمل إليها املناشف بأن الرَّ
في فردوس ما،

فردوس بال أمل.
■ ■ ■

أبدية وشعر
 يعثر املرء يومًا

َّ
إنما األبدية أال
على قبر أخيه.

الفظائع. إنها الحدث الثاني الذي شّكل جزءًا 
املعاصر. السلفادوري  األدب  هوية  من  كبيرًا 

شمل االضطهاد السياسي والعسكري الناس 
واألفـــكـــار، وبــالــضــرورة فـــإن أكــبــر املــعــارضــني 
اب والفنانون الذين كانوا 

ّ
آللة القمع هم الكت

أية لحظة.  سلب حياتهم في 
ُ
ت مستعّدين ألن 

اب الثائرين واملقاومني، ظهر 
ّ
وإلى جانب الكت

ـــاب مــتــواطــئــون مـــع الــســلــطــة، وكـــأن 
ّ
أيــضــًا كـــت

حربًا أهلية موازية حدثت في عالم األدب.
في تلك العقود، عاشت معظم شعوب أميركا 
الـــوســـطـــى تـــحـــت ســـطـــوة الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات 
واضــــــطــــــراب االنـــــقـــــالبـــــات والــــــــثــــــــورات، بــل 
ــــي الـــبـــلـــدان  وتــــعــــاونــــت هــــــذه الـــســـلـــطـــات فـ
األنظمة  دت 

ّ
وقل اب 

ّ
الكت قمع  على  املختلفة 

بعضها في الديكتاتورية. ومن فظائع تلك 
املــرحــلــة الــقــبــض عــلــى الــشــاعــر الــثــائــر أوتــو 
غواتيماال،  فــي   1967 عــام  كاستيلو  رينيه 
ــورا بــايــيــث  ــ ــ وإحـــــراقـــــه حـــيـــًا مــــع رفـــيـــقـــتـــه نـ
الديكتاتوريات،  تــعــاون  وضــمــن  كــاركــامــو. 
ــمــت الــســلــطــات الـــســـلـــفـــادوريـــة الــشــاعــر 

ّ
ســل

إلى غواتيماال، واختفى  روبرتو موراليس 
ــد قـــتـــلـــه. أمـــا  ــأّكـ ــتـ لـــعـــشـــرة أعـــــــوام قـــبـــل أن يـ
الشاعرة آاليدا فوبا فقد اختفت في شوارع 
غواتيماال منذ 1980، وإلــى اليوم ال ُيعرف 
األمـــر نفسه ينطبق  لها بالضبط،  مــا وقــع 

على نيكاراغوا وتشيلي وغيرهما.

عر
ِّ

ا الش أمَّ
فلن يسري حكُمه على البشر أبدًا.

16 سبتمبر 2007
■ ■ ■

عن فنون التحرُّر
إنما النشوة األكثر جموحًا

تنطوي على ألم وحشي في الجسد.
ا القصيدة، أمَّ

فال تعدو أن تكون وخزًا ال ينتهي
في الضمير.

18 يونيو 2007
■ ■ ■

آثام
ً
ُوِلْدُت حتى يقيم األلُم حفال

أللف عام.
ِلق عليَّ اسٌم

ْ
ط

ُ
أ

كي أخضع للمالحقة َعْبر األدغال
عِطيُت وجهًا

ُ
وأ

حتى ُيشار إليَّ بأصابع ال ترحم
ألني تركُت نفسي لثورة النهر تهدهدني

حذار
ضجروا النفوس

ُ
حسبكم، ال ت

سة، بنصوص ُمقدَّ
ناهيكم عن نفسي أنا،

وأنا الذي عملُت بال هوادة
إلحكام أواصر صداقتي

باملخبولني.

سات تسكن هيكلي قدَّ
ُ
إنما امل

تسكن هديَره الخليق بمركب شريد.
س فهو العشب الثرثار قدَّ

ُ
ا كتابي امل وأمَّ

ذلك الذي أتى على قضبان السكك الحديدية.

ًا.
ّ
أنا الذي أتفاوض من أجل السالم حق

.
ً
ر السجون كافة وأفجِّ

ال تتركوني أغيب عن أبصاركم.

)ترجمة عن اإلسبانية: مارك جمال(

إطاللة
تصويب

باسم النبريص

فيما يجلس خيسوس على طاولة 
العشاء، يرى فجأة طيف أبيه. 

خــيــســوس يــشــعــر بــعــدم ارتــيــاح 
لهذا الحدث. إنه في شقته وحيدًا، 
كما كان منذ ثالثني سنة. وحيدًا 
إال مـــن كــتــبــه ومــطــبــخــه وتــمــثــال 

الفتاتني األفريقيتني.
ــلـــتـــه،  ــــخـــــالف عـــائـ خــــيــــســــوس، بـ
ــو ســـألـــه عـــابـــُر  ــ ــد جــــــدًا. ل ــوّحـ ــتـ مـ
طــريــق عـــن عـــنـــوان، لــشــعــر فـــورًا 
بــــأّن خــصــوصــيــتــه املـــقـــّدســـة قد 
في  يعيش  خيسوس  ــحــمــت. 

ُ
اقــت

بــرشــلــونــة عــلــى راتــــب يــأتــيــه من 
نــيــكــاراغــوا. لــذا ال حــاجــة لــه عند 

أي بشر.
خالطهم، وهم على ما 

ُ
وِلَم يعني أ
ُهم عليه؟

ــّي 
َ
كـــال. الــبــشــر ال يـــروقـــون لــعــيــن

م ذاتــه. وال أبــي. كان، 
ّ
مطلقًا. يكل

ه املالئكة بالنور، زيَر نساء، 
ّ
لتحف

ــع أمــــــي. أنـــــا أحـــــب أمـــي   مــ
ً
ونـــــــذال

وبي  الدنيا  وعيت  ومنذ  عميقًا. 
وهي  رحيلها.  لحظة  مــن  خــوف 
لحائط  يــقــول خيسوس  رحــلــت؛ 
املطبخ األيــســر. ورحــل إخوتي - 
يستدير ويحّدث الحائط األيمن. 
ــاء،  ــيـــضـ ــبـ ــبـــتـــي روســــــــا الـ ــيـ ــبـ وحـ
هــزمــتــهــا الــحــيــاة، فــمــاتــت شــابــة. 

ليرحمهم مالُك الرّب جميعًا.
ينزل عن الكرسي ويتمّدد بطوله 
على أرضية املطبخ.. يوّجه كالمه 

لنقطة معّينة في السقف: 
وأنت أيها العنكبوت، طيب وتِعس 
ــيـــوط ســـــوداء  ــلـــي. يــــقــــول لـــخـ ــثـ مـ
خفيفة. ثم ينهض، ويجلس على 

الكنبة في الغرفة.
يــــنــــظــــر إلــــــــى شــــمــــس الــــــشــــــارع. 
ــِنـــه. ثـــم يــفــعــل ما  ــْهـ ـ

َ
ــن يـــرتـــعـــش. ُيـ

يفعله منذ ثالثني سنة:
يقوم وُيرجع الطعام للثالجة.

)شاعر وكاتب فلسطيني 
مقيم في برشلونة(

ينّظم بيت الرواية عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في مدينة الثقافة في تونس مثلث الديكتاتورية والعنف واألدب
العاصمة، لقاًء مع أستاذة الفلسفة والجماليات والكاتبة التونسية أم الزين بنشيخة 
روايتان:  لبنشيخة  صدرت  فلسفية.  تجربة  بوصفها  الرواية  بعنوان  المسكيني 

»جرحى السماء« و»لن تجّن وحيدًا هذا اليوم« إضافة إلى أعمال بحثية.  

في  الشمس  مسرح  خشبة  على  اليوم،  مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  يُقام 
كويك  أبو  طــارق  الفلسطيني  ــي  األردن والموسيقي  الــراب  لمغني  حفل  عّمان، 
الملقب بـالفرعي حيث يؤدي أغانَي من ألبومه األخير الرجل الخشبي )2017(، ومنها 

ك«. »استشراق داخلي« و»الرجل الخشبي« و»يا صاحبي« و»بين كل الناس« و»نِصّ

في »متحف الفن اإلسالمي« في الدوحة، يلقي أستاذ الهندسة المعمارية اإلسالمية 
األربعاء  مساء  من  السادسة  عند  محاضرة  جورج،  آالن  أكسفورد،  جامعة  في 
الميالدي.  الثامن  القرن  الجامع األموي في دمشق بعين  رؤية  المقبل بعنوان 
على  الحالية  مشاريعه  وتركز  اإلسالمي.  الفن  بدايات  حول  دراســات  جورج  أصدر 

الجامع األموي في دمشق والمخطوطات القرآنية وكتب األدعية الدينية.

لغاية 14 من الشهر المقبل، يتواصل »مهرجان سور األزبكية« نصف السنوي الذي 
ينّظمها  التي  التظاهرة  القاهرة.  في  الجاري  الشهر  من  عشر  الخامس  في  انطلق 
والجديدة  المستعملة  الكتب  وتقّدم  عقود  منذ  األزبكية  مكتبات  أصحاب 

بخصومات كبيرة، وتقام بالتزامن مع »معرض القاهرة للكتاب«.

B B

أتونيل غيفارا خالل أمسية شعرية في »المركز الثقافي ألميركا الوسطى« بلوس أنجلس )أنجليس مونيوز(

المتوّحد

هاربون من 
القصف في 
سان سلفادور، 
1989 )دونّا دي 
سيزار(

قُت بني مخالب الريح
َّ
ألني تجاسرُت وحل

اق
َّ

أت واحترقُت بجمر العش ألني تجرَّ
وجعلُت من قلبي جذرًا في هذه األرض.

لن تروني أقّر بكوني آثمًا
ما حييت

د لكم ديني. وبهذا الحّب أسدِّ
■ ■ ■

عن آلهة
عرفُت شخوصًا من ذوي النفوذ العظيم

لهم قدرة على ابتياع الشعوب،
والحياة،

والكويكبات.

ليس بينهم شاعر واحد.
■ ■ ■

ليس خبرًا
ليس خبرًا عند صحف السلفادور

أن يخلَد إلى النوم
ان.

َّ
طائٌر طن

■ ■ ■

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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سينما

نديم جرجوره

ســؤال  ُيطــرح  وآخــر،  حــٍن  بــن 
السينما العربية الجديدة. يناقش 
 ســماتها. ينتبه إلى تنّوع 

ُ
البعض

جغرافّيتها ومواضيعها، وإن تتشابه أحيانًا 
وانفعــاالت.  وحكايــات  ووقائــع  مالمــح  فــي 
كيفيــة  فــي  تلتقــي  آخــرون بجماليــات  يقــول 
أســاليب  فــي  تفتــرق   

ْ
وإن أفالمهــا،  صناعــة 

مخرجيهــا، والتأثــرات التــي يخضعــون لهــا، 
ومفردات الوعي املعرفي والثقافي والجمالي 
ونها ويعتمدونها في اشــتغاالتهم 

ّ
التي يتلق
املتنّوعة.

أنــواع  إنتــاج  فــي  واضــٌح   
ٌ

اختــالف هنــاك 
عربيــة  ســينما  إن  القــول  ُيتيــح  بصريــة، 
املشــهد،  فــي  حضورهــا  تؤّكــد  جديــدة 

املتنّوعــة.   بناهــا  لتطويــر  ــحة 
َّ

ُمرش  وإنهــا 
عــرب  ومتابعــون،  ــاٌد 

ّ
نق ُيجمــع  أول:   

ٌ
مثــل

وأجانــب، علــى أن الفيلــم الوثائقــي اللبنانــي، 
ــج منــذ منتصــف تســعينيات القــرن الـــ20 

َ
نت

ُ
امل

العالــم  فــي  األولــى  املرتبــة   
ّ

يحتــل تقريًبــا، 
واملعالجــة  النــص  مســتوى  علــى  العربــي، 
واإلنســاني  الدرامــي  واالشــتغال  والصــورة 

والجمالي. 
الفلســطينية  الســينما  تؤّكــد  ثــان:   

ٌ
مثــل

لغــة  مــن  املنبثقــة  تلــك  ـ خصوًصــا  الحديثــة 
اشــتغاالت  فــي  لــة 

ّ
املتمث البصــري،  التجديــد 

ايليــا ســليمان وهانــي أبــو أســعد، وقبلهمــا 
أنضونــي  رائــد  وبعدهمــا  خليفــي،  ميشــال 
وكمــال الجعفــري وآن مــاري جاســر ومهــدي 
فليفل، وغيرهمـ  على خروٍج واضٍح من عباءة 
 ُيمعن 

ْ
اإليديولوجيــا والنضــال والجماعة، إذ

هؤالء السينمائيون الفلسطينيون )وآخرون 
ــا( فــي التنقيب الجمالــي، روائًيا 

ً
غيرهــم أيض

الفــرد  أحــوال  فــي  وتجريبًيــا،  ووثائقًيــا 
ثقــل عليــه، وفــي مســاراته 

ُ
والتراكمــات التــي ت

 يذهب بعضهم ـ معه 
ْ
وحكاياته وأهوائه، وإن

أو عبــرهـ  إلــى أحــوال جماعــة ينتمي إليها، أو 
بيئة تحيط به. 

: بداية األلفية الثانية في القرن الـ21 
ٌ
 ثالث

ٌ
مثل

رافــق والدة جيــل ســينمائي مصــري شــاب، 
ُ
ت

بعيــًدا  الفــرد،  ـ  الــذات  فــي »جّوانيــة«  ــل 
ّ
يتوغ

 إســقاٍط سياســي ـ اقتصــادي ـ ثقافــي، 
ّ

عــن كل
 يلّمــح بعــض ســينمائييه إلــى السياســي 

ْ
وإن

واالقتصادي والثقافي، من دون قول مباشر، 

إيديولوجــي،  أكاديمــي  تحليــل  دون  ومــن 
ومــن دون التــزام عقائــدي نضالــي. وهــذا فــي 
 25 »ثــورة  أحــوال  يتناولــون  آخريــن  مقابــل 
ينايــر« )2011( واالنقالبــات العديــدة عليهــا، 
مــع ميــٍل كبيــٍر إلى التزام التناول الســينمائّي 
ا، »املتوّرط« في 

ً
»جّوانية« الذات ـ الفرد أيض لـ

الثورة وإفرازاتها ومساراتها.
للمثــل الثالــث تتّمة: اشــتغال شــبابي مصري 
يخــرج علــى ســابقيه، مــن دون تمــّرد عبثّي أو 
وأفــكاره  لنتاجاتــه  يــًا 

ّ
كل رافــض  أو  انفعالــّي 

والتقنــي،  الفنــي  عملــه  وآليــات  وتأمالتــه 
ــا علــى تجديــٍد 

ً
م نتاًجــا »يتفــّوق« أحيان وُيقــدِّ

شبابّي مصنوع بلهفة سينمائية على بحٍث 
 يذهب صانعوه 

ْ
 بوٍح، إذ

ّ
دؤوب في تطوير كل

التجديــدي،  املتــداول  مــن  أبعــد  هــو  مــا  إلــى 
بــأن يجتهــد فــي خلــق هامــٍش آخــر، إبداعــي 
وجمالــّي وإنســاني، وأكثــر ذاتيــة، ُيكمــل مــا 
ســبقه بقليــل، أو يترافــق وإيــاه فــي إبــراز غير 

بَرز سابقًا. 
ُ
امل

تجديدّيــون  شــباب  مخرجــون  يواجــه   
ْ
وإذ

وشــريف  خــان  وناديــن  لطفــي  هالــة  أمثــال  ـ 
وغيرهــم،  صالــح  فــوزي  ومحمــد  البنــداري 
وهــؤالء الحقــون لجيــل تجديــدي، هــو اآلخــر، 
ل في إبراهيم البطوط وأحمد العبدالله، 

ّ
يتمث

كنموذجــن أساســين فــي ابتــكار أدوات قــول 
ســينمائي، يرتكــز علــى الصــورة وتوليفاتهــا 
والتقــاط  البــوح  فــي  الكبيــرة  وإمكانياتهــا 
مــآزق  ـ  والنــاس  والشــارع  املدينــة  نبــض 
إنتاجيــة ماليــة بحتــة، مــا يدفعهم إلــى ابتكار 
أو  جمعيــات  أو  )شــركات  متنّوعــة  وســائل 
ة 

ّ
تعاونيات إنتاجية( لتمويل مشاريع مستقل

فــإن  املعتــاد؛  اإلنتاجــي  النظــام  عــن  تماًمــا 

الحقن بهم، أمثال كريم حنفي ومحمد حماد 
ومحمــد رشــاد وآخريــن، يحاولون تفعيل ذاك 
املســار الفنــي، ويجتهــدون فــي إيجــاد منافــذ 
إنتاجية تتالءم ومشاريعهم التجديدية تلك، 
وُيصــّرون علــى إعالء شــأن الصــورة بقدراتها 
الفنيــة والجماليــة والســردية، ويبحثــون فــي 
تفاصيــل الهوامــش كأنهــا مــن كل حكايــة أو 

حالة أو انفعال أو موقف.
لغــي حــراًكا ســينمائًيا فــي 

ُ
أمثلــة كهــذه لــن ت

عــن  تتغاضــى  ولــن  العربــي،  املغــرب  دول 
هنــا  ـ  يعملــون  كثيريــن  شــباب  مخرجــن 
مرايــا  أفالمهــم  تكــون  كــي  بجهــٍد  ـ  وهنــاك 
وهواجســهم  وحكاياتهــم  أحوالهــم  تعكــس 

وتأّمالتهم ورغباتهم. 
)من دراسة طويلة عن الحراك السينمائي 
العربي الحديث، تصدر قريًبا(.

كوثر بن هنيّة: تجديد بصري ودرامي )فيسبوك(
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جماليات حديثة تتناول 
أحوال الذات الفردية 

والراهن الجماعي

تشهد السينما العربية 
حراًكا تجديديًا في 

معظم البلدان العربية، 
يغوص في ذات الفرد 

وعالقاته العديدة 
بالمحيط المتنّوع الذي 

يُقيم فيه

■ متى وأين وكيف دخلت عالم اإلخراج؟
 حن كنُت صغيرة، أحببُت األفالم كثيًرا. كنُت 
أرغــب فــي أن أصبــح ممثلــة. كنــُت أشــارك فــي 
أعمال مســرحية في املدرسة، وأشاهد أفالًما، 
وعندمــا أعــود إلــى املنــزل، أؤّدي األدوار أمــام 
املــرآة والكاميــرا. حن بلغت 16 عاًما، اشــترى 
اســتخدامها  أعــرف  لــم  كاميــرا،  لــي  والــدي 
جيــًدا. لكــن والــدي أحــّس بــي، وآمــن بقدراتــي 
التخييليــة. منــذ ذلــك الوقــت، غّيــرت الكاميــرا 
 شــيء. ثــم نقلــُت 

ّ
حياتــي. أصبحــُت أصــّور كل

مكانــي مــن أمــام الكاميــرا إلى ورائهــا، وبدأت 
تصوير األصدقاء وأفراد العائلة وهم يروون 
م نفســي 

ّ
مــا أعود إلى البيت، أعل

ّ
قصصهــم. كل

ــاهد باالســتناد إلــى برامــج 
َ

ش
َ
طــرق تركيــب امل

تقليدية على شبكة الكومبيوتر.
فــي  تخّصصــت  املدرســة،  مــن  انتهائــي  بعــد 
اإلخــراج. فــي الحقيقــة، كنُت خائفــة، يعتريني 
شكٌّ في ما إذا كان اإلخراج هواية أو ما ينبغي 
 التصميم ولــم أندم، فهو 

ّ
أن أكونــه. درســت فــن

اليــوم  نــي علــى طريقــة تفكيــر تســاعدني 
ّ
حث

كثيــًرا فــي اإلخــراج والتواصــل. بعــد 3 أعــوام، 
سافرُت إلى نيويورك لزيارة شقيقتي، فذهبُت 
مــون 

ّ
إلــى جامعــة كولومبيــا، ورأيــُت كيــف يعل

 هذا 
ّ
اإلخراج. تحّمســت كثيًرا. قلُت لنفســي إن

مــا أريــده فــي حياتــي. بعد عودتي إلــى لبنان، 
أنهيــت دراســات عليــا فــي كتابــة الســيناريو 

واإلخراج، وأنجزُت أفالًما عدة.

ــرِت بهــا 
ّ
■ هــل هنــاك تجــارب ســينمائية عربيــة تأث

وأنت يافعة، وفي خطواتك اإلخراجية األولى؟
 
ْ
إذ الهوليووديــة،  األفــالم  أحببــُت  صغيــرة،   
كثيــرة.  وعامليــة  أوروبيــة  أفالًمــا  أشــاهد  لــم 
ر 

ّ
»بيــروت الغربيــة« لزيــاد دويري أول فيلم أث

بي. بفضله، بدأُت أفّكر: إذا أنجزُت فيلًما يوًما 
ما مثل هذا الفيلم سأعتبر نفسي محظوظة، 
فهــو يعطــي مشــاعر، وفــي الوقــت نفســه هــو 
قصًصــا  يقــّدم  إذ  وحقيقــي،  ُمضحــك  فيلــم 

نيويــورك،  فــي  ــرة. 
ّ
مؤث أشــياء  هــذه  قلوبنــا. 

 حياتــي فــي بيروت، بينما عشــُت 
ّ
شــعرُت بــأن

حياتي هنا. صعٌب أن أعيش في بلٍد ثاٍن وأنا 
معتــادة علــى نمــط تفكيــر ونظــرة معّينــة إلى 
أديــان  تنوًعــا:  أكثــر  عالــم  نيويــورك  الحيــاة. 
تغّيــرت  هنــاك،  وأشــكال.  وألــوان  وعناصــر 
وجهــة نظــري إزاء مــا عشــته فــي لبنــان. كلمــا 
أعــود إليــه، أطــرح علــى نفســي أســئلة ُحرمــت 
منها وأنا صغيرة: ملاذا العزاء والعرس؟ ملاذا 

هذا يجوز، وذاك ال؟ 
مــا تعّرفُت 

ّ
فــي نيويــورك، انتبهــُت إلــى أنــي كل

إلــى أحــٍد مــن بلــٍد جديد، يســألني: »ملــاذا أنتم 
هــذه  أجيــب.  كيــف  أعــرف  ال  كــذا؟«.  تعملــون 
غيــر  كهــذه  أســئلة  هكــذا.  مهــا 

ّ
نتعل مســائل 

محّببة في لبنان، في العائلة وبن األصدقاء. 
هــؤالء ينتقدونــي ألني تغّيــرت. لكن، ما تغّير 

هو نمط تفكيري ونظرتي إلى األمور. 
توفــي والــدي عــام 2009. ما صّورته في الفيلم 
 من ذاكرتي للعزاء، لكن ليس بالطريقة 

ٌ
منبثق

التي كان بها، بل بما أشــعر أنا به. الناس في 
العالــم متشــابهون. الطريقــة التي صّورت بها 
الجنــازة مبنيــة على التذّكر، كأني أختفي بن 

وقــرأت  مــرات، وحفظتــه،   3 ه 
ُ
شــاهدت كثيــرة. 

ــًرا بمــا عاشــه صغيًرا 
ِّ
عنــه. دويــري كتبــه متأث

أعتقــد  لــذا،  اللبنانيــة(.  )األهليــة  الحــرب  فــي 
أن هــذا النــوع مــن األفــالم ُيؤثــر فــي النــاس، 
شــاهد 

ُ
امل فيشــعر  لبنــان،  مشــاكل  بتناولــه 

غيــر اللبنانــي بهــذه القصص اإلنســانية ذات 
النفحة الكوميدية والدرامية الحقيقية.

يحكــي   )2017( »باألبيــض«  القصيــر  فيلمــك   ■
قصــة الرا، الفتــاة التــي تعيــش فــي نيويــورك وتــزور 
لبنان بسبب وفاة والدها، فتصطدم بأعراف العائلة 
أفرادهــا حّبهــا لصديقهــا ونمــط عيشــها.  ورفــض 
برأيــك، كيــف يســتطيع املــرء إقامة حــدود بني حياته 

الخاصة ـ الواقعية، والعالم املتخّيل في الفيلم؟
هــا. حالًيــا، أكتــب 

ّ
 هــذا موجــود فــي أفالمــي كل

»برلينالــه«.  فيلًمــا قصيــًرا ســأذهب بــه إلــى الـ
فيه الشيء نفسه: أحدهم يعيش حياة عادية 
بــن النــاس، ولــه حيــاة شــخصية داخليــة ال 
ــه. ال أعرف 

ّ
يســتطيع مشــاركتها مــع العالــم كل

ا فــي قصٍص 
ً

ملــاذا أفّكــر فــي هــذا كثيــًرا، وأيض
نضطّر أن نعيشها، ثم الطريقة التي نعيشها 
حــول  ســياًجا  نضــع  ونحــن  أنفســنا،  مــع 

النــاس. كأن وجــودي غيــر مهــم، فاملهــم كيــف 
مــن  فــّي كثيــًرا. كان  ــر 

ّ
أث النــاس وهــذا  يرانــي 

ه بطريقة بسيطة.
ّ
الضروري أن أروي هذا كل

■ يصطــدم ُمشــاهد الفيلــم بســؤال الهويــة الدينيــة، 
هــذا  هــل  حــذر.  تعامــل  مــن  الســؤال  يفرضــه  ومــا 

 ببلٍد كلبنان؟
ٌ
مرتبط

يخــّص  الدينيــة  الهويــة  ســؤال  أن  أعتقــد   
ها. لكن، هناك ما اكتشــفته 

ّ
البلدان العربية كل

يهــودي،  العربيــة:  اللغــة  فــي  كلمــات  مــن 
نســتعملها  كلمــات  صهيونــي.  إســرائيلي، 
دائًمــا مــن دون التفريــق بينهــا. بعــد ذهابــي 
إلــى نيويــورك، تعّرفــت إلى يهــوٍد متضامنن 
مــع القضيــة الفلســطينية. فــي لبنــان، ننظــر 
غيــر  بعضهــم  أن  رغــم  كأعــداٍء،  دائًمــا  إليهــم 
مــن تنكيــل  مــا تمارســه إســرائيل  مــع  فــق 

ّ
مت

بالفلسطينين وبفلسطن. هذا انتبهت إليه، 
ألنــي عشــت معهــم، وصــار بعضهــم أصدقــاء 
دينهــم.  بســبب  يوًمــا  عليهــم  أحكــم  لــم  لــي. 
لكــن، هنــاك صراعــات ســببها األديــان. الحرب 
األهلية قّسمت لبنان إلى فرق دينية مختلفة 
باتــت متحّكمــة بالحيــاة فيــه. أنــا ضــد هــذه 
التوّجهات، ألني أرى الدين مســألة شــخصية 

بن الفرد وخالقه.

ا جمالًيا خاًصا. 
ً
■ أضفــى الصمــت في الفيلــم رونق

ما هي األبعاد الرمزية والجمالية لهذا الصمت؟
 أنــا ال أحــّب الحــوارات الكثيرة في األفالم. في 
صّور كريســتوف 

ُ
»باألبيض«، اشــتغلُت مع امل

عــن  كثيــًرا  تحّدثنــا  األولــى.  للمــرة  فرعــون 
 قــدر 

ّ
كيفيــة إيصــال القّصــة إلــى النــاس بأقــل

الكلمــات، وبأســاليب ســينمائية.  مــن  ممكــن 
بدأ الشغل على الطريقة التي تشعر بها الرا، 
باعتبــار أن اإلحســاس والتفكيــر يتغّيران في 
الفيلــم علــى مــدى 3 أيــام، علــى عكس األشــياء 
ــت تتكــّرر )وقــوف النــاس ثــم 

ّ
األخــرى التــي ظل

جلوســهم(. من هنا، جاء التفكير في الصمت 

ــم 
ّ
للتعبيــر عــن إحســاس الرا مــن دون أن تتكل

الصــوت والثيــاب.  مــن  كثيــًرا. تعبيــر ناشــئ 
كــي  بالكاميــرا،  منهــا  االقتــراب  أريــد  كنــُت 
ْحــِدث شــعوًرا بضيــٍق إزاء العالــم. حتــى على 

ُ
أ

مســتوى اإلضــاءة، يوحــي األبيــض باختفــاء 
تتالشــى  ا، 

ً
فشــيئ ا 

ً
شــيئ التــي،  هويتهــا 

وتضيــع. األمــر نفســه بالنســبة إلــى التعبيــر 
بالصوت والصورة.

أبيــض،  لباًســا  بارتدائهــا  أمهــا،  علــى  الرا  ثــورة   ■
ل 

ّ
تضمــر فــي طياتهــا خطاًبــا تحّررًيــا. بل إنها تشــك

بحــّد ذاتهــا صرخــة تجــاه املجتمــع العربــي بأعرافــه 
وتقاليــده املبهمــة. كيــف تعاملــت عائلتــك مــع الفيلــم 

بعد عرضه؟
لــم تكــن فرحــة   عائلتــي، خصوًصــا والدتــي، 
تتناولــن  ملــاذا  يســألونني:  كأنهــم  بــدوا  بــه. 
مشــاهدة  بعــد  لكــن،  عائلتنــا؟  خصوصيــة 
والدتي الفيلم، شعرْت بأنه ليس قّصة حياتنا 
بــل قصــة أفــراد كثيرين في املجتمــع اللبناني. 
ر ُمشــاهدين كثيرين به، وبأن 

ّ
هــي عرفــت بتأث

معتــادون  إنهــم  لــي  قالــوا   
ّ
الســن فــي  كبــاًرا 

حضــور العــزاء لكنهــم لــم ينتبهــوا يوًمــا إلــى 
مــن  التقاليــد  تمارســه  مــا  وإلــى  التفاصيــل، 

عنٍف خفّي.

■ عرفت الســاحة الســينمائية العربية أخيًرا تجارب 
سينمائية شابة، استطاعت أن تفرض نفسها بقّوة، 
تريــن  كيــف  مغايــًرا.  ســينمائًيا  ــا 

ً
أفق تجتــرح  وأن 

الحركة السينمائية اللبنانية الشبابية؟
 أعرف شباًبا لبنانين كثيرين يشتغلون في 
الســينما. بعضهــم درس فــي لبنان، وبعضهم 
اآلخــر خــارج البالد العربية. أشــعر بأن لديهم 
طاقــة كبيــرة. فــي لبنان، هنــاك إمكانات جيدة 
 أن الســينما 

ّ
لهــم لتحقيــق أفــالم كثيــرة. أظــن

فنــي  تراكــم  تحقيــق  أخيــًرا  بــدأت  اللبنانيــة 
متميــز فــي البــالد العربيــة، علــى عكس األفالم 
الهوليوودية التي شغلت فترة طويلة الساحة 
العامليــة، فأصبحــت قصصهــم متشــابهة إلــى 
حــّد كبيــر. نحــن بحاجة إلى قصص تشــبهنا، 
وتحكي عن أحاسيسنا وتقاليدنا ومشاكلنا. 
تشــجع  فنيــة  مؤّسســات  هنــاك  لبنــان،  فــي 
الشــباب مــن خــالل ورش عمــل ومنــح وعقــود 

شراكات مع مخرجن شباب من دول أخرى.

■ ما هي مشاريعك السينمائية املقبلة؟
فــي  جديــد  طويــل  فيلــم  علــى  أشــتغل  اآلن   
مــن  العشــرينيات  فــي  شــاّبة  عــن  بيــروت، 
اللبنانيــة،  الجامعــة  فــي  تــدرس  عمرهــا، 
أشــكال  بعــض  حــارب 

ُ
وت تجــارب،  وتخــوض 

قيــم عالقــة بشــاٍب 
ُ
النظــام األبــوي الســيئ، وت

عــن  عــدة  أشــياء  معــه  تتعلــم  حســن،  ُيدعــى 
بــه  ســأذهب  فيلــم قصيــر  هنــاك  ثــم  الحيــاة. 
إلــى مهرجــان برلن برفقــة 9 مخرجن، ضمن 
مشروع ملؤّسسة فنية اختارت مشروعي هذا، 
الذي ُيفترض أن أشتغله مع أساتذة مشرفن 
على كتابة الســيناريو، وســأبدأ تصويره في 

سبتمبر/ أيلول 2019.

حوار

نحن بحاجة إلى 
قصص تشبهنا 

وتحكي عنا

دانيا  اللبنانية  تروي  الجديد«،  »العربي  مع  حوارها  في 
فيلم  لها  اللبناني.  واالجتماع  بالسينما  عالقتها  بدير 
لتحقيق  وتستعّد   ،)2017( »باألبيض«  بعنوان  قصير 

روائي طويل

دانيا بدير

في  جديدة  لحساسية  امــتــداًدا  بدير  دانيا  اللبنانية  المخرجة  ُتعتبر 
العربية  الثقافية  المنظومة  شهدتها  موجة  وهي  العربية،  السينما 
مختلف  مع  القطع  تحاول  والتي  التعبيرية،  الفنون  أشكال  كل  في 
عطلت  التي  الجافة،  السينمائية  والقوالب  والتصورات  الموضوعات 
واعدة،  سينمائية  تجارب  بروز  فإن  لذا،  ونمّوها.  العربية  السينما  مسار 

بينها بدير، يثّور الحركة السينمائية ويفتح لها آفاقا جديدة.

تجارب شابّة

روايات 
الُصور

عن سينما عربية حديثة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

دانيا بدير: أحّب األفالم القصيرة )الملف الصحافي للمخرجة(
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أجراه: أشرف الحساني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

توصل فريق يوفنتوس اإليطالي التفاق نهائي 
مع فريق تشيلسي اإلنكليزي بشأن إعارة املهاجم 

األرجنتيني غونزالو إيغواين لصفوف الفريق 
»اللندني« حتى نهاية املوسم، وذلك بعد أن بدأ 
الـ‹بيبيتا‹ املوسم مع ميالن على سبيل اإلعارة 
أيضًا. وأكدت شبكة »سكاي إيطاليا« أن إدارة 

»البيانكونيري« قبلت عرض تشيلسي الستعارة 
املهاجم الدولي لنهاية املوسم، ليلتقي إيغواين 

من جديد مع ماوريسيو ساري.

أكد الهولندي رونالدو كومان، أنه من املنطقي 
استمرار إرنستو فالفيردي على رأس اإلدارة 
الفنية لبرشلونة بالنظر إلى نتائجه. وأشار 

كومان في تصريحاته، أثناء مشاركته في حدث 
نظمته مؤسسة يوهان كرويف، إلى أنه ليس 

الشخص املناسب لتقييم وضع فالفيردي، ولكنه 
في الوقت ذاته أبرز اللحظة الطيبة التي يمر بها 
الفريق، وقال: »الفريق يتصدر الليغا، وأتمنى أن 
يصل إلى أبعد مرحلة ممكنة في دوري األبطال«.

قال األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب 
فريق توتنهام اإلنكليزي، إن إصابة املهاجم 

الدولي للفريق هاري كن والتي ستبعده، على 
األقل، عن املالعب حتى مارس/آذار املقبل، لن 

تغير من خطط الفريق »اللندني« خالل امليركاتو 
الشتوي. وأصيب كن في أربطة الكاحل للقدم 

اليسرى خالل مباراة »السبيرز« في الجولة الـ22 
من »البريمييرليغ« أمام مانشستر يونايتد 

والتي خسرها الفريق بهدف نظيف.

إيغوايين إلى صفوف 
تشيلسي بعد االتفاق 

مع يوفنتوس

كومان: استمرار 
فالفيردي مع برشلونة 

منطقي بالنظر إلى النتائج

بوكيتينو يؤكد 
أن إصابة كين لن تغير 

من خططه

ودع النمساوي 
دومينيك تيم، 
المصنف الثامن 
بين العبي التنس 
المحترفين، 
بطولة أستراليا 
المفتوحة، 
بعدما انسحب 
أمام المحلي 
أليكسي بوبيرين 
الذي كان 
متقدمًا )5 - 7(، 
)6 - 4( و)2 - 
صفر(. وقرر تيم، 
المرشح السابع 
للقب، االنسحاب 
بعدما تلقى 
الرعاية الطبية 
بسبب آالم بدنية، 
ليودع البطولة 
من الدور الثاني. 
وبذلك، تأهل 
بوبيرين، البالغ 
من العمر 19 
عامًا، للدور 
الثالث.

)Getty/تعرض دومينيك تيم إلصابة أجبرته على االنسحاب )بول كروك

خروج مفاجئ
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تـــحـــّول الـــاعـــب أويـــــر مــابــيــل من 
الجــئ فــي مخيم كيني، هــربــا من 
الــحــرب فــي جــنــوب الــســودان، إلى 
أحــد نــجــوم منتخب أســتــرالــيــا فــي اإلمــــارات. 
ــــي مـــرمـــى  ــــدف الــــثــــانــــي فــ ــهــ ــ ــــب الــ ــاحـ ــ ــــو صـ هــ
فلسطني واألول في مرمى سورية بتسديدة 
من  والثالثة  الثانية  الجولتني  رائعة، ضمن 
البطولة، وأحد أبرز النجوم الذين قدموا أداًء 

الفتا حتى اآلن.
وكيف  الصعبة  تجربته  عــن  مابيل  يتحدث 
أنـــشـــأ مــؤســســة »بـــيـــرفـــوت تـــو بـــوتـــس« )مــن 
حــفــاة األقـــدام إلــى ارتـــداء أحــذيــة( الــتــي ُتقدم 
»انتقلت  املخيمات. ويــقــول  األحــذيــة ألطــفــال 
عائلتي من السودان إلى كينيا بسبب الحرب 
فـــي عــــام 1994. بــعــد عــــام ُولـــــدت فـــي املــخــيــم 
إلى  االنتقال  قبل  ســنــوات،   10 وعشت هناك 

أستراليا مع أقربائي في 2006«. 
وروى مــابــيــل، فـــي حـــديـــث لــشــبــكــة »بــــي بي 
املــاضــي،  الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  ســـي«، 
عن معاناة عائلته اليومية »كان لدينا كوخ 

مابيل... من المخيمات 
إلى التألق اآلسيوي
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ــا مـــع والـــدتـــي وشــقــيــقــي  مـــن الـــطـــني. كــنــت أنــ
وشــقــيــقــتــي فــي غــرفــة واحـــــدة. وكــنــا نحصل 
على الطعام مرة في الشهر من األمم املتحدة«. 
ــع »كـــــــل شــــخــــص كـــــــان يـــحـــصـــل عــلــى  ــ ــابــ ــ وتــ
كيلوغرام من األرز، وبالتالي 4 كيلوغرامات 
لذا  الــحــبــوب،  مــن  كــيــلــوغــرامــات  للعائلة، و3 
كانت القسمة صعبة. كنا نحصل على وجبة 
طعام واحــدة ليا، وفــي باقي األوقــات يجب 

أن تجد حلوال بنفسك«.
بـــــدأ مـــابـــيـــل مـــمـــارســـة كـــــرة الــــقــــدم فــــي عــمــر 
ــا« الـــتـــابـــع  ــ ــومـ ــ ــاكـ ــ ــي مـــخـــيـــم »كـ ــ الـــخـــامـــســـة فـ
ملــفــوضــيــة األمــــم املــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــني، 
ــــئ، وكـــان  ــــؤوي نــحــو 185 ألــــف الجـ والـــــذي يـ
ُيــتــابــع فــريــقــه املــفــضــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــــوري الــســيــر  ــطـ ــ اإلنـــكـــلـــيـــزي مــــع املـــــــدرب األسـ
ألــيــكــس فــيــرغــوســون، مـــن خــــال دفــــع دوالر 
أميركي واحد ملشاهدته على التلفزيون، على 
بعد ساعتني من كوخه »إذا لم أكن قادرًا على 
الــذهــاب كـــان عــلــّي الــتــأكــد مــن ذهـــاب أحــدهــم 
مابيل  الــحــيــاة  منحت  بالنتيجة«.  إلبــاغــي 

فــرصــة أخـــرى عــنــدمــا انــتــقــل، فــي عـــام 2006، 
»قلت  إنساني  برنامج  أستراليا، ضمن  إلــى 
لنفسي هذه هي فرصتي، إذا عملت جاهدًا، 
كل شيء يمكن أن يحصل ويمكنني مطاردة 
أحــامــي«. وتــعــّلــم مــابــيــل، بفضل كــرة الــقــدم، 
ــدأ يــعــّبــر عــن مــشــاعــره،  الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، وبـ
فتعاقد فــي عمر الــســادســة عــشــرة مــع نــادي 

أديايد وأحرز معه لقب الكأس في 2014.
ورغم أنه واجه بسبب لون بشرته عنصرية 
دائمة وتنمرًا في حياته الجديدة، على غرار 
تهّجم أحد جيرانه عليه مطالبا إياه بالعودة 
ــــاده، إال أنـــه فــخــور بــتــمــثــيــل منتخب  إلـــى بـ

ثانية  فرصة  وعائلتي  »منحتني  أستراليا: 
فــي الــحــيــاة. بــعــض الــنــاس عــنــصــريــون، لكن 

هذا البلد للجميع«.
وانضم مابيل بعد ذلك إلى فريق ميدتياند 
الـــدنـــمـــاركـــي عــــام 2015 فـــي عــمــر الــعــشــريــن، 
الــــدنــــمــــارك  ــى  ــ ــمـــني إلــ وأعــــيــــر فــــي أول مـــوسـ
والــبــرتــغــال، حــيــُث هبط فريقيه إلــى الــدرجــة 
الـــثـــانـــيـــة. وأمــــســــى الــــاعــــب الــــيــــوم عــنــصــرًا 
أرنولد  غــراهــام  املـــدرب  فــي تشكيلة  أساسيا 
مع املنتخب، وخاض تقريبا كل دقائق الدور 

األول مع حاملة اللقب.
ولــم يــنــَس صــاحــب 4 أهـــداف فــي 7 مباريات 
دولــيــة بــدايــاتــه، فبعدما عــاد إلــى املخيم مع 
شقيقه األكبر وشاهد األطفال يلعبون حفاة 
بــدأ بإحضار األحذية لهم بمساعدة  األقــدام 
ــم مــنــحــهــم تــجــهــيــزات أخــــرى.  ــن زمــــائــــه، ثـ مـ
ويــقــول »كــرة الــقــدم خدمتني كثيرًا، أريــد رد 
الــديــن لــأطــفــال. الــهــدف البعيد األمـــد هــو أن 

نجعل حياة الاجئني أكثر سهولة«.
)فرانس برس(

بدأ مابيل ممارسة 
كرة القدم في مخيم 

»كاكوما«

خطف عــدد مــن الــنــجــوم األضــــواء فــي بطولة كــأس آســيــا 2019، وذلـــك بعد 
نهاية دور املــجــمــوعــات. بــدايــًة مــن الــهــداف القطري امُلــعــز علي الـــذي سجل 
خمسة أهـــداف فــي مــبــاراتــني، وهــنــاك الــاعــب القيرغيزستاني الــذي سجل 
ثاثة أهداف ومثله النجم اإليراني ساردار أزمون. في املقابل، هناك العبون 
سجلوا هدفني في البطولة حتى اآلن، مثل اإلماراتي علي مبخوت والهندي 
ســونــيــل شــيــتــري. بــاإلضــافــة لــأســتــرالــي أويــــر مــابــيــل، الــصــيــنــي دابــــاو يو 

واملهاجم الصيني لي وو. 
وعـــلـــى صــعــيــد صــنــاعــة األهـــــــداف تـــألـــق املـــتـــصـــدر األســـتـــرالـــي كــريــســتــوفــر 
إيكونوميديس الــذي صنع أربعة أهــداف والقطري أكــرم عفيف الــذي صنع 
نفس الرصيد. في وقت صنع النجم األردني موسى التعمري هدفني ومثله 
ُتتابع هــذه األسماء  تــوم روجيتش والصيني يومني هــاو. فهل  األسترالي 
الـــ 16 وتــقــود منتخبات بــادهــا ملــراحــل متقدمة  امُلتميز فــي دور  ظــهــورهــا 

وُتنافس على لقب البطولة عبر صناعة وتسجيل األهداف.

نجوم اليوم

)Getty( يُقدم مستوى قويًا في البطولة)Getty( المهاجر الذي أصبح أساسيًا في المنتخب)Getty( هل يُتابع تألقه في الدور الثاني؟

)Getty/اليمن ودع باكرًا )فرانس برس(إيران ضمنت صدارة المجموعة )أمين جمالي

)Getty/أوير مابيل سجل هدفين في كأس آسيا )زهيزهاو وو

الهدافون

رياضة
بطولة كأس آسيا 2019

ــابــــي عـــلـــى مـــواجـــهـــة  ــتــــعــــادل اإليــــجــ خـــيـــم الــ
الــرابــعــة ببطولة  »الــصــدارة« فــي املجموعة 
ــارات 2019( بني  أمــم آسيا لكرة الــقــدم )اإلمــ
إيــران والعراق، بينما أحيت فيتنام آمالها 
فــي الــتــأهــل لـــدور الـــ 16 بــالــفــوز على اليمن 

بهدفني دون رد في ختام الدور األول.
وعــلــى ملعب )آل مــكــتــوم( فــي مــديــنــة دبــي، 
املوقف بني  السلبي هو سيد  التعادل  كــان 
املــنــتــخــبــني الــلــذيــن ضــمــنــا تــأهــلــهــمــا لـــدور 
ـــ 16 وكـــانـــت هــــذه املــــبــــاراة بــمــثــابــة حسم  الــ
ــور كــمــا كــانــت عليه  ــ الــــصــــدارة، لــتــبــقــى األمـ
اإليــرانــي على  املنتخب  اللقاء. وحافظ  قبل 
الصدارة بعد أن رفع رصيده من النقاط إلى 
الــرافــديــن«  »أســـود  منتخب  يمتلك  فيما   ،7

نــفــس الــرصــيــد بـــفـــارق األهـــــداف فـــي املــركــز 
الثاني.

 ،16 الـــ  دور  في  العراقي  املنتخب  وسيلعب 
ضـــد مــتــصــدر املــجــمــوعــة الــخــامــســة الـــذي 
ســيــكــون إمـــا قــطــر أو الــســعــوديــة، فــي وقــت 
ســـتـــواجـــه إيــــــــران صــــاحــــب املــــركــــز الـــثـــالـــث 
مــــن املـــجـــمـــوعـــات )الـــثـــانـــيـــة، الـــخـــامـــســـة أو 

السادسة(.
فــــــي املـــــقـــــابـــــل، شـــــهـــــدت مــــنــــافــــســــات نــفــس 
املجموعة، إنعاش منتخب فييتنام لآلمال 
الـــ 16 بــأول انتصار لها في  لــدور  بالتأهل 
الـــبـــطـــولـــة بـــهـــدفـــني نــظــيــفــني عـــلـــى حــســاب 
الــيــمــن. ســجــل مــنــتــخــب »الــتــنــني الــذهــبــي« 
بواقع هــدف في كل شــوط من املــبــاراة التي 

احتضنها ملعب )هزاع بن زايد( في مدينة 
العني. وافتتح املهاجم الشاب نغوين كوانغ 
هاي باب التسجيل في الدقيقة 38. ثم أَمن 
الفييتناميني  انتصار  هاي  كوانغ  نجوين 
بــهــدف ثــان فــي الدقيقة 64 مــن ركــلــة جــزاء. 
الفيتنامي  املنتخب  يحصد  الــفــوز  وبــهــذا 
أول 3 نقاط له في البطولة، ليدخل حسابات 
التأهل للدور التالي ضمن أفضل املنتخبات 
أصــحــاب املــركــز الــثــالــث، فــي انتظار نتائج 
املجموعتني املتبقيتني. وفي الجانب اآلخر، 
تــجــرع املــنــتــخــب الــيــمــنــي خــســارتــه الثالثة 
في  سريعا  البطولة  لــيــودع  الــتــوالــي،  على 

أول مشاركة رسمية عبر تاريخه الكروي.
)العربي الجديد(

العراق 
قدم عرضًا 
قويًا )أمين 
جمالي/
)Getty

فييتنام ُتصارع على بطاقة التأهل )فرانس برس(
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القاهرة ـ مجدي طايل

جولة جديدة تنتظرها الجماهير 
ــفـــرق  ــعــــود الـ ــا تــ ــدمـ ــنـ الــــعــــربــــيــــة، عـ
ــة  ــولـ الــــكــــبــــرى لـــلـــظـــهـــور فـــــي الـــجـ
الثانية ملنافسات مرحلة املجموعات لدوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، سعيا وراء حصد 

3 نقاط غالية.
وتحت شعار »ال بديل عن الفوز«، تدخل فرق 
األهــلــي واإلســمــاعــيــلــي املــصــريــن والــتــرجــي 
ــاورة الــــجــــزائــــري، الــجــمــعــة  ــ ــسـ ــ الــتــونــســي والـ
الصعبة في الشامبيونز األفريقي لحصد 3  

نقاط في سباق رحلة املجموعات.
الرابعة صوب  وتتجه األنظار في املجموعة 
ــــن شــبــيــبــة  قـــمـــة عـــربـــيـــة مـــرتـــقـــبـــة تـــجـــمـــع بـ
ــلــــي املـــصـــري،  ــاورة الــــجــــزائــــري مــــع األهــ ــ ــــسـ الـ
ستمثل عنق الزجاجة بالنسبة لألول، كونه 
ال يــمــلــك أيــــة نــقــطــة، بــعــد خــســارتــه فـــي لــقــاء 
الجولة األولــى أمــام سيمبا التنزاني بثالثة 
أهداف دون رد، فيما حقق األهلي بداية قوية 
بهدفن  الكونغولي  كلوب  فيتا  على  بالفوز 

مقابل ال شيء.
ويــراهــن الــســاورة الــجــزائــري فــي لــقــاء الليلة 
بشكل الفت على الثنائي العائد من اإلصابة 
نـــاتـــاش وبـــوشـــيـــبـــة، الـــلـــذيـــن غـــابـــا عـــن لــقــاء 

دوري أبطال 
أفريقيا

تطمح الفرق العربية إلى تحقيق نتائج إيجابية في الجولة الثانية لمنافسات 
األهلي  ضيفه  الجزائري  الساورة  شبيبة  يقابل  عندما  أفريقيا  أبطال  دوري 
المصري ويستضيف اإلسماعيلي المصري نظيره األفريقي التونسي فيما 

يواجه الترجي التونسي، بالتينيوم بطل زيمبابوي

3031
رياضة

تقرير

الــفــنــي نبيل  املــديــر  أمـــر يمنح  سيمبا، وهـــو 
لــه في  فــوز  نغيز دفعة كبيرة بحثا عــن أول 
تلقى  أن  بعد  املــجــمــوعــات، خصوصا  رحــلــة 
الساورة،  إدارة  من  مالية  إغـــراءات  الالعبون 
بصرف ألف يــورو لكل العب في حالة الفوز 

على األهلي في اللقاء.
ومـــن جــانــبــه، قـــال نــبــيــل نــغــيــز املـــديـــر الفني 
إن فريقه تناسى تماما  الجزائري،  للساورة 
ثالثية سيمبا التنزاني، وأنه تابع أكثر من 5 
اته برفقة مدربه  لقاء مباريات لألهلي منها 
الــقــوة لديه  الجديد الزارتــــي، ويعلم مــواطــن 
وعلى رأسها رمضان صبحي، الالعب العائد 
من االحتراف في إنكلترا، مشيرا إلى أن فريقه 
سيبدأ املــواجــهــة بــتــوازن دفــاعــي وهجومي، 

لغلق املساحات تماما أمام منافسه.
في املقابل، أكد مارتن الزارتــي، املدير الفني 
بالنسبة  سهلة  تكون  لــن  املهمة  أن  لألهلي، 

لــهــم، فـــي ظـــل قــــوة الــفــريــق الـــجـــزائـــري خــالل 
وبن  ملعبه  على  يخوضها  الــتــي  مبارياته 
ــه مـــجـــمـــوعـــة مـــمـــيـــزة مــن  ــ ــديـ ــ جــــمــــاهــــيــــره، ولـ
نظيرتها  مــن  تقترب  كــرة  ويلعب  الــالعــبــن، 
الــفــرنــســيــة مــن حــيــث الــضــغــط عــلــى املــنــافــس 
وامتالك سرعات في طرفي امللعب، واالعتماد 

على الكرات العرضية.
وفي املجموعة الثالثة، تتجه األنظار صوب 
قمة عربية آخرى، تمثل األمل األخير بالنسبة 
لفريقن تعرضا للخسارة في الجولة األولى، 
ــلـــي  حـــيـــنـــمـــا يـــســـتـــضـــيـــف فــــريــــق اإلســـمـــاعـــيـ
لقاء  في  التونسي،  األفريقي  املصري نظيره 
الفوز  خيار  ســوى  يحمل  وال  للغاية  صعب 

ألي منهما.
ــــي أمـــــــــــام مــــازيــــمــــبــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــر اإلسـ ــ ــســ ــ وخــ
فــيــمــا سقط  األول،  الـــلـــقـــاء  فـــي  الــكــونــغــولــي 
أمــام شباب  األفريقي هــو اآلخــر على ملعبه 

الرياضي القسنطيني الجزائري.
يراهن  وهــو  املــواجــهــة  اإلسماعيلي  ويــدخــل 
على عنصري األرض والجمهور بشكل الفت 
في عبور عقبة األفريقي وحصد أول 3 نقاط 
له، وينتظر أن يدفع البلجيكي يانوفيسكي، 
املدير الفني للدراويش، بالثنائي الهجومي 
لحسم  مــارشــال  وأوداه  الناميبي  شيلونغو 
التعاقد معهما  تم  النتيجة، وهما صفقتان 
فـــي يــنــايــر الـــجـــاري، وظـــهـــرا أمــــام مــازيــمــبــي 

الكونغولي خالل اللقاء األول.
متسلحًا  اللقاء  األفريقي  يدخل  املقابل،  فــي 
بــكــامــل قــوتــه الــضــاربــة املــخــتــارة مـــن جــانــب 
شهاب الليلي املدير الفني، يتصدرها أسامة 
الدراجي وزهير الــداودي ووســام بن يحيى، 
حيث استقر على خوض اللقاء بطريقة 2-4-
3-1 بشكل كامل، والرهان على دفاع املنطقة، 
مع اللجوء إلى املرتدات السريعة في محاولة 
للوصول ملرمى املنافس على أمل هز الشباك، 

والعودة بالنقاط الثالث من مصر.
وقـــــال الــلــيــلــي، املـــديـــر الــفــنــي لـــألفـــريـــقـــي، إن 
أمــام  مــن خسارته  لــن يكون سيناريو  اللقاء 
شـــبـــاب قــســنــطــيــنــة الــــجــــزائــــري، الـــتـــي افــتــقــد 
على  الــزائــدة  الثقة  وسيطرت  التوفيق  فيها 
العبيه بصورة الفتة، مشددا على أنه تحدث 
مــــع الــــالعــــبــــن بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف فــــي الـــيـــومـــن 
املاضين، وعرض نقاط القوة والضعف لدى 
مدافعيه،  على  الضغط  ومنها  اإلسماعيلي، 
واالخــــتــــراق مـــن طـــرفـــي املــلــعــب لــلــعــبــور إلــى 
مـــرمـــاه وتــســجــيــل األهـــــــداف، مــشــيــرا إلــــى أن 
مــشــوار املــجــمــوعــة اليــــزال طــويــال، وهــنــاك 4 
ــات بـــخـــالف مـــواجـــهـــة اإلســمــاعــيــلــي،  ــاريـ ــبـ مـ
والفوز على الدراويش ضروري قبل مواجهة 

مازيمبي الكونغولي.
الفني  املــديــر  يانوفيسكي،  أكــد  ومــن جانبه، 
لــلــدراويــش، مــعــرفــة العــبــيــه بأهمية املــبــاراة 
ــرورة الـــفـــوز فــيــهــا لــتــعــويــض الــخــســارة  ــ وضــ
ــلـــى أن  ــــددا عـ ــــشـ األولـــــــــى أمـــــــام مــــازيــــمــــبــــي، مـ
السهل،  بالخصم  ليس  التونسي  األفــريــقــي 

الترجي حامل اللقب 
سيبحث عن أول فوز له 

في البطولة

ستراسبورغ إلى دور الـ32 في كأس فرنسا
تأهل ستراسبورغ لدور الـ32 من بطولة كأس فرنسا إثر فوزه املاراثوني والصعب على 
الفريقان في هز  الـــ64. فشل  الثانية، بهدف نظيف في دور  الدرجة  مضيفه غرينوبل، 
الشباك على مدار الـ90 دقيقة، عمر املباراة األصلي، ليلجآ لشوطني إضافيني. وجاء هدف 
التأهل في الدقيقة 98 عن طريق املهاجم اإليفواري الشاب كيفني لوسيان زوهي. وبهذا 
التأهل الصعب، يكمل ستراسبورغ عقد املتأهلني لدور الـ32 في الكأس ليدخل اختبارًا 
صعبًا أمام باريس سان جيرمان، حامل لقب البطولة خالل آخر 4 سنوات، على ملعب 

)حديقة األمراء( أحد يومي 22 أو 23 من الشهر الجاري.

»الملكي« يفلت من كمين ليغانيس بالخسارة بهدف
الثمانية  لــدور  التأهل  ببطاقة  مــدريــد  ريــال  أفلت 
لــكــأس مــلــك إســبــانــيــا عــلــى الــرغــم مــن خــســارتــه 
إيــاب  فــي  ليغانيس  أمـــام مضيفه  بــهــدف نظيف 
ثــمــن الـــنـــهـــائـــي. جــــاء الـــهـــدف الـــشـــرفـــي الــوحــيــد 
ألصــحــاب األرض بــتــوقــيــع املــهــاجــم الــدنــمــاركــي 
مـــارتـــني بــرايــثــوايــت فـــي الــدقــيــقــة 30 بــعــد حــالــة 
ــاك داخــــل منطقة جــــزاء »املــيــريــنــغــي«  ــبـ مــن االرتـ
الذي  اإلسكندنافي  الالعب  أمــام  الكرة  لتتحضر 

تابعها في الشباك.
ولــكــن لــم يكن هــذا الــهــدف كافيًا مــن أجــل تأهل 
خسارته  بسبب  وذلــك  الثمانية،  لــدور  ليغانيس 
في مــبــاراة الــذهــاب األســبــوع املاضي على ملعب 
وخاض  رد.  دون  بثالثية  برنابيو(  )سانتياغو 
الفريق »امللكي« اللقاء وسط غيابات عدة بداعي 
اإلصابة التي أفقدت قوته الضاربة املتمثلة في الويلزي جاريث بيل وماركو أسينسيو 
ديــاز،  ماريانو  الدومينيكي  واملهاجم  بنزيمة  كريم  والفرنسي  كــروس  توني  واألملــانــي 

باإلضافة إلراحة الكرواتي لوكا مودريتش.

رونالدو بعد أول ألقابه مع يوفنتوس: 
كنت أرغب في بداية قوية لعام 2019

أبــــدى الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
بعد  يوفنتوس  مــع  ألــقــابــه  أول  ســعــادتــه بحصد 
أن قاد فريقه لحصد لقب السوبر اإليطالي على 
حساب ميالن بالهدف الذي سجله، وتحقيق أول 
الجيدة لعام 2019«. وقــال  »الــبــدايــة  أهــدافــه وهــو 
اإليطالية  )راي(  ملحطة  في تصريحات  رونــالــدو 
امللك  )مدينة  ملعب  احتضنها  التي  املــبــاراة  بعد 
عبد الله الرياضية(: »كانت مباراة صعبة للغاية، 
في  اللعب  الصعب  من  مرتفعة،  كانت  والــحــرارة 
هذه األجواء. قدمنا مباراة جيدة، ونستحق الفوز. 
االنــتــصــار«.  هــدف  ألنــنــي سجلت  للغاية  سعيد 
وأضاف: »كنت أرغب بشدة في بدء العام الجديد 
بــشــكــل جــيــد، وســعــيــد لــلــغــايــة بــــأول ألــقــابــي مع 
يوفنتوس«. وأضاف رونالدو: »الفريق يسير خطوًة خطوة. كنا نهدف لبداية العام بشكل 
جيد، والبداية كانت بهذا اللقب. اآلن علينا أن نعمل في هدوء ملحاولة الفوز في البطوالت 
املقبلة. الــدوري هو هدفنا الرئيسي، والفريق يسير بشكل جيد، ولكن املشوار ال يزال 

طوياًل. علينا فقط الهدوء والحفاظ على هذا النسق«.

إشبيلية يُدعم دفاعه بالنمساوي ماكس فوبر حتى 2023
أعلن فريق إشبيلية اإلسباني أنه تعاقد رسميًا مع املدافع النمساوي الشاب ماكسيمليان 
فوبر قادمًا من صفوف أياكس أمستردام الهولندي على سبيل اإلعارة حتى 2023 مع 
حتمية الشراء. وسيتم تقديم املدافع الشاب )21 عاما( خالل األيام املقبلة، ليصبح بذلك 
ثاني صفقات الفريق »األندلسي« خالل امليركاتو الشتوي بعد ضم املهاجم الشاب منير 
الفارع )1.89 سم(، مسيرته مع  الحدادي من برشلونة. وبدأ فوبر، الذي يمتاز بالطول 
رابيد فيينا النمساوي وعمره 18 عامًا فقط في 2015. وفي صيف 2017 رحل فوبر 

لهولندا عبر بوابة أياكس وشارك منذ ذاك التاريخ في 39 مباراة في جميع البطوالت.
وارتدى فوبر قميص منتخب النمسا في الفئات الُعمرية الصغيرة منذ أن كان عمره 15 
عاما، بينما كانت أول مباراة له مع املنتخب األول أمام صربيا ضمن التصفيات املؤهلة 

ملونديال روسيا 2018.

العمر، حيث توجه مع فريقه بلقب الــدوري املصري املمتاز 
لكرة القدم في موسم 2002/2001، إذ يعتبر أصغر الالعبني 

الذين حققوا البطولة املحلية في تاريخ الكرة املصرية.
املنتخب املصري تحت  في عــام 2003، شــارك حسني مع 
20 عامًا في كأس العالم للشباب في اإلمارات، ليجذب أنظار 
األنــديــة األوروبــيــة إلــيــه، مثل يوفنتوس اإليــطــالــي، وأرســنــال 
لكن  الفرنسي،  ونانت  التركي،  وطرابون سبور  اإلنكليزي، 
عــقــده، ألنــه العــب مهم في  بيع  إدارة اإلسماعيلي رفــضــت 

تشكيلة فريقها.
عــام 2005، حيث  فــي  فرنسا  إلــى  عبدربه  وانتقل حسني 
أمــضــى عــقــدًا ملـــدة خــمــس ســنــوات مــع نـــادي ســتــراســبــورغ 
الفرنسي، وشارك معهم في 22 مباراة سجل فيها هدفًا في 
الدوري الفرنسي املمتاز لكرة القدم، لكنه استدعي للمنتخب 
األول حتى يشارك معهم في بطولة األمم األفريقية 2006، 

إال أنه تعرض لإلصابة قبل املسابقة القارية ولم يلعب، رغم 
فوز الفراعنة بها أمام ساحل العاج في النهائي.

وترك عبدربه نادي ستراسبورغ وعاد إلى اإلسماعيلي في 
موسم 2006/2005 على سبيل اإلعارة، بعدما هبط الفريق 
إلى  عــاد  عندما  لكنه  الثانية،  الــدرجــة  دوري  إلــى  الفرنسي 
األضــواء رفض حسني العودة إليهم وقــرر البقاء مع ناديه 

األم.
العربية،  األندية  من  عــدد  بني  املصري  النجم  بعدها  وتنقل 
حيث رحــل إلــى أهــلــي دبــي على سبيل اإلعـــارة فــي موسم 
اإلســمــاعــيــلــي  إلــــى  أخـــــرى  مــــرة  عــــاد  لــكــنــه   ،2009/2008
فــي مــوســم 2010/2009، وتــوجــه بــعــدهــا إلـــى اتــحــاد جــدة 
السعودي، ومــن ثم إلــى مواطنه النصر، إال أنــه عــاد أدراجــه 
الكروية في موسم  انطالق مسيرته  إلــى مكان  أخــرى  مــرة 

.2014/2013

قتيبة خطيب

وضع حسني عبدربه قائد فريق اإلسماعيلي ونجم املنتخب 
املــصــري الــســابــق حــدًا ملسيرته الــكــرويــة، بعد أن أعــلــن عن 
اعتزاله لعب الساحرة املستديرة، عبر تسجيل مصور نشره 

في صفحته الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي.
على  املصرية  للجماهير  شكره  عامًا(   34( عبدربه  ووجــه 
أن  يتمنى  لكنه كان  الكروية،  له في مسيرته  الكبير  دعمها 
مع  فعل  مثلما  اإلسماعيلي،  الــنــادي  مــع  كبيرًا  لقبًا  يــحــرز 
بطولتي  نيلهم  فــي  مباشر  بشكل  ســاهــم  عندما  الفراعنة 

كأس أمم أفريقيا في عامي 2008، و2010.
من  األول  فــي  اإلسماعيلية  مدينة  فــي  عبدربه  ولــد حسني 
بــــدأ مسيرته  حــيــث  عــــام 1984،  ــثــانــي  ال نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
االحترافية مع نــادي اإلسماعيلي عندما كان في )17( من 

حسني عبـدربه

على هامش الحدث

ساهم النجم 
حسني عبدربه 

في فوز المنتخب 
المصري ببطولتي 
كأس أمم أفريقيا 

في نسختين 
متتاليتين في 
عامي 2008 

و2010

األفريقي خسر 
مواجهته 
األولى 
أمام شباب 
القسنطيني 
الجزائري )فتحي 
بلعيد/فرانس 
برس(

يخوض فريق األهلي المصري مواجهته مع شبيبة الساورة الجزائري، 
في ظل غيابات كثيرة، حيث سيفتقد خدمات 3 العبين في الوسط، هم 
أحمد فتحي وحسام عاشور وهشام محمد، بداعي اإلصابة، وكذلك 
مروان محسن رأس الحربة، ما استدعاه إلى قيد النيجيري جونيور أجايي 
ساليف  لألهلي،  الفني  المدير  الزارتــي،  مارتن  استبعد  كما  األزمة.  لحل 
ويراهن  معه.  المبرم  العقد  فسخ  بعد  المالي،  مدافعه  كوليبالي، 

األهلي على تشكيلة تقترب من تلك التي خاضت لقاء فيتا كلوب.

لعنة اإلصابات تضرب األهلي

وجه رياضي

ويــجــب الــحــرص فــي التعامل معه خــالل 90 
دقيقة، وهــو مــا جــرى شــرحــه لالعبيه طيلة 
األيــام األخــيــرة، معربا عن أمله في أن يكون 

التوفيق حليف العبيه داخل أرض امللعب.
اللقب  يبحث حامل  الثانية،  املجموعة  وفــي 
الــتــرجــي الــتــونــســي عـــن صـــــدارة املــجــمــوعــة، 
وانتزاع أول فوز له في رحلة الدفاع عن لقبه 
القاري الذي حققه في املوسم املاضي، عندما 

ممثلة بطه ياسن الخنيسي وأنيس البدري 
في الهجوم، ويوسف باليلي وشمس الدين 

الزوادي.
ويميل الشعباني لخوض اللقاء بطريقة لعب 
4-3-3 بشقها الهجومي، الستغالل عنصري 
األرض والــجــمــهــور لــحــســم الــنــقــاط الــثــالث، 
والــوصــول إلــى النقطة 4 واالنــفــراد بصدارة 
املجموعة الثانية ولو بفارق األهــداف. وأكد 

يلتقي مع بالتينيوم بطل زيمبابوي. ويملك 
الترجي في جعبته نقطة واحدة من التعادل 
مع حوريا الغيني في الجولة األولى، ويدخل 
اللقاء في ظروف معنوية جيدة، بعد أن حقق 
اتحاد  آخــر مبارياته على  فــي  الــفــوز محليا 
ــدر جـــــدول تــرتــيــب الـــــدوري  ــردان، وتـــصـ ــقـ ــنـ بـ
ــنـــي مــعــن  ــفـ الـــتـــونـــســـي، ويـــــراهـــــن مــــديــــره الـ
الــشــعــبــانــي عــلــى قــوتــه الــضــاربــة فــي الــلــقــاء، 

الشعباني، املدير الفني للترجي، أن الطموح 
ــــراز لــقــب بــطــل دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا  فـــي إحـ
الحلم  هـــو  الـــتـــوالـــي،  عــلــى  الــثــانــيــة  للنسخة 
ــادي  ــنـ الــــــذي يــــداعــــب العـــبـــيـــه بـــعـــد إطــــــالق الـ
مشيرا  ــى،  األولــ بمئويته  االحــتــفــاالت  حملة 
إلى صعوبة لقائه املرتقب مع بالتينيوم، ملا 
ــرزوا في  يضم األخــيــر مــن العــبــن مميزين بـ

النسخة الجارية من البطولة.

أبدى األرجنتيني ليونيل ميسي فخره بالوصول إلى الهدف رقم 400 له مع البرسا في 
الدوري اإلسباني، بعد الهدف الذي سجله لفريقه أمام إيبار، معربا عن أمله في تسجيل 
املزيد. واحتفاال بمئويته الرابعة في الليغا، قال ميسي، في مقابلة مع صحيفة )موندو 
ديبورتيفو( »أتمنى أن أتمكن من تسجيل املزيد من األهــداف. ليس من طبعي التركيز 
على األرقام القياسية، أفّضل التركيز على كل يوم«. وعلى الرغم من أنه ال يحب التحدث 
عن أهــداف بعينها، أبــرز ميسي أنه »لن ينسى« أول هدف سجله في الليغا، وكــان في 

مرمى ألباسيتي، في مايو/أيار 2005.

صورة في خبر

ميسي... هدف ال ينسى
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ميناء الرويس التجاري
جهة بحرية أخرى في قطر

الدوحة ـ أنور الخطيب

يقع ميناء الرويس، امليناء التجاري 
الــثــانــي، شــمــالــي دولــــة قــطــر، على 
العاصمة  مــن  كيلومترًا   120 بــعــد 
املـــيـــنـــاء دورًا رئــيــســيــا في  الــــدوحــــة. يــلــعــب 
تنشيط التبادل التجاري اإلقليمي وإنعاش 
الشمالية  املنطقة  فــي  االقــتــصــاديــة  الــحــركــة 
للدولة. وقــد نجح املــيــنــاء   فــي التعامل مع 
الغذائية والسلع  املــواد  املتزايد على  الطلب 
 سريعا 

ً
األخرى، بعد حصار قطر، ووفر حال

مثالية  بوابة  بوصفه  ملستخدميه  وجــاهــزًا 
للسلع الطازجة واملجمدة واملبردة التي يتم 

جلبها في الحاويات من الدول املجاورة. 
وتعد مدينة الرويس التي يقع فيها امليناء، 
واحدة من أقدم املدن القطرية، أسسها أحمد 
ــى الـــســـادة  ــادة، املــنــتــســب إلــ ــســ بـــن كـــاســـب الــ
 ،1700 ــــى  إلـ  1650 ــام  ــ عـ بــــن  ــا  مــ الـــرفـــاعـــيـــة، 
وتــتــمــيــز بــمــنــاخــهــا املــعــتــدل صــيــفــا حــيــث ال 
يتجاوز الحد األعلى لدرجة الحرارة صيفا 
ــر مــيــنــاء  ــديـ ــة مـــئـــويـــة. ويــــقــــول مـ ــ الــــــــ40 درجــ
»العربي  لـ النعيمي،  عبدالله  خالد  الرويس 
الجديد«، إن ميناء الرويس، الذي يعد بوابة 
التجاري  واملــيــنــاء  للتجارة  الشمالية  قطر 
الثاني لدولة قطر ويتميز بموقعه البحري 

ستساعد أعمال التوسعة الجديدة على رفع القدرة االستيعابية للميناء )معتصم الناصر/العربي الجديد(

العربي،  الخليج  بمنتصف  االســتــراتــيــجــي 
يتعامل مع مختلف أنواع السفن الصغيرة 
واملــتــوســطــة الــتــي تـــزور املــيــنــاء بــاســتــمــرار، 
ــــع املــــتــــنــــوعــــة  ــائـ ــ ــبـــــضـ ــ ــا، الـ ــ ــ ــــضـ ــ وتـــــجـــــلـــــب، أيـ

والسيارات ومواد البناء و»الجابرو«. 
بـــإدارة شــركــة موانئ  الــرويــس،  نجح ميناء 
قطر وإشراف وزارة املواصالت واالتصاالت، 
في تحقيق أداء قياسي خالل العام املاضي، 
حــيــث اســتــقــبــل مــا يــصــل إلـــى 2848 سفينة 
صــغــيــرة ومــتــوســطــة، بــنــمــو 35% عـــن عــام 
من  طنا   119.774 مــنــاولــة  شهد  كما   ،2017
الــبــضــائــع املــتــنــوعــة، بـــزيـــادة 30% عـــن عــام 
الـــثـــروة  مـــن  رأســـــا   548.967 ونـــحـــو   ،2017
إلــى  بـــاإلضـــافـــة  بــنــمــو %118،  الــحــيــوانــيــة، 
324.248 طــنــا مــن الــجــابــرو ومــــواد الــبــنــاء، 
إلــى 25.000 حاوية ونحو 2700  ومــا يصل 

سيارة، بنمو 73% و283% على التوالي.  
كل  خصص  للسفن،  حــوضــن  امليناء  يضم 
حوض لنوع معن من البضاعة. فالحوض 
والصغيرة  التقليدية  السفن  األول يستقبل 
من الــدول املجاورة، فيما يستقبل الحوض 
مــواّد  تحمل  التي  املتوسطة  السفن  الثاني 
ذات حـــمـــولـــة ثــقــيــلــة، مـــثـــل مـــــــاّدة الـــجـــابـــرو 
ــواّد الــبــنــاء وغــيــرهــا مــن املــواد  والــحــديــد ومــ
الــثــقــيــلــة، كــمــا يــضــم املـــيـــنـــاء أربـــــع بـــوابـــات 

والـــشـــاحـــنـــات لتسهيل  ــارات  ــيـ الـــسـ لـــدخـــول 
عملية نقل البضائع.

ــار مــســاعــي الـــدولـــة لتحقيق رؤيـــة  وفـــي إطــ
االقتصادي،  والتنويع   2030 الوطنية  قطر 
تم في عام 2014 وضع خطة لتطوير ميناء 
الــرويــس عــلــى أن تــكــون عــلــى ثـــالث مــراحــل، 
ــراٍس الســتــقــبــال  ــ ــك الســـتـــحـــداث ســتــة مــ ــ وذلـ
التجارية،  السفن والبضائع  أنــواع  مختلف 
وفـــي مقدمتها مـــواد الــبــنــاء، مــثــل الــجــابــرو 
واإلســـمـــنـــت والـــجـــبـــس والـــحـــديـــد والـــرخـــام 
ــاء وتـــدشـــن  ــهــ ــتــ ــد تــــم االنــ ــ ــت. وقــ ــيــ ــرانــ ــغــ والــ
املــرحــلــة األولــــى فــي عـــام 2015، كــمــا تــم في 
املــــاضــــي،  األول  ــــون  ــانـ ــ كـ ــر/  ــبـ ــمـ ديـــسـ ــر  ــهـ شـ
تدشن املرحلة الثانية التي تضمنت إنشاء 
سوق امليناء على مساحة 6700 متر مربع، 
وبـــنـــاء مـــخـــازن جـــديـــدة وتــوســيــع املــســاحــة 
االســتــيــعــابــيــة ألرضــيــة املــيــنــاء، واســتــكــمــال 
البنية التحتية الخاصة للميناء. وستساعد 
أعـــمـــال الــتــوســعــة الــجــديــدة والـــتـــي تضيف 
التخزين،  156 ألف متر مربع من مساحات 
ثالثة  للميناء  االستيعابية  القدرة  رفــع  في 
أضعاف، حيث تمكنه من استقبال وتصدير 
نحو 20 ألف حاوية في السنة مقارنة بنحو 
ألف حاوية في األعوام السابقة. ومن املتوقع 
ملــدة 10  امليناء  الجديدة  التوسعة  أن تخدم 

ســـنـــوات مــقــبــلــة.  وتــشــمــل املــرحــلــة الــثــالــثــة 
والـــتـــي يـــجـــري الــعــمــل فــيــهــا حــالــيــا أعــمــال 
تــوســيــع الــقــنــاة املــالحــيــة وأحـــــواض املــيــنــاء 
إلـــى عــشــرة أمــتــار، لــيــكــون لــهــا دور هـــام في 
رفع إمكانيات امليناء من ناحية قدرته على 
استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة، وهو 
أمر يساهم في جعل امليناء نافذة اقتصادية 
مهمة في الدولة، إذ يضم مناطق تخزينية 
ومـــرافـــق مــتــكــامــلــة لــخــدمــة الـــســـوق املــحــلــي 

ودعم التنويع االقتصادي.
ومن بن العمليات التطويرية التي يشهدها 
امليناء، إنشاء وتجهيز صالة خاصة لخدمة 
املسافرين عبره، وذلك لتسهيل حركة تنقل 
املسافرين بحرا إلى دول املنطقة. كما يضم 
الحكومية  الجهات  ملختلف  مكاتب  امليناء 
ومنح  والتفتيش  املراقبة  بأعمال  املختصة 
ــة،  ــاريـ ــتـــجـ ــع الـ ــائـ ــبـــضـ تــــراخــــيــــص إدخــــــــال الـ
وإجــــــــــــــراءات دخــــــــول وخــــــــــروج املـــســـافـــريـــن 
وزارة  الــــجــــهــــات  هـــــــذه  ومـــــــن  والــــــبــــــحــــــارة، 
ووزارة  والبيئة،  البلدية  ووزارة  الداخلية، 
للجمارك،  العامة  والهيئة  العامة،  الصحة 
إضافة إلى توفير مكاتب للوكالء واملالحن 

واملخلصن الجمركين.
ــتـــوفـــر »ســــوق  ــاء الـــــرويـــــس بـ ــنـ ــيـ ويـــتـــمـــيـــز مـ
ــره خــالــد  ــديــ ــاء«، وهــــــو، كـــمـــا يـــقـــول مــ ــنــ ــيــ املــ
النعيمي، مستقل عن امليناء، ويوفر منصة 
ــراء املــنــتــجــات األجــنــبــيــة  ــ تــجــاريــة لــبــيــع وشـ
القادمة  التجارية  السفن  منت  على  القادمة 
مليناء الرويس من جميع أنحاء دول املنطقة. 
ــه الـــرئـــيـــســـيـــة تـــوفـــيـــر خـــيـــارات  ــ ــــدافـ ومـــــن أهـ
إضـــافـــيـــة لــلــمــواطــنــن واملــقــيــمــن مـــن خــالل 
املنتجات املتنوعة التي يتم عرضها بشكل 
يـــومـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى املــســاهــمــة فـــي دعــم 

التنمية االقتصادية في شمالي دولة قطر.

يلعب امليناء دورًا 
رئيسيًا في تنشيط 

التبادل التجاري 
اإلقليمي وإنعاش 

الحركة االقتصادية في 
املنطقة الشمالية.

■ ■ ■
يضم امليناء حوضني 
للسفن، خصص كل 
حوض لنوع معني 
من البضاعة؛ األول 
يستقبل السفن 
التقليدية، والثاني 
السفن املتوسطة.

■ ■ ■
 ملستخدميه 

ً
يوفر حال

بوصفه بوابة مثالية 
للسلع الطازجة التي يتم 

جلبها في الحاويات. 

باختصار

على بعد 120 كيلومترًا من العاصمة القطرية، يقع ميناء الرويس التجاري، الذي يلعب دورًا مهّمًا في تنشيط التبادل التجاري 
اإلقليمي وإنعاش الحركة االقتصادية في المنطقة الشمالية لقطر

هوامش

معن البياري

ــة فـــي هــذه  ــ
ّ
ــــذي يـــحـــُدث فـــي الــيــمــن حـــربـــا. ال دق لــيــس ال

إلزهــاق  جــرائــُم  قــتــٍل فحسب.  عمليات  إنــهــا  التسمية. 
األرواح كيفما اتفق. املوت كثيٌر هناك، والذين ُيقتلون 
 وأزواٌج وزوجاٌت وأحفاٌد وأبناٌء وبناٌت 

ٌ
صغاٌر وشيوخ

 وأمـــهـــاٌت وجـــــّدات، فــي كــل هـــذا الــبــلــد املــنــذور 
ٌ
وصــبــيــة

اصني واملتحاربني 
ّ
للقنابل والقذائف والرصاص، وللقن

 
ٌ
.. هذه واحدة الخطف والتمويت والــّســّراق.  وعصابات 

من حقائق مفزعة كثيرة، ينبئك بها كتاب الصحافية 
الفدائية، بشرى املقطري، »ماذا تركت وراءك؟.. أصوات 
ــريـــس للنشر  ــرب املــنــســيــة« )ريــــــاض الـ ــحـ ــن بــــالد الـ مـ
والتوزيع، 2018(. يختفي اليمن من هذا العنوان، لكنه 
ــهــا 

ّ
ــــرى، بـــالد الـــحـــرب، وأظــن حــاضــٌر فــي تسميته األخـ

قليلون  يــمــنــيــون،  لـــوال   
ً
منسية كــانــت ستصير  حــربــا 

لألسف، ضمائُرهم حية، معنيون بالناس ومصائرهم، 
الدفاع عن وطنهم املجروح هذا، بإشهار  مثابرون في 
القتلة بأسمائهم، في أي  املوقف الصح، والتأشير إلى 
أو  ضفٍة كانوا، من دون اصطفاٍف مع شرعيٍة مهانة 
فالجريمة  محاربيهم،  أو  حوثيني  مــع  خصومها،  مــع 
الــحــادثــة هــنــاك، واملــســتــمــّرة بــاســتــهــتــاٍر مــعــلــن بقيمة 
عها الله 

ّ
الحياة، يرتكُبها الجميع. وبشرى املقطري، مت

النظيفني.  اليمنيني  الــصــحــة، فــي مــقــّدمــة هـــؤالء  ــدوام  بـ
وهنا أجهر بأني أحُسدها، ألنها زاولــت، في إنجازها 
ا 

ّ
 عن حق، مل

َ
هذا الكتاب الحدث، النادر النوع، الصحافة

انشغلت باأللم اليمني املديد، وطافت في بلدها، لتنقل 
كـــالم ضــحــايــا الــقــتــل الــيــومــي فــي غــيــر مــديــنــٍة وبــلــدٍة، 
ــا لــهــم، وألنــــه ســلــواهــم، عــنــدمــا يحمون 

ّ
بــاعــتــبــاره حــق

أحّبتهم، امليتني في غضون هذا التقتيل، من النسيان. 
ــد احــتــمــلــت أن  أي أعـــصـــاٍب لـــدى الــزمــيــلــة بــشــرى، وقـ
تسمع مــا سمعت، وســّجــلــت، كما ذكــرت فــي مقابلة 
صحافية معها، ثمانمائة تسجيل، مع ناجني أْصغت 
ــروون ويــتــكــلــمــون، عـــن نــاســهــم الــذيــن  ــ إلــيــهــم، وهـــم يـ
أخذهم قاتلوهم إلى قبوٍر تهيأت كيفما اتفق. انتخبت 
وسّجلت،  مما سمعت  وأربــعــني حكاية  ثالثة  بشرى 
ودّونــتــهــا بــعــفــويــٍة ســــاردٍة مــحــتــرفــٍة، بملكات قــاصــٍة 
خبيرٍة بجوانيات البشر، عليمٍة بالحزانى واملكلومني، 
الــفــقــراء،  الــبــســطــاء  ــد أن 

ّ
بــالــنــاس كيفما كـــانـــوا. مــؤك

وفيرْين،  وغيٍظ  قهٍر  على  املقيمني  الدامعني،  الباكني 
رة 

ّ
لم يتكلموا عن فقدهم أهاليهم، باللغة الرائقة املقط

اة بشفافيٍة، والتي تزيدني حسدا آخر لبشرى، 
ّ

املوش
قت عاليا في تدوينها كل هذا األسى الباهظ، 

ّ
فقد حل

ٌد 
ّ
مؤك فادحٍة.  بمراراٍت  املثقلة  اليمنية  الفجيعة  وهذه 

هم، 
ُ
أنهم كانوا يحكون ما تسترسل به مآقيهم ودمعات

ٌد أن حكيهم كان طلقا 
ّ
بال مجازاٍت أو استعارات. مؤك

بــنْي. ولكن بشرى، وصاحب هذه  بــنْي  أو  أو متقطعا 
بغبطٍة  يتلقى  إذ  بلغتها،  قرائها  أعــرف  من  السطور 
مــقــاالتــهــا للنشر فــي »الــعــربــي الــجــديــد«، ذهــبــت بما 
الكالم،  رفيعٍة من بالغة  منزلٍة  إلى  سمعت وسّجلت 

الغزير الحرارة. 
لـــم تــكــتــب بــشــرى نــصــوصــا أدبـــيـــة، وال أرادت قــّصــا 
يفيد من واقــٍع منظور، من شــهــاداٍت حية، ثم يتوّسل 
لــم تفعل شيئا مــن هـــذا، فقد وثقت  إيــحــاًء.  خــيــاال أو 
بالساعة  محاربوهم،  أو  حوثيون  اقترفها  جريمٍة  كل 
ــبــلــدة واملــديــنــة، بــالــحــارة  والـــيـــوم والــشــهــر، بــالــقــريــة وال
والشارع، بأسماء الذين قضوا في هذه الجائحة أو تلك. 
الحقوقي، وراء جهد  املهنية، والبعد  األمانة  وإذا كانت 

بشرى املقطري هذا، الفائق املتانة، فإنه أيضا ينتصر 
أو  انحياٍز  أو  تلويٍن  أي  يخدشها  ال  عندما  للحقيقة، 

اصطفاٍف أو أي رأي أو اجتهاد. 
أن تتخّيله من عواصف في روح  الــذي في وسعك  ما 
امرأة ووجدانها وبدنها، عندما ُيخبرها أخوها الكبير 
أن إخوتها وأوالد أخيها قتلوا؟ أي واقعيٍة، بلزاكية أو 
سحرية ماركيزية أو محفوظية، في مقدورها أن تبلغ 
محمد  عبده  عزية  اليمنية،  نطقتها  التي  العبارة  هــذه 
ر تلك اللحظة، 

ّ
صالح: »حني أسمع صوت القذائف، أتذك

الجثث وبركة الدماء في صالة بيتنا، وآٍه مخنوقٍة لحبيب 
يغادر الحياة، ويداي املتشنجتان تتحّركان بال أمل في 
رأس ابني«؟ يسأل ياسني عبد القوي صالح الجبري: 
ما الذي فعلته أسرتي ليكون مصيُرها القتل؟ ثم يسأل 
بشرى: لوال أصدقائي لفقدت عقلي. هل تتخيلني ذلك؟ 
ر 

ّ
لم يتركوا لي شيئا ألتذك باد، 

ُ
ت  كاملة 

ٌ
أســرة ويقول: 

ألقنع  مالمَحهم،  هم، 
َ
رائحت أثرهم،  ألقتفي  أسرتي،  به 

نفسي بأنهم كانوا هنا على هذه األرض. ويقول مكلوٌم 
السماء،  إلــى  أقــدر الصعود  ليتني  آخــر، يبكي زوجته: 

وإرجاعها إلى حياتي.
مـــّرة أخـــرى، وليست أخــيــرة، أّي أعــصــاٍب لــدى بشرى 
ما  تكتب  ثــم  مــا سمعت،  تسمع  أن  نتها 

ّ
مك املــقــطــري 

كتبت، في منجزها الباهر هذا؟

بشرى المقطري والموت اليمني

وأخيرًا

أّي أعصاٍب لدى بشرى 
مّكنتها أن تسمع ما سمعت، 

ثم تكتب ما كتبت؟
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


