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إدلب وحماة 

)Getty/يطالب باتهام ترامب بالخيانة، نيويورك ــ 2018  )إريك ماكغريغور

القاهرة ــ العربي الجديد

عاد الحراك السياسي في ليبيا إلى الواجهة في 
 الهدوء امليداني النسبي، مع فشل مليشيات 

ّ
ظل

خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي تــحــقــيــق أي تـــقـــدم بــاتــجــاه 
الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــنــذ إطــاق 
هــجــومــه فـــي 4 إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، ليحط 
حفتر بشكل مفاجئ في القاهرة أمس الخميس، 
عبد  املصري  الرئيس  من  دعمًا جديدًا  ويتلقى 
الــفــتــاح الــســيــســي. وفـــي زيــــارة هــي الــثــانــيــة من 
نوعها منذ بدء الحرب على طرابلس، زار حفتر 

القاهرة أمس وعقد لقاء مع السيسي بحضور 
وأفــاد  كــامــل.  املــخــابــرات املصرية عباس  رئيس 
املتحدث باسم الرئاسة املصرية، بسام راضي، 
بــــأن »حــفــتــر أطــلــع الــســيــســي عــلــى مــســتــجــدات 
ــلـــى الـــســـاحـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، فـــيـــمـــا أكـــد  األوضـــــــــاع عـ
اإلرهــاب  مكافحة  لجهود  دعــم مصر  السيسي 
والجماعات واملليشيات املتطرفة لتحقيق األمن 
على  السيسي  وشـــدد  ليبيا«.  فــي  واالســتــقــرار 
في  العسكرية  املؤسسة  دور  وصفه  مــا  أهمية 
القضاء على كافة أشكال اإلرهــاب واملليشيات. 
فيما »استعرض حفتر الجهود الليبية للتصدي 

والتي  الداخلي،  الشأن  في  الخارجية  للتدخات 
تهدف إلى تهريب الساح واملقاتلني واإلرهابيني 
الرئاسة. في  األجانب إلى داخل ليبيا«، بحسب 
الليبية  الوفاق  غضون ذلك، كان رئيس حكومة 
فائز السراج )الصورة( يواصل جولته األوروبية 
ــــس، حــيــث الــتــقــى رئــيــســة  ــى لـــنـــدن أمـ ــ بـــزيـــارة إل
الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية 
ــراج أن الــتــقــى  ــلـــسـ ــانــــت. وســـبـــق لـ جــيــريــمــي هــ
املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل، ورئــيــس 
والرئيس  كونتي،  جيوزيبي  اإليطالية،  الحكومة 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون. ورفـــض كونتي 

لحكومة  تأييده  أبــدى  لكنه  العسكرية،  الحلول 
ــاكـــرون فطلبا »الــعــودة  ــا مــيــركــل ومـ الـــوفـــاق، أمـ
املتحدة  األمـــم  قــيــادة  تــحــت  السياسية  للعملية 
الــســراج وحفتر«.  بــني  أبوظبي  اتــفــاق  بناء على 
في موازاة ذلك، برز أمس تعليق حكومة الوفاق 
أنشطة 40 شركة أجنبية من بينها شركة النفط 
إن  االقتصاد  وزارة  وقالت  »تــوتــال«.  الفرنسية 
مرسوم  بحسب  انقضت،  الشركات  تراخيص 
ــشــر عــلــى اإلنــتــرنــت. مــيــدانــيــًا، أكــــدت مــصــادر 

ُ
ن

ح 
ّ
الباد لهجوم مسل بلدة غــدوة جنوب  تعرض 
فجر أمس، أسفر عن مقتل عدد من املدنيني.

Friday 10 May 2019

الحدث

صمت تركي يسّرع تقدم النظام

الجمعة  10  مايو/ أيار 2019 م  5  رمضان 1440 هـ  □  العدد 1712  السنة الخامسة

69 عامًا مرت 

على رحيل 

المقرئ المصري، 

الشيخ محمد 

رفعت، الذي 

ارتبط اسمه 

بشهر رمضان.
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عن »فلسطين 
الجديدة«

وائل قنديل

ليست املسألة مقصورة على فئة 
من يسمون »رجال الدين« فقط، بل 
أن تلك االنقالبات الفكرية العنيفة، 
والتحوالت األيديولوجية الصادمة 

عصفت بمثقفني وسياسيني، 
قرروا تغيير الجلد والعظم، بدعوى 

املراجعات، بعضهم مدفوعًا 
بانتهازية مقرفة، وآخرون فعلوها 
خوفًا من بطش سلطة صاعدة، أو 

طمعًا في عسلها، حتى وإن كان 
سامًا. من املهم اإلشارة إلى أنه ال 
مصادرة على حق في اختيار ما 

يناسبه من مواقف واعتناق ما يروق 
له من آراء فيما يخص التطورات 

السياسية واالجتماعية في أزمنة 
التحوالت الكبرى، غير أن ذلك كله 

مرهون بأال يكون باسم الله والشعب، 
أو بعبارة واحدة: باسم القيم املنشئة 

ملفهوم الوطن، والثوابت املؤسسة 
ملفهوم العقيدة. أيضًا، ال مصادرة 

على أحد في مراجعاته الفكرية 
والسياسية، على أال يكون ذلك 

تسفيهًا من املشترك العام، وحطًا 
مما توافق عليه املجتمع، وصار 

جزءًا من الوجدان العام. فيما يخص 
الداعية السعودي عايض القرني، فإن 

مراجعاته الفكرية مسألة تخصه، 
وهي من صميم اختيار اإلنسان 

الحر، أن يعلن بعد فترة من الزمن 
أن كل ما اعتقده وتحّمس له ودافع 
عنه باطل وغير مفيد، لكن ما ليس 

حرًا فيه أن تتحول املراجعة إلى 
تجارة رخيصة في سوق النخاسة 
الثقافية والسياسية... ما ليس من 
حقه أن يهدم الثابت كي يشتري 

رضا السلطان. في ذلك، ال غضاضة 
أن يتوصل القرني إلى قناعة جديدة 
ومختلفة بشأن مشروع حياته، الذي 

يسمى الصفوات، لكن أن يصل به 
األمر لالنتقال من مرحلة نقد األفكار 

ذاتيًا إلى التعريض بجوهر العقيدة 
التي يعتنقها عموم الناس، فهنا 

االنحطاط باملبدأ وبالفكرة. فليعتنق 
القرني »إسالم القنصلية«، أو »إسالم 

ولي العهد« الذي عّبر عن نفسه 
بأبشع ما يكون التعبير في جريمة 
قتل جمال خاشقجي في القنصلية 
السعودية في إسطنبول، كما يشاء، 

لكن أن يتوجه بخطاب عام عبر منفذ 
إعالمي للجماهير، مبشرًا بذلك 

اإلسالم العصري الجديد، الذي يشيد 
ى القادم 

ّ
به الكيان الصهيوني، ويتبن

به، ولي العهد السعودي، بوصفه 
رأس حربة ملشروع جديد، تهيمن 

فيه إسرائيل، وتفرض تطبيعها على 
املنطقة، فهنا املشكلة. وهنا يجب 
أن يغضب كل غيور على معتقده 
الديني وانتمائه الوطني والقومي، 

ذلك أن الشيخ في هذه الحالة ينتقل 
من املراجعة إلى املرافعة، دفاعًا عن 
مشروع صهيوني داهم. وعلى ذكر 
التحوالت واالنقالبات الفكرية، يبرز 
اسم الروائي املصري يوسف القعيد 

 موضوعيًا لحالة عايض 
ً
معادال

القرني، إذ يتشارك كالهما في 
ابتذال الرمز وإهانة التاريخ، واالتجار 

باملعتقد. وكما يبتذل القرني 
مفهوم الدين، من خالل التبشير 

بدين ولي العهد، يذهب القعيد إلى 
ابتذال مفهوم النصر وإهانة فكرة 

املعركة، حني يركب ألواح التزلف 
املمجوج ويصف مسخرة ما تسمى 

التعديالت الدستورية بأنها العبور 
الجديد للشعب املصري، الذي ال يقل 

بطولة عن عبور حرب أكتوبر قبل 46 
عامًا، إذ يكتب القعيد في صحيفة 

»أخبار اليوم« ليقول: »لو كانت 
املساحة تسمح لنشرت قصيدة 

حافظ إبراهيم: مصر تتحدث عن 
نفسها... بعد نجاح املصريني بعبور 
جديد ال يقل أهمية عن 1973«. هذه 

املهانة الحضارية شاهدها العالم كله، 
ورأى كيف يتم سحق كرامة املواطن 

املصري بكرتونة الجيش وفزع 
الشرطة، كي يساق إلى لجان االقتراع، 

قسرًا، كما تساق الذبائح للمجزر، 
كيف تحولت في عني يوسف 

القعيد إلى عبور جديد ال يقل أهمية 
عن عبور 1973؟ أي إهانة للذات 

وللمتلقي حني يستدعي، األديب الذي 
عينوه نائبًا برملانيًا، من الذاكرة رائعة 

حافظ إبراهيم وأم كلثوم »مصر 
تتحدث عن نفسها« لكي يصف 

مشاهد الراقصني قهرًا واملصوتني 
رعبًا والهاتفني دفعًا للبطش والقمع؟ 
 ومزيفًا 

ً
كيف يكون اإلنسان مبتذال

إلى هذا الحد، وفي هذا العمر؟

إسالم القنصلية... 
والعبور بالكرتونة

مرور
الكرام

سيطر النظام على قلعة 
المضيق التي تعتبر بوابة 

سهل الغاب

ارتفع عدد النازحين 
الفارين من القصف إلى 

نحو 300 ألف

للحديث تتمة...

الصمت التركي 
يسرّع 

تقّدم النظام

عقوبات أميركية جديدة على إيران... وأوروبا ترفض اإلنذار

تدّل التطورات في ريف حماة الشمالي ومحيط إدلب، مع سيطرة النظام السوري 
على  يحصل،  ما  على  كامل  تركي  صمت  ظل  في  جديدة،  مناطق  على  أمس 
تلك  في  النظام  قوات  بتقّدم  يسمح  وموسكو  أنقرة  بين  تنسيق  وجود  احتمال 

المنطقة، مقابل إعطاء ضوء أخضر لتركيا لبسط سيطرتها على تل رفعت

عدنان أحمد

وميدانية  سياسية  معطيات  تشي 
ــأن تــــقــــّدم قـــــــوات الـــنـــظـــام  ــ عـــــديـــــدة، بــ
الـــســـوري املـــدعـــومـــة مـــن روســـيـــا في 
ريف حماة الشمالي وعلى تخوم إدلب، يأتي 
ــت أبـــرز 

ّ
بــتــنــســيــق بـــن مــوســكــو وأنـــقـــرة، تــجــل

مؤشراته بالصمت التركي الكامل عن قصف 
الــنــظــام ومــوســكــو ريــفــي حــمــاة وإدلـــب وتــقــّدم 
ل 

ّ
إلــى عــدم تدخ قواتهما فــي املنطقة، إضــافــة 

القريبة من  التركية في املنطقة  نقاط املراقبة 
الــجــبــهــات الــســاخــنــة فـــي املـــعـــارك الــحــاصــلــة، 
بــالــتــوازي مــع حــديــث روســـي عــن تنسيق مع 
إدلــب ومحيطها،  فــي  الــتــطــورات  تركيا تجاه 
وهــو ما يعيد ترجيح تسريبات تحدثت عن 
اتفاق غير معلن بن تركيا وروسيا، يستعيد 
بموجبه النظام بدعم روسي مناطق في إدلب، 
ويــقــوم بــالــهــجــوم عــلــى الــجــمــاعــات املــتــشــددة 
الــتــي فشلت أنــقــرة فــي احــتــوائــهــا، فــي مقابل 
ــتـــزاع منطقة  تــمــدد تــركــيــا فــي تــل رفــعــت، وانـ
جديدة من أيدي »قوات سورية الديمقراطية« 
)قسد(. ولم تدل تركيا حتى اآلن بأي تعليق 
عــلــى الــقــصــف واملـــعـــارك الــتــي تــشــهــدهــا إدلــب 
التركي  الرئيس  نــائــب  كــان  فيما  ومحيطها، 
فؤاد أقطاي، أعلن األحد املاضي، أن مسؤولن 
أتراكًا وروسًا يراجعون انتشار قوات البلدين 

في منطقة تل رفعت.
وفــي ظــل هــذه املعطيات، كــانــت قـــوات النظام 
تحقق أمس املزيد من التقّدم على األرض في 
مناطق  على  مسيطرة  الشمالي،  حــمــاة  ريــف 
ــعــتــبــر 

ُ
ــا قــلــعــة املـــضـــيـــق، الـــتـــي ت ــرزهــ مــهــمــة أبــ

بوابة سهل الغاب، فيما ارتفع عدد النازحن 
الفاّرين من القصف إلــى نحو 300 ألــف نازح 
خالل األيام األخيرة. ويفترش كثير من هؤالء 
الــنــازحــن األراضــــي الــزراعــيــة فــي ريــف حماة 

 عن 
ً
الــشــمــالــي وريـــف حــمــاة الــجــنــوبــي، فــضــال

الشمالية  املــنــاطــق  إلـــى  آالف شــقــوا طــريــقــهــم 
إدلــــب. ســيــاســيــًا،  يعقد مجلس  فــي محافظة 
الــيــوم الجمعة لبحث  الــدولــي اجتماعًا  األمــن 

املستجدات في إدلب.
وفـــي الــتــطــورات أمـــس، قــالــت مــصــادر محلية 
إن فــصــائــل املــعــارضــة انــســحــبــت مـــن مناطق 
ــة املــــضــــيــــق، ومـــنـــطـــقـــة الـــــكـــــركـــــات، وتــــل  ــعـ ــلـ قـ
ــــواش، ومــنــطــقــة الــشــيــخ إدريــــــس، فـــي ريــف  هــ
أنها ساقطة  الغربي، بدعوى  الشمالي  حماة 
عسكريًا وال يمكن الدفاع عنها. وأكــد مصدر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــذه  عــســكــري محلي لـــ
مــن دون قتال  الــنــظــام  املــنــاطــق سيطر عليها 
ُيذكر، وسط معلومات عن تقّدم قوات النظام 
لــلــســيــطــرة أيـــضـــًا عـــلـــى مــنــطــقــتــي الــشــريــعــة 
والــتــويــنــة الــلــتــن بــاتــتــا مــحــاصــرتــن مـــن كل 
الجهات. ولفت املصدر إلى أن الفصائل التي 
»هيئة  هــي  املضيق  قلعة  على  تسيطر  كانت 
ــام« )جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــًا(،  ــ ــــشـ تـــحـــريـــر الـ

و»الجبهة الوطنية للتحرير«.
جاء ذلك بعد يومن من سيطرة النظام على 
تل عثمان وقرية الجنابرة، ومن ثم سيطرته 
على بلدة كفرنبودة في ريف حماة الشمالي، 
ــل 

ّ
إثـــر اشــتــبــاكــات مــع قــــوات املــعــارضــة. وتــمــث

بلدة قلعة املضيق بوابة سهل الغاب، وتعتبر 
عليه  ترتكز  الــذي  والتجاري  الزراعي  الخزان 
قرى ريف حماة األخرى. وتعد بالنسبة للقرى 
املحيطة بها ومجمل مناطق الشمال السوري 
خـــــارج ســلــطــة قـــــوات الـــنـــظـــام، مــعــبــرًا يــــوازي 
معبر بــاب الهوى مع األراضــي التركية، فهي 
نقطة وصل على طريق التجارة والسفر الذي 

فرضته سنوات الحرب.
ــام،  ــنـــظـ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، واصــــلــــت قـــــــوات الـ
بمشاركة من الطيران الروسي، قصف مناطق 
ــمــــاة وريـــــــف إدلــــب  ــالـــي مـــحـــافـــظـــة حــ ــمـ فــــي شـ

 من األيام السابقة. 
ّ

الجنوبي ولو بوتيرة أخف
واستهدف القصف بشكل خاص مدينة خان 
إلــى مناطق  الهبيط، إضــافــة  وبــلــدة  شيخون 
سرجة ومدايا وركايا في ريف إدلب الجنوبي، 
الـــتـــي ألــقــيــت عــلــيــهــا أيـــضـــًا بــرامــيــل مــتــفــجــرة 
مـــن ِقـــبـــل مـــروحـــيـــات الــنــظــام الــــســــوري. وقـــال 
تال 

ُ
مــركــز إدلـــب اإلعــالمــي، إن مدنين اثــنــن ق

فجر أمــس وأصيب آخــرون نتيجة استهداف 
الــطــيــران الــروســي بــلــدة جـــوزف جــنــوب إدلــب 

ــردود األمــيــركــيــة واألوروبـــيـــة،  ــ لــم تــتــأخــر الـ
 عـــن الــحــركــة الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة 

ً
فـــضـــال

نـــحـــو الـــخـــلـــيـــج، عـــلـــى الـــخـــطـــوة اإليـــرانـــيـــة 
ــــالن عــنــهــا، يـــوم األربـــعـــاء في  الــتــي تـــّم اإلعـ
طهران، عبر وقف إرسال ما يزيد على 300 
يزيد  ومــا  اليورانيوم،  إنتاج  من  كيلوغرام 
على 1300 طن من إنتاج املياه الثقيلة، إلى 
الخارج، بالتوازي مع منحها مهلة لشهرين 
»شركاء االتفاق النووي«، أي األوروبين،  لـ
التالية.  املرحلة  إلــى  االنتقال  قبل  إلنــقــاذه، 
ومــــن شــــأن املــرحــلــة املــقــبــلــة أن تــكــون أكــثــر 
ضراوة، بفعل استهداف إيران رفع مستوى 
تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67 في 
املـــائـــة، وهـــو الــســقــف الــــذي يــحــدده االتــفــاق 
 عــن تفعيل مــفــاعــل »آراك«. 

ً
الـــنـــووي، فــضــال

وتــســتــنــد اإلجــــــــراءات الـــتـــي أعــلــنــت طــهــران 
أنها اتخذتها أو لوحت بتبنيها الحقًا، إلى 
البندين 26 و36 من االتفاق النووي، اللذين 

ريف  في  التقّدم  مع  وبــالــتــوازي  بالصواريخ. 
حماة باتجاه قلعة املضيق وجــوارهــا، تعمل 
ــراق أيــضــًا  ــتــ ــــوات الـــنـــظـــام عـــلـــى تــحــقــيــق اخــ قــ
بــاتــجــاه الــهــبــيــط، كــخــطــوة أولــــى عــلــى طريق 
مــحــاولــة الــتــقــّدم نــحــو خـــان شــيــخــون شــرقــًا، 
وبــهــدف عــزل جيب كــامــل يــضــّم بــلــدات مــورك 
واللطامنة وكفرزيتا. كما فتحت قوات النظام 
جــبــهــة جـــديـــدة فـــي ريــــف الـــالذقـــيـــة الــشــمــالــي 
الشرقي، وسط أنباء عن تمكنها من السيطرة 
أعلى  التي تعتبر  على منطقة جــرف الصخر 
الجوي  القصف  مرّكزة  الزويقات،  نقاط جبل 
كبانة،  ببلدة  املحيطة  الــتــالل  على  واملــدفــعــي 
السيطرة  تــســتــهــدف  بــّريــة  لعملية  تــحــضــيــرًا 
إلى  للوصول  النظام  إطــار خطط  فــي  عليها، 

جسر الشغور.
ــيـــش الــــحــــر فــي  وقـــــــال قــــيــــادي بـــــــارز فــــي الـــجـ
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــقــّدم قــــوات الــنــظــام  لـــ
املــعــارضــة جــاء بعد  بــاتــجــاه مناطق سيطرة 
باع سياسة األرض املحروقة، 

ّ
قصف شديد وات

مشيرًا إلى أن القصف بالطيران والصواريخ 
الـــ 24 ساعة املاضية اشتمل على ألفي  خــالل 
صاروخ »غــراد« حسب التنصت على النظام. 

ينصان على أنــه »فــي حــال عــدم الــتــزام أي 
طــرف بتعهداته فيحق إليـــران وقــف تنفيذ 

التزاماتها جزئيًا أو كليًا«.
فــــي الـــــــــردود األمــــيــــركــــيــــة، ســـــــارع الـــرئـــيـــس 
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، مــســاء األربــعــاء، 
ــدة عـــلـــى إيـــــران  ــديــ ــقـــوبـــات جــ إلـــــى فـــــرض عـ
تستهدف كل من يشتري أو يتاجر بالحديد 
والــصــلــب واألملـــنـــيـــوم والــنــحــاس اإليـــرانـــي. 
والصلب  التعدين  »قــطــاع  إن  تــرامــب  وقـــال 
للعمالت األجنبية  أكــبــر مــصــدر  ثــانــي  هــو 
إليران إذ يمثل 10 في املائة من الصادرات«. 
ــه »يـــمـــكـــن لـــطـــهـــران أن تــتــوقــع  ــ وأضـــــــاف أنـ
مــزيــدًا مــن اإلجــــراءات مــا لــم تغّير سلوكها 
ــذري«. مــع ذلـــك، فــإن تــرامــب أبــدى  بشكل جــ
اســتــعــداده للتفاوض مــع إيـــران، كاشفًا أنه 
لــلــتــفــاوض بشكل مباشر.  »عــلــى اســتــعــداد 
أتطلع يومًا ما إلى لقاء قادة إيران من أجل 
التوصل التفاق، إلى اتخاذ خطوات تعطي 
إيران املستقبل الذي تستحق«. وفي تجّمع 
فــي فــلــوريــدا قــــال: ال نــســعــى إللــحــاق األذى 
يمتلكوا  أن  نريدهم  ال  إننا فحسب  بــأحــد، 

أسلحة نووية. هذا كل ما نريده.
بدورهم، رفض األوروبيون، املهلة اإليرانية، 
وشـــّدد االتــحــاد األوروبـــي ووزراء خارجية 
أملانيا وفرنسا وبريطانيا، أمس الخميس، 
عـــلـــى أنــــهــــم مــــا زالــــــــوا مـــلـــتـــزمـــن بـــاالتـــفـــاق 
النووي مع إيران لكن لن يقبلوا أي إنذارات. 
ــذارات  ــ ــ ــيـــان عـــنـــهـــم: »نــــرفــــض أي إنـ ــر بـ ــ وذكــ
أدائــهــا  أســـاس  إيـــران على  امتثال  وسنقّيم 
بموجب  النووية  بالتزاماتها  يتعلق  فيما 
ــنـــووي(  ــاق الـ ــفــ خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة )االتــ
ــار األســـلـــحـــة  ــتــــشــ ــن انــ ــ ومــــعــــاهــــدة الــــحــــد مـ
الــدول عن أسفها إلعادة  النووية«. وعّبرت 
فــــرض الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة عــلــى إيـــــران، 
مشيرة إلى أنها »ال تزال ملتزمة بالحفاظ 
ــفـــاق وتــنــفــيــذه بــالــكــامــل«. وأبـــدى  عــلــى االتـ

وردًا عــلــى ســــؤال حــــول عــمــلــيــة تــســلــيــم قلعة 
املضيق وجــوارهــا بــال قــتــال، قــال الــقــيــادي إن 
ذلك يتم بتوافق روسي - تركي - دولي، معتبرًا 
أن من يسيطر على قلعة املضيق يسيطر على 
منطقة الغاب كلها. والحظ القيادي أن قوات 
الــنــظــام تــعــتــمــد فـــي عــمــلــيــاتــهــا الــحــالــيــة على 
محيط  فــي  طّبقتها  أن  سبق  مشابهة  خطط 
دمــشــق وجــنــوب ســوريــة، وفــي مــعــارك شرقي 
السكة في ريف إدلب الشرقي عام 2018، إذ يتم 
استهداف بعض املناطق بالقصف التدميري 
التفاوض على  أو  بــرًا،  اجتياحها  قبل  املــرّكــز 
تسليمها مقابل إنهاء القصف. وأشار إلى أن 
في  للعميد  التابعة  النمر«  »قــوات  ما تسمى 
بالهجوم،  تقوم  الحسن  سهيل  النظام  قــوات 
الخامس«  »الفيلق  مجموعات  تتولى  بينما 
األقل كفاءة إمساك املناطق الجديدة التي يتم 

السيطرة عليها وتمشيطها.
ي املراقبة التركية األقرب 

َ
وبشأن نشاط نقطت

إلى الجبهات الساخنة في مورك وشير مغار، 
الحــظ مــراقــبــون أنــه لــم يــطــرأ أي تغيير ُيذكر 
أوســاط  بن  سابقة  لتكهنات  خالفًا  عليهما، 
املــعــارضــة بــأنــه ســيــكــون لــهــمــا دور فـــي لجم 
التصعيد في محيطها. وكان الجيش التركي 

األوروبيون عزمهم على »مواصلة الجهود 
مـــن أجـــل اســتــمــرار الــتــجــارة املــشــروعــة مع 
ــذا يــشــمــل تفعيل  إيــــــران«، مــعــتــبــريــن أن »هــ
اآللية الخاصة للتبادل التجاري مع إيران«. 
ــدوره، دعـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  ــ بـ
ب التصعيد، داعيًا 

ّ
ماكرون، أمس، إلى »تجن

عند وصوله لحضور القمة األوروبية غير 
الــرســمــيــة فـــي ســيــبــيــو بـــرومـــانـــيـــا، طــهــران 
 
ّ
إلــى »البقاء ضمن هــذا االتــفــاق«. وأعلن أن

»الـــخـــروج مــن االتـــفـــاق الـــنـــووي املــوقــع عــام 
 ذلك يعني حل ما أنجزناه. 

ّ
2015 خطأ ألن

لــذلــك تبقى فــرنــســا فــي االتـــفـــاق، وستبقى، 
البقاء«.  إيـــران مــن  وأرغـــب بشدة أن تتمكن 
وأضــاف مــاكــرون أنــه »علينا العمل إلقناع 

كل األطراف، وإيران أيضًا، بالبقاء«. 
ــا  ــ ــيــ ــ ــ ــا، دال ــ ــيــ ــ ــوانــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــ ــة ل ــ ــســ ــ ــيــ ــ وعــــــــــّبــــــــــرت رئــ
غــريــبــاوســكــايــتــي، عـــن قــلــقــهــا بــشــأن إعـــالن 
إيــــــــران أنــــهــــا ســتــقــلــص االلـــــتـــــزام بــالــقــيــود 
وقالت  الــنــووي،  برنامجها  على  املفروضة 
إن »على االتحاد األوروبي البحث عن سبل 
لتالفي ذلك«، مضيفة أنه »أمر مقلق وأعتقد 
أنــنــا بــحــاجــة لــبــحــث مـــا يــمــكــن ألوروبـــــا أن 
تــفــعــلــه، إذا كــــان هــنــاك مـــا تــفــعــلــه، ألنــــه إذا 
انــســحــبــت إيــــــران تــمــامــًا فــســنــعــود لنقطة 

الصفر حيث كنا قبل أعوام قليلة«.
ــران، أكــــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم منظمة  ــهــ فـــي طــ
كمالوندي،  بهروز  االيرانية  الذرية  الطاقة 
أن »بــالده ترغب في إعــادة االتفاق النووي 
مع القوى العاملية إلى مساره بعد انسحاب 
ــه«. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــنــ ــدة مــ ــحـ ــتـ الـــــواليـــــات املـ
»إرنــا« لألنباء عن كمالوندي قوله »هدفنا 
تـــعـــزيـــز خـــطـــة الـــعـــمـــل املـــشـــتـــركـــة الــشــامــلــة 
إلى مسارها«.  وإعادتها  النووي(  )االتفاق 
أكــد املجلس األعــلــى لألمن القومي  بـــدوره، 
»لــم يعد يعتبر نفسه ملزمًا  أنــه  اإليــرانــي، 
بــالــقــيــود املــتــفــق عــلــيــهــا بـــشـــأن مــخــزونــات 

قــد دفـــع قــبــل يــومــن بــتــعــزيــزات عسكرية إلــى 
رتل  فدخل  إدلـــب،  فــي  املنتشرة  املراقبة  نقاط 
عسكري فجر األربعاء إلى األراضــي السورية 
إدلب  الــحــدودي شمال  كفرلوسن  عبر معبر 
بــاتــجــاه نــقــاط املــراقــبــة الــتــركــيــة، وهـــو يضم 
أكــثــر مــن 50 عــربــة عــســكــريــة مـــدرعـــة، تــوزعــت 
عــلــى نــقــاط املــراقــبــة فــي تــل الــعــيــس فــي ريــف 
في  والصرمان  الطوقان  وتــل  الجنوبي  حلب 
ريــف إدلـــب الــشــرقــي. وفــي مــؤشــر على صحة 
التوقعات، أعلنت روسيا أن قصفها والنظام 
مع  بالتنسيق  إدلــب سيستمر  على محافظة 
»الهجمات  تركيا، وذلك ردًا على ما وصفتها بـ
ــــة«. وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ
الروسية سيرغي فيرشينن، في تصريحات 
ــرار عــمــلــيــات  ــمــ ــتــ ــول اســ ــ ــيـــس، حــ ــمـ ــــس الـــخـ أمــ
الــحــديــث  يــــــدور  الـــقـــصـــف عـــلـــى إدلـــــــب: »اآلن 
عــــن ردة الـــفـــعـــل عـــلـــى هـــجـــمـــات اإلرهـــابـــيـــن 
إدلـــب، ونحن ننسق مع  فــي مدينة  املسلحن 
الجانب السوري في هذا املوضوع للرد على 
»كما  وأضــــاف:  مناسبة«.  بطريقة  الهجمات 
التركي في هذه  الجانب  بالتنسيق مع  نقوم 
الــقــضــيــة وخــصــوصــًا فـــي مـــا يــتــعــلــق بتنفيذ 

مذكرة 17 سبتمبر/ أيلول املاضي«.

الـــيـــورانـــيـــوم املـــخـــصـــب واملــــيــــاه الــثــقــيــلــة«. 
وأضــاف أنه »بعد 60 يومًا، سيوقف أيضًا 
ــتــــزامــــه بـــالـــقـــيـــود عـــلـــى درجــــــة تــخــصــيــب  الــ
آراك  والــتــعــديــالت على مفاعل  الــيــورانــيــوم 
إنتاج  ملنع  ُوضــعــت  الــتــي  الثقيلة«،  للمياه 
الــبــلــوتــونــيــوم والــيــورانــيــوم املــخــّصــب إلــى 
درجات أعلى بكثير من املخزونات الحالية 
إليــران، ما يمكن أن يدخل في صناعة نواة 
انشطارية لسالح نووي، فيما املياه الثقيلة 
ــدر لـــلـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم الـــــــذي يــمــكــن  ــــي مــــصــ هـ
اســـتـــخـــدامـــه كــطــريــقــة بــديــلــة إلنـــتـــاج رأس 

حربي.
ــف 

ّ
فـــي مــقــابــل الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة، تــكــث

الخليج،  نحو  األميركي  العسكري  الــحــراك 

»حاملة  أن  املــصــريــة،  الحكومة  أعلنت  فقد 
الطائرات األميركية )أبراهام لنكولن( عبرت 
قــنــاة الــســويــس«. ووفــــق الــبــيــان الحكومي 
السويس  قــنــاة  هيئة  رئــيــس  »استقبل  فقد 
ــاب مـــمـــيـــش، مـــلـــحـــق الــــدفــــاع  ــ ــهـ ــ ــق ُمـ ــريــ ــفــ الــ
ــلـــواء رالــــف غــروفــر،  األمـــيـــركـــي بــالــقــاهــرة الـ
حاملة  عبور  على  لالطمئنان  حضر  الــذي 
الــطــائــرات بــأمــان عــبــر املــمــر املــالحــي بقناة 
الــســويــس«. ولــم يــحــدد الــبــيــان الجهة التي 
غير  األميركية،  الطائرات  حاملة  تقصدها 
فــي وقــت سابق،  ذكـــرت  تقارير إعالمية  أن 

أنها تستهدف منطقة الخليج.
بدوره، شّدد قائد القيادة املركزية األميركية 
على  ماكنزي،  كينيث  الجنرال  )سنتكوم(، 

أن »إيـــــران تــشــكــل أكــبــر تــهــديــد فـــي منطقة 
الــشــرق األوســــط«، معتبرًا أن »لـــدى جيشه 
العالم  وفــي  املنطقة  تلك  فــي  قــوة عسكرية 
بــــأســــره يــمــكــنــهــا الـــتـــعـــامـــل مــــع أي وضـــع 
هي  األميركية  املركزية  والقيادة  محتمل«. 
املعنية األساس بالشرق األوسط. وفي كلمة 
له ألقاها مساء األربعاء، خالل مشاركته في 
التهديدات:  على  »التغلب  بــعــنــوان  مؤتمر 
العسكرية والسياسية  الــقــوة  إحــيــاء  إعـــادة 
مته مؤسسة 

ّ
األميركية« في واشنطن، ونظ

ماكنزي:  قــال   ،« الديمقراطية  عــن  »الــدفــاع 
الــنــظــام  ــع  مــ نــســعــى وراء حـــــرب  »نـــحـــن ال 
اإليـــــرانـــــي«، الفـــتـــًا إلــــى أن »الـــعـــقـــد املــاضــي 
شــهــد تــغــّيــرًا جـــذريـــًا فـــي طــبــيــعــة الــنــزاعــات 
الــعــســكــريــة، وأي صـــراع ســنــكــون طــرفــًا فيه 
سيكون بن مناطق أكثر من كونه إقليميًا«.

وشّدد ماكنزي على ضرورة قيام الواليات 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــهــ ــوتــ ــــدة بــــتــــحــــديــــث قــ ــــحـ ــتـ ــ املـ
ووضعها ضمن استراتيجية عاملية، مشيرًا 
)الــبــنــتــاغــون( تعمل  الــدفــاع  أن »وزارة  إلـــى 
على وضع الجيش وفقًا لنظام حرب عاملية 
بــالــتــوازي مــع أولـــويـــات الـــدفـــاع الــوطــنــي«. 
ــال بــــالده 4  ــ وتـــطـــرق إلـــى الــحــديــث عـــن إرسـ
»أبراهام  الطائرات  قاذفة، وحاملة  طائرات 
لــيــنــكــولــن« إلـــى الـــشـــرق األوســـــط، موضحًا 
ــدرة الـــقـــوات  ــ ــذه الـــخـــطـــوة ســتــظــهــر قـ ــ أن »هـ
بن  التحرك  على  األميركية  االستراتيجية 
املناطق خالل فترة وجيرة، وبشكل ناجح«. 
ــال هـــذه الــقــوات  ولــفــت إلـــى أن »عملية إرســ
العسكرية إلــى الشرق األوســط جــاءت بعد 
تفيد  مخابراتية  معلومات  على  الحصول 
ــنـــاك تــصــعــيــدا لــلــتــوتــر بــاملــنــطــقــة«.  ــأن هـ ــ بـ
ــبـــر تــهــديــد لـــالســـتـــقـــرار في  واعـــتـــبـــر أن »أكـ
منطقة الــقــيــادة املــركــزيــة، هــو الــطــمــوحــات 

الخبيثة للنظام اإليراني«.
)رويترز، فرانس برس، األناضول(

قوات األسد تسيطر على مناطق استراتيجية 
وموسكو تتحدث عن تنسيق مع أنقرة

مدنيون فارون من المعارك )أنس الدياب/فرانس برس(

شّدد ماكرون على ضرورة بقاء إيران في االتفاق النووي )لودوفيك ماران/فرانس برس(

ناصر السهلي

بغض النظر عن صحة التسريبات 
حول خطة اإلمالءات األميركية 
لتصفية القضية الفلسطينية 

»صفقة القرن«،  املعروفة إعالميًا بـ
فإن شيئًا ما يجري طبخه تحت 

مسمى »فلسطني الجديدة«.
 تنفيذها 

ً
بعض البنود، الجاري أصال

منذ فترة، تشي بأننا أمام بلطجة 
مافيا دولية بلبوس سياسي - أمني. 

فليس ما يثير االنتباه هو فقط 
اإلصرار على تشريع نهب األرض 
باملستوطنات، وبقاء القدس تحت 

االحتالل، وشطب قضية الالجئني، 
»انتخابات ديمقراطية«،  وتبشيرنا بـ
وجعلنا بال سيادة وتحت »حماية« 
مدفوعة الثمن لالحتالل، والتسليم 

بالعربدة الصهيونية - األميركية، 
بتهديد صريح وعلني للشعب 

وفصائله ومنظمة التحرير 
الفلسطينية لفرض االستسالم. ما 

يلفت هنا، في تعمق القيمة الصفرية 
لبعض الحكام العرب، الزاحفني 

تطبيعًا لحماية عروشهم، تحويلهم 
عمليًا إلى مجرد »محفظة مالية«، 

ضمن خطة التمويل بنحو 21 مليار 
دوالر، من أصل 30 مليارًا، وهو 

»استغالل  ما سينبرون لتبريره بـ
الفرصة التاريخية«.

وال يخفف نفي هنا وهناك عن »نقل 
أرض في سيناء للفلسطينيني« 

من واقع تحويل غير املعقول 
اليوم، بالبلطجة، إلى »واقعية« 

و»ضرورة قومية«. واقع الحال، 
خطابًا وممارسة، أن هؤالء ال 

تهمهم »فلسطني الجديدة« بقدر 
إيجاد »الفلسطيني الجديد«، الخانع 

واملنبطح واألجير، أو على األقل 
استعادة »روابط القرى« )سادت في 

الضفة املحتلة بني 1978 و1987( 
لخلق بدائل عن تمثيل منظمة 

التحرير للفلسطينيني. ببساطة، ما 
يراد إنشاؤه، بمعية وأموال »عرب 
أميركا وإسرائيل«، هو كانتونات 

حكم ذاتي ملحقة بدولة األبرتهايد.
 
ً
وليس غريبًا أن تصبح مستقبال
جملة »من غير املعقول أن تحدد 
مجموعة من عشرات األشخاص 

حياة ماليني« ناظمًا لجوقاتهم، 
الدينية والليبرالية االدعاء، بحماسة ال 
تنفصل عن بلطجة وتشبيح املراهقة 

السياسية في املنطقة، تحريضًا 
على األردن وشعب فلسطني. فاآلن 

تتكشف أهداف تشويه صورة 
العربي الخليجي بأبواق تأييد قصف 

وقتل املحتل للفلسطينيني، كما في 
العدوان األخير على غزة، لنصبح 

جميعنا على شاكلة »مستشاري« 
األنظمة واملغردين في طوابير 

األسرلة. ورغم ذلك، ستظل األسئلة 
تطاردهم، لتحيل صفقاتهم، كما 

سابقاتها، وهمًا وسرابًا: فمن قال إن 
 عن 

ً
شعب فلسطني يقبل وطنًا بديال

أرضه وحقه التاريخي؟

رفض األوروبيون، 
مهلة الشهرين، التي 

حددتها إيران، قبل 
االنسحاب من االتفاق 

النووي عمليًا، على وقع 
فرض واشنطن عقوبات 

جديدة على طهران، 
في ظّل الحركة 

العسكرية األميركية 
باتجاه الشرق األوسط

بوتين  فالديمير  الــروســي  الرئيس  بحث 
أعضاء  مع  الخميس،  أمس  )الــصــورة(، 
االتــفــاق  ــول  ح الــوضــع  األمـــن  مجلس 
ــران وقــف  ــ ــرار إي ــي ضـــوء قـ ــووي ف ــن ال
والوضع  التزاماتها  من  لجزء  تنفيذها 
أعلن  حسبما  األوســـــط،  الــشــرق  فــي 
الروسية، دميتري  الرئاسة  باسم  المتحدث 
»تناول  بيسكوف:  وأضــاف  بيسكوف. 
الشرق  في  التوتر  حدة  تصعيد  اللقاء 
رسالة  تلقى  بوتين  بأن  وأفــاد  األوســط«. 
من نظيره اإليراني، حسن روحاني، عبر وزير 

الخارجية اإليراني، محمد جواد ظريف.

بوتين يدرس الوضع

بغداد ـ زيد سالم

التي  السياسية،  الــحــوارات  أن  يــبــدو  ال 
تعلن عنها األحزاب العراقية بشكل دائم، 
إلى حلوٍل بشأن استكمال  قد توصلت 
الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة لــرئــيــس الــحــكــومــة 
عادل عبد املهدي. فمنذ سبعة أشهر، لم 
تثمر املفاوضات واالجتماعات العلنية 
والسريعة عن حل معضلة الوزارات التي 
ــت شــاغــرة، وهـــي الــدفــاع والــداخــلــيــة 

َّ
ظــل

ــدل والــتــربــيــة، مـــع اســـتـــمـــرار شلل  ــعـ والـ
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي لــرئــيــس الـــــوزراء 
عـــادل عــبــد املــهــدي الـــذي وعـــد بتنفيذه 
في  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي 
جــلــســة بــرملــانــيــة مــنــحــتــه الــثــقــة رئــيــســًا 
لــلــحــكــومــة. وأيــضــًا ال تــشــيــر الــتــوقــعــات 
الناقصة،  الحكومة  ملف  استكمال  إلــى 
خـــالل شــهــر رمــضــان الــحــالــي )املستمّر 
حــتــى الــثــلــث األول مـــن شــهــر يــونــيــو/
حزيران املقبل(، بسبب أيام العطل التي 
وفرها البرملان لنفسه، ناهيك بانشغال 
الطاقة  بملف  وفريقه،  الحكومة  رئيس 
الـــــــذي حــــاصــــره بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ، بــعــد 
سلسلة العقوبات التي أقرتها الواليات 
البديل من  إيـــران؛ فتوفير  املتحدة ضد 
توليد  محطات  لتشغيل  السائل  الــغــاز 
لدى  أهم  البالد،  في  الكهربائية  الطاقة 
ــزاب  عــبــد املـــهـــدي مـــن الــحــديــث مـــع األحــ
عن الوزارات الشاغرة، مع اقتراب فصل 
ــه مع  ــراق، إذ إنـ ــعـ الــصــيــف الـــحـــاّر فــي الـ
العام  أن يشهد صيف  احتماالت  تزايد 
ــاهــــرات فــي  ــظــ ــرابــــات وتــ ــطــ ــالـــي اضــ الـــحـ
الـــجـــنـــوب، تــنــخــفــض احـــتـــمـــاالت تــأمــن 
ــــران،  الـــعـــراق الــكــهــربــاء مـــن بــلــد غــيــر إيـ

وهذا ما يقلق املسؤولن في بغداد.
ــائــــرون«  وأفــــــاد عــضــو فـــي تــحــالــف »ســ
ــم الــــتــــيــــار الــــصــــدري  ــيــ املـــــدعـــــوم مــــن زعــ
ــدر، بـــــأن »الــــخــــالفــــات لــم  ــ ــــصـ مـــقـــتـــدى الـ
عالج، حتى هذه اللحظة، بن األحزاب 

ُ
ت

التي  لــلــوزارات  املرشحة  بشأن األسماء 
نــالــتــهــا بــطــريــقــة املــحــاصــصــة؛ فبعد أن 
الــذي حــاول  الفياض  أزمــة فالح  انتهت 
نيل وزارة الداخلية، تبقى األسماء هي 
لــم تسفر تفاهمات  إذ  الــكــبــرى،  الــعــقــدة 
ــرون مـــع تــحــالــف الــبــنــاء )بــزعــامــة  ــائـ سـ
هـــادي الــعــامــري(، عــن الــتــوصــل إلــى أي 

»العربي الجديد«، أن  اتفاق«. وأضاف لـ
العدل،  وزارة  بشأن  يتفقوا  لم  ــراد  »األكـ
ــنــهــي 

ُ
ــزاب الـــكـــرديـــة تـــريـــد أن ت ــ ــ ألن األحـ

إقليم كردستان  ملف استكمال حكومة 
ومن ثم العودة إلى بغداد، واألمر نفسه 

ي الدفاع والتربية«.
َ
ينطبق على وزارت

ــــزب  ــــحـ ــــو الـ ــــت عـــــضـ ــالــ ــ ــا، قــ ــهــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ ــ مـ
ــي الـــكـــردســـتـــانـــي، أشـــــواق  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الجديد«،  »العربي  لـ في حديٍث  الجاف، 
إن »املباحثات بن األحزاب الكردية من 
أجـــل تشكيل حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، 
ذات نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، وإنــــهــــا تــعــلــقــت 
العلم  مــع  االنــتــخــابــيــة.  باالستحقاقات 
ــر والـــفـــائـــز  ــبــ أن صـــاحـــب الـــنـــتـــائـــج األكــ
الــكــردســتــانــي،  الــديــمــقــراطــي  األول هـــو 
للنتائج  سيكون  الــحــال  بطبيعة  ولكن 
الــــجــــديــــدة تـــأثـــيـــر جـــيـــد عـــلـــى مـــواقـــف 
الكردية في بغداد، واستكمال  األحــزاب 
وزارة  بــشــأن  النقاش  وإنــهــاء  الحكومة 
إلــــــى أن »املـــنـــاصـــب  الــــــعــــــدل«. ولـــفـــتـــت 
عتبر حصة لألكراد في بغداد، 

ُ
املتبقية ت

ولــكــنــنــا نــريــد أن تــكــون هـــذه املــنــاصــب 
بداية لوحدة الصف الكردي«.

»التأخير  وانتقدت الجاف ما وصفته بـ
ــيـــس الــحــكــومــة  الـــحـــكـــومـــي مــــن قـــبـــل رئـ
ــــد املــــــــهــــــــدي، كـــــــــون تـــشـــكـــيـــل  ــبـ ــ عـــــــــــادل عـ
العدل،  وزارة  على  يتوقف  ال  الحكومة 
شـــاغـــرة،  أخـــــرى  وزارات  ثــــالث  وهـــنـــاك 
ــزبــــن )االتـــــحـــــاد  ــحــ ــة إلــــــى الــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ
الــوطــنــي والــديــمــقــراطــي( فــي كردستان 
ــان تــشــكــيــل  ــمــ فـــإنـــهـــمـــا يـــســـعـــيـــان لــــضــ
رأى  ــك،  ــ ذلـ ــى  إلــ أواًل«.  اإلقـــلـــيـــم  حــكــومــة 
ــن 

َ
ــرات الــتــمــيــمــي، أن »الــكــتــلــت الــنــائــب فــ

ــن فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، وهــمــا 
َ
الــكــبــيــرت

)البناء وسائرون(، تتحمالن مسؤولية 
ــمـــل الـــحـــكـــومـــي،  ــعـ تــعــطــيــل وتــــأخــــيــــر الـ
بــإدارة  املــهــدي  ألنهما كلفتا عــادل عبد 
ــدأ املــحــاصــصــة،  ــبـ ــلــــف، واعـــتـــمـــدتـــا مـ املــ
ولـــم تــؤســســا الــكــتــلــة الــكــبــرى الــتــي كــان 
التشكيلة  ملف  تنجز  أن  املــفــتــرض  مــن 
الوزارية«، موضحًا في حديٍث لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«، أن »الــكــتــل الــكــبــيــرة تــمــارس 
العناد السياسي، وتبديل املواقف، إذ إن 
تشكيل الحكومة خالل املرحلة الحالية 
وليس  السياسية  األمــزجــة  على  اعتمد 

على املفاوضات واالتفاقات«.
واثــق  السياسي  املحلل  قــال  جهته،  مــن 
»العربي الجديد«،  الهاشمي، في حديٍث لـ
إن »كــــل مـــا يـــقـــال عـــن تـــقـــارب ســيــاســي 
الستكمال التشكيلة الوزارية هو ضرب 
ــال«. وأضــــــاف أن »الـــخـــالفـــات  ــيـ ــخـ ــن الـ مـ
الــداخــلــيــة  عــلــى وزارات  كــبــيــرة  ــــزال  تـ ال 
 تصارع األحزاب 

ّ
والدفاع والعدل في ظل

حــالــيــًا، نــاهــيــك بــالــتــدخــالت الــخــارجــيــة 
الــــكــــبــــيــــرة. وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى مــــوضــــوع 
ــه لـــيـــس مــحــســومــًا  ــإنـ ــالـــح الـــفـــيـــاض، فـ فـ
ــائـــب رئــيــس  ــواء فــــي مــنــصــب نـ ــ ــره ســ ــ أمــ
الـــوزراء للشؤون األمنية أو حــول بقائه 
 هــنــاك حديثًا عــن سعي 

ّ
لــكــن مستشارًا، 

منصب   600 لتقاسم  وســـائـــرون  الــفــتــح 
الخاصة. وهو ما  الدرجات  سيادي من 
إلــى تشكيل كتلة  يــدفــع األحــــزاب حاليًا 
يفوق عددها الـ100 نائب، لتكون جبهة 
الفتح  تحالفا  إليه  يسعى  ملــا  معارضة 
وسائرون، وعبد املهدي بعيد كل البعد 

عما يجري بن األحزاب السياسية«.

العراق: ال مجال الستكمال 
الحكومة خالل رمضان

بات مؤكدًا ترحيل 
ملف الوزارات الشاغرة 

في الحكومة العراقية 
إلى ما بعد انتهاء شهر 
رمضان، أي إلى ما بعد 

الثلث األول من شهر 
يونيو/حزيران المقبل

األكراد يريدون إنهاء 
ملف استكمال حكومة 

إقليم كردستان
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تعديل حكومة الرزاز بال مدلول سياسي

الخرطوم: جمود في مفاوضات العسكر والمعارضة

45
سياسة

  شرق
      غرب

إحياء مسيرة عودة
في الداخل الفلسطيني

فــي  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  آالف  شـــــــــارك 
الجمعة،  أمس  الفلسطيني،  الداخل 
فـــــي مــــســــيــــرة الــــــعــــــودة الـــــــــــ22 الـــتـــي 
نظمتها جمعية »الدفاع عن حقوق 
املــــهــــجــــريــــن«، تــــحــــت شــــعــــار »يـــــوم 
يــوم نكبتنا«، وذلــك في  استقاللهم 
واملــهــدمــة في  املهجرة  قــريــة خبيزة 
قــضــاء مــديــنــة حــيــفــا. وقـــد اعــتــادت 
ــار مــنــطــقــة  ــيــ ــتــ الـــجـــمـــعـــيـــة عـــلـــى اخــ
مــهــّجــرة فـــي الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، 
على  للتأكيد  فيها  جــولــة  وتنظيم 
حق العودة، وعلى عدم التنازل عن 

هذا الحق.
)العربي الجديد(

إمام أوغلو يعد
بثورة في إسطنبول

كــشــف أكـــرم إمـــام أوغــلــو )الــصــورة( 
ــوزه فــــي انــتــخــابــات  ــ بــــطــــل فــ

ُ
ــذي أ ــ الــ

بــلــديــة إســطــنــبــول، أمـــس الخميس، 
أنــــــــــه »ســــــيــــــقــــــود ثــــــــــــورة مــــــــن أجـــــل 
إلــغــاء نتائج  الــديــمــوقــراطــيــة«، بعد 
إسطنبول وتحديد موعد انتخابات 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  فــــي 23  جــــديــــدة 
املقبل. وقــال إن »مــا سنقوم به اآلن 
الديموقراطية  أجــل  مــن  هــو معركة 
ــل الــديــمــوقــراطــيــة.  وتــعــبــئــة مـــن أجــ
ــكــــون بـــالـــطـــبـــع ثـــــــــورة عـــنـــدمـــا  ــتــ ســ

نخوضها حتى النهاية«.
)فرانس برس(

ماكرون يبّرر بيع األسلحة 
المستخدمة في حرب 

اليمن
أكــــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــــــاكــــــــرون، أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، أنــــه 
»يـــتـــحـــّمـــل مـــســـؤولـــيـــة بـــيـــع أســلــحــة 
فرنسية للسعودية واإلمارات يمكن 
الــيــمــن«، مشيرًا  فــي  يتم نشرها  أن 
إلى أنه »حصل على ضمانات بعدم 
اســتــخــدامــهــا ضــد املــدنــيــن«. وقــال 
ــه لــلــمــشــاركــة  ــولـ ــدى وصـ مــــاكــــرون لــ
في القمة األوروبية في سيبيو في 
واإلمـــارات  »السعودية  إن  رومانيا 
حليفتان  وهــمــا  لفرنسا.  حليفتان 
في الحرب ضد اإلرهـــاب«. وأضــاف 
ــا ضــــمــــان عـــــــدم اســــتــــخــــدام  ــنـ ــبـ ــلـ »طـ
هــــذه األســـلـــحـــة ضـــد املـــدنـــيـــن وتــم 

الحصول عليه«.
)فرانس برس(

جولة سادسة بين
طالبان واألميركيين

ــــدث بــــــاســــــم املـــكـــتـــب  ــحــ ــ ــتــ ــ أعــــــلــــــن املــ
الــســيــاســي لــحــركــة طــالــبــان، محمد 
ســهــيــل شــــاهــــن، أمـــــس الــخــمــيــس، 
ــة الـــــســـــادســـــة مــن  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
املـــفـــاوضـــات فـــي الــــدوحــــة، بــرعــايــة 
قطرية، بن حركة طالبان، برئاسة 
رئيس فريق التفاوض شير محمد 
التفاوض  ووفد  عباس ستانكزاي، 
السالم  مبعوث  بــرئــاســة  األمــيــركــي 
إلى أفغانستان السفير زملاي خليل 
زاد. ووصــــف شــاهــن هـــذه الــجــولــة 
بأنها »كانت إيجابية وبناءة، وأنه 
تم إحــراز بعض التقدم في مشروع 
االتفاق الــذي تم إعــداده في الجولة 

األخيرة من املفاوضات«.
)العربي الجديد(

تجربة صاروخية
جديدة لبيونغ يانغ 

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس  ــ ــــوريـ أطـــلـــقـــت كـ
ــيــــس، صــــــاروخــــــن وفـــــــق مــا  ــمــ ــخــ الــ
أعـــلـــن الــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي، 
أقــل من  الثانية فــي  فــي عملية هــي 
أســــبــــوع تـــزامـــنـــًا مــــع زيــــــــارة مــوفــد 
لـــســـيـــول. وجــــــاءت عملية  أمـــيـــركـــي 
الشمالية  كوريا  قيام  بعد  اإلطــالق 
الـــــســـــبـــــت بــــــتــــــدريــــــبــــــات عـــســـكـــريـــة 
وإطالقها العديد من القذائف، التي 
ــدًا مــنــهــا عــلــى األقـــل  ــ يــعــتــقــد أن واحـ
صاروخ قصير املدى. وأعلن رئيس 
ــاي-إن  ــ ــ كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــون جـ
)الــصــورة(، أن »إطــالق الصاروخن 
الــنــوويــة  املــحــادثــات  يــهــدد بتعقيد 

مع الواليات املتحدة«.
)فرانس برس(

عّمان ـ أنور الزيادات

ــــي عــمــر الــــرزاز،  أجــــرى رئــيــس الـــــوزراء األردنـ
 واسعًا على تشكيلة 

ً
أمس الخميس، تعديال

حــكــومــتــه، كــخــطــوٍة اســتــبــاقــيــة فـــي مــحــاولــة 
األردنــي  الحراك  أن  الوقت، خصوصًا  لكسب 
االحتجاجية  نــشــاطــاتــه  تصعيد  إلـــى  يتجه 
قرب الدوار الرابع، مقر الحكومة األردنية في 
عمان. وبهذا التعديل دخل إلى الحكومة ستة 
وزراء؛ أربعة منهم جــدد، فيما خــرج خمسة 
 

ٌ
وزراء من التشكيلة السابقة، كما جرى تعديل
على أسماء ومهام بعض الــوزارات، من دون 
الــتــعــديــل أي مــــؤشــــرات واضــحــة  أن يــحــمــل 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــوى »إعــــــــالن الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«  ــلـــنـــت قــ أعـ
ــودان أنـــهـــا مـــاضـــيـــة فــي  ــ ــسـ ــ املـــعـــارضـــة فــــي الـ
حراكها بوجه املجلس العسكري، محذرة في 
الوقت ذاته من استعدادها للتصعيد، وسط 
جمود في املفاوضات بينهما. في هذا الوقت، 
الـــســـودانـــيـــن االعـــتـــصـــام فــي  يــــواصــــل آالف 
محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني 
وسط الخرطوم، وأمام مقرات أخرى للجيش 
ــر رمــــضــــان،  ــهـ ــذ بــــــدء شـ ــنــ فــــي الــــــواليــــــات. ومــ
اإلفــطــار  بعد  يوميًا  األشــخــاص  آالف  ينضم 
فــي مقر االعــتــصــام، للمطالبة  إلــى املحتجن 

بالدولة املدنية.
وأكدت قوى »إعالن الحرية والتغيير«، أمس 
الــرد على مالحظات  الخميس، أنها ال تنوي 

تونس ـ بسمة بركات

البرملانية  التونسية،  االنتخابات  اقتراب  مع 
املقررة في 6 أكتوبر/تشرين األول والرئاسية 
املقبلن،  الثاني  نوفمبر/تشرين  و24   10 في 
بدأت أحزاب تونسية انتقاداتها للمؤسسات 
بعضها  متهمة  اآلراء،  باستطالع  املختصة 
ــعـــام عــبــر نــتــائــج  ــرأي الـ ــ بــالــســعــي لــتــوجــيــه الــ
ــبــة، مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع الـــدعـــوات إلقـــرار 

ّ
مــعــل

قانون لتنظيم عمل هذه املؤسسات، خصوصًا 
همت بأنها »غير بعيدة عن التأثيرات 

ُ
أنها ات

الباجي  التونسي  الرئيس  وكــان  الخارجية«. 
قــائــد الــســبــســي، قـــد تــحــدث فـــي كــلــمــة لـــه قبل 
انطلقت قبل  التي  أيــام عن حمى االنتخابات 
اآلراء  أوانها، محذرًا من مؤسسات استطالع 
ونتائجها فــي تــرتــيــب املــرشــحــن. ودعـــا إلــى 
عدم أخذ نتائجها على مأخذ الجد، مالحظًا 
أن املــســجــلــن الــجــدد فــي االنــتــخــابــات املقبلة 
)حوالي 700 ألف( من شأنهم أن يغيروا كافة 
املعنين  كــافــة  دعــا  كما  واملـــوازيـــن.  املعطيات 
االستعداد  إلى  املقبلة  االنتخابية  باملحطات 

الجيد لها والعمل بإخالص من أجل تونس.
من جهتها، اتهمت حركة »النهضة«، مؤسسة 
»سيغما كونساي« الستطالع اآلراء بالتالعب 
ــار تــوجــيــه الـــرأي  ــام فــي إطـ ــ باملعطيات واألرقـ
العام، معّبرة في بيان لها عن استغرابها من 
ضت حظوظ 

ّ
نتائج سبر اآلراء األخيرة التي خف

الــحــركــة فــي االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة املقبلة 
»بطريقة ال يمكن تفسيرها أو تبريرها«. وقال 
املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم حــركــة »الــنــهــضــة«، 
»الـــعـــربـــي  ـــ عــــمــــاد الـــخـــمـــيـــري، فــــي تـــصـــريـــح لـ
الجديد«، إن »مؤسسات سبر اآلراء موجودة 
فـــي أغـــلـــب الـــبـــلـــدان وهــــي تـــــؤدي دورًا كــبــيــرًا 
فــي تحديد تــوجــهــات الـــرأي الــعــام، ســـواء في 
العالقة بالسياسة أو باالقتصاد أو باملسائل 
املؤسسات  أو  املراكز  أعمال  لكن  االجتماعية، 
ـــم عــمــلــهــا، ويـــجـــب أن 

ّ
مــــؤطــــرة بـــقـــوانـــن تـــنـــظ

ــيـــدة عــــن الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة  ــعـ ــكــــون بـ تــ

لجهة العزم على تحقيق اإلصالح السياسي 
املــنــشــود، بــقــدر مــا يحمل تــبــداًل فــي األســمــاء 
باملوافقة  أمــس،  إرادة ملكية،  فقط. وصــدرت 
على إجراء تعديل على حكومة الرزاز، وجاء 
فــيــهــا تــعــيــن ســالمــة حــمــاد الــســحــيــم وزيــــرًا 
للداخلية، ووليد محيي الدين املصري وزيرًا 
لإلدارة املحلية، وياسره عاصم غوشه وزيرة 
دولة لتطوير األداء املؤسسي، ومثنى حمدان 
غــرايــبــة وزيـــرًا لالقتصاد الــرقــمــي والــريــادة، 
للتخطيط  العسعس وزيــرًا  ومحمد محمود 
ــدولــــي ووزيــــــر دولـــــة لــلــشــؤون  والـــتـــعـــاون الــ
داوود وزيـــر  كـــامـــل  ــة، وســـامـــي  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
دولة لشؤون رئاسة الــوزراء، ونضال فيصل 
ــرًا لــلــعــمــل، وســعــد فــايــز جابر  الــبــطــايــنــة وزيــ
امللكية  اإلرادة  كــمــا صـــدرت  لــلــصــحــة.  ــرًا  وزيــ
بــاملــوافــقــة عــلــى قــبــول اســتــقــالــة وزيــــر العمل 
ســمــيــر ســعــيــد مــــراد، ووزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
ــر  ــ االســـتـــثـــمـــار مــهــنــد شــــحــــادة خـــلـــيـــل، ووزيـ
ووزيــرة  املبيضن،  إبراهيم  سمير  الداخلية 
ــاري كــامــل  ــ ــعـــاون الــــدولــــي مـ ــتـ الــتــخــطــيــط والـ

قعوار، ووزير الصحة غازي منور الزبن.
الــوزاري  ومــن أبــرز املالحظات على التعديل 
الــجــديــد، دخـــول املستشار الــخــاص واملــقــرب 
ــي مــحــمــد الــعــســعــس إلــى  ــ مـــن الــعــاهــل األردنــ
الحكومة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي 
ووزيــر دولة للشؤون االقتصادية، أي وزيرًا 

ــا املــجــلــس الــعــســكــري عــلــى »الــوثــيــقــة  أثــــارهــ
الـــدســـتـــوريـــة« الــتــي اقــتــرحــتــهــا الـــقـــوى عليه 
األســـبـــوع املـــاضـــي. وقــــال مــصــدر فــي »إعـــالن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، لـــ
ــــوة قــوى  »املــجــلــس الــعــســكــري وبـــــداًل مـــن دعـ
ــفــــاوض حـــــول الــنــقــاط  املــــعــــارضــــة لــجــلــســة تــ
الـــخـــالفـــيـــة، آثــــر أن يــــرد عــلــيــهــا عــبــر مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي قـــبـــل أيـــــــام، وبـــطـــريـــقـــة حــــــاول بــهــا 
إحراجها، في حن تهرب من النقطة املحورية 
املتعلقة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية«، 
مشيرًا إلى أن »قــوى إعــالن الحرية والتغيير 
قررت عدم الرد على تلك املالحظات في الوقت 
الراهن«. من جهته، قال العضو في وفد قوى 
»إعــــــالن الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« لــلــتــفــاوض مع 
»العربي  املجلس العسكري صديق يوسف، لـ
مجمدة  الــتــفــاوضــيــة  »العملية  إن  الــجــديــد«، 

وغير متدخلة في التجاذبات«. ولفت إلى أن 
»تجربة مؤسسات استطالع اآلراء في تونس 
بعد  تقريبًا  انطلقت  إنــهــا  إذ  حديثة،  عتبر 

ُ
ت

بــقــانــون على  مة 
ّ
ثـــورة 2011 وهـــي غــيــر منظ

الــرغــم مــن وجـــود مــشــروع قــانــون لــذلــك، غير 
أنــه لم تتم مناقشته أو املصادقة عليه حتى 
ــّبـــرت في  عـ »الــنــهــضــة  أن  إلــــى  مــشــيــرًا  اآلن«، 
البيان الصادر عنها عن موقفها، كما طالبت 
بالتزام هذه املراكز بالحيادية والنزاهة وعدم 
الــتــدخــل فــي الــصــراعــات الــســيــاســيــة والــقــيــام 

بأدوارها العلمية«.
»الـــــتـــــيـــــار  عـــــــن  ــب  ــ ــائــ ــ ــنــ ــ ــ ال رأى  جـــــهـــــتـــــه،  مـــــــن 
الديمقراطي«، غازي الشواشي، أن »مؤسسات 
استطالع اآلراء لم تكن تعمل قبل الثورة على 
ما  لــم تكن تنجز  أنــهــا  السياسي كما  الــشــأن 
يــعــرف بالبارومتر الــســيــاســي، ولــكــن فــي ظل 
الفراغ التشريعي وغياب قانون ينظم عملها 
بطريقة عشوائية«،  تعمل  أنــهــا  املــالحــظ  فــإن 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  مضيفًا فــي تــصــريــح لـــ
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي قـــّدم مــشــروعــًا مــنــذ عــام 
ألنــهــا  اآلراء،  ســـبـــر  شــــركــــات  لــتــنــظــيــم   2016
تعمل في مجال سياسي حساس ال يخلو من 

وزارة  ــــى  إلـ ــاالت  ــ ــــصـ االتـ وزارة  ــّولـــت  تـــحـ إذ 
ووزارة  الــــــــريــــــــادي«،  ــمــــي  ــرقــ الــ ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ »االقـ
الـــشـــؤون الــبــلــديــة إلــــى »الــــشــــؤون املــحــلــيــة«، 
ــتــــحــــداث مــنــصــب  مــــع بـــقـــاء الــــوزيــــريــــن، واســ
وزير دولة لشؤون رئاسة الــوزراء. كما أعاد 
املؤسسي  التطوير  وزارة  الــجــديــد  التعديل 

بعد إلغائها في التعديل السابق.
ــرزاز إن »الــتــعــديــل يــأتــي استحقاقًا  وقـــال الــ

الثالثي.  املــحــور  أجــنــدة  لصالح  واختطافها 
وتحاول أبوظبي والرياض والقاهرة احتواء 
املــجــلــس الــعــســكــري، وهـــو مــا يــجــد اعــتــراضــًا 
السوداني.  الجيش  أمــام مقر  املعتصمن  من 
وبرز هذا املوقف من خالل الفتات في محيط 
ــرات أمـــــــام مــقــر  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــة االعــــتــــصــــام وتـ ــاحــ ســ

السفارة املصرية في الخرطوم.
وكان الناطق باسم املجلس العسكري الفريق 
شــمــس الـــديـــن الــكــبــاشــي بــحــث مـــع مــبــعــوث 
األمم املتحدة الخاص إلى السودان نيكوالس 
هايسوم، في الخرطوم أول من أمس، »السبل 
الكفيلة لالنتقال بالبلد إلى نظام ديمقراطي«. 
ونــقــل املــجــلــس، فــي بــيــان، عــن هــايــســوم قوله 
إن »الــلــقــاء تــنــاول الــوضــع السياسي الــراهــن 
نظام  إلــى  لالنتقال  الكفيلة  والسبل  بالبالد، 
حكم ديمقراطي بالسودان«. وأكد »دعم األمم 

م الذي ال تكون 
ّ
بد من الخروج إلى العمل املنظ

نتائجه وراء صناعة الرأي العام أو توجيهه، 
أو تراجعًا ألســمــاء غير  إذ إن هناك صــعــودًا 
الرغم من  معروفة وألسباب مجهولة. وعلى 
أن  غير  جــدًا  مرتفعة  اآلراء  سبر  تكاليف  أن 
هناك  إن  بالتالي  التمويل مجهولة،  مصادر 
لوبيات تحاول صناعة املشهد السياسي من 
خالل شبهات بتمويلها مؤسسات استطالع 
الـــرأي«. فــي السياق نفسه، لفت األمــن العام 
لحركة »الشعب«، زهير املغزاوي، في حديٍث 
هم »سعداء بموقف 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن لـ

بــعــض األحـــــــزاب والــشــخــصــيــات الــتــونــســيــة 
فيها من  واملــشــكــوك  الــصــادرة  النتائج  تجاه 
مــؤســســات اســتــطــالع اآلراء والــتــي ال تعكس 
فــي الحقيقة تــوجــهــات الــــرأي الــعــام بــقــدر ما 
تحاول أن تخلق رأيًا عامًا«، مشيرًا إلى أنهم 
»تـــقـــّدمـــوا كــكــتــلــة ديــمــقــراطــيــة ومــنــذ ســنــوات 
بمبادرة تشريعية في مجلس النواب من أجل 
ولكنها ظلت  املــؤســســات،  هـــذه  عــمــل  تنظيم 

على الرفوف«.
ــر مـــؤســـســـة »أمــــــــرود  ــديــ ــي املــــقــــابــــل، أكــــــد مــ ــ فـ
ــتـــطـــالعـــات الــــــــرأي، نــبــيــل  كــونــســلــتــيــنــغ« السـ
أنهم  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  بالعم، 
ــم ويــقــونــن 

ّ
»لــيــســوا ضـــد صــــدور قـــانـــون يــنــظ

عمل مؤسسات سبر اآلراء، إذ ال بد من مبادرة 
تشريعية، وسبق أن تقدمنا بمبادرة في هذا 
السياق، تقوم على عــدة جوانب وتــتــالءم مع 
املشهد السياسي في تونس وتتضّمن اقتراح 
قانون وميثاق عمل«. وأضــاف أنهم »تقّدموا 
هذا  لتقديم  الجمهورية  رئــيــس  للقاء  بطلب 

املشروع املهم«.
ولفت بالعم إلى أن »االنتقادات مفهومة وهي 
تتواتر كلما نقترب من االنتخابات«، مضيفًا 
»الــنــقــد مــقــبــول ولــكــن ردود الــفــعــل فــي الفترة 
ــرة غـــيـــر مــقــبــولــة وتــتــضــمــن الــتــشــويــه  ــيــ األخــ
ــبــــررة، وال بـــد مـــن دعـــوة  ــامـــات غــيــر املــ ــهـ واالتـ
الــصــادرة ومحاولة  النتائج  لــقــراءة  األحـــزاب 
ــا نــســتــغــربــه  ــى أن »مــ فــهــم الــــواقــــع«. ولـــفـــت إلــ
أنـــه بــعــد مــضــي 8 أعــــوام عــلــى الــثــورة وحــريــة 
الــتــعــبــيــر، فــــإن الــبــعــض ال يــــزال ال يــفــهــم دور 

مؤسسات سبر اآلراء«.
وأوضـــح أن »دور هــذه املــؤســســات هــو تقديم 
ــر عـــلـــمـــيـــة وعـــيـــنـــات  ــيـ ــايـ ــعـ املـــعـــلـــومـــة وفــــــق مـ
ويقّدمها  منهجية،  آلــيــات  وفــق  تــكــون  دقيقة 
ــــورة  ــاء صـ ــ ــطـ ــ ــــي اإلحـــــصـــــاء إلعـ مـــخـــتـــصـــون فـ
عــن مشهد ســيــاســي، وقـــد تــحــدث فــــوارق بن 
»الحديث  أن  مــشــددًا على  وأخــــرى«،  مؤسسة 
ــه مــن  ــام ال أســــــاس لــ ــعــ ــرأي الــ ــلــ ــن تـــوجـــيـــه لــ عــ
الــصــحــة، واملــعــلــومــات املــقــدمــة تعكس واقــعــًا، 
توجيه ضئيل  فهو  توجيه  إن حصل  وحتى 

جدًا وغير مؤثر«.

م 
ّ
تسل فيما  واســعــة،  بصالحيات  اقتصاديًا 

البطاينة،  الــرزاز، نضال  املقرب من  الصديق 
وزارة العمل، بعدما كان قد تولى قبل شهر 
منصب رئيس ديوان الخدمة املدنية. وشهد 
التعديل الــثــالــث لــلــرزاز كــذلــك إدخـــال األمــن 
العام لرئاسة الوزراء سامي الداوود، لتسلم 

حقيبة »وزير الدولة«.
 على اسمي وزارتـــن، 

ً
الـــرزاز تعديال وأجـــرى 

اآلن  حتى  يتلقوا  لم  »أنهم  موضحًا  تمامًا«، 
ــة دعــــــوة جــــديــــدة مــــن املـــجـــلـــس الــعــســكــري  ــ أيـ
ملــواصــلــة الـــتـــفـــاوض«. وأعــلــن أن »املــعــارضــة 
ــا الــــيــــومــــي، ومــســتــعــدة  ــهـ ــراكـ مـــاضـــيـــة فــــي حـ

للتصعيد مع املجلس العسكري«.
مـــن جــهــتــهــا، نــفــت نـــائـــب رئـــيـــس حــــزب األمـــة 
القومي مريم الصادق املهدي، في بيان أمس 
الخميس، تسلمها مبالغ مالية من اإلمــارات 
الــتــي زارتــهــا قبل أيـــام. كما نفت املــهــدي نية 
»قوى  إن  وقالت  املعارضة.  اختطاف  حزبها 
آليات  على  تنهض  والتغيير  الحرية  إعـــالن 
تــــدار جــمــاعــيــًا عــبــر قـــيـــادات شــابــة مــســؤولــة، 
وعلى درجة عالية من الوعي«. ويثير تدخل 
اإلمـــــــارات والــســعــوديــة ومــصــر فـــي الــشــؤون 
الداخلية للسودان قلقًا على الثورة السودانية 
مـــن مـــحـــاوالت هــــذه الـــــدول تــوجــيــه مــســارهــا 

توجيه للرأي العام وبالتالي ال بد من قانون 
م هذا العمل«.

ّ
ينظ

»الـــتـــونـــســـيـــن  أن  إلــــــــى  الـــــشـــــواشـــــي  ولـــــفـــــت 
يــصــّدقــون ويـــتـــأثـــرون بــنــتــائــج اســتــطــالعــات 
غير  نتائج  إصـــدار  يمكن  ال  وبالتالي  اآلراء، 
الــدولــيــة«،  املعايير  تحترم  ال  أو  موضوعية 
الكبرى اكتشفت  مضيفًا أن »بعض األحــزاب 
أن هــنــاك شــبــهــات تــالعــب بــالــنــتــائــج ويــجــب 
أن  الــدولــة. كما  أن تخضع ملراقبة مؤسسات 
اللوبيات في  ل بعض 

ّ
هناك شكوكًا في تدخ

تأثير  لــه  يــكــون  قــد  اآلراء، مما  عمليات سبر 
أنه  ورأى  املقبلة«.  االنــتــخــابــات  على  مباشر 
»ال بد من إيقاف عمليات سبر اآلراء إلى حن 
أنــه »ال  م عملها«، معتبرًا 

ّ
صــدور قانون ينظ

بذل  تتطلب  التي  املقبلة،  املرحلة  ملتطلبات 
املـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود بــمــا يــســاهــم بــتــجــاوز 
ــات الــحــكــومــة  ــ ــويـ ــ ــديـــات، وإنــــجــــاز أولـ ــتـــحـ الـ
 الــتــشــكــيــلــة الــــجــــديــــدة ال 

ّ
وخـــطـــطـــهـــا«. لـــكـــن

مــدلــول سياسي، ولكن  تغير ذي  أي  تحمل 
استراتيجية جديدة للدولة تحمل أشخاصًا 
مــخــتــلــفــن، لتنفيذ املــهــام املــنــوطــة بــهــم في 
إطــــــار الـــنـــهـــج ذاتــــــه الــــــذي يـــطـــالـــب الـــشـــارع 

األردني بتغييره.
الــديــوان  وشهد األردن تعديالت واســعــة فــي 
ــام املــاضــيــة، وتعين الــلــواء  امللكي خــالل األيـ
العامة  لــالســتــخــبــارات  أحــمــد حسني مــديــرًا 
ــــذي أحــيــل  ــنـــدي، الــ ــجـ خــلــفــًا لــــلــــواء عــــدنــــان الـ
عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد. وتـــعـــّرضـــت حـــكـــومـــة الــــــرزاز 
االنتقادات  للعديد من  املاضية  الفترة  خالل 
الشعبية والنيابية، التي تتعلق بأداء الوزراء 
وتــعــاطــيــهــم مـــع مــطــالــب الــشــعــب املــســتــمــرة، 

وآلية التعيينات.
وســبــق أن أجــــرى الـــــرزاز تــعــديــلــن وزاريــــن؛ 
األول في 11 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
بتسلم تسعة وزراء جدد حقائبهم الوزارية، 
بــعــض،  مــــع  بــعــضــهــا  وزارات  ســــت  ودمـــــــج 
والثاني في 22 يناير/ كانون الثاني املاضي 
 محدودًا على التشكيلة، 

ً
عندما أجرى تعديال

بهدف ملء الكراسي الوزارية الشاغرة، والذي 
دخل بموجبه وزيران جديدان إلى الحكومة.

للوصول  األفــريــقــي  االتــحــاد  لجهود  املتحدة 
إلى اتفاق سياسي، وإيجاد حلول على املدى 
الــتــي يعاني  االقــتــصــاديــة  للمشاكل  الــطــويــل 

منها السودان بمشاركة املجتمع الدولي«.
وكــان نائب وزيــر الخارجية األميركي جون 
سوليفان حث، في اتصال هاتفي مع رئيس 
املجلس العسكري الفريق عبد الفتاح برهان 
ــاء املـــاضـــي، املــجــلــس الــعــســكــري على  ــعـ األربـ
سرعة االنتقال إلى إدارة مدنية لحكم البالد. 
وأعرب سوليفان عن »دعم الواليات املتحدة 
حر  ملستقبل  الــســودانــي  الــشــعــب  لتطلعات 
وديـــمـــقـــراطـــي«. وشــجــع ســولــيــفــان الــبــرهــان 
»التحرك بسرعة نحو تشكيل حكومة  على 
مؤقتة يقودها مدنيون، والتوصل إلى اتفاق 
مــع ائــتــالف الــحــريــة والــتــغــيــيــر« الـــذي يقود 

االحتجاجات.

صمود 
الحراك الجزائري

رموز النظام السابق قبل إجراء أي انتخابات 
إلــى الحوار،  رئاسية، تبدو دعــوة بن صالح 
إلى جانب الدعوة التي أطلقها الجيش لفتح 
حـــــوار بـــن املـــعـــارضـــة ومـــؤســـســـات الـــدولـــة، 
انــســداد سياسي  إلــى حالة  بالبالد  تسيران 

 األزمة.
ّ

من دون أي أفق في حل
ويـــســـتـــعـــّد الـــنـــاشـــطـــون فــــي الــــحــــراك لــتــنــفــيــذ 
سلسلة مسيرات ليلية، وإقامة إفطار جماعي 

الجزائر ـ عثمان لحياني

أسقط الــشــارع فــي الــجــزائــر رهــان 
ــاف الـــحـــراك  ــعــ الـــســـلـــطـــة عـــلـــى إضــ
الشعبي بعامل الوقت واستدراجه 
حتى شهر رمضان لخفض منسوبه بسبب 
الصوم والعوامل االجتماعية املرتبطة بهذا 
ــرت مـــســـيـــرات طــالــبــيــة جـــرت  ــهــ الـــشـــهـــر. وأظــ
الــثــالثــاء إلـــى جــانــب مــســيــرات شعبية جــرت 
بعد صالة التراويح في العاصمة الجزائرية 
ومـــديـــنـــة بــــرج بـــوعـــريـــريـــج شـــرقـــي الــجــزائــر 
 الحراك مستمّر بصورة 

ّ
ومدن أخرى عدة، أن

 الــصــوم وشــهــر رمــضــان لــم يؤثرا 
ّ
أكــبــر، وأن

على حجم املــســيــرات، ال بــل هناك تــشــّدد في 
الدولة عبد  رئيس  برحيل  املطالبة  مواصلة 
 
ً
القادر بن صالح، ورفض الحوار معه، فضال
عـــن الـــدعـــوة إلـــى رحــيــل حــكــومــة نـــور الــديــن 
بدوي، ومالحقة رموز النظام السابق ورجال 
األعــمــال كــافــة الــذيــن كــانــوا يــشــّكــلــون األذرع 
العزيز  عبد  املتنحي  الرئيس  لنظام  املالية 
بوتفليقة. ومع تجديد الحراك مطالبه برحيل 

ضخم في شوارع العاصمة واملدن الجزائرية، 
ــي مــــســــار الــــحــــراك  ــ عـــشـــيـــة الـــجـــمـــعـــة الــــــــــ12 فـ
الـــشـــعـــبـــي، بـــهـــدف إبــــقــــاء الـــضـــغـــط مــســتــمــرًا 
ــقـــوم مــجــمــوعــات شــبــابــيــة  عــلــى الــســلــطــة. وتـ
ــــوات ومـــــبـــــادرات  ــــطـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق لــتــنــظــيــم خـ
ــان، لكنها  تـــتـــوافـــق مـــع طــبــيــعــة شــهــر رمــــضــ
تــكــون أيــضــًا ذات طــابــع احــتــجــاجــي وتــصــّب 
كـــاإلفـــطـــارات الجماعية  الـــحـــراك،  فـــي صــالــح 
فــي الــســاحــات واملــيــاديــن، والــتــجــمــعــات التي 
ــراويـــح. وفــــي الـــســـيـــاق، قــال  ــتـ تــعــقــب صــــالة الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــنــاشــط حــســن بــزيــنــة لـــ
 »مـــبـــادرات كــهــذه تــهــدف إلـــى إبــقــاء جــذوة 

ّ
إن

والتأكيد  مطالبه،  وتجديد  مشتعلة  الــحــراك 
الـــحـــراك   

ّ
أن تــعــتــقــد  الــســلــطــة  كـــانـــت  إذا  ــه  ــ أنـ

سيخفت في رمضان أو يتراجع بفعل الوقت 
عن مطالبه، فهي واهمة بالكامل«.

األولــى  األيـــام  مسيرات   
ّ
أن ناشطون  ويعتقد 

إلى  في شهر رمضان، كانت رسالة واضحة 
السلطة بأن الشعب لن يقّدم أي تنازالت عن 
شهرين.  مــن  أكثر  منذ  يرفعها  التي  املطالب 
وفي هذا اإلطار، قال الناشط في الحراك عبد 

 »مسيرات 
ّ
»العربي الجديد«، إن الوكيل بالم، لـ

مها الطلبة في اليوم 
ّ
الثالثاء املاضي التي نظ

األول من شهر رمضان، بحجمها وشعاراتها 
 الحراك الشعبي ماٍض نحو تحقيق 

ّ
تؤّكد أن

أي استعداد  هــنــاك  املــركــزيــة، ولــيــس  مطالبه 
 »اعتقال رموز 

ّ
أن للتنازل عنها«، مشيرًا إلى 

الــنــظــام الــســابــق ومــالحــقــتــهــم قــضــائــيــًا، جــزء 
مـــن أهـــــداف الـــحـــراك مــنــذ 22 فــبــرايــر/شــبــاط 
ى 

ّ
املاضي، لكن املطلب األهم هو رحيل ما تبق

من رموزه في السلطة اآلن، وتسليم األخيرة 
إلى الشعب عبر انتخابات يتم التحضير لها 
من قبل هيئة عليا مستقلة وبشكل توافقي«. 
 »الحراك يرفض أّي حوار مع 

ّ
وأوضح بالم أن

للنظام  ل عمقًا سياسيًا 
ّ
يمث ألنــه  بن صالح، 

البرملان  السابق، وقضى 20 سنة في رئاسة 
ويــســانــد سياساته  بوتفليقة  خــيــارات  يــبــرر 

ويهاجم كل معارض لها«.
ــراك الــشــعــبــي فــقــط مـــن يــتــمــّســك  ولـــيـــس الــــحــ
ــلــــى رفــــض  ــــب ويـــــصـــــّر عــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــارع واملـ ــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
الـــــحـــــوار مــــع بــــن صــــالــــح، إذ رفــــضــــت أغــلــب 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة واملـــدنـــيـــة والــشــخــصــيــات 
املــســتــقــلــة كـــذلـــك، إقـــامـــة أي حــــوار مـــع رئــيــس 
ــة وحـــكـــومـــة نــــور الـــديـــن بـــــدوي بــشــأن  ــدولــ الــ
تنظيم االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي مــوعــدهــا 
املــحــدد فــي الـــرابـــع مــن يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل. 
وفي مقطع فيديو بثه أّول من أمس األربعاء، 

جــّدد املحامي مصطفى بوشاشي، أحد أبرز 
الــشــخــصــيــات املــســتــقــلــة فــي الــجــزائــر، مطلب 
ــدوي. وقــــال »عــلــيــهــم أن  ــ رحــيــل بــن صــالــح وبـ
يرحلوا، هذا مطلب الشعب الرئيسي«، مشيرًا 
ــه يـــرفـــض أن يـــكـــون تــوقــيــف الــســعــيــد  ــى أنــ إلــ
بوتفليقة، شقيق الرئيس املستقيل، ومديري 
مدين  محمد  السابقن،  االستخبارات  جهاز 
 إلقـــنـــاع املــعــارضــة 

ً
وبــشــيــر طـــرطـــاق، مـــدخـــال

والشارع بأن الطريق بات مهيأ للذهاب إلى 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وأوضــــح بــوشــاشــي 
ويجب  جرائم  ارتكبوا  الثالثة  »املوقوفن   

ّ
أن

بتوقيفهم  يطالب  الشعب  وكــان  مالحقتهم، 
ــًا، لـــكـــن ال يــنــبــغــي أن  ــيـ ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم قـــضـــائـ

تــكــون هـــذه املــتــابــعــات مــن أجـــل الـــذهـــاب إلــى 
االنتخابات«.

اليساري  »الــعــمــال«  التحق حــزب  مــن جهته، 
لدعوات  الرافضة  القوى  الجزائر بموكب  في 
ــوار الــــتــــي وّجـــهـــهـــا األحـــــــد املــــاضــــي بــن  ــ ــحـ ــ الـ
صالح مــن أجــل التشاور حــول آلــيــات تنظيم 
االنتخابات الرئاسية املقبلة املقررة من ِقبله 
في الرابع من يوليو. واعتبر الحزب في بيان 
 »دعــــوة رئــيــس الـــدولـــة بــالــنــيــابــة لــلــحــوار، 

ّ
أن

التي  الشعب  أغلبية  لتطلعات  رفض  بمثابة 
ن، ومن 

ّ
تريد التحّرر من قبضة النظام املتعف

نــظــام الــحــكــم الــرئــاســي املــســتــبــد واملــنــاهــض 
مناصرو  يريد  الذي  للديمقراطية ودستوره 

ووصف  فيه«.  الشعب  تقييد  الراهن  الوضع 
الحزب إعالن بن صالح التمّسك باالنتخابات 
ــادرة حــق  »مــــصــ ـــ الـــرئـــاســـيـــة فــــي مـــوعـــدهـــا، بــ
ــنـــظـــام  الــــشــــعــــب فـــــي الــــفــــصــــل فـــــي طـــبـــيـــعـــة الـ
 
ّ
واملـــؤســـســـات الـــواجـــب إقــامــتــهــا«، مـــؤكـــدًا أن
ــل الـــنـــظـــام  ــيــ ــتـــرط رحــ ــعـــب تـــشـ ــة الـــشـ ــيـ ــبـ ــلـ »أغـ
على  ترتكز  التي  الشرعية  غير  واملــؤســســات 

دستور النظام نفسه واملرفوض شعبيًا«.
لكن »الــرابــطــة الــجــزائــريــة لــلــدفــاع عــن حقوق 
اإلنسان« ذهبت إلى أبعد من ذلــك، ووصفت 
محاولة السلطة الدفع إلى تنظيم االنتخابات 
 ظــروف سياسية غير 

ّ
في موعدها، وفــي ظــل

الــشــعــبــيــة.  اإلرادة  عــلــى  بـــاالنـــقـــالب  ســلــيــمــة، 
وقالت الرابطة في بيان نشرته على موقعها 
تتضح  ــقــــالب  االنــ »مـــعـــالـــم   

ّ
إن اإللـــكـــتـــرونـــي، 

رت الــرابــطــة 
ّ
بــعــد خـــطـــاب بـــن صـــالـــح«. وحــــــذ

ــهــــاض انـــتـــفـــاضـــة 22  ــن أي »مــــحــــاولــــة إلجــ مــ
أجــل تحقيق  قامت من  التي  السلمية  فبراير 
»أي   

ّ
أن واعتبرت  للنظام«،  الــجــذري  التغيير 

اســتــعــمــال لــلــقــوة ضــــّد الــشــعــب الــســلــمــي، لن 
إلى  البالد  تعقيدًا، وسيجّر  إال  الوضع  يزيد 
ز تمّسك الــحــراك 

ّ
وضــع أكــثــر خــطــورة«. ويــعــز

الشعبي بمطالبه، من مواقف قوى معارضة 
أخــــــرى كـــحـــركـــة »مـــجـــتـــمـــع الـــســـلـــم« )إخــــــوان 
الــــجــــزائــــر(، كـــبـــرى األحــــــــزاب اإلســـالمـــيـــة فــي 
و»جبهة  والتنمية«،  العدالة  و»جبهة  البالد، 
الــقــوى االشــتــراكــيــة« أقــــدم أحــــزاب املــعــارضــة 
في الجزائر، و»طالئع الحريات« الذي يقوده 
رئـــيـــس الــحــكــومــة األســـبـــق عــلــي بـــن فــلــيــس، 
وحـــزب »جــيــل جــديــد«، وهـــي أطــــراف رفضت 
إجــــــراء أي حـــــوار مـــع بـــن صـــالـــح، وتــمــّســكــت 
أي  قــبــل  بــــدوي،  وحــكــومــة  برحيله  باملطالبة 
حــــوار مـــع الــســلــطــة وتــنــظــيــم أي انــتــخــابــات. 

 املشهد السياسي بات متجهًا 
ّ
وبالتالي، فإن

 غياب 
ّ

نــحــو حــالــة انـــســـداد حــقــيــقــيــة، فــي ظـــل
األفــــق لــحــل ســيــاســي يــنــهــي الــوضــع الــراهــن، 
ز املـــخـــاوف مــن اســتــمــراره لفترة 

ّ
الــــذي تــتــعــز

االقتصادي  الوضعن  على  تنعكس  طويلة، 
واالجتماعي للبالد. وما يزيد هذه املخاوف 
أن الــجــيــش، الــفــاعــل الــرئــيــس وصــانــع الــقــرار 
حــالــيــًا، ال يــبــدو مــســتــعــدًا فــي الــوقــت الــراهــن 
لتقديم تنازالت تحيد عن تبنيه للخيار نفسه 
الـــذي يتبناه بــن صــالــح، وهــو يــدفــع باتجاه 
الدولة  املعارضة ومؤسسات  فتح حــوار بن 
 الدستوري املؤدي إلى 

ّ
والبقاء في إطار الحل

االنتخابات الرئاسية في يوليو املقبل.
إقناع  الجيش يحاول   

ّ
أن مراقبون  ويعتقد 

ــن يــســمــح بتسليم  قــــوى املـــعـــارضـــة بـــأنـــه لـ
لــرئــيــس منتخب شــعــبــيــًا، وأن  إال  الــســلــطــة 
بـــقـــاء بـــن صـــالـــح الـــــذي يـــحـــاول فــــّك عــزلــتــه 
م 

ّ
وتسل تــارة  الـــوزراء  باستقبال  السياسية 

أوراق سفراء دول أجنبية تارة أخرى، ليس 
له أي تأثير على مستقبل وسالمة العملية 

السياسية واالنتخابية. 
ــدام الــقــضــاء الــعــســكــري على  ــ  إقـ

ّ
ــإن وكـــذلـــك فــ

ــة الـــعـــمـــيـــقـــة ونـــظـــام  ــ ــ ــدول ــ تـــوقـــيـــف رمــــــــوز الــ
بوتفليقة ورجاالت املال املؤثرين في املشهد، 
يعني استبعاد أي تأثيرات سلبية محتملة 
مــن قــبــل بــقــايــا الــنــظــام الــســابــق عــلــى املــســار 
الــســيــاســي واالنـــتـــخـــابـــي، وتــعــبــيــد الــطــريــق 
ب حالة فراغ 

ّ
الستحقاق نزيه وشفاف، وتجن

دستوري، خصوصًا أنه في حال عدم إجراء 
االنتخابات الرئاسية املقبلة في موعدها في 
 الجزائر ستدخل في 

ّ
فــإن الــرابــع من يوليو، 

هذه الدوامة، بسبب انتهاء الوالية الرئاسية 
لنب صالح في التاسع من يوليو.

)Getty/حملة وطنية لتشجيع الناس على االقتراع )الشاذلي بن براهيم

يواصل المحتجون المطالبة برحيل بن صالح )العربي الجديد(

)Getty/يتجه الحراك األردني لتصعيد النشاطات االحتجاجية )شادي نصور

تحركاته  الجزائر  في  الشعبي  الحراك  يواصل 
الرهانات  مسقطًا  االحتجاجية  وفعالياته 
يتجه  فيما  رمضان،  شهر  خالل  خفوته  على 
من  مزيد  نحو  البالد  في  السياسي  المشهد 
أفق  أي  غياب  ظّل  في  واالنسداد،  التعقيد 
طرف  كــل  تمّسك  مــع  قــريــب  سياسي  لحل 

بمواقفه ورؤيته

قضية

سقوط رهانات السلطة 
على شهر رمضان

المشهد السياسي 
بات متجهًا نحو حالة 

انسداد حقيقية

مبادرات تتوافق مع 
طبيعة رمضان وذات 

طابع احتجاجي

مؤسسات االستطالع لم 
تكن تعمل قبل الثورة 

على الشأن السياسي

أعاد رئيس الحكومة 
األردنية عمر الرزاز تشكيل 

حكومته، لكّن هذه 
التشكيلة لم تحمل أي 

مؤشرات لجهة تحقيق 
اإلصالح بقدر ما حملت 

تبدًال في األسماء

قبل أشهر من االنتخابات 
في تونس، اتسع دور 
استطالعات الرأي، لكن 

هذه األهمية دونها 
عقبات، بسبب عدم 

حيادية مؤسسات 
االستطالع أحيانًا

حنون  لويزة  اليساري  »العمال«  حــزب  رئيسة  أمــس،  القضاء،  أوقــف 
)الصورة(، بقضية »التآمر على سلطة الدولة والجيش« التي اتُّهم فيها 
والــمــديــران  بوتفليقة،  السعيد 
االستخبارات محمد  السابقان لجهاز 
مدين وبشير طرطاق. وقرر قاضي 
حنون  ــداع  إي العسكري  التحقيق 
على  الــتــآمــر  قضية  فــي  الــســجــن 
الدولة والجيش، وذلك فيما أشارت 
حقق  القاضي  أن  إلى  معلومات 
سابقًا  جــرت  اتصاالت  بشأن  معها 
بينها وبين السعيد بوتفليقة لكسب 

تأييدها لخطة انتقال سياسي.

توقيف لويزة حنون

تونس: تشكيك بمؤسسات استطالع الرأي
إضاءة

متابعة

تقرير
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»االقتصاد  شعار  اشتية  محمد  الفلسطينية  الحكومة  رئيس  يرفع 
المقاوم«، متأمًال االنفكاك عن السيطرة اإلسرائيلية، لكن احتمال نجاح 
حكومة  عن  يدور  الحديث  أن  ذلك  ضئيًال،  سيبقى  المحاوالت  هذه 

لسلطة بال دولة

في ضوء الزيادة 
المرتقبة ألسعار 

السلع والخدمات 
كافة في مصر 

بعد شهر رمضان، 
كشفت أرقام 

الموازنة عن سعي 
حكومة الرئيس 

عبد الفتاح السيسي 
إلى استبعاد 

شرائح بعينها 
عن هذه الزيادة، 
وفي مقدمتها 

مؤسسات 
الجيش والشرطة 
والقضاء، وذلك 

تجنبًا لغضب هذه 
الشرائح على حساب 

ماليين المصريين

67
سياسة

بــأنــنــي كـــــرزاي )الــرئــيــس األفــغــانــي الــســابــق 
حامد كرزاي( فلسطن، وأنني خنت األمانة، 
ولم أكن على قدر املسؤولية فإنني أردها لكم 

لتتصرفوا بها«.
استقال عباس من رئاسة الحكومة وتعرض 
في  لجلسة  طريقه  فــي  وهــو  لهجوم  موكبه 
املــجــلــس الــتــشــريــعــي اشـــتـــرط عــــدم حــضــور 
اإلعــــــــالم فـــيـــهـــا، فـــتـــعـــرضـــت نــــوافــــذ املــجــلــس 
من  مجموعة  يــد  عــلــى  للتكسير  التشريعي 
ــنـــه، صــاَحــبــتــهــا  الـــفـــتـــحـــاويـــن الـــغـــاضـــبـــن مـ
ــن، مـــــا اضـــــطـــــره لـــالعـــتـــذار  ــويــ ــخــ ــارات تــ ــ ــبــ ــ عــ
اعــتــذاري  »أقــــدم   

ً
قــائــال التشريعي  للمجلس 

لــلــمــجــلــس الـــتـــشـــريـــعـــي عـــلـــى اإلهــــانــــة الــتــي 
وجـــهـــت إلـــيـــه بــســبــب زيــــارتــــي، مـــا أدى إلــى 
تكسير بعض الزجاج واالعتداء على بعض 
ــاء الـــحـــكـــومـــة، وأعــــمــــال الـــشـــغـــب الــتــي  أعــــضــ
إلــيــه.  مـــا أدت  إلــــى  الــبــعــض وأدت  بــهــا  قــــام 
زيارتي  هــذا حــدث بسبب  أن  فأنا وباعتبار 
ــتـــذاري لــــه«. لــكــن بــعــد أقــل  للمجلس أقــــدم اعـ
من عام على الحادث، رشحت »فتح« عباس 
عرفات،  للراحل  خلفًا  السلطة  رئيس  ليكون 
ــيــــس الـــســـلـــطـــة ومــنــظــمــة  ــبــــح رئــ وبــــذلــــك أصــ
ــك الــــحــــن، قــبــل  ــ ــح«. فــــي ذلــ ــ ــتــ ــ ــريـــر و»فــ ــتـــحـ الـ
وكلف  بعد ســاعــات،  استقالة عباس  عرفات 
ــــالء« بــتــشــكــيــل حــكــومــة  ــو عـ ــ أحـــمـــد قـــريـــع »أبـ
جديدة، والذي كان حينها نائبًا في املجلس 
فــتــح، ويــتــولــى رئاسة  التشريعي عــن حــركــة 
اللجنة  املجلس التشريعي، وكان عضوًا في 
أي  الخامس،  مؤتمرها  عن  للحركة  املركزية 
منذ 1988 إلى 2009، لكنه فشل في انتخابات 
مــركــزيــة »فــتــح« فــي مؤتمريها الــســادس في 
2009 والسابع في 2016، ومنذ ذلك الحن لم 
 قريع أي منصب فعلي في »فتح« أو في 

َّ
يتول

الحكومات  قريع  وقاد  الفلسطينية.  السلطة 
في  واستقال  والتاسعة،  والثامنة  السابعة 
أول حكومة  أمــام  املجال  ليفسح  العام 2006 
مــنــتــخــبــة لـــحـــركـــة حـــمـــاس بـــعـــد اكــتــســاحــهــا 

مقاعد املجلس التشريعي.
وشــهــد الــعــام 2006 وحــتــى يــونــيــو/حــزيــران 
بن  الوحيد  الفلسطيني  العسل  شهر   2007

في رسائل للشارع أنه قريب من الناس ولن 
الــرســائــل ليست  يــكــون مثل سلفه. لكن هــذه 
مــن مصير  نفسه  لتحصن  كافية  أو  غريبة 
أسالفه. فرئيس الوزراء األسبق سالم فياض 
وصــــل إلــــى أبـــعـــد خـــربـــة وقـــريـــة فـــي الــضــفــة 
الغربية، وقطف الزيتون ودشن آبار مياه في 
مناطق نائية، ووصل إلى أراٍض فلسطينية 
لم تطأها قدما الرئيس محمود عباس. ومع 
ذلك تمت إقالته بعد تنازع على الصالحيات 
مع عباس، ورفض فتحاوي معلن له، وأزمة 
تم  شعبية،  احتجاجات  أعقبتها  اقتصادية 

فيها إحراق صوره في الشارع.
الــذي  الــرابــع  الــــوزراء  ويعتبر اشتية رئــيــس 
يــخــرج مــن عــبــاءة حــركــة فــتــح بــعــد الــرئــيــس 
ــــذي تـــولـــى رئــاســة  الـــراحـــل يـــاســـر عـــرفـــات، الـ
بن  السلطة،  تأسيس  منذ  حكومات  خمس 
1994 و2003، والذي رضخ لضغوط أميركية 
وإسرائيلية بتحجيم دوره بسبب انتفاضة 
األقصى، فاختار أمن سر اللجنة التنفيذية 
حينها مــحــمــود عــبــاس رئــيــســًا لـــلـــوزراء في 
إبريل/نيسان 2003. لكن التنازع الكبير على 
استقالة  إلى  أدى  الرجلن،  الصالحيات بن 
األخـــيـــر بــعــد أقــــل مـــن ســتــة أشـــهـــر، لــيــخــتــار 
عرفات أحمد قريع، عضو مركزية »فتح« في 
ذلك الوقت، ليترأس الحكومات الفلسطينية 
مــارس/ حتى  والتاسعة  والثامنة  السابعة 
الصالحيات  على  الــتــنــازع  وكــان   .2006 آذار 
بـــن عـــرفـــات وعـــبـــاس كــبــيــرًا، وأدى لــتــقــديــم 
األخير استقالة بمضمون حاد في السادس 
من سبتمبر/أيلول 2003، جاء فيها »وحدكم 
فقط تملكون قرار إقالة الحكومة والتخلص 
منها في أي وقت، وكان بإمكانكم فعل ذلك، 
إال أن الرغبة توفرت وبشكل واضح إلبقائها 
امتألت  التي  األحــقــاد  عليه  تعلقون  مشجبًا 
بـــهـــا الـــنـــفـــوس والـــقـــلـــوب والــــعــــقــــول، وهـــكـــذا 
أصــبــحــت الــحــكــومــة دريـــئـــة )دائــــــرة لــلــرمــي( 
عليها،  املــســمــومــة  الــســهــام  لتصويب  سهلة 
وجــاء  ذاتـــه«.  بحد  هدفًا  إهانتها  وأصبحت 
فــي االســتــقــالــة، املــنــشــورة عــلــى مــوقــع مجلة 
الدراسات الفلسطينية، »وما دمتم مقتنعن 

القيادي في  حركتي فتح وحــمــاس، إذ شكل 
»حماس« إسماعيل هنية الحكومة العاشرة، 
الحادية  الوطنية«  »الــوحــدة  حكومة  تلتها 
عشرة، والتي انتهت بإقالته من قبل عباس 
بعد أحداث غزة في يونيو 2007، ليكون هذا 
آخر عهد الفلسطينين بانتخابات تشريعية 
تــشــكــيــل حــكــومــة فلسطينية،  لــلــفــائــز  تــتــيــح 
كـــعـــرف ديـــمـــقـــراطـــي نــيــابــي حــســب الــقــانــون 
األســـاســـي الــفــلــســطــيــنــي. وكــمــخــلــص ورجـــل 
الــذي يحظى بقبول أميركي ودولــي،  املالية، 
تـــم الـــتـــرويـــج لــفــيــاض الــــذي دخــــل الــحــكــومــة 
التي  املــالــيــة،  وزارة  بــوابــة  مــن  الفلسطينية 
حكومة  فـــي  ثـــم  و2005،   2002 بـــن  تــرأســهــا 

مارس/ في  كلت 
ُ

ش التي  الوطنية«  »الوحدة 
آذار 2007 وانتهت سريعًا، ليتولى منذ 2007 
الحكومات   2013 منتصف  استقالته  وحتى 
الــثــانــيــة عـــشـــرة والـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة والـــرابـــعـــة 
ــنـــدة من  عـــشـــرة، ولــيــبــقــى عــلــى أجــنــدتــه وأجـ
بـــعـــده مـــن رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات حــتــى الــيــوم 
أهــداف لم تتحقق، أهمها إجــراء االنتخابات 
الفلسطينية. وإذا كان فياض دخل الحكومة 
من بوابة وزارة املالية، مدعومًا بسيرة ذاتية 
 
ً
ــًا مــمــثــال ــقـ بــالــعــمــل فـــي الــبــنــك الــــدولــــي والحـ
لــصــنــدوق النقد الــدولــي فــي الــقــدس املحتلة 
الحكومة  اشتية دخــل  فــإن  أمــيــركــي،  وتأييد 
عن  »فــتــح« ومسؤوليته  عــبــاءة  مــن  الحالية 

مالية الحركة، حيث ُينظر له على أنه األكثر 
كـــفـــاءة فـــي الــحــركــة فــيــمــا يــتــعــلــق »بـــاألرقـــام 
واالقــتــصــاد«. لــم تحب »فــتــح« يــومــًا فياض، 
أنــه دخيل  اعتبار  حرض عليه على 

ُ
ت وظلت 

عــلــى الــســلــطــة الــتــي أســســتــهــا الــحــركــة، وأن 
الدعم األميركي له سيسهل وصوله لرئاسة 
السلطة. وكان تحريض قادتها ضده علنيًا.

رئيس  مع  تكرر  الفتحاوي،  السيناريو  ذات 
ــــي الــحــمــد لـــلـــه، إذ قــام  الـــــــوزراء الــســابــق رامـ
املجلس الثوري لحركة فتح بإرسال توصية 
إلــى عباس،  موقعة باسم عــشــرات األعــضــاء 
بــضــرورة إقالة حكومة الحمد لله. ورغــم أن 
الحركة لم تر في الحمد لله خطرًا أو تهديدًا 

بدليل  الــســلــطــة،  عــلــى  لــالســتــحــواذ  حقيقيًا 
انقسام آراء مركزية »فتح« بن مؤيد لإلقالة 
املتزايد  الشعبي  فإن االستياء  لها،  ورافــض 
من سياسته، وكان آخر تعبيراته تظاهرات 
الضمان االجتماعي التي شارك فيها اآلالف، 
جــعــل »فـــتـــح« تــتــخــوف أن يــرتــد عــلــيــهــا هــذا 
الــغــضــب. وتــقــول مــصــادر رفــيــعــة املــســتــوى، 
يروا  لم  »فتح«  قــادة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
في الحمد لله خطرًا حقيقيًا أو منافسًا على 
الــرئــاســة، وحــرصــوا أن يبقى مــوظــفــًا كبيرًا 
برتبة رئيس وزراء، لذلك عندما وضع عباس 
اسمه ضمن قائمة أسماء رشحها لعضوية 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، في نهاية 
اجتماع املجلس الوطني الفلسطيني نهاية 
مــايــو/أيــار املــاضــي، جــاء الــرفــض مــن جميع 
قــــادة الــحــركــة. وعــلــى الــنــقــيــض مـــن فــيــاض، 
الذي كان أحد أهم أسباب استقالته تنازعه 
ـــت 

ّ
ــــذي دل عــلــى الــصــالحــيــات مـــع عـــبـــاس، والـ

نبيل  فــي حينه  املــالــيــة  وزيـــر  استقالة  عليه 
ورفضها  عليها  فياض  وافــق  التي  قسيس، 
لله أي تنازع  لــم يشهد عهد الحمد  عــبــاس، 
عــلــى لــصــالحــيــات مــع الــرئــيــس، إذ كـــان قــرار 
األخير هو النافذ دومــًا، وإن كان الحمد لله 
قد حاول االستقالة في بداية عهد حكومته 
قبل ســنــوات، لكنه ســرعــان مــا تــراجــع عنها 
ــعـــود رئـــيـــســـًا لــلــجــامــعــة  ــه لــــن يـ ــ حــــن عـــلـــم أنـ
إذا أصـــر عــلــى االســتــقــالــة، أي »أنـــه سيخرج 
وليس ملنصبه  البيت  إلــى  الرئاسة  مقر  مــن 
رئــيــســًا لــجــامــعــة الــنــجــاح«، حــســب مــا أكــدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. الــحــمــد لله  ـــ مـــصـــادر لـ
وفياض كالهما صناعة غير فتحاوية، ولم 
يكونا يومًا ضمن أي هيئة قيادية للحركة، 
ــيــــرات فــــي الـــشـــارع  لـــكـــن الـــتـــظـــاهـــرات واملــــســ

خرجت بوجههما، ما أدى إلى إقالتهما. 
ــارع حـــكـــومـــة اشـــتـــيـــة لــلــبــقــاء  ــ ــــصـ ـ

ُ
وبـــيـــنـــمـــا ت

ــيـــة  ــيـــركـ ــــات اقــــتــــصــــاديــــة أمـ ــــوبـ ــقـ ــ ــل عـ ــ ــي ظــ ــ فــ
وإسرائيلية ورفض عربي غير معلن لتفعيل 
شــبــكــة األمـــــــان الـــعـــربـــيـــة أو تـــقـــديـــم قــــروض 
لــلــســلــطــة، يـــرفـــع اشــتــيــة شـــعـــار »االقـــتـــصـــاد 
ــل االنـــفـــكـــاك مـــن الــســيــطــرة  ــاوم« عــلــى أمــ ــقــ املــ

نجاح  فــرص  لكن  اإلسرائيلية.  االقتصادية 
هــــذه املــــحــــاوالت ســتــبــقــى ضــئــيــلــة، ألســبــاب 
لم  إذ  وإقليمية ودولــيــة،  داخلية  فلسطينية 
يسبق أن حقق االقتصاد الفلسطيني، وهو 
الــفــتــرات السياسية مــع إسرائيل  أفــضــل  فــي 
ــّكـــنـــه مــن  وأمــــيــــركــــا، انـــتـــعـــاشـــًا واخــــتــــراقــــًا مـ
االســتــقــالل عــن االحــتــالل والــدعــم الــخــارجــي، 
عــن سلطة أسسها مسار  أنــنــا نتحدث  ذلــك 
أوسلو، بال دولــة. وفــي هــذا السياق، أوضح 
االقــتــصــادي  الــشــأن  فــي  املختص  الصحافي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــه  مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، لـــ
»فـــي نــهــايــة حــقــبــة فـــيـــاض، اســتــقــر إجــمــالــي 
العام )الداخلي والخارجي( املستحق  الدين 
عــلــى الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــنــحــو 8.49 
حتى  دوالر(  مليار   2.358( شيكل  مــلــيــارات 
رئيس  أنهى  بينما   ،2013 مايو/أيار  نهاية 
الــحــكــومــة الــســابــق رامـــي الــحــمــد الــلــه فترته 
بإجمالي ديــن عــام )داخــلــي وخــارجــي( بلغ 
دوالر(  مليار   2.476( شيكل  مليارات   8.916
وذلــك   2018 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  بنهاية 
املتوفرة«. وحول  البيانات  أحــدث  بناء على 
املــنــح الــخــارجــيــة، قـــال عــبــد الــلــه »فـــي الــعــام 
الذي أنهى فيه فياض فترته رئيسًا للوزراء 
)2013(، بلغ إجمالي املنح الخارجية الواردة 
للخزينة الفلسطينية 4.915 مليارات شيكل 
أن املنح الخارجية  )1.365 مليار دوالر(. إال 
ألســـبـــاب   ،2014 مـــنـــذ  تـــراجـــعـــت  لــفــلــســطــن 
محمود  الرئيس  بتوجه  مرتبطة  سياسية 
عباس لألمم املتحدة للحصول على عضوية 
إقليمية  اقتصادية  وأســبــاب  مــراقــب،  بصفة 
أخرى، لتستقر عند 2.411 مليار شيكل )670 

مليون دوالر( في 2018«.
ــة أطـــلـــقـــت  ــقــ ــابــ ــة الــــحــــكــــومــــات الــــســ ــيــ ــبــ ــالــ وغــ
شعارات بّراقة، لكنها سرعان ما بهتت على 
أرض الــواقــع ثــم تــالشــت بفعل االحــتــالل أو 
الــداخــلــيــة واإلقــــالــــة. فبينما  االحـــتـــجـــاجـــات 
املؤسسات  كــان شعار حكومة فياض »بناء 
وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة«، األمر الذي 
لــم يــحــدث، جـــاء شــعــار الــحــمــد لــلــه »املــواطــن 
مــن  الـــــــذي شـــهـــد جـــمـــلـــة  عــــهــــده  لـــكـــن  أواًل«، 
لــلــحــريــات، جعل العشرات  املــقــيــدة  الــقــوانــن 
يعني  مــا  بإقالته.  يحتفلون  املــواطــنــن،  مــن 
اشتية،  الــتــي ســتــواجــه مهمة  الــصــعــوبــة  أن 
ليس  املــقــاوم«، ستكمن  »االقتصاد  وشعاره 
فقط في الحصار املالي على السلطة، وإنما 
فتها الحكومات 

ّ
في الرمال املتحركة التي خل

ــــوف حــكــومــتــه على  الــســابــقــة، مـــا يــجــعــل وقـ
أرض صلبة أمرًا صعبًا.

وما يزيد األمور تعقيدًا، أن هذه الحكومة هي 
حكومة »فتح« التي طاملا قادت االحتجاجات 
ــا. فــقــد  ــهـ ــتـ ــالـ ضــــد الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة وأقـ
»بــاســم حركة  لــه  عــبــاس  قبل اشتية تكليف 
كما جاء  الــوطــنــي«،  فــتــح، حامية مشروعنا 
ولم  للتكليف،  الرئيس  رســالــة  على  رده  فــي 
يستمع ملــزاح جــدي لعباس حن قــال له »لو 
كنت محلك )مكانك( ما بقبل« حسب ما قال 
اشتية في أكثر من لقاء خاص سبق تشكيله 
لــلــحــكــومــة. فــحــركــة »فــتــح« غــيــر جــاهــزة ألي 
عليها،  إال  ُيحسب  لــن  الحكومة  فــي  إخــفــاق 
أو  املـــرة بشكل مباشر ودون مــواربــة  وهـــذه 
تحميله للغير، رغم أن املعادلة الفلسطينية 
املعروفة للجميع تفيد بأن رئيس الحكومة 
وحده ليس الالعب األساسي، في بلد محتل، 
تــحــكــمــه األجـــهـــزة األمــنــيــة وُيــحــكــم الــرئــيــس 
ــاســـي، لــيــبــقــى  ــيـ ــسـ قــبــضــتــه عـــلـــى الـــنـــظـــام الـ
هــامــش تــحــرك أي حــكــومــة، حــتــى لـــو كــانــت 

فتحاوية، محدودًا.

سلطة تنفيذية 
بال دولة

السيسي يسترضي الجيش والقـضاء

الفلسطينية  الحكومة  رئيس  اعتبر 
تدمير  تريد  إسرائيل  أن  اشتية  محمد 
وإنــهــاكــه،  الفلسطيني  االقــتــصــاد 
في  دور  لعب  الدولي  البنك  مطالبًا 
من  اإلسرائيلية  الخصومات  مراقبة 
من  الفلسطينية  المقاصة  أمـــوال 
لتدقيق  فــّعــالــة  آلــيــة  ــجــاد  إي خــالل 
اشتية،  وطالب  الجانبين.  بين  الفواتير 
للبنك  الــجــديــد  الــمــديــر  لقائه  ــالل  خ
شانكار  كانثان  فلسطين  في  الدولي 
»البنك  الخميس،  أمــس  اهلل  رام  في 
الــدولــي مــواءمــة مــشــاريــعــه مع 
األولويات الفلسطينية بما يسهم في 

دعم االقتصاد«.

سعي لتدمير 
االقتصاد

قضية

خاص

رام اهلل ـ نائلة خليل

ــر مــــــــن األزمـــــــــــــات  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ وســـــــــــط الـ
والضغوط بدأ محمد اشتية عمله 
رئـــيـــســـًا لــلــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــرة، لـــيـــكـــون رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــ ــشـ ــ الـــثـــامـــنـــة عـ
الفلسطينية  السلطة  تأسيس  منذ  الــســابــع 
فـــي الـــعـــام 1994، فـــي مــنــصــب شــهــد تــاريــخــًا 
 من الخصام و»الحرد« والتنازع على 

ً
طويال

الصالحيات واإلقالة، بسبب ضغوط داخلية 
ولم  بالسلطة.  عصفت  اقتصادية  أزمـــات  أو 
يحدث أن غــادر رئيس حكومة بشكل سلس 
ــادئ مــــن دون أزمــــــــات. وربــــمــــا يــخــتــصــر  ــ ــ وهـ
الفلسطينية  الحكومات  إخــفــاق  اســتــعــراض 
الـ17 املاضية، وتلك الحالية، األزمة األصلية 
أن  أي  أوسلو،  اتفاقيات  أرساها مسار  التي 

استقال قريع ليفسح 
المجال أمام أول حكومة 

منتخبة لحماس

تم الترويج لفياض الذي 
دخل الحكومة من بوابة 

وزارة المالية

قصة 18 حكومة فلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو

إجراءات تسبق موجة الغالء غير 
المسبوقة وغضب الشارع

السلطة، وذراعها التنفيذية، أصبحت مطلبًا 
 لــهــذه السلطة 

ً
لـــذاتـــه، ذلـــك أن ال دولــــة أصــــال

السابقة  الــحــكــومــات  ولــحــكــومــتــهــا. خــريــطــة 
تــشــيــر إلـــى أن حــركــة فــتــح، الــتــي لــهــا الكلمة 
األولـــى فــي تشكيل الــحــكــومــات، كــانــت أيضًا 
صاحبة القول الفصل في إنهائها. كما تشير 
النظام  أن  إلــى  املتعاقبة  الحكومات  خريطة 
الديمقراطي النيابي الفلسطيني تم تعطيله 
بشكل كامل. وفي أولى مهام سفره للخارج، 
شارك اشتية بمؤتمر املانحن في بروكسل، 
ــــذي عــقــد فـــي 30 إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي،  الـ
وحـــــــاول تــجــنــيــد دعـــــم اقـــتـــصـــادي لــلــســلــطــة 
ــة مــالــيــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــعــانــي مـــن أزمـ
خــانــقــة. وفـــي أولــــى جــلــســات عــمــل الحكومة 
ــل أيـــــــــام، وصــــــل وأعـــــضـــــاء مــن  ــبـ ــدة قـ ــديــ ــجــ الــ
حكومته سيرًا على األقدام إلى مقر الحكومة، 

الــوزراء  رئيس  عــودة  احتماالت  أن  الجديد«  لـ»العربي  مصادر  تؤكد 
الوطنية  النجاح  لجامعة  »رئيسًا  )الــصــورة(  هلل  الحمد  رامــي  السابق 
المنصب  أن  رغــم  جــدًا،  ضعيفة 
طيلة  أي  ســنــوات،   6 شــاغــرًا  ظــل 
تولي الحمد هلل رئاسة الحكومة، 
يشغل  أال  على  حريصًا  كــان  إذ 
نائبه  وبقي  غيره،  أحد  المنصب 
بأعمال  قائمًا  األكاديمية  للشؤون 
الحمد هلل  الجامعة«. وكان  رئيس 
تراجع عن محاولته االستقالة في 
علم  حين  حكومته،  عهد  بداية 

أنه لن يعود رئيسًا للجامعة.

برّأت محكمة جنايات الجيزة المصرية، أمس الخميس، برئاسة المستشار 
معتز خفاجي، وزير الداخلية األسبق حبيب العادلي )الصورة(، وثمانية 
كانوا  أن  بعد  بــالــوزارة  موظفين 
وتسهيل  ــاالســتــيــالء،  ب اتــهــمــوا 
االستيالء على المال العام بالداخلية 
بـ»مليارات  المعروفة  القضية  في 
بتغريمهم  وقضت  الداخلية«، 
واستمرت  واحــد.  لكل  جنيه   500
القضية  ــذه  ه فــي  المحاكمة 
واختتمت  جلسة،   14 مــدار  على 
كانت  التي   15 رقم  بالجلسة  أمس 

محددة للنطق بالحكم.

عودة الحمد هلل لـ»النجاح« صعبة

تبرئة العادلي

الزيادة المتوقعة بأسعار الوقود ستتراوح بين 30 و50 في المائة )فرانس برس(

دخل اشتية الحكومة الحالية من عباءة فتح )عباس المومني/فرانس برس(

 الزيادة 
ّ
وحسب مصادر برملانية مطلعة، فإن

املــتــوقــعــة فــي أســعــار الـــوقـــود ســتــتــراوح بن 
30 و50 فـــي املــــائــــة، لــيــرتــفــع ســعــر الـــســـوالر 
إلى  5.5 جنيهات  مــن   »80 »أوكــتــان  وبنزين 
7.5 جنيهات للتر، وبنزين »أوكتان 92« من 
6.75 جنيهات إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين 
 10 ــــى  إلـ جــنــيــهــات   7.75 مــــن   »95 ــان  ــ ــتـ ــ »أوكـ
البوتاغاز  أنبوبة  فيما سعر  للتر،  جنيهات 
)غــاز الطهو( سيرتفع من 50 جنيهًا إلى 75 
جنيه   100 ومــن  املنزلي،  لالستهالك  جنيهًا 

إلى 150 جنيهًا لالستهالك التجاري.
ــادة أســعــار الــكــهــربــاء املــقــررة  كما تــتــراوح زيـ
مــع بــدايــة الــعــام املــالــي الــجــديــد، بــن 33 و60 
و22  و5  استهالكًا،  األقــل  للشرائح  املائة  في 
فــي املــائــة لــلــشــرائــح األكــثــر اســتــهــالكــًا، وفقًا 
لألسعار املقترحة من وزير الكهرباء، محمد 
ــــرر عـــرضـــهـــا لــلــتــصــويــت عــلــى  ــقـ ــ ــر، واملـ ــاكــ شــ
الحالي،  أيـــار  مــايــو/  نهاية  الــــوزراء  مجلس 
إلى  الكهرباء  دعــم  الحكومة  خفضت  بعدما 
4 مليارات جنيه فقط، مقابل نحو 16 مليار 
جنيه مقدرة في موازنة العام املالي الحالي، 

وفقًا للمصادر.
إلــى ذلـــك، قــال مــصــدر قــيــادي فــي تكتل »25-

القاهرة ـ العربي الجديد

 
ّ
إن نيابية وسياسية مصرية،  قالت مصادر 
الدائرة املقربة من نظام الرئيس عبد الفتاح 
ــرة الــحــالــيــة،  ــتـ ــفـ الـــســـيـــســـي، تــعــكــف خـــــالل الـ
ــــورات عــمــلــيــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــــصـ عـــلـــى وضـــــع تـ
ــة، تـــمـــنـــح املـــنـــتـــمـــن لــلــمــؤســســة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
ــاء،  ــقـــضـ ــة والـ ــيـ ــنـ الـــعـــســـكـــريـــة واألجـــــهـــــزة األمـ
ــادة غــيــر  ــ ــ ــــوء زيـ ــة، فــــي ضـ ــحــ امــــتــــيــــازات واضــ
ــــي تـــكـــالـــيـــف املـــعـــيـــشـــة والـــســـلـــع  مـــســـبـــوقـــة فـ
ــقـــب انـــتـــهـــاء شـــهـــر رمـــضـــان  ــات، عـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ

الحالي.
وأشارت املصادر التي تحدثت إلى »العربي 
السيادية،  األجهزة  تقارير   

ّ
أن إلــى  الجديد«، 

ــات اســـتـــخـــبـــاريـــة  ــي إشـــــــــارة إلــــــى مــــؤســــســ ــ فـ
 حــالــة الــتــمــلــمــل من 

ّ
مــخــتــلــفــة، حــــذرت مـــن أن

التي تشكو  املتتالية  اإلجــراءات االقتصادية 
ــريـــن،  ــــن املـــصـ مـــنـــهـــا الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـ
مرشحة لكي تمتّد إلى العسكرين وأسرهم، 
بما يصعب معه السيطرة على ردود فعل من 
ينتمون إلى املؤسسات العسكرية واألمنية، 
الــــذي تتوقع  الــغــضــب  عــن  أي تعبير  وعــلــى 
املــصــادر نفسها، أن يــتــطــور إلـــى إضــرابــات، 
وتــظــاهــرات عــمــالــيــة، قــد تــنــضــم لــهــا شــرائــح 

أخرى من الشعب.
ــعــــي حـــكـــومـــة  ــفــــت أرقــــــــــام املـــــــوازنـــــــة ســ وكــــشــ
ارتفاع  السيسي إلبــعــاد شــرائــح بعينها مــن 
مؤسسات  مقدمتها  وفــي  املرتقبة،  األســعــار 
ــاء، بـــعـــد رفـــع  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة والـ
لــبــاب »املــصــروفــات األخــــرى« في  تقديراتها 
مليار جنيه   74.69 من  الجديد،  املالي  العام 
مــلــيــارًا،   90.44 إلـــى  دوالر(  مــلــيــارات   4.36(
والــتــي تخصص لــصــالــح مــيــزانــيــات الــدفــاع 
ــادات جـــهـــات مــثــل  ــمــ ــتــ ــومـــي، واعــ ــقـ ــن الـ ــ ــ واألمـ
املركزي  والجهاز  والقضاء،  الــنــواب،  مجلس 

للمحاسبات.
باب  مخصصات  من  الحكومة  رفعت  كذلك، 
»قطاع النظام العام وشؤون السالمة العامة« 
من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليارًا في 

مـــلـــيـــار جــنــيــه  تـــخـــصـــيـــص 138  ــيـــم  ــلـ ــتـــعـ والـ
مكتفية  الجديد،  املالي  العام  في  مليزانيتها 
بــتــخــصــيــص 99 مــلــيــارًا فــقــط، وهـــو مـــا أثـــار 
الــذي  طـــارق شــوقــي،  التعليم،  حفيظة وزيـــر 
طــلــب إضـــافـــة 11 مــلــيــار جــنــيــه عــلــيــهــا حتى 
لكن  الجديد.  التعليم  نظام  استكمال  يمكن 
طــلــب شــوقــي قــوبــل بــالــرفــض كــذلــك، مــا أثــار 
استياء عدد من نواب البرملان، الذين اعتبروا 
الحقيقي  القومي«  »املشروع  هو  التعليم  أن 

للدولة املصرية.
رت وزيرة الصحة، هالة زايد، 

ّ
من جهتها، حذ

من عدم تفعيل نظام التأمن الصحي الشامل، 
17.5 مليار جنيه من  عــدم تخصيص  جــراء 
أجل تطوير املنظومة الصحية في محافظات 
ــد والـــــســـــويـــــس واإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة  ــيــ ــعــ بــــورســ
واألقصر، منتقدة اعتماد وزارة املالية لنحو 
63 مليار جنيه فقط مليزانية الوزارة، بداًل من 

96 مليارًا طلبتها للعام املالي الجديد.
وخالفت املوازنة املصرية للعام املالي 2019-

و23  و21  و19   18 املـــــــواد  نـــصـــوص   ،2020
مــن الــدســتــور، لــلــمــرة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي، 
نسبة  بتخصيص  الــدولــة  بالتزام  واملتعلقة 
من اإلنفاق الحكومي ال تقل عن 3 في املائة من 
املائة  القومي لقطاع الصحة، و4 في  الناتج 
للتعليم، و2 في املائة للتعليم العالي، و1 في 
املائة للبحث العلمي، إذ لم تخصص املوازنة 
يــعــادل ثلث املخصصات  مــا  الجديدة ســوى 

الدستورية لكل من هذه القطاعات.
ــادات املــتــوقــعــة في  ــزيــ  الــ

ّ
ويــــرى مـــراقـــبـــون أن

الــســلــع والـــخـــدمـــات كـــافـــة، ستلتهم  أســـعـــار 
الـــزيـــادات الــتــي أقــرهــا السيسي على رواتــب 
الــعــامــلــن فـــي الــحــكــومــة نــهــايــة مــــــارس/آذار 
املــــاضــــي، والـــتـــي شــمــلــت رفــــع الـــحـــد األدنــــى 
لألجور للعاملن في الجهاز اإلداري بالدولة 
مـــن 1200 جــنــيــه شــهــريــًا إلــــى ألـــفـــي جــنــيــه، 
ومــنــحــهــم عــــــالوة اســتــثــنــائــيــة بــمــبــلــغ 150 
ــادة املــعــاشــات بــواقــع  ــ  عـــن زيـ

ً
جــنــيــهــًا، فــضــال

15 في املائة، ورفع الحد األدنى لها إلى 900 
جنيه شهريًا.

30« الذي يمثل األقلية تحت قبة البرملان، إن 
من  لالنتهاء  بالغًا  اهتمامًا  يولي  السيسي 
ــة الــجــديــدة، ولــو  ــ إنـــشـــاءات الــعــاصــمــة اإلداريـ
والصحة  التعليم  مخصصات  حــســاب  على 
 حصيلة بيع أراضي 

ّ
الدستورية، موضحًا أن

الــتــمــويــل  مــصــدر  هـــي  للمستثمرين  الـــدولـــة 
الــرئــيــس إلنـــشـــاءات الــعــاصــمــة، والـــتـــي تــعــّد 
ــــل أراضـــــي مــمــلــوكــة لــلــشــعــب، ومــن  فـــي األصـ
املـــفـــتـــرض أن تـــوجـــه حــصــيــلــتــهــا لــلــخــدمــات 

املقدمة إليه.
وأضــــــاف املـــصـــدر فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
يأتيان على  »التعليم والصحة   

ّ
أن الجديد«، 

رأس الخدمات التي يحتاج إليها كل مواطن، 
وال يــنــبــغــي الــحــســم مـــن مــوازنــتــهــا لــصــالــح 
ــة الــــجــــديــــدة،  ــمـ ــعـــاصـ ــات الـ ــروعــ ــشــ ــمـــويـــل مــ تـ
تــســتــهــدف تحسن  ــرة  ــيــ األخــ  

ّ
أن خــصــوصــًا 

املصرين«،  جــدًا من  حياة شريحة محدودة 
 »النظام بدأ أخيرًا في الحصول 

ّ
الفتًا إلى أن

ــلـــى قـــــــروض خــــارجــــيــــة إلتــــمــــام إنــــشــــاءات  عـ
الــعــاصــمــة، وهـــي الــقــروض الــتــي سيسددها 
، مــن دون 

ً
كــذلــك املـــواطـــن الــبــســيــط مــســتــقــبــال

عائد حقيقي عليه«.
التربية  وزارة  طــلــب  املــالــيــة  وزارة  ورفــضــت 

مليار   54.37 بينها  مــن  الــجــديــدة،  ــة  املـــوازنـ
جنيه لباب األجور، والتي تذهب إلى خدمات 
ــــي  ــاكـــم، ووزارتــ الـــشـــرطـــة، والـــســـجـــون، واملـــحـ
الــداخــلــيــة والــــعــــدل، واملــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
املصرية،  اإلفــتــاء  ودار  القضائية،  والهيئات 
وصندوق تطوير األحوال املدنية، وصندوق 

أبنية املحاكم، وصندوق السجل العيني.
وقال مصدر بارز في لجنة الخطة واملوازنة 
في مجلس النواب املصري، إن مصر ستشهد 
انتهاء شهر  فــور  مــوجــة غــالء غير مسبوقة 
الجديدة  الــزيــادات  تطبيق  نتيجة  رمــضــان، 
فــــي أســــعــــار الــــوقــــود اعـــتـــبـــارًا مــــن مــنــتــصــف 
يونيو/حزيران املقبل، وفي أسعار الكهرباء 
ــاتــــورة األول مـــن يــولــيــو/تــمــوز،  بـــــدءًا مـــن فــ
 اللجنة انتهت إلى عدم تعديل 

ّ
مشيرًا إلى أن

نــســب الــخــفــض الــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة على 
دعم الوقود بنسبة 40 في املائة، وعلى دعم 

الكهرباء بنسبة 75 في املائة.
وأضــــــاف املـــصـــدر فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
فــي دعم  الخفض   تعديل نسب 

ّ
أن الــجــديــد«، 

زيــادة في  الــوقــود والكهرباء ستترتب عليه 
ــادة العجز  ــ إجــمــالــي الــنــفــقــات، وبــالــتــالــي زيـ
الجديد 2020-2019،  املالي  العام  موازنة  في 
ل البرملان ال بّد أن يصاحبه 

ّ
 تدخ

ّ
موضحًا أن

تدبير مصادر لإليرادات إلعادة التوازن إلى 
أرقــــام املـــوازنـــة، وفــقــًا لــلــدســتــور، وهـــو أمـــر ال 
أو  ضريبية  أعــبــاء  بــفــرض  إال  تحققه  يمكن 
رسوم جديدة على املواطنن، على حد قوله.

ف 
ّ
لــن تتوق الــغــالء   موجة 

ّ
وكشف املــصــدر أن

الــوقــود والــكــهــربــاء، ومــا ستتبعها من  على 
زيــــادات عــلــى أســعــار كــل الــســلــع والــخــدمــات، 
املــالــيــة  وزارة  داخـــــل  اتـــجـــاهـــًا  هـــنـــاك   

ّ
إن بـــل 

لـــزيـــادة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى املــئــات من 
الحكومة  تصفها  والــتــي  املــســتــوردة،  السلع 
إلى  منبهًا  »االستفزازية«،  أو  »الترفيهية«  بـ
ــار الــســلــع  ــعـ ــذه الــــزيــــادات ســتــشــعــل أسـ  هــ

ّ
أن

الــكــهــربــائــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، لتصل 
ــفــــروضــــة عـــلـــى بـــعـــض األجــــهــــزة  ــوم املــ ــ ــرسـ ــ الـ

املستوردة مثل التكييف إلى 70 في املائة.

ــــي هـــيـــئـــة مــكــتــب  ــو فـ ــه، أفـــــــاد عـــضـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
 زيــادة أسعار 

ّ
بــأن البرملان،  الطاقة في  لجنة 

تشغيل  تكلفة  من  سترفع  املرتقبة  الكهرباء 
مترو أنفاق القاهرة، ما يرجح زيادة أسعار 
املرحلة  افتتاح  التذاكر مجددًا، بالتزامن مع 
ــتـــي تــخــدم   الـــثـــالـــث، والـ

ّ
الـــجـــديـــدة مـــن الـــخـــط

مــنــاطــق شــــرق الـــقـــاهـــرة وصـــــواًل إلــــى مــيــدان 
ــّوه املـــصـــدر فـــي حــديــث  ــ ــــف مــســكــن«. ونــ »األلــ
 زيـــادة أسعار 

ّ
مــع »العربي الــجــديــد«، إلــى أن

الوقود ستقفز بتكلفة وسائل النقل لتصبح 
ــل حــجــة »مقنعة« 

ّ
أعــلــى مــن املـــتـــرو، بــمــا يــمــث

لدى الحكومة لرفع أسعار تذاكره.
 الزيادة في أسعار باصات 

ّ
وأوضح املصدر أن

النقل اململوكة للدولة، باتت أكيدة في ضوء 
ــة الــجــديــدة، بــعــد رفـــع إيــــرادات  أرقــــام املـــوازنـ
هــيــئــة الــنــقــل الـــعـــام فـــي مــحــافــظــات الــقــاهــرة 
الكبرى )تضم 3 آالف باص لخدمة 350 خطًا( 
املــتــوقــعــة مــن مــلــيــار و43 مــلــيــون جــنــيــه إلــى 
ملياري جنيه في العام املالي الجديد، الفتًا 
من  للتذكرة سيرتفع  الجديد  السعر   

ّ
أن إلــى 

5 إلى 8 جنيهات، وهو ما يشّكل عبئًا كبيرًا 
على املالين من املواطنن البسطاء.

»الـــجـــهـــاز املـــركـــزي  ـــ وأظـــهـــر تــقــريــر حـــديـــث لـ
أسعار  ارتــفــاع  واإلحــصــاء«،  العامة  للتعبئة 
الــكــهــربــاء والــغــاز ومــــواد الــوقــود بنسبة 36 
املائة خالل شهر إبريل/نيسان املاضي،  في 
ومجموعة املياه والخدمات املتعلقة باملسكن 
املــائــة، والنقل واملــواصــالت  فــي  بنسبة 32.9 
أسعار  ارتفاع  املائة بسبب  في   31.6 بنسبة 
وذلك  املــائــة،  في   27.2 بنسبة  الخاص  النقل 

مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

التململ من اإلجراءات 
االقتصادية مرشح ألن 

يمتّد للعسكريين
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شبح المحاسبة يعود باستهداف وزير العدل

تقرير مولر يالحق ترامب مجددًا

طلبت وزارة العدل 
من الرئيس رفض تسليم 

تحقيق مولر

واشنطن ـ العربي الجديد

ال يبدو أن املعركة بني الرئيس 
ترامــب  دونالــد  األميركــي 
شــارفت  قــد  والديمقراطيــني، 
ترامــب  مســارعة  فبعــد  نهايتهــا.  علــى 
للجــزم بــأن التحقيــق بالتدخــل الروســي 
فــي االنتخابــات األميركية عــام 2016 »قد 
طوي«، إثر تقديم املحقق الخاص روبرت 
مولــر تقريــره فــي هذا امللف، والذي اعتبر 
ترامــب أنــه »برأ ســاحته«، عادت األضواء 
مــع  القضيــة،  علــى  جديــد  مــن  ط 

ّ
لتســل

تصويــت اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس 
بــار،  وليــام  العــدل  وزيــر  ضــد  النــواب 
لتبــدأ  الكونغــرس«،  »ازدراء  بـــ واتهامــه 
مــع  بالتــوازي  ضــده،  قضائيــة  معركــة 
اإلعــان فجــأة عــن اســتدعاء نجــل ترامــب 

األكبر لإلدالء بإفادة أمام الكونغرس.
مــن  العــام  ونصــف  عامــني  وبعــد 
االنتخابــات الرئاســية، ال يــزال التحقيــق 
في قضية التدخل الروسي يثير املشاكل 
في عهد ترامب، إذ يكافح الديمقراطيون 
فــي مجلــس النــواب إليجــاد طريقــة لفتح 
ترامــب  وضعــه  الــذي  الجــدار  فــي  ثغــرة 
الديمقراطيــون،  ويحــاول  بوجههــم. 
الضغــط  وقانونيــة،  نيابيــة  حملــة  عبــر 
للســماح  دفعــه  أجــل  مــن  الرئيــس  علــى 
مــن تقريــر   حــة 

ّ
بتقديــم نســخة غيــر منق

مولــر، وذلــك عبــر التهديد، للمــرة األولى، 
بإمكانيــة ســجن وزيــر العــدل وليــام بــار، 
بتهمــة »ازدراء« الكونغــرس، وحتــى عزل 
الرئيــس. لكــن هــذا األمر أدى إلى انقســام 
البعــض  إن  إذ  الديمقراطيــني،  داخــل 
يطالب بمواصلة الضغط، فيما تتخوف 
رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوســي 
»اســتفزاز«  إلــى  يســعى  ترامــب  أن  مــن 
ال  عــزل،  إجــراءات  لبــدء  الديمقراطيــني 
تلقــى شــعبية، ضــده. وتعتمــد بيلوســي 
علــى حســابات انتخابية دقيقــة، فإطاق 
مجلــس  أن  العلــم  مــع  اإلجــراءات  هــذه 
يمكــن  األرجــح،  علــى  ســيبرئه  الشــيوخ 
مــع  بالديمقراطيــني  ضــررًا  يلحــق  أن 
التشــريعية  االنتخابــات  موعــد  اقتــراب 

والرئاسية في 2020.
وصّوتــت اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس 
علــى  جــدًا،  نــادر  تصويــت  فــي  النــواب، 
اتهــام بار بعرقلــة صاحيات الكونغرس 
اللجنــة  رئيــس  وقــال  التحقيــق.  فــي 
جيــري نادلــر، »أصبحنــا فــي خضــم أزمة 
اللجنــة  موافقــة  بعــد  وذلــك  دســتورية«، 
»ازدراء«  بـــ بــار  باتهــام  توصيــة  علــى 
اللجنــة  تســليم  لرفضــه  الكونغــرس، 
النســخة الكاملــة مــن تقريــر مولــر. وهــذا 
إال بحــق وزيــر  ُيتخــذ  لــم  الــذي  اإلجــراء، 
العدل إيريك هولدر في عهد إدارة الرئيس 
الســابق باراك أوباما، لن يكون مبرمًا إال 
فــي جلســة عامــة.   التصويــت عليــه  بعــد 

األميركيــون  الرؤســاء  يلجــأ  مــا  ونــادرًا 
أخــرى  أجهــزة  ملنــع  الرئاســي  لامتيــاز 
مــن الحكومــة مــن الوصــول إلــى بيانــات 
داخلية معينة تخص السلطة التنفيذية. 
واعتبــرت اللجنــة القضائيــة فــي مجلــس 
النواب أن بار عرقل صاحيات التحقيق 
التي يملكها الكونغرس وهذا يؤدي إلى 

إعداد ملف اتهام ضده. 
وبعد أن يصّوت املجلس، بكامل أعضائه 
علــى اإلجــراء، تحيل بيلوســي القــرار إلى 
واشــنطن،  فــي  الفدرالــي  العــام  املدعــي 
أمــام  القضيــة  وطــرح  الــازم،  إلجــراء 
هيئــة محلفــني، لتبــدأ خطــوات املحاكمــة. 
اإلدالء  يرفــض  مــن  القانــون،  وبحســب 

الديمقراطيــني  »تهديــد«  مواجهــة  وفــي 
لبــار، طلبــت وزارة العــدل مــن الرئيــس أن 
لرفــض  الرئاســية  يســتخدم صاحياتــه 
أمــر  بموجــب  حتــى  الوثائــق،  تســليم 
برملانــي. وهــذا مــا فعلــه ترامــب، أول مــن 
إلــى  وصولــه  منــذ  األولــى  للمــرة  أمــس، 
البيــت األبيــض. ووصف نادلــر هذا األمر 
بأنــه »هجــوم على جوهر ديمقراطيتنا«. 
األبيــض  البيــت  باســم  املتحدثــة  لكــن 
وقالــت  ذلــك.  عكــس  رأت  ســاندرز  ســارة 
الصارخــة  نادلــر  إســاءة  مواجهــة  »فــي 
الســتخدام الســلطة وطلــب وزيــر العــدل، 
لــم يكــن هنــاك خيــار أمــام الرئيــس ســوى 
الرئاســي«.  االمتيــاز  فــي  الحــق  تأكيــد 

بإفادتــه أمام لجــان الكونغرس أو يمتنع 
عن تزويدها بالوثائق واملســتندات التي 
ماليــة  »غرامــة  لـ يتعــرض  منــه،  طلبتهــا 
قدرها ألف دوالر مع الســجن ملدة ســنة«. 
لكــن مــا على الــورق ال يترجــم بالضرورة 
إلــى فعــل فــي مثــل هــذه الحالــة. فاملدعــى 
عليــه اآلن هــو وزيــر العــدل، الــذي يعمــل 
إشــرافه،  تحــت  الفدرالــي  العــام  املدعــي 
بحســب  معــه،  ُيســتبعد  الــذي  األمــر 
الســوابق، أن يقــوم هذا األخيــر بمحاكمة 
رئيســه. ووفــق هــذا الســيناريو املرجــح، 
ال يبقــى أمــام رئيســة مجلــس النــواب إال 
اللجــوء إلــى القاضــي املنفــرد )والقاضــي 
خافــًا للمدعــي العــام غيــر تابــع لــوزارة 
العدل(، الستصدار حكم مدني ال جزائي، 

ضد وزير العدل.
وقــد يســتغرق اســتكمال هــذه اإلجــراءات 
وصــدور الحكــم شــهورًا عــدة، أو أكثر من 
سنة، إذا استؤنف الحكم، وبالنهاية ُرفع 
إلــى املحكمــة العليا. وبذلك تفقد العملية 
ويصبــح  تســريعها،  تعــذر  إذا  جدواهــا 
مجلــس  فــي  الرئيــس  محاكمــة  خيــار 
النواب للتوصية بعزله، مسألة تحصيل 
حاصــل، حتــى إذا كان قــرار العــزل شــبه 
مســتحيل صــدوره عــن مجلــس الشــيوخ، 
املنــوط بــه أمــر الفصــل النهائــي فــي هــذا 
عليــه  وافــق  أن  يســبق  لــم  الــذي  اإلجــراء 

املجلسان في آن. 
تايمــز«  »نيويــورك  وأوضحــت صحيفــة 
بهــا  يفكــر  التــي  الخيــارات  بــني  مــن  أن 
الديمقراطيــون الضغــط علــى مســؤولني 
القضــاء،  عبــر  ترامــب  إدارة  فــي  كبــار 
الكونغــرس  رمــى  عندمــا  حصــل  كمــا 
فضيحــة  فــي  القضــاء  ملعــب  فــي  الكــرة 
»ووترغيت« وذلك بعد أن رفض الرئيس 
األســبق ريتشــارد نيكسون تســليم كامل 
فــي  ســرية ألعضــاء  ملكاملــات  تســجيات 
املحكمــة  وأقــرت  الديمقراطــي.  الحــزب 
بعــدم  حينهــا  فــي  العليــا  الدســتورية 
ســلطته  الرئيــس  اســتخدام  دســتورية 
األشــرطة،  مــن  أجــزاء  التنفيذيــة لحجــب 
وأدين بثاث تهم، هي »استغال النفوذ، 
وعرقلــة مســار القضــاء، وعــدم االنصياع 
علــى  »الكــذب  تهمــة  إلــى  إضافــة  لــه«، 
مكتــب التحقيقــات الفدرالــي«، إذ اعتبــره 
وبــدأ  القضيــة،  فــي  مشــاركًا  القضــاء 
الكونغــرس مناقشــات لعزلــه من منصبه 
مجلــس  اســتدعى  كمــا  اســتقالته.   قبــل 
دونالــد  لترامــب  البكــر  االبــن  الشــيوخ 

بشــأن  إلفادتــه  لاســتماع  جونيــور 
التحقيــق الروســي. ونقلت وســائل إعام 
لجنــة   

ّ
إن قولهــا  مصــادر  عــن  أميركيــة 

االســتخبارات فــي مجلــس الشــيوخ تريد 
االســتماع للمــرة الثانيــة لدونالــد ترامب 
جونيــور في إطــار التحقيق، الذي انتهى 
يخلــص  ولــم  املاضــي،  مــارس/آذار  فــي 
ــة علــى حصول تآمر بني موســكو 

ّ
إلــى أدل

وفريــق ترامــب خــال حملــة االنتخابــات 
الرئاســية. وهــذه هــي املــرة األولــى التــي 
صاحياتــه  الكونغــرس  فيهــا  يســتخدم 
الســتدعاء أحد أفراد عائلة ترامب، الذين 
أدلى بعضهم بمحض إرادتهم بإفاداتهم 
فــي إطــار هــذا التحقيــق. وتجدر اإلشــارة 
عليــه  يســيطر  الشــيوخ  مجلــس  أن  إلــى 
الجمهوريــون، الذيــن أعطــوا بذلــك ضوءًا 
ملجلــس  خافــًا  اإلجــراء،  لهــذا  أخضــر 
النــواب الــذي يشــكل فيــه الديمقراطيــون 

أغلبية. 
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
الحضــور طوعــًا  رفــض  ترامــب  نجــل  أن 
إلى مجلس الشيوخ لإلدالء بإفادته أمام 
مــن  بــداًل  وعــرض  االســتخبارات،  لجنــة 
ذلك الرّد على اسئلة اللجنة خطيًا، األمر 
الــذي رفضتــه اللجنــة. ورجحــت صحيفة 
يحــارب  أن  جورنــال«  ســتريت  »وول 
اإلجــراء  هــذا  جونيــور  ترامــب  دونالــد 
ه الكونغرس 

ّ
القانونــي الــذي أصدره بحق

بإجــراء  قــة 
ّ
املتعل صاحياتــه  بموجــب 

تحقيقات.
الروســي،  التدخــل  قضيــة  عــن  وبمعــزل 
يتواجــه البيــت األبيــض والديمقراطيون 
فــي حــرب مفتوحــة علــى جبهــات أخــرى 
فــي الكونغــرس، وهــذا ما يمكــن أن يؤدي 
ويطالــب  شرســة.  قضائيــة  معــارك  إلــى 
علــى  معتمديــن  أيضــًا،  الديمقراطيــون 
التــي  الواســعة  التحقيــق  صاحيــات 
البيانــات  علــى  بالحصــول  يملكونهــا، 
الضريبية لترامب ووثائق أخرى عديدة. 
لكــن اإلدارة األميركيــة ترفــض ذلــك منــذ 
أسابيع، معتبرة أنها طلبات غير مبررة. 
ومع هذا الرفض املتتالي، يمكن أن يكون 
بــدء  إلــى  بالديمقراطيــني  يدفــع  ترامــب 
انتخابيــة  خطــة  ضمــن  عزلــه  إجــراءات 

محسوبة بشكل جيد. 
فــي  الخطــر  هــذا  بيلوســي  وتضــع 
إن  املاضــي،  الثاثــاء  وقالــت،  االعتبــار. 
إجــراءات  نبــدأ  لكــي  »يســتفزنا  ترامــب 
علــى  بيلوســي  وتعتمــد  اإلقالــة«. 
حســابات انتخابيــة دقيقــة، فإطــاق هــذه 
اإلجــراءات، مــع العلــم أن مجلس الشــيوخ 
يلحــق  أن  يمكــن  األرجــح،  علــى  ســيبرئه 
ضــررًا بالديمقراطيــني مــع اقتــراب موعــد 
والرئاســية  التشــريعية  االنتخابــات 
لكــن   .2020 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي 
مــن  عــدد  بينهــم  آخريــن،  ديمقراطيــني 
املرشــحني النتخابات الرئاســة، يرون أنه 
بعد تقرير مولر لم يعد لديهم خيار آخر.

سياسة
تتجه األوضاع السياسية في أميركا إلى مزيد من التأزم، مع محاوالت الديمقراطيين الحثيثة إليجاد طريقة لمواجهة تعنت 
الرئيس دونالد ترامب، الرافض لتسليم نسخة كاملة من تحقيق روبرت مولر، والتي أدت إلى دخول أميركا في »أزمة دستورية«. 

كما أن الجمهوريين أعطوا الضوء األخضر إلى الكونغرس الستدعاء نجل ترامب للشهادة

)Getty( صّوتت اللجنة القضائية على اتهام بار بازدراء الكونغرس

عــزز وصــول الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب إلى البيت األبيض، بشــكل كبير، 
بهــا  يقــوم  التــي  اإلرهابيــة  العمليــات 
متطّرفون يؤمنون بنظرية تفّوق العرق 
األبيــض، والتــي حصــدت عملياتهم في 
 2017 العامــني  فــي  املتحــدة  الواليــات 
مّمــا  أكبــر  األرواح  مــن  عــددًا  و2018 
حصدته هجمات متشــددين إساميني. 
ويأخــذ كثيــر مــن املراقبــني علــى ترامــب 
االنتخابيــة،  حملتــه  خــال  ســّهل،  ــه 

ّ
أن

دعــاة  يبثــه  متطــّرف  خطــاب  ظهــور 
تفــّوق العــرق األبيــض. وكان أبــرز مثــال 
علــى هــذا األمــر تصــّدر األعــام النازيــة 
وشــعار الصليــب املعقــوف، إلــى جانــب 
أعــام كونفدرالية الجنوب االنفصالية، 
الشــبان  آالف  رفعهــا  التــي  الرايــات 
العنصريــني  البيــض  مــن  األميركيــني، 
منظمــة  وأعضــاء  الجــدد  والنازيــني 
العنصريــة، خــال  »كــو كلوكــس كان« 
تشارلوتســفيل  مدينــة  فــي  التظاهــرة 
فــي أغســطس/آب  فــي واليــة فرجينيــا، 
مــن عــام 2017، وقيــام شــاب مــن مؤّيــدي 
مــن  حشــد  بدهــس  الجــدد  النازيــني 
أدى  مــا  العنصريــة،  ضــد  املتظاهريــن 
إلى مقتل امرأة شابة تدعى هيذر هاير 
)32 عامًا( وإصابة 19 شخصًا بجروح. 
الفدرالــي  التحقيقــات  مكتــب  وأعلــن 
األميركــي »أف بــي آي«، أمــس الخميس، 
ق حاليًا في 850 قضية إرهابية 

ّ
ه يحق

ّ
أن

محلّيــة، يســتهدف معظمها نشــطاء من 

اليمني املتطّرف أو مناهضني للحكومة. 
مكافحــة  قســم  مديــر  مســاعد  وقــال 
اإلرهــاب فــي الشــرطة الفدراليــة، مايــكل 
التحقيقــات  نصــف   

ّ
إن ماكغاريتــي، 

الحكومــة  يعارضــون  أفــرادًا  تشــمل 
الفدراليــة أو الســلطات. وأضــاف، خــال 
األمــن  لجنــة  عقدتهــا  اســتماع  جلســة 

 40 فــي 
ّ
الداخلــي فــي مجلــس النــواب، أن

تصــب  األخــرى  التحقيقــات  مــن  املائــة 
و«قســم  العنصريــة،  قضايــا  خانــة  فــي 
ق بمتطّرفني يؤمنون 

ّ
كبيــر« منهــا يتعل

وعــزا  األبيــض.  العــرق  تفــّوق  بنظريــة 
املســؤول األمنــي ســبب ازديــاد مخاطــر 
التطــّرف الداخلــي إلــى عاملــي الســهولة 
اإلنترنــت  رهمــا 

ّ
يوف اللذيــن  والســرعة 

وشــبكات التواصــل االجتماعــي، و»هــو 
أمر مماثل ملا يحصل في حالة التطّرف 
ماكغاريتــي  وأوضــح  اإلســامي«. 
بإمــكان  بــات  اإلنترنــت،  بفضــل  ــه 

ّ
أن

الناشــطني العثــور علــى محتــوى يدعــم 
إلــى  الحاجــة  دون  مــن  أيديولوجيتهــم 
الســفر أو مقابلــة أشــخاص آخريــن، مــا 
يتيح لهم »التطّرف واالستعداد للعنف 

بسرعة«.
وفــي عامــي 2017 و2018، حصــد عنــف 
حــدة 

ّ
اليمــني املتطــّرف فــي الواليــات املت

حصدتــه  مّمــا  أكبــر  األرواح  مــن  عــددًا 
الهجمــات الجهاديــة، وفقــًا ملركــز »نيــو 
مركــز  وأحصــى  لألبحــاث.  أميــركا« 
»ســاذرن بوفرتــي لــو«، املتخّصــص فــي 
 81 مقتــل  املتطّرفــة،  الجماعــات  رصــد 
شخصًا في الواليات املتحدة على أيدي 
»أفــراد متأثرين باليمني املتطّرف« منذ 
 عام 2018 كان 

ّ
عام 2014، مشيرًا إلى أن

»األكثــر دمويــة« إذ ســّجل وحــده مقتــل 
نحو 40 شخصًا.

)العربي الجديد، فرانس برس(

من  كبير  عدد  في  تحقيقات  فتح  إلى  األميركية  األمنية  السلطات  اضطرت 
تفّوق  بنظرية  يؤمنون  فاشيين  هجمات  تزايد  بعد  الداخلي،  اإلرهاب  قضايا 

العرق األبيض
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لندن ـ العربي الجديد

عــن  أمــس،  اإلمــارات«،  لشــركة »طيــران  بيــان  كشــف 
انخفاض حاد في أرباحها السنوية الصافية بسبب 
ارتفــاع أســعار النفــط وقوة الدوالر في الســنة املالية 
»الصعبــة«.  بـ الشــركة  وصفتهــا  التــي   2019-2018
شــركة  أربــاح  صافــي  تراجــع  فقــد  البيــان،  وحســب 
الســنة  فــي  املائــة  فــي   69 بنســبة  اإلمــارات  طيــران 
املالية املاضية، املنتهية في 31 مارس/ آذار املاضي، 
وقالــت  للشــركة.  ســابقة  توقعــات  مــع  متماشــيا 
الشــركة التــي تتخــذ مــن دبــي مقــرًا لهــا، في بيــان، إن 

صافي أرباحها بلغ 871 مليون درهم إماراتي )237 
بــن ســعيد  البيــان عــن أحمــد  مليــون دوالر(. ونقــل 
اإلمــارات  لطيــران  التنفيــذي  الرئيــس  مكتــوم،  آل 
واملجموعــة، قولــه: »لــم يــأت أداؤنــا بمقــدار طموحنا 
خــال الســنة املاليــة 2018/ 2019 التــي كانت صعبة، 
فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدوالر إلى تآكل 
أرباحنــا، وترافــق ذلــك أيضًا مع تزايد حدة املنافســة 
فــي أســواقنا الرئيســة«. وصعــدت إيــرادات الشــركة 
اإلماراتية بنســبة 6 باملائة خال الفترة نفســها إلى 
97.9 مليار درهم )26.7 مليار دوالر(، مدعومة بنمو 
ثابــت للــركاب والبضائــع. يعــود التراجــع الحــاد فــي 

صافــي أربــاح املجموعــة، إلــى ارتفــاع أســعار وقــود 
الخــام،  النفــط  أســعار  صعــود  نتيجــة  الطائــرات 
وارتفاع سعر صرف الدوالر، وارتفعت قيمة فاتورة 
بالســنة  مقارنــة  بنســبة %25  كبيــر  بشــكل  الوقــود 

املالية السابقة.
 30.8 بلغــت  الوقــود  فاتــورة  أن  الشــركة  وذكــرت 
إلــى  مشــيرة  دوالر(،  مليــارات   8.4( درهــم  مليــار 
أنهــا »أكبــر فاتــورة وقــود ســنوية لطيــران اإلمــارات 
علــى اإلطــاق«. وبحســب الشــركة، فــإن قــوة العملــة 
األميركيــة مقابــل عمــات معظــم الــدول التــي تعمــل 
فيهــا طيــران اإلمارات »انعكســت ســلبا علــى األرباح 

بقيمــة 572 مليــون درهــم« )156 مليــون دوالر(. وفــي 
اإلمــارات  طيــران  أعلنــت  املاضــي،  شــباط  فبرايــر/ 
و30   ،900-A330 طــراز  طائــرة   40 بشــراء  التزامهــا 
فــي  دوالر،  مليــار   21.4 بقيمــة   900-A350 طائــرة 
فــي  تســليمها  يتــم  إيربــاص؛  مــع  موقعــة  اتفاقيــة 

الفترة ما بني 2021 و2024 على التوالي.
وقالــت الشــركة  اململوكــة لحكومــة دبــي فــي نهايــة 
العــام املاضــي، إنهــا ســتواجه ظروفــا صعبــة علــى 
مــدى األشــهر الســتة املقبلــة، بعدمــا ســجلت الناقلــة 
مــن  األول  النصــف  أربــاح  فــي   %86 بلــغ  انخفاضــا 

العام 2018.

أسعار الدوالر والنفط تهوي بأرباح طيران اإلمارات

ارتفاع التضخم في الصين
أســعار  فــي  التضخــم  أن  أمــس،  رســمية،  بيانــات  أظهــرت 
املســتهلكني فــي الصــني ارتفــع إلــى أعلــى مســتوى في ســتة 
أشــهر، حيــث أدت قلــة اإلمــدادات مــن الخضــروات والفاكهــة 

إلى ارتفاع أسعار املواد الغذائية. 
رئيســي  مقيــاس  وهــو  املســتهلك،  أســعار  مؤشــر  وارتفــع 

للتضخــم، بنســبة 2.5 فــي املائــة علــى أســاس ســنوي، فــي 
إبريل/نيســان، وفقا ملصلحة الدولة لإلحصاء. وتســارعت 
القراءة، تمشــيا مع توقعات الســوق، من ارتفاع بنســبة 2.3 
في املائة في مارس/آذار و1.5 في املائة في فبراير/شباط. 
وعلــى أســاس شــهري، ارتفعــت أســعار املســتهلكني بنســبة 

0.1 فــي املائــة، مقارنــة مــع انخفــاض بنســبة 0.4 فــي املائــة 
في الشهر السابق. 

ثلــث  تمثــل نحــو  التــي  الغذائيــة،  املــواد  أســعار  وارتفعــت 
مؤشر أسعار املستهلك الصيني، بنسبة 6.1 في املائة على 

أساس سنوي.

قلق بريطاني من تسلل إلكتروني صيني
إن  أمس،  البريطانية،  الوزراء  رئيسة  باسم  متحدث  قال 
عبّرت  لكنها  الصين،  مع  قوية  بعالقات  ترتبط  لندن 
عن قلقها من هجماتها اإللكترونية »الكبيرة وواسعة 
ضرورة  على  بريطانيا  أميركا  حثت  أن  بعد  النطاق«، 
إعادة النظر في تقاربها مع بكين. ونبّه وزير الخارجية 
تغيير  ضرورة  إلى  بريطانيا،  بومبيو،  مايك  األميركي 
موقفها من الصين وشركة هواوي الصينية العمالقة 
لمعدات االتصاالت، معتبرا الصين تهديدا للغرب، على 

غرار ما كان يمثله االتحاد السوفييتي سابقا.
هواوي  لشركة  ُسيسمح  كان  إذا  عما  اإلعالن  وقبل 
بدور في بناء شبكة الجيل الخامس البريطانية التصاالت 
أي  أُثيرت  إذا  إنه  المتحدث  قال  المحمول،  الهاتف 

مخاوف تتعلق باألمن القومي فستعكف الحكومة 
على تقييم المخاطر.

استثمارات تركية في إثيوبيا
ألب، إن الحكومة  يبراك  إثيوبيا،  قالت سفيرة تركيا لدى 
التركية  الشركات  وتحفيز  مساعدة  ستواصل  التركية 
اإلثيوبية  الزراعية  األغذية  صناعة  في  المشاركة  على 
في  أمس،  لـ»ألب«،  كلمة  خالل  ذلك  جاء  المتنامية. 
لألغذية  الثالث  الزراعي  للمعرض  االفتتاحية  الجلسة 
الذي  المعرض  في  يشارك  أبابا.  أديس  في  والزراعة 
مصنعا   150 من  أكثر  اإلثيوبية،  العاصمة  تستضيفه 
وشركة في مجال التصنيع الزراعي، من 18 دولة بينها 
تركيا. وأوضحت السفيرة أن إثيوبيا تعتبر وجهة مثالية 

للمستثمرين األتراك، مضيفة أن البالد »تشهد اقتصادا 
متناميا، وتوفر إمكانات سوق جيدة للشركات العاملة 

في الزراعة«.

نيكي يتراجع ألدنى مستوى في 6 أسابيع
تراجع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة أمس، ليغلق 
عند أدنى مستوياته منذ أواخر مارس/آذار، وسط حالة 
التالية  الجولة  قبيل  المستثمرين  بين  الحذر  توخي  من 

من المحادثات التجارية بين الصين والواليات المتحدة.
 21402.13 عند  ليغلق  بالمائة،   0.93 نيكي  وهبط 
القياسي  للمؤشر  إغالق  مستوى  أدنى  وهو  نقطة، 
منذ 29 مارس/آذار. وفقد المؤشر 4.3 بالمائة منذ بلغ 

أعلى مستوى منذ بداية العام، في 24 إبريل/نيسان.

اقتصاد

مصر واألردن والعراق: تعزيز الشراكات
عّمان ـ زيد الدبيسية

خطــة  وضــع  علــى  ومصــر  والعــراق  األردن  اتفــق 
االقتصــادي  والتعــاون  التكامــل  لتعزيــز  زمنيــة 
والتجــاري، إضافــة لتعزيــز التكامــل والتعــاون فــي 
مجــال الطاقــة، وخاصــة مــا يتعلــق بمــد أنبوب النفــط العراقي 
والربــط الكهربائــي بــني البلــدان الثاثــة. كما تــم االتفاق خال 
اجتمــاع عقــد فــي العاصمــة عّمان أمس، وضــم وزراء الصناعة 
والتجــارة فــي الــدول الثــاث، علــى تعزيــز املناطــق الصناعيــة 
املشــاريع  تطويــر  مجــال  فــي  التعــاون  خــال  مــن  املشــتركة، 
كمــا  األعمــال.  وريــادة  االبتــكار  واملتوســطة ودعــم  الصغيــرة 
شمل االتفاق أيضًا توسيع الشراكات االستراتيجية املتعددة، 
مــا يتيــح فرصــًا جديــدة لاســتثمار واالزدهــار االقتصــادي، 

وتشكيل لجنة فنية تجتمع بشكل دوري كل ستة أشهر.
وتتولــى اللجنــة إعــداد مخطط عمــل وآليات تنفيــذ االتفاقات، 
االقتصــادي  التعــاون  بأوجــه  االرتقــاء  إلــى  يــؤدي  وبمــا 

واإلنمائــي واالســتثماري، علــى أن يتــم تبــادل أســماء أعضــاء 
اللجنــة وأوصافهــم الوظيفيــة، بحيــث تعقــد اجتماعهــا األول 
خــال شــهرين مــن تاريخــه. وحســب بيــان رســمي صــدر فــي 
نهايــة االجتمــاع، فقــد جــاء اللقاء اســتكمااًل ألعمال القمة التي 
عقدهــا امللــك عبــد اللــه الثانــي والرئيــس املصــري عبــد الفتــاح 
فــي  املهــدي،  عبــد  عــادل  العراقــي  الــوزراء  ورئيــس  السيســي، 
الصناعــة  وزيــر  وقــال  املاضــي.  مــارس  آذار/  نهايــة  القاهــرة 
والتجــارة والتمويــن طــارق الحموري، إن »اجتماع أمس يأتي 
لجهــود  ومأسســة  دولنــا  لقــادة  الثاثيــة  القمــة  علــى  للبنــاء 
التعــاون والتنســيق املشــترك بــني دولنــا الثــاث، التــي تشــكل 
عمــودًا فقريــًا ملشــروع نهضــوي عربــي«. وقــال وزيــر الصناعــة 
 
ً
واملعــادن العراقــي صالــح الجبــوري، إن االجتمــاع يأتي مكما

الجتماعــات ســابقة وإن التعــاون مســتمر بــني بــاده واألردن 
ومصــر، لتعزيــز التكامل والتعاون االقتصادي. وبنّي أن هناك 
عدة خطوات وأفكار لتعزيز االقتصاد بني الدول الثاث؛ منها 
إقامــة املــدن الصناعيــة املشــتركة وعقــد شــراكات، إضافــة إلــى 

تفعيــل دور القطــاع الخــاص. وشــدد وزير التجــارة والصناعة 
عمــل  خطــة  وجــود  ضــرورة  علــى  نصــار،  عمــرو  املصــري 
مضمونــة بالوقــت ونقــاط محــددة، مــا يتم العمــل على تنفيذه 
خال الفترة املقبلة. كما أكد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص 
وتعزيــز التعــاون فــي مــا بينهــم، وأن دور الحكومــة فــي هــذا 
املجال هو تذليل العقبات والتحديات التي تواجهه. وشهدت 
العاقــات االقتصاديــة بني الــدول الثاث تعاونًا متزايدًا خال 

الفترة األخيرة، في مجاالت الطاقة والتجارة وغيرهما.
وكان وزيــر الصناعــة واملعــادن العراقــي قــال فــي تصريحــات 
»العربــي الجديــد«، إن الجهــات املختصــة فــي بــاده  ســابقة لـ
أوشــكت علــى االنتهــاء من الدراســات النهائية ملشــروع أنبوب 
النفــط بــني األردن والعــراق، مشــددًا علــى أنــه »بعــد االنتهــاء 
مــن تلــك الدراســات ســنتخذ خطــوات عمليــة للبــدء فــي تنفيــذ 
دوالر،  مليــار   18 بنحــو  املشــروع  تكلفــة  وتقــدر  املشــروع«. 
ويربط بني البصرة جنوب العراق مرورًا باألنبار )غرب( حتى 

ميناء العقبة في األردن.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

عندما تنظر ملؤشرات االقتصاد 
التركي األخيرة تصل إلى نتيجة 

مفادها تحسن سعر الليرة مقبل 
الدوالر، لكن ما يحدث على األرض 
وداخل األسواق هو العكس تماما، 

حيث تتراجع العملة التركية 
لتتجاوز أمس مستوى 6.24 مقابل 
الدوالر، وتسجل أضعف سعر لها 

في ثمانية أشهر.
على مستوى األرقام واصلت تركيا 

جذب مزيد من النقد األجنبي 
خاصة من قطاعي السياحة 

والصادرات، مع تراجع عجز امليزان 
التجاري، وهو ما خفف الضغط 

على النقد األجنبي املخصص 
لتمويل الواردات، مثال ارتفعت 

عائدات السياحة خالل الربع األول 
من 2019، بنسبة 4.6%، مقارنة 

مع الفترة نفسها من 2018. وفي 
املقابل تراجع حجم إنفاق األتراك 

في الخارج، بنسبة %1.1.
وتتدفق االستثمارات على قطاع 
العقارات التركي خاصة من قبل 

الباحثني عن الجنسية، وكذا 
من قبل األوروبيني والروس 

والخليجيني.
كما تقلص عجز التجارة الخارجية 

بنسبة 63.7 % في مارس/ آذار 
ليصل إلى 2.137 مليار دوالر، 

وهو تراجع حاد يصب في صالح 
سوق الصرف األجنبي والليرة. 

وانخفضت الواردات %17.8 
مقارنة مع مستويات شهر مارس/ 

آذار 2018، وحافظت الصادرات 
على حيويتها خالل الربع األول من 

2019، لتبلغ 44.56 مليار دوالر، 
وهو أعلى مستوى في تاريخ 

البالد. وهناك بوادر تحسن في 
اإلنتاج الصناعي والزراعي.

وارتفع مؤشر الثقة االقتصادية 
3.4 % خالل إبريل/ نيسان 

مقارنة بمارس/ آذار املاضي. 
وتراجع معدل التضخم خالل الربع 

األول من 2019 من 17.53% إلى 
16.30%، كما تراجع املعدل في 

إبريل من 19.71% إلى %19.50 
على أساس سنوي وعزز صندوق 

الثروة السيادية في تركيا رأس 
مال خمسة بنوك مملوكة للدولة 

بمقدار3.7 مليارات دوالر، وهو ما 
يعزز من قدرتها على اإلقراض، 

وبالتالي تقوية النمو االقتصادي.
ورغم تحسن األرقام إال أن الليرة 
تتعرض لضغوط شديدة تدفعها 
إلى التراجع املتواصل، والتراجع 
هنا ليس ألسباب اقتصادية، بل 
ألسباب سياسية بحتة، فهناك 

عالقة أنقرة املتوترة مع واشنطن 
مع تصميم تركيا على استيراد 

صواريخ إس 400 الروسية، 
ورفض أنقرة االلتزام بالحظر 
األميركي على النفط اإليراني، 

وتجدد التوتر حول ملف التنقيب 
عن النفط والغاز في شرق 

البحر املتوسط ودخول واشنطن 
واالتحاد األوروبي على الخط، 

ومنها ما يتعلق بتداعيات قرار 
اللجنة العليا لالنتخابات إعادة 

انتخابات رئيس بلدية إسطنبول، 
والتوترات الجارية في األسواق 
على خلفية زيادة حدة الحرب 

التجارية األميركية الصينية. وال 
نتجاهل حديث تركيا عن املؤامرات 

االقتصادية التي تحاك ضدها 
ووجود جهات خارجية تتالعب 

بالليرة واالقتصاد التركي.

لغز الليرة التركية
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

فتحت نيابة املال العام السودانية 
ملف بيع خــط طــيــران الــخــرطــوم/ 
أمـــوالـــه  ــوريــــد  تــ هـــيـــثـــرو مــــن دون 
ــي عـــهـــد نـــظـــام الــرئــيــس  لــلــخــزيــنــة الـــعـــامـــة فــ
الــحــراك  بــه  أطـــاح  الـــذي  البشير،  السابق عمر 
الشعبي. وبعد دراســة ملف بيع خط هيثرو 
تــقــريــرا حــولــه للجنة العليا  الــنــيــابــة  ســتــرفــع 
الفساد  بــالغــات  فــي  التحقيق  لــإلشــراف على 

واملال العام والدعاوى الجنائية.
ويــعــتــبــر خـــط هــيــثــرو الــــذي يــربــط الــخــرطــوم 
وأهــم  أقـــدم  مــن  لــنــدن  البريطانية  بالعاصمة 
الخطوط املربحة للخطوط الجوية السودانية، 
والخط كان منحة من ملكة بريطانيا للسودان 
في عام 1947، بوصفه امتيازًا خاصًا للطيران 
الــســودانــي. وتـــعـــّرض خــط هــيــثــرو للبيع في 
إدارة  عــارف  فيها شركة  التي تسلمت  الفترة 
ها 

ّ
ف للحكومة، التي حل

ّ
»سودانير«، وقد تكش

ـــر خـــــروج شــركــة  ـــك إثـ املــجــلــس الـــعـــســـكـــري، ذلـ
الشراكة  الكويتية من سودانير وفض  عــارف 
االستراتيجية بينهما، األمر الذي دفع وزارة 
الــــعــــدل، فـــي وقــــت ســـابـــق، إلــــى تــكــويــن لجنة 
املتورطني في ضياع  الحقائق حــول  لتقصي 
الــنــقــل والــنــائــب  بــعــضــويــتــهــا ووزارة  الـــخـــط، 
العام واألمن االقتصادي وعضو من املجلس 
الـــوطـــنـــي. وأكــــــد وزيــــــر الـــنـــقـــل حــيــنــهــا أحــمــد 
بابكر، أن تحريات اللجنة توصلت إلى نتائج 
دامـــغـــة تــديــن جــهــات مــعــروفــة، وهـــي مجلس 
وطيلة  السابقة.  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة، 
التحقيق  الفترة املاضية، ومنذ إصــدار لجنة 
ال  والقضية  املتورطة  الجهات  تقريرها حول 
تزال تراوح مكانها من دون محاسبة قانونية 
أو إدارية للجهات املتواطئة في ضياع الخط، 

إلى أن جدد أخيرا وزير العدل إعادة فتح امللف. 
الــرئــيــس الــســابــق لــنــقــابــة الــخــطــوط الــجــويــة 
السودانية، الزبير بشير حمد، أكد، في حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــيــثــرو لــيــس مجرد  لـــ
خط، وإنما ساعات وحصص طيران، ويعتبر 
ــلـــوب  ــلـــوبـــة واملـــطـ ــد أصـــــــول الـــشـــركـــة املـــسـ ــ أحــ
حمايتها. وقــال حمد: حسب معلوماتي، فإن 
بع وإنما تم تحويلها لشركة 

ُ
هذه الحصة لم ت

الــبــريــطــانــيــة، ولــكــن ال عــلــم لــي بشكل   )BMI(
فــي عهد  البيع  تــم  وقــد  الصفقة وتفاصيلها، 
املــســاهــم األكــبــر الــســابــق )شــركــة عـــارف( ومن 
سودانير  فقدتها  التي  الحصة  هــذه  مميزات 
أنها كانت تمنح الشركة األفضلية في الهبوط 
في أوقات مميزة بمطار هيثرو، والذي يغلق 
مــســاء. وأضـــاف حمد  الحادية عشرة  الساعة 
أنه »حتى لو نجحت الدولة في استعادة هذه 
األولـــى  بمشكلتني:  ستجابه  فــإنــهــا  الــحــصــة، 
السوداني  املــدنــي  للطيران  األوروبــــي  الحظر 
مـــن دخــــول أراضـــيـــهـــا، والــثــانــيــة عــــدم وجـــود 

أسطول كاف من الطائرات«.
نـــائـــب رئـــيـــس لــجــنــة الــنــقــل فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ســالــم الــصــافــي، قـــال، لـــ
في  قانوني يحدث  غير  إجـــراء  أو  أي مشكلة 
مــؤســســة أو شـــركـــة مــــا، فــــإن املــــســــؤول األول 
عنهما هو مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية 
ــا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن  ــ ــــرهـ ــائـــمـــون عـــلـــى أمـ ــقـ أو الـ

الــلــجــنــة الــتــي كــونــت لتقصي الــحــقــائــق حــول 
تم  بأنه  أدلــة كاملة تفيد  إلــى  الخط توصلت 
التصرف فيه بطريقة غير قانونية وقد رفعت 
الجمهورية  لرئاسة  توصياتها  اللجنة  هــذه 
والنائب العام ووزير العدل. ورفض الصافي 
تحميل جهة بعينها مسؤولية ضياع الخط، 
للمتورطني  االتهام  ألن مهمة توجيه أصابع 

»حق من حقوق وزير العدل«.
السابق، شيخ  الجوي  النقل  أمــا رئيس غرفة 
الـــديـــن مــحــمــد عــبــد الـــلـــه، فـــأشـــار، فـــي حــديــث 
أن خــط هيثرو كان  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
 إن الحقائق 

ً
 لفترة عام قبل بيعه، قائال

ً
معطال

حــول الخط غير واضــحــة. وقلل مــن الجدوى 
االقــتــصــاديــة إلعـــادتـــه، بسبب ارتــفــاع أســعــار 
الحظر األميركي  الطائرات نتيجة  قطع غيار 
الذي كان مفروضا على السودان لعقدين من 
الزمان، األمر الذي زاد التكلفة على الخطوط 
ــيـــة. ويــبــلــغ عــــدد املــتــهــمــني فـــي خط  الـــســـودانـ
هــيــثــرو 3 مــســؤولــني، بينهم مــديــر الــخــطــوط 
الــجــويــة الــســودانــيــة املكلف عبد الــلــه إدريــس 
ــراوح قــيــمــة  ــ ــتـ ــ )تــــوفــــى( وآخــــريــــن أجــــانــــب. وتـ
خـــط هــيــثــرو مـــا بـــني 30 و100 مــلــيــون جنيه 
بناء على  تقديرات سابقة  إسترليني، حسب 
التعامالت املالية للخط. وقال الوكيل األسبق 
ــــراوي،  لـــــوزارة الـــعـــدل، مـــوالنـــا عــبــد الـــدائـــم زمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن وزيـــر الــعــدل السابق  لـــ
عوض الحسن النور أكد، في مؤتمر صحافي، 
أن املــتــهــمــني الــثــالثــة قـــدمـــوا تـــنـــازال ظــاهــريــا 
البريطانية،   )BMI( لــشــركــة  هــيــثــرو  خــط  عــن 
ولكنهم كانوا يحصلون على أموال من »تحت 

الطاولة«، أي بطرق غير قانونية.
وقــــال زمــــــراوي إن الـــتـــبـــادل الـــظـــاهـــري للخط 
هو  البريطانية   )BMI( وشركة  املتهمني  بني 
الدليل القوي الذي يمكن أن نقيس عليه بقية 
الــدالئــل، إذ ال يعقل أن يكون لــدى شركة حق 
هبوط وإقــالع في 5 ســاعــات، وتقوم بتبادله 
بحق هبوط في 5 دقائق. وأشار زمراوي إلى 
العقد  عــلــى  الـــعـــدل  وزارة  تــحــصــل  أن  أهــمــيــة 
البريطانية واملتهمني  ــع بني الشركة 

ّ
ُوق الــذي 

بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، والــــذي ُحــــدد فــيــه مبلغ 
االقتصادي  املحلل  لفت  املقابل،  فــي  الــتــنــازل. 
عــبــد الـــوهـــاب بـــوب، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي 
التسوية بشأن خط هيثرو  أن  إلــى  الجديد«، 
: ملـــــاذا امــتــلــكــت شــركــة 

ً
أمــــر شـــائـــك، مـــتـــســـائـــال

عـــارف حــق الــتــنــازل عــن خــط هــيــثــرو وبيعه؟ 
ونــــوه بــــوب إلــــى الـــضـــرر الــكــبــيــر الــــذي تــرتــب 
عــلــى الــشــعــب الــســودانــي مــن جـــراء هـــذا األمــر 
للتسوية  الــضــرورة  اقتضت  إن  الــذي يتطلب 
أن يكون التعويض عنه بمليارات الجنيهات.

الرباط ـ مصطفى قماس

أصــبــح مــمــارســو املــهــن الـــحـــرة فـــي مــرمــى دوائـــــر الــضــرائــب 
املغربية، إذ تعول الحكومة على مساهمتهم من أجل تخفيف 
ــراء. ويــشــيــر الــخــبــيــر الجبائي  ــ الــضــغــط عــن املــوظــفــني واألجــ
محمد الرهج، إلى أن الضريبة على الدخل تتسم باختالالت 
تفضي إلى تركيز الضغط الجبائي على املوظفني واألجراء، 
ــرادات تلك الضريبة.  إيــ املــائــة مــن  فــي  بــــ75  حيث يساهمون 
»العربي الجديد«، أن املهن الحرة التي تضم  ويؤكد الرهج لـ
األطــبــاء واملــهــنــدســني واملــحــامــني، ال تتعدى مساهمتها في 
ــرادات الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل نسبة 5 فــي املــائــة، وهـــو ما  ــ إيـ
يعزوه إلى عدم إفصاح الكثير من ممارسي املهن الحرة عن 

حقيقة إيراداتهم.
ــاء في  ــبــ ــقـــاد بـــني مـــراقـــبـــني أن مــســاهــمــة األطــ ــتـ ويـــســـود االعـ
املجهود الجبائي ال تعكس حقيقة نشاطهم، كما العديد من 

املهن الحرة.
أن  إلــى  باملغرب،  للجباية  العامة  املديرية  تقديرات  وتشير 
اإليــــــرادات املــتــأتــيــة مــن الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل الــتــي تصيب 
املهنيني، وصلت إلى 200 مليون دوالر في 2017، بينما كان 
يــفــتــرض أن تبلغ 700 مــلــيــون دوالر. وأكـــد وزيـــر االقــتــصــاد 
االتجاه نحو تكريس مبدأ  واملالية، محمد بنشعبون، على 
مستوى  على  الجبائي  الــوعــاء  وتوسيع  الجبائية  الــعــدالــة 
لتخفيف  مالية  هــوامــش  مــا سيوفر  الــدخــل،  على  الضريبة 
ــراء وتــمــويــل املــشــاريــع االجــتــمــاعــيــة. وكــان  الضغط عــن األجــ
املدير العام للضرائب، عمر فرج، قد صرح في مناسبة سابقة 
إيــــرادات الضريبة على  بأنه تمت مالحظة وجــود فــرق بــني 
الــدخــول املعلن عنها مــن قبل املهن  الــدخــل التي تقتطع مــن 
الحرة. وضرب فرج لذلك مثال باألطباء، والحظ أن متوسط 
الدخل  الضريبة على  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع  أطــبــاء  مساهمة 

يبقى دون التوقعات.
وعـــمـــدت اإلدارة الــجــبــائــيــة، فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، إلـــى إطـــالق 

مراجعات جبائية للعديد من املصحات واألطباء في القطاع 
الـــخـــاص، غــيــر أن الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــمــصــحــات الــخــاصــة 
تؤكد أن نسبة 1.5 في املائة فقط كانت موضوع املراجعات 
الجبائية. وسادت حالة من التوتر بني األطباء والكاتب العام 
لوزارة االقتصاد واملالية، إذ أعلنت جمعية تمثل املصحات 
الخاصة عن اعتزامها على مقاضاته بعد انتقادات شديدة 
الضريبة.  مــن  للتهرب  تسعى  مصحات  ملــمــارســات  وجهها 
القطاع الخاص، أول من أمــس، عن االتجاه  وعبر أطباء في 
نحو رفع دعوى قضائية ضد الكاتب العام لوزارة االقتصاد 
خالل  عنه  صـــادرة  تصريحات  بعد  الشرفي،  زهير  واملالية 
األطباء  دعــا  الجبائية، حيث  حــول  األخــيــر  الوطني  املؤتمر 
إلى االمتثال للقانون الجبائي. ودعا الشرفي األطباء خالل 
املــؤتــمــر إلـــى الــكــف عــن طــلــب األداء نــقــدا مــن املــرضــى عــوض 
الهيئات  املصحات، مطالبا  تقبلها بعض  ال  التي  الشيكات 
املمثلة لها بالحرص على إشاعة األخالقيات بني املمارسني 
الثاني في  ملهنة الطب. واعتبر الشرفي، الذي يعتبر الرجل 
الوزارة، أن تصريحات )إقرارات( اإليرادات لألطباء ال تعكس 
حقيقة ما يحققونه، مشيرًا إلى أنه ال يمكن القبول بخفض 
التصريحات بـ90 في املائة. حديث الوزير جاء عندما اعتبر 
نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إدريس 
أفيالل، أنه ال يمكن لألطباء أن يؤدوا سعر 38 في املائة برسم 
الــتــي تحقق  الــشــركــات  تـــؤدي  بينما  الــدخــل،  الضريبة على 
رقم معامالت دون 30 ألف دوالر سعر 10 في املائة. وطالب 
أفيالل بعدم تطبيق نظام ضريبي جزافي على أطباء القطاع 
الــخــاص، الفتًا إلــى أن عــدد األطــبــاء في املغرب ال يتعدى 22 

ألفا، بينما يستعد 12 ألف منهم ملغادرة اململكة.
نيتها  عــن  الخاصة  للمصحات  الوطنية  الجمعية  وعــبــرت 
مقاضاة الكاتب العام لــوزارة االقتصاد واملالية، معتبرة أن 
حديثه تشهير باألطباء وحث على العنف الجسدي ضدهم، 
حيث أشار رئيسهم رضوان سماللي إلى أن الشرفي وصفهم 

باللصوص واملرتشني، ما يستدعي اللجوء إلى القضاء.

السودان يفتح ملف فساد 
الطيران في عهد البشير

تراجع الحصيلة الضريبية من أطباء المغرب )جالل مرشدي/األناضول(رصد مخالفات في قطاع الطيران لمسؤولين تابعين لنظام البشير )األناضول(

مهن حرة في مرمى الضرائب المغربية

واصلت األجهزة 
المختصة في السودان 

فتح ملفات الفساد 
للنظام السابق، إذ 

بدأت نيابة المال العام 
السودانية تحقيقات 

حول مخالفات مالية في 
قضية بيع خط طيران 

»هيثرو«

انخفاض بورصات الخليج
انخفضت بورصة أبوظبي أمس، متأثرة 

سلبا بتراجع أكبر بنوكها في ظل توترات 
التجارة العاملية ونزول أسعار النفط، مما 

دفع جميع البورصات الرئيسية في الخليج 
للهبوط. وانخفضت أسعار النفط أمس، 

بفعل تصاعد املعركة التجارية بني الواليات 
املتحدة والصني. ونزل مؤشر بورصة 
أبوظبي 1.3 باملئة، منخفضا للجلسة 

السادسة على التوالي، مع تراجع سهم بنك 
أبوظبي األول 1.9 باملئة وانخفاض سهم 

بنك أبوظبي التجاري 2.3 باملئة.
وتراجع املؤشر السعودي الرئيسي 0.1 

باملئة مع انخفاض سهم دار األركان 
للتطوير العقاري 2.1 باملئة. وانخفض 

مؤشر بورصة قطر 0.9 باملئة مع تراجع 
أسهم بنك قطر الوطني وصناعات قطر ذات 

الثقل 2.7 باملئة و1.1 باملئة على الترتيب. 
وفي دبي، خسر مؤشر البورصة 0.6 باملئة 

مع تراجع سهم ديار للتطوير 2.3 باملئة. 

ارتفاع أعداد المسافرين 
عبر مطار علياء

قالت مجموعة املطار الدولي املسؤولة عن 
إدارة مطار امللكة علياء األردني يوم الخميس 

إن عدد املسافرين عبر املطار ارتفع 6.1 
باملئة في الربع األول من العام الحالي 

إلى نحو 1.924 مليون مسافر مقارنة 
مع نفس الفترة من العام املاضي. وقال 

الرئيس التنفيذي للمجموعة كيلد بنجر 
في بيان: »عام 2019 شهد بداية متميزة 
بفضل ازدياد أعداد املسافرين في عدد 

من الوجهات العاملية، منها أربيل والدوحة 
والقاهرة وإسطنبول وأنطاليا«.

بغداد ترفع سعر خام 
البصرة الخفيف 

قالت شركة تسويق النفط العراقية )سومو( 
أمس، إن العراق رفع سعر خام البصرة 

الخفيف إلى آسيا في يونيو/ حزيران 
بمقدار 0.60 دوالر مقارنة مع الشهر 
السابق إلى 1.60 دوالر للبرميل فوق 

متوسط أسعار عمان/دبي املعروضة. وقالت 
سومو إن سعر بيع خام البصرة الثقيل 

آلسيا في الشهر ذاته تحدد عند متوسط 
أسعار عمان/دبي املعروضة منقوصا منه 

1.40 دوالر للبرميل. أما سعر البيع الرسمي 
لخام البصرة الخفيف إلى أسواق أميركا 
الشمالية والجنوبية في يونيو/ حزيران، 

فتحدد عند 1.65 دوالر للبرميل فوق مؤشر 
أرغوس للخامات عالية الكبريت.

تفاؤل باالندماجات رغم 
تراجع الصفقات

قالت شركة »ارنست آند يونغ«، أمس، 
إن املسؤولني التنفيذيني في شركات 

الكهرباء واملرافق العاملية متفائلون 
إزاء آفاق عمليات االندماج واالستحواذ 

في األشهر االثني عشر املقبلة، على 
الرغم من انخفاض الصفقات في الربع 

األول من العام إلى أدنى مستوياتها 
منذ 2012. وقالت ارنست آند يونغ في 

تقرير إن قيمة الصفقات العاملية للقطاع 
بلغت 20.6 مليار دوالر في الربع األول، 

منخفضة 80 باملائة تقريبا عن املستوى 
القياسي املرتفع البالغ 97 مليار دوالر 

لنفس الفترة من 2018. وقال مايلز حق، 
رئيس خدمات استشارات الصفقات 

العاملية للكهرباء واملرافق لدى ارنست آند 
يونغ، لوكالة رويترز، إنه »بنهاية 2018، 

تدهورت األسواق املالية العاملية قليال، مما 
أثر على عمليات االندماج واالستحواذ في 
الكهرباء واملرافق«. وتركزت الصفقات في 
الطاقة املتجددة وبلغت قيمتها 12.7 مليار 

دوالر، بما يمثل 61 باملائة من إجمالي 
صفقات الربع.

زيادة إصدار 
السندات الخضراء

قالت »موديز« في تقرير، أمس، إن إصدار 
السندات الخضراء بلغ 47.2 مليار دوالر 

على مستوى العالم، في الربع األول من 
العام الحالي، في رقم قياسي جديد للربع 
األول، وبزيادة 40 باملائة مقارنة بالفترة 

نفسها من العام املاضي. يعني هذا أن 
السوق تتجه صوب تحقيق توقعات موديز 

إلصدارات قيمتها 200 مليار دوالر في 
العام الحالي. والسندات الخضراء هي 

من أدوات الدخل الثابت وتستخدم لجمع 
التمويل للمشروعات ذات املنفعة البيئية. 

وقال التقرير إن الزيادة تحققت رغم 
انخفاض بنسبة 3.2 باملائة في إصدارات 

السندات عموما في الربع األول. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.3
السودان مدرجًا في  يزال  ال 
المتحدة  الــواليــات  قائمة 
ــلــدول الــراعــيــة لــإرهــاب،  ل
لصندوق  متأخرات  وعليه 
النقد الدولي بنحو 1.3 مليار 
لن يستطيع  دوالر، وبالتالي 
ــلــجــوء إلـــى الــصــنــدوق  ال
لطلب  الدوليين  البنك  أو 

الدعم.

تقارير عربية

إيراداتمال وسياسة

السنوي  التضخم  مــعــدل  تــراجــع 
في مصر قليال، إلى 12.5 باملائة 
مقابل   2019 إبــريــل/نــيــســان  فــي 
السابق  الــشــهــر  فــي  بــاملــائــة   13.8
له. وقال الجهاز املركزي والتعبئة 
واإلحــصــاء )حــكــومــي(، أمـــس، إن 
بنسبة  ارتــفــع  الشهري  التضخم 
0.4 بـــاملـــائـــة فـــي إبـــريـــل املــاضــي 
مقارنة بالشهر السابق له. وذكر 
الفترة  خــالل  التضخم  مــعــدل  أن 
بني يناير/ كانون الثاني – إبريل/ 
نيسان 2019، ارتفع بنسبة 13.1 
من  الفترة  بنفس  مقارنة  باملائة 
ــران  ــزيـ ــو/حـ ــيـ ــونـ يـ ومــــنــــذ   .2018
السنوي  الــتــضــخــم  شــهــد   ،2018
صـــعـــودًا لــلــمــرة األولــــــى بــعــد 10 
أشهر من الهبوط املتواصل، وبلغ 
الذروة مع 34.2 باملائة في يوليو/ 
أن  املـــرتـــقـــب  ومــــن   .2017 تـــمـــوز 
الوقود  الــدعــم عــن  تخفض مصر 
والـــكـــهـــربـــاء، فـــي وقــــت الحــــق من 
العام الجاري، حسب تصريحات 
ــا يــمــهــد الرتــفــاعــات  حــكــومــيــة، مـ

متتالية مقبلة على األسعار.

تراجع طفيف 
للتضخم 
في مصر

بغداد ـ سالم الجاف 
وأكثم سيف الدين

»العربي  أكد مسؤول عراقي بارز في بغداد، لـ
تــدرس خطة  الحالية  الحكومة  أن  الجديد«، 
أزمة السكن، خالل السنوات  شاملة ملعالجة 
الخمس املقبلة، تتضمن فتح باب االستثمار 
في القطاع السكني، وتعديل قانون اإليجار 
أن  إلى  املستثمرين، مشيرًا  السكني لحماية 
الــقــرن  أقـــر فــي ثمانينيات  الــحــالــي  الــقــانــون 
املـــاضـــي، وكــــان مــجــحــفــا بــحــق املــســتــثــمــريــن 
الــعــزوف عنه واالتجاه  إلــى  وأدى  العقاريني 
إلى االستثمار في العقارات التجارية وليس 
السكنية. وأضــاف املسؤول، الذي رفض ذكر 

السكنية  األراضــــــي  تـــوزيـــع  أن خــطــة  اســـمـــه، 
ستشمل كل الشرائح في جميع مدن العراق، 
وســيــتــم دعــــم املــــــواد اإلنـــشـــائـــيـــة وتــخــفــيــض 
ســعــرهــا، واالســتــمــرار فــي ســيــاســة الــقــروض 
الحكومية.  الــبــنــوك  مــن  للمواطنني  املــيــســرة 
السابقة  الحكومات  مــحــاوالت  أن  إلــى  ولفت 

المـــســـت املـــشـــكـــلـــة، لـــكـــن الـــفـــســـاد املــــالــــي كـــان 
بمثابة القاتل لتلك املحاوالت. وتابع أن أهم 
أســبــاب فــشــل الــخــطــط الــســابــقــة يتجسد في 
الكتل  بــني  والــخــالفــات  السياسية  الــعــراقــيــل 
واألحزاب، معتبرا أن رئيس الوزراء الحالي، 
عادل عبد املهدي، لديه فرصة أكبر للحد من 
ينتمي ألي  أنــه ال  اعتبار  السكن، على  أزمــة 
حــــزب أو جــهــة ســيــاســيــة. وصــــــّوت مجلس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــذا 
الشهر، على قرار يقضي بتوزيع قطع أراض 
ــنــــني، وحـــــــّدد املـــجـــلـــس ضـــوابـــط  عـــلـــى املــــواطــ
اإلعـــمـــار  وزارة  تـــتـــولـــى  أن  عـــلـــى  ــع،  ــتــــوزيــ الــ
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة تهيئة 
مساحات مالئمة في جميع مراكز املحافظات 

واألقضية والنواحي، بالتنسيق مع الجهات 
اقتصاد  وخبراء  مراقبون  ويؤكد  املختصة. 
ــة يزيدها  أن اســتــمــرار الــتــلــكــؤ فــي حــل األزمــ
السوق،  رحمة  تحت  السكان  ويضع  قــســوة، 
مــؤكــديــن أن تـــوزيـــع األراضــــــي بـــهـــذا الــشــكــل 
الخطة  إليها يجعل  الخدمات  إيصال  وعــدم 
الــكــثــافــة  فــاشــلــة مــســبــقــا. وحــســب  بمجملها 
يكون  الــعــام  التوزيع  فــإن  للعراق،  السكانية 
بواقع 15 مواطنًا لكل كيلومتر مربع واحد، 
وفقا ملساحة العراق اإلجمالية )أكثر من 437 
ألف كيلومتر مربع( وهي نسبة جيدة إذا ما 

توفرت الخدمات فيها.
وصـــدر بــيــان صــحــافــي لــلــنــائــب فــي الــبــرملــان 
لقاء مع وزير  الخالدي، عقب  العراقي حــازم 
ــار واإلســــكــــان والـــبـــلـــديـــات واألشـــغـــال  ــمــ اإلعــ
 
ّ
الـــعـــامـــة بــنــكــني ريـــكـــانـــي، كــشــف فــيــه عـــن أن
»حـــجـــم أزمـــــة الــســكــن وتـــأثـــيـــراتـــهـــا الــحــالــيــة 
تشريع  توجب  املــواطــنــني  على  واملستقبلية 
قانون خاص ووضع خطة عملية مبنية على 
دراســــة واقــعــيــة مــيــدانــيــة تــنــفــذ ضــمــن سقف 
ــــح الــخــالــدي  زمــنــي واضــــح ومـــحـــدد«. وأوضـ
ــــى مــلــيــونــني  ــراق يـــحـــتـــاج حـــالـــيـــا إلـ ــ ــعـ ــ  »الـ

ّ
أن

وسبعمائة ألف وحدة سكنية، مع األخذ في 
االعتبار النمو السكاني الحاصل، وبالتالي 
فــنــحــن بــحــاجــة إلــــى مــائــتــني وخــمــســني ألــف 
ــّد  ــعـ ــًا«. وتـ ــويــ ــنــ وحـــــــدة ســكــنــيــة إضــــافــــيــــة ســ
»الــعــشــوائــيــات« الــتــي أقامها مــواطــنــون بعد 
عام 2003 على أراض تابعة للوزارات عائقا 
كبيرا أمــام حل األزمــة اإلسكانية، خصوصًا 
ـــهـــا تــســتــحــوذ عــلــى مــســاحــات واســـعـــة من 

ّ
أن

البالد.
 
ّ
ــد أن ــ ــــالح الــــجــــزائــــري، أكـ مـــحـــافـــظ بــــغــــداد فـ

»الــتــمــدد الــحــاصــل فـــي الــعــاصــمــة، ووجـــود 
الكثير من األراضي غير املستغلة، أّديا إلى 
زيــــادة الـــتـــجـــاوزات والــعــشــوائــيــات، مــا دعــا 
املــحــافــظــة إلـــى إرســــال مــذكــرات رســمــيــة إلــى 
إلزالتها،  الـــوزراء  ورئــاســة  األمنية  الجهات 
مؤتمر  في  داعيا  مشاريعها«،  تعيق  ألنها 
صحافي إلى »جرد أراضيها واستغاللها في 
للتجاوزات  تركها  بــدال من  مشاريع مثمرة 
البرملان  ويــؤكــد  عليها«.  عشوائيات  وبــنــاء 

العشوائيات، وتوزيع  تلك  إزالــة  عزمه على 
أراض على املواطنني. وفي هذا السياق، قال 
النائب عن تحالف سائرون، سالم الشمري، 
 »أسباب أزمة السكن 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

تعود إلى انتشار العشوائيات والتجاوزات 
على أراضي الدولة، فضال عن فترة التناحر 
السياسي التي يمر بها البلد، وعدم تسليط 
ــار إلــى  ــ الـــضـــوء عــلــى الـــنـــاس الـــفـــقـــراء«. وأشـ
ــاك مـــقـــتـــرحـــا بـــرملـــانـــيـــا بـــــأن يــمــنــح  ــنــ  »هــ

ّ
أن

املــشــمــولــون بــالــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة قطعة 
أرض مع الخدمات والبني التحتية، وقرضا 
ميّسرا بـ30 مليون دينار عراقي«. في املقابل، 
ــتـــصـــاد واالســتــثــمــار  قــــال عــضــو لــجــنــة االقـ
 
ّ
الـــبـــرملـــانـــيـــة، الـــنـــائـــب ريـــــاض الــتــمــيــمــي، إن
ــنـــاك فـــكـــرة أو مـــشـــروعـــا بــرملــانــيــا بمنح  »هـ
قطعة األرض للمواطن مجانًا، وتدفع أموال 
لــبــنــائــهــا«، مضيفا  لـــشـــركـــات اســتــثــمــاريــة 
االعتماد  نستطيع  »ال  الجديد«:  »العربي  لـ
ها عاجزة عن ذلك بسبب 

ّ
على الحكومة، ألن

الفساد«.
واالستثمار  االقــتــصــاد  لجنة  عضو  وانــتــقــد 
البرملانية، اإلجــراءات الحكومية، مشيرًا إلى 
 »العمل الحكومي في العراق ليس منظما 

ّ
أن

وال يــســتــهــدف إيـــجـــاد الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــن، 
بــل يتم العمل وفــقــا لــرؤيــة مــوظــفــني«. ولفت 
 »الــعــشــوائــيــات فـــي الــبــالد 

ّ
الــتــمــيــمــي إلـــى أن

ــفـــذة، عــمــلــت  ــنـ ــتـ ــهــــات مـ ــبـــل جــ ــئـــت مــــن قـ أنـــشـ
عــلــى تــقــطــيــع األراضـــــــي الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة 
الكتل  التميمي،  ودعــا  للمواطنني«.  وبيعها 
الحكومة  دعــم  على  »العمل  إلــى  السياسية، 
ــة لــهــا ســـيـــادة، مـــع حفظ  ــ ــل بـــنـــاء دولـ مـــن أجــ

حقوق املواطن في العراق«.
وبــلــغ عـــدد مـــحـــاوالت الــحــكــومــات الــعــراقــيــة 
أزمــة السكن، ثالث محاوالت،  املتعاقبة لحل 
لــم تسفر  اآلن، وكلها  عــام 2003 وحتى  منذ 
عن أي حلول. وتفاوتت هــذه املــحــاوالت بني 
باسم  ــعــرف 

ُ
ت للمواطنني  مالية  قــروض  فتح 

بأسعار  بناء  مــواد  وتوفير  السكن،  قــروض 
بمساحة  ســكــنــيــة  أرض  وتـــوزيـــع  مــدعــومــة، 
مـــتـــرًا عــلــى شــرائــح  بـــني 200 و250  تـــتـــراوح 

مختلفة من املواطنني.

تونس تسعى لقروض جديدةخطة عراقية لمواجهة أزمة السكن

قرارات مرتقبة تستهدف تشجيع االستثمارات العقارية )فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

تــتــهــيــأ الــحــكــومــة الــتــونــســيــة ملــواجــهــة 
جــديــدة مــع الــبــرملــان مــن أجـــل السماح 
لها بالخروج على السوق املالية، بعد 
أن رفـــضـــت الــلــجــنــة املـــالـــيـــة طــلــبــا لها 
لطرح سندات بقيمة 800 مليون دوالر 

ستوجه ملعالجة عجز املوازنة.
ــــاري رفـــض  ــــجـ ــو/ أيــــــار الـ ــايــ ــة مــ ــ ــدايـ ــ وبـ
برملان تونس طلبا حكوميا بالخروج 
عــلــى الـــســـوق املــالــيــة إلصـــــدار ســنــدات 
ستخّصص  دوالر،  مليون   800 بقيمة 

لتمويل عجز املوازنة.
ولم تسمح لجنة املالية باملصادقة على 
بــه وزيــر  تــقــدم  الـــذي  الحكومي  الطلب 
ــا شــلــغــوم، لــلــقــيــام بعملية  املــالــيــة رضـ
اقــــتــــراض خــــارجــــي يـــفـــتـــرض أن تــنــفــذ 

نهاية العام الجاري.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــؤول لــ ــ ــســ ــ ــدر مــ ــ ــــصـ وأكـــــــــد مـ
الــجــديــد« أن الــحــكــومــة بــصــدد الــقــيــام 
على  الــبــرملــان  مــوافــقــة  بمساع لضمان 
أن تحالفات  مــؤكــدا  الــجــديــد،  الــقــرض 
أجــل تسهيل مرور  التشكل من  بصدد 

الطلب الحكومي واملصادقة عليه.
وقـــال املــصــدر، الـــذي رفــض ذكــر اسمه، 
إن الحكومة تسعى إلى ضمان موافقة 
الــســنــدات قبل طلب  مسبقة على طــرح 
ثان للبرملان ملناقشة القرض واملصادقة 
عــلــيــه. وفــــي املـــقـــابـــل، تــعــمــل املــعــارضــة 
االقــتــراض  جــمــاح  كبح  على  البرملانية 
الحكومي في إطار سياستها الرافضة 

إلغراق تونس بقروض جديدة.
الــعــام الحالي  الــربــع األّول مــن  وخـــالل 
العمالت  مقابل  الدينار  انــزالق  تسبب 

األجنبية في زيادة الديون الخارجية.
وحسب بيانات اطلعت عليها »العربي 
الــجــديــد« تــســبــب تــراجــع ســعــر العملة 
ــنـــحـــو 22  ــقــــابــــل الــــــيــــــورو بـ املـــحـــلـــيـــة مــ
الياباني بنحو 5 باملائة  باملائة والــني 
املــديــونــيــة بنحو 8.9  فــي زيــــادة نسبة 
بـــاملـــائـــة خــــالل الـــربـــع األول مـــن الــعــام 

الــــجــــاري. وتـــقـــدر حـــاجـــات االقـــتـــراض 
الحالية بنحو  العامة  املوازنة  لتمويل 
 3.38 نحو  أي  دينار،  مليارات   10.142
مـــلـــيـــارات دوالر مـــوزعـــة إلــــى اقــتــراض 
فــي حـــدود 2.350 مليار دينار  داخــلــي 
ــا بــــواســــطــــة مــخــتــلــف  ــيـــرهـ ســـيـــتـــم تـــوفـ
رقاع )سندات( الخزينة، أما االقتراض 
الــخــارجــي، فسيكون فــي حـــدود 7.792 
مـــلـــيـــارات ديـــنـــار بـــاألخـــذ فـــي االعــتــبــار 

القروض الخارجية املوظفة.
وترفع نسبة الدين العام في تونس إلى 
74% بعد أن كانت في حدود 45% عام 
2011، فيما بات االقتراض مصدر قلق 
لـــدى الــتــونــســيــني، وخـــاصـــة املــعــارضــة 
ــة بـــالـــبـــحـــث عــن  ــكـــومـ ــتــــي تـــتـــهـــم الـــحـ الــ

الحلول السهلة عبر االقتراض.
بالبرملان  املالية  لجنة  عضو  ويتوقع 
بسباس،  سليم  السابق  املالية  ووزيـــر 
أن تنجح الحكومة في تأمني خروجها 
على السوق املالية لطلب الـ800 مليون 
ــــن رفـــض  ــالــــرغــــم مـ ــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا بــ الــ
املــعــارضــة وتــعــطــيــل الــلــجــنــة التــفــاقــيــة 

القرض.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  وقــــــال بـــســـبـــاس لــــ
إن االئــتــالف الــحــكــومــي يــمــلــك، عــدديــا، 
أغلبية األصــوات في لجنة املالية التي 
حصوله  يسهل  ما  املعارضة،  ترأسها 
طرح  طلب  على  اللجنة  مصادقة  على 

السندات في السوق املالية.
وأضـــاف أن ضــغــوط املــعــارضــة تندرج 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ فــــــي إطــــــــــار الـ
والــرغــبــة فــي كــســب نــقــاط عــلــى حساب 
الحكومة مع اقتراب موعد االنتخابات 
ــة الـــقـــادمـــتـــني،  ــيـ الــتــشــريــعــيــة والـــرئـــاسـ
مشيرا إلى أن القانون الداخلي للبرملان 
جديد  طــلــب  بتقديم  للحكومة  يسمح 
للجنة املالية من أجل إعــادة النظر في 

طلب القرض.
لها  الحكومة  أن  بسباس  سليم  وأكـــد 
الحق في الذهاب إلى املحكمة اإلدارية 
ــال رفــــض الــلــجــنــة مـــجـــددا طلب  فـــي حــ

السماح لها االقتراض من املالية، الفتا 
للتأويل  قابل  القانوني  النص  أن  إلــى 
ما لم تعرض اتفاقية طلب القرض على 

الجلسة العامة.
وأفاد وزير املالية السابق أن الحكومة 
مـــطـــالـــبـــة بـــتـــأمـــني الـــــخـــــروج وطـــمـــأنـــة 
املانحني من أجل الحصول على نسبة 
أن معدل نسبة  مــؤكــدا  فــائــدة معقولة، 
فـــائـــدة الـــقـــروض الــتــي حــصــلــت عليها 
السنتني  في  املالية  السوق  من  تونس 
األخيرتني تراوحت بني 5 و6.75 باملائة 

وهي نسبة مرتفعة بحسب قوله.
ويأتي الطلب الحكومي بالخروج على 
املــالــيــة القـــتـــراض 800 مليون  الـــســـوق 
مــوافــقــة  عـــلـــى  الـــحـــصـــول  بـــعـــد  دوالر، 
مــبــدئــيــة مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
بمنح تونس شريحة قرض بقيمة 247 

مليون دوالر الشهر الجاري.
ومــــن املــتــوقــع أن تــســتــفــيــد تــونــس من 
صرف دفعة سادسة من قرض صندوق 
النقد املمدد بحوالي 247 مليون دوالر 
فــي أعــقــاب انــتــهــاء املــجــلــس التنفيذي 
مــن النظر فــي املــراجــعــة، والـــذي ُيتوقع 
حدوثه في أوائل يونيو/حزيران 2019.

ــد، ســيــصــل  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وحـــــســـــب صــــــنــــــدوق الـ
ــة فــــي ظــل  ــروفــ مـــجـــمـــوع املـــبـــالـــغ املــــصــ
»تسهيل الصندوق املمدد« إلى حوالي 
عــلــى  وســـيـــســـاعـــد  دوالر،  مـــلـــيـــار   1.6
فتح املــجــال أمـــام حــصــول تــونــس على 
التمويل اإلضافي من شركاء الصندوق 
الخارجيني، مشيرا إلى إمكانية إجراء 
الثالث  الربع  خــالل  السادسة  املراجعة 

من عام 2019.
واتــفــقــت تــونــس مــع خــبــراء الــصــنــدوق 
عــلــى اإلجــــــراءات الـــالزمـــة فــيــمــا يتعلق 
بالسياسات واإلصالح لضمان الوفاء، 
لــــعــــام 2019  ــة  ــيــ ــزانــ ــيــ بــــهــــدف عـــجـــز املــ
الــنــاتــج  مــــن إجـــمـــالـــي  ونــســبــتــه %3.9 
ــنــــح( وذلــــــك الحـــتـــواء  املـــحـــلـــي )قـــبـــل املــ
مـــســـتـــويـــات الــــديــــن املـــرتـــفـــعـــة وزيــــــادة 

االحتياجات التمويلية.

ديونعقارات

الحكومة تدرس تعديل 
قانون اإليجار السكني 

لحماية المستثمرين
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امليزانية  فــي  عجزًا  األملانية  الحكومة  تــواجــه 
يــقــدر بــنــحــو 100 مــلــيــار يــــورو خــــالل األربــــع 
ســــــنــــــوات املــــقــــبــــلــــة، بــــســــبــــب تــــبــــاطــــؤ الـــنـــمـــو 
االقــتــصــادي. وذلـــك وفــقــًا ملــا نسبته صحيفة 
»ديلي تلغراف« البريطانية، لبيانات رسمية 
ذلــك سيترك  فــإن  الصحيفة،  مسربة. وحسب 
ميركل  أنجيال  املستشارة  ميزانية  في  عجزًا 

لهذا العام يقدر بنحو 11.1 مليار يورو.
وتــــراجــــع الـــفـــائـــض الـــتـــجـــاري األملــــانــــي الــعــام 
املاضي مقارنة بسنة 2017. وتأثر االقتصاد 
بالنزاعات  املاضي سلبًا  العام  األملاني خالل 
التجارية العاملية وتداعيات خروج بريطانيا 
ــي. وحــــدث هـــذا الــتــأثــيــر  ــ ــ مـــن االتـــحـــاد األوروبـ
الــســلــبــي عــلــى الــرغــم مــن تسجيل الـــصـــادرات 

والواردات أرقامًا قياسية.
ــة خــــالل الــعــام  ــيـ ــانـ وســجــلــت الـــــصـــــادرات األملـ
الخامس  للعام  قياسيًا جــديــًدا  رقمًا  املــاضــي 
ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي. وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات مــكــتــب  عــ
ـــصــــادرة في  ـــحــــادي األملــــانــــي الـ اإلحــــصــــاء االتـ
فبراير/ شباط املاضي، فقد زادت الصادرات 

ــرة املـــالـــيـــة ملــجــمــوعــة  ــ ــديـ ــ وعـــــد مـــحـــامـــون املـ
هــــــــواوي الــصــيــنــيــة الـــعـــمـــالقـــة لـــالتـــصـــاالت 
خالل مثولها مجددًا أمام محكمة في مدينة 
بــبــذل كل  األربـــعـــاء،  مــســاء  الكندية  فانكوفر 
الجهود املمكنة ملنع تسليمها إلى الواليات 

املتحدة.
ولــســاعــات، اعــتــرض مــحــامــو املــديــرة املالية 
ــتــــي تـــشـــكـــل مــــحــــور أزمــــة  مـــيـــنـــغ وانـــــجـــــو، الــ
دبلوماسية بني كندا والصني منذ توقيفها 
املــــاضــــي، على  األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 
اعتقالها »املخالف للقانون« في فانكوفر في 

األول من ديسمبر/ كانون األول
كــمــا طــلــبــوا تخفيف الـــشـــروط الــتــي فرضت 

األملانية خالل العام املاضي بنسبة 3.0% إلى 
زيادتها  بعد  يـــورو،  تريليون   1.318 حــوالــي 
بنسبة 6.2% عام 2017. وتضررت الصادرات 
األملانية في األشهر األخيرة من العام املاضي 
بشكل خاص، من الظروف غير املواتية حيث 
تــراجــعــت فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول املاضي 
بنسبة 4.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام 
لــهــا في  بــعــد األداء الضعيف  ــك  الــســابــق، وذلـ
تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر املــــاضــــي. ويــخــيــم 
الــقــلــق عــلــى قــطــاع الــصــنــاعــة األملـــانـــي بسبب 
تباطؤ االقتصاد العاملي والخالفات التجارية 
املنتظر  بريطانيا  خــروج  وتداعيات  الدولية 
من االتحاد األوروبي. وفي الوقت نفسه زادت 
بنسبة  املـــاضـــي  الـــعـــام  خـــالل  أملــانــيــا  واردات 
5.7% لتصل إلى مستوى قياسي قدره 1.090 
الـــواردات بوتيرة أسرع  ترليون يــورو، لتزيد 
ــادرات، وهــــو مـــا أدى  ــ ــــصـ مـــن وتـــيـــرة زيـــــادة الـ
إلــى تــراجــع الــفــائــض الــتــجــاري ألملــانــيــا خالل 
الــعــام املــاضــي إلـــى 227.8 مــلــيــار يــــورو، بعد 
أن كـــان الــفــائــض الــتــجــاري فــي عـــام 2017 قد 
وصل إلى 247.9 مليار يورو، بواقع نحو 20 
ــادرات أملــانــيــا تزيد  مــلــيــار يــــورو. يــذكــر أن صــ

أيــام على توقيفها. وقد  لــإلفــراج عنها بعد 
قدرها عشرة ماليني  بكفالة  أطلق سراحها 
وفـــرض  يــــــورو(  مـــاليـــني   6.6( كـــنـــدي  دوالر 
ــرونـــي وتــســلــيــم  ــتـ ــكـ عــلــيــهــا وضـــــع ســــــوار إلـ
جـــــــــــوازات ســــفــــرهــــا. وقــــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
ــارج  هــــــواوي فـــي كـــنـــدا بــيــنــجــامــني هـــــاوز خـ
عاما(   47( مينغ  إن  الكندية،  العدل  محكمة 
»ستطالب بوقف إجــراءات تسليمها«. وأكد 
أن »املــلــف الــجــنــائــي لــلــســيــدة مــيــنــغ يستند 
إلى مزاعم خاطئة«، مشيرًا إلى أن توقيفها 
نــجــم عـــن »عــــوامــــل ســـيـــاســـيـــة«. كــمــا تــحــدث 
املحكمة  وستعقد  لحقوقها.  انتهاكات  عــن 
جلسات متتالية في هذه القضية اعتبارًا من 
تشرين  أكتوبر/  وحتى  سبتمبر/أيلول   23
قانونية.  لجوانب  ستخصص  لكنها  األول، 
أما طلب تسليمها، فلن تبدأ دراسته رسميا 
الثاني املقبل. ويمكن أن  قبل يناير/ كانون 
لم يكن سنوات  إن  العملية أشهرًا  تستغرق 

بسبب امكانيات االستئناف الكثيرة.
وقالت النيابة العامة إنها تأمل في تسريع 
اإلجـــراءات. لكن املناقشات حول ملف األدلة 
الــذي يقع في 1742 صفحة تكتنفه السرية. 
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ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ وضـــــع الـــرئـــيـــس األمــ
الحكومة اإليرانية أمام خيارات مرة، أصعبها 
خياران وهما: إما أن تلبي املطالب األميركية 
ــة الــــخــــاصــــة بـــالـــبـــرنـــامـــج  ــرامــ ــدة الــــصــ ــديــ ــشــ الــ
أن تعود  أو  البالستية،  الــنــووي والــصــواريــخ 
إلــى وضــع »الــدولــة املنبوذة« مع عزلة دولية 
مشددة ماليًا واقتصاديًا وتجاريًا ومحروسة 

عسكريًا. 
على الصعيد االقتصادي والتجاري واملالي، 
حــرمــت الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، إيـــــران مـــن أي 
دخل نفطي، كما أضافت إلى ذلك الحظر على 
صناعة البتروكيميائيات والحديد والصلب، 

على وارداتها باستمرار منذ سنوات طويلة، 
التجاريني  انــتــقــادات شركائها  مــا يثير  وهــو 
دونالد  األميركي  الرئيس  وبخاصة  اآلخرين 
تــرامــب الـــذي يــطــالــب أملــانــيــا بـــضـــرورة زيـــادة 
وارداتـــــهـــــا. فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــتــوقــع اتــحــاد 
ــرار نمو  ــمـ ــتـ ــانــــي اسـ ــارة األجــنــبــيــة األملــ ــتـــجـ الـ
الصادرات خالل العام الحالي. وبينما تأثرت 
االتحاد  أملانيا مباشرة بخالف واشنطن مع 
األوروبي، إال أنها لم تسلم كذلك من تداعيات 
النزاع التجاري بني الواليات املتحدة والصني 
الـــذي يــأتــي كــذلــك فــي ظــل املــخــاوف املتنامية 
ــتــــجــــارة مــع  ــيــــرات بـــريـــكـــســـت عـــلـــى الــ ــأثــ مــــن تــ
شــريــكــتــهــا األســاســيــة بــريــطــانــيــا. وتــراجــعــت 
الصادرات كذلك إلى جيران أملانيا في منطقة 
الـــيـــورو خـــالل الــعــام املـــاضـــي، بــســبــب تباطؤ 

اقتصاديات منطقة اليورو.
ــد خــفــضــت  ــة قــ ــ ــيــ ــ ــانــــت املـــفـــوضـــيـــة األوروبــ وكــ
العام  األملاني خــالل  االقتصادي  النمو  معدل 
الجاري من 1.1% إلى 0.6%. وهنالك مخاوف 
في أملانيا من الضعف االقتصادي في بعض 
الـــدول األوروبـــيـــة، خــاصــة دول الــجــنــوب مثل 

إيطاليا والبرتغال واليونان.

وفــــي هــــذا الـــصـــدد ذكــــر مــحــامــو الــــدفــــاع أن 
السرية على جزء كبير من املعلومات، يمكن 
أن تستمر لفترة طويلة. وتتهم وزارة العدل 
األميركية هواوي ومديرتها املالية بااللتفاف 
عــلــى الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة املــفــروضــة على 
إيـــران، وهـــذا مــا نــفــاه محامو مينغ وانــجــو. 
املوجه  الرئيسي  االتــهــام  األربــعــاء  كما نفوا 
ملينغ بتقديمها بيانات كاذبة إلى املصارف 
األميركية حول العمليات التجارية لهواوي 
فــي إيــــران. وكـــان الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
أنه  الثاني،  ترامب صــرح في يناير/ كانون 
مــســتــعــد لــلــتــدخــل فـــي قــضــيــة مــيــنــغ وانــجــو 
ــك بــالــتــفــاوض بــشــأن اتــفــاق  إذا ســمــح لـــه ذلـ
ــار غــضــب  ــ تــــجــــاري جـــيـــد مــــع الــــصــــني، مــــا أثــ

كــنــدا. ووصـــف محامو مينغ األربــعــاء، هذه 
التعليقات لترامب بأنها »ترهيب وتقويض 
ــون«. وتــــخــــضــــع شــــركــــات  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــد الـ ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ لـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــيــة لـــتـــدقـــيـــق شــديــد 
ــرز الــحــلــفــاء بــشــأن  مـــن واشــنــطــن وبــعــض أبــ
صــالتــهــا مــع الــحــكــومــة الصينية، وهـــو أمــر 
قــد تستغلها  مــدفــوع بمخاوف مــن أن بكني 
للتجسس. وقد حظرت الحكومة في اليابان 
من  بالفعل  حظرها  بعد  الصينية  الــشــركــة 
العمل في السوق األميركية، وبعد أن أوقفت 
أستراليا ونيوزيلندا إقامة الشركة لشبكات 
هــواوي  وتــكــرر  للمحمول.  الــخــامــس  للجيل 

بإصرار أن بكني ال تملك نفوذا عليها.
األول  املـــزود  حاليًا  الصينية  الشركة  وتعد 
ــي الــــعــــالــــم، ويـــتـــم  ــ لــــخــــدمــــات االتــــــصــــــاالت فـ
ــن قـــبـــل الـــشـــركـــات  اســــتــــخــــدام مــنــتــجــاتــهــا مــ
املــشــغــلــة لــشــبــكــات الـــهـــواتـــف املــحــمــولــة في 
إدارة  وتـــضـــغـــط  الـــعـــالـــم.  دول  مــــن  الـــعـــديـــد 
تــرامــب على دول أوروبــيــة مــن بينها أملانيا 
الذي  الخامس  الجيل  إطــالق شبكات  لوقف 

يستخدم معدات هواوي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

كــمــا حــــذرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــن التعامل 
مــع طــهــران رغــم االســتــثــنــاءات. وتــصــدر إيــران 
نحو 14 مليون طن سنويًا من الحديد الخام 
ــواق الــســلــع الــعــاملــيــة، بــحــســب تقرير  إلـــى أســـ

»فاينانشال تايمز« أمس.  بـ
وتـــضـــاف هـــذه الــعــقــوبــات إلـــى الــحــظــر املــالــي 
الــــذي طــبــق فـــي 2018، والـــــذي يــحــرم طــهــران 
املالي عبر  التحويل  أو  الــدوالر  من استخدام 
)سويفت(.  والفارق بني هذه العقوبات وتلك 
فرضت  واشــنــطــن  أن   ،2015 قبل  الــتــي طبقت 
عقوبات قاسية هذه املرة ودعمتها بالتهديد 
الــعــســكــري، حــيــث تتجه نــحــو شــواطــئ إيـــران 
مجموعة سفن أميركية هجومية على رأسها 
وعليها  لنكولن«  »أبــراهــام  الــطــائــرات  حاملة 

قاذفات بي 52. وذلك وفقًا ملا أعلنه مستشار 
واصفًا  بولتون،  جــون  القومي،  لألمن  ترامب 
التي  »القوة  باستعراض  العسكرية،  الخطوة 
ال ترحم« أمــام طهران.  كما ضيقت واشنطن 
عــلــى الــحــكــومــة اإليــرانــيــة فـــرص املــتــاجــرة مع 

الــنــظــام.  على صعيد تطبيق الحظر  إســقــاط 
ــــران، ربـــطـــت واشـــنـــطـــن الـــعـــقـــوبـــات  ــهـ ــ عـــلـــى طـ
الثانوي ومعاقبة حلفاء  بالحظر  إيــران  على 
طهران، وهو ما يعني حرمان من يتاجر مع 
طــهــران مــن املــتــاجــرة مــع أمــيــركــا، أي حــرمــان 
الـــــدول والـــشـــركـــات الـــتـــي ال تــخــضــع لــقــوانــني 
الحظر األميركي من دخــول السوق األميركي 
واســـتـــخـــدام الـــــــدوالر فـــي الـــتـــســـويـــات املــالــيــة 
مــثــل  األمـــيـــركـــيـــة  املــــــال  ــع أدوات  ــيـ وشـــــــراء وبـ

السندات واألوراق املالية.
ــات الــــثــــانــــويــــة، تــمــكــنــت  ــوبــ ــقــ ــعــ عــــبــــر هـــــــذه الــ
واشنطن من سحب جزء كبير من االستثمار 
ــســــوق اإليـــرانـــيـــة  ــن الــ ــغـــربـــي واآلســـــيـــــوي مــ الـ
الرئيسية  للقطاعات  جــديــة  ضــربــة  وتــوجــيــه 

جــيــرانــهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن املـــخـــاوف مـــن أن 
يــتــحــول الــتــوتــر الــعــســكــري إلـــى حــــرب، إال أن 
واشــنــطــن وطـــهـــران تــنــفــيــان احــتــمــال الــدخــول 
في حرب. ولكن رغم ذلك، فحدوث أخطاء وارد 

وسط هذا الحشد العسكري من الجانبني. 
لكن، ماذا تريد اإلدارة األميركية من طهران؟

الــتــي وضعتها اإلدارة  املــطــالــب  قــائــمــة  تــبــدو 
األمــيــركــيــة الــحــالــيــة لــطــهــران طــويــلــة، وعــلــى 
ــلـــي إيــــــــــران عـــــن تــــطــــويــــر بــــرامــــج  رأســـــهـــــا تـــخـ
إذا ما  ثــالــثــة.  إلــــى دول  الـــصـــواريـــخ ونــقــلــهــا 
رفـــضـــت، فــإنــهــا تـــواجـــه عــقــوبــات جـــديـــدة »لــم 
النهائي هو  الــهــدف  قــبــل«. لكن  تواجهها مــن 
ــــة تثير  ضــــرب االقـــتـــصـــاد اإليــــرانــــي إلــــى درجـ
نتيجتها  تــكــون  عــارمــة  احــتــجــاجــات شعبية 

فــي االقــتــصــاد اإليـــرانـــي، بــمــا فــي ذلـــك الطاقة 
دفع  وما  املالي.  والقطاع  والبتروكيميائيات 
املرة،  العسكرية هذه  القوة  ترامب الستخدام 
أن العقوبات االقتصادية واملالية التي طبقت 
قبل االتفاق النووي )5 + 1(، فشلت في خنق 
تتجاوز  لــن  العسكرية  التحركات  لكن  إيـــران. 
الــتــهــديــدات، بــحــســب تــصــريــحــات الــجــانــبــني، 
املــنــطــقــة  »ألن  وارد  غـــيـــر  الـــعـــســـكـــري  فـــالـــحـــل 
بــرمــتــهــا ســتــتــضــرر بــشــدة، كــمــا أن أمــيــركــا ال 
ترغب بالتوغل أكثر في املنطقة العربية وسط 

ملفاتها املتعددة.
 لــكــن رغـــم هـــذه الــضــغــوط، يـــرى مــحــلــلــون في 
أن  تايمز«،  فاينانشال   « بصحيفة  تعليقات 
ترامب يفتقر للدعم الدولي في قرارات الحظر.

مساع لمنع تسليم مديرة هواوي لواشنطنألمانيا تواجه عجزًا بـ100 مليار يورو في الميزانية

إيران أمام خيارات صعبة

طهران تراهن 
على بكين المستوردة 

لنصف مليون برميل

أميركا تضاعف التعريفات 
الجمركية والصين تتعهد 

بالرد واتهامات متبادلة

لندن ـ العربي الجديد

قــالــت مــصــادر روســـيـــة، إن الــســعــوديــة 
ــار الـــنـــفـــط لـــزبـــائـــنـــهـــا فــي  ــعــ رفـــعـــت أســ
ــار  ــعـ ــا لــتــعــويــض انـــخـــفـــاض األسـ ــيـ آسـ
بـــســـبـــب زيــــــــادة املـــــعـــــروض لــتــعــويــض 
ــذا الـــصـــدد  ــ ــــي هــ ــفـــط اإليــــــرانــــــي. وفــ ــنـ الـ
ــرغــــي مــــانــــوكــــوف،  ــيــ قـــــــال الـــخـــبـــيـــر ســ
ــبـــرت  ــــي تـــعـــلـــيـــقـــات لــصــحــيــفــة »إكـــسـ فـ
أونــاليــن«، إن الــريــاض تــحــاول إرضــاء 
واشـــنـــطـــن، وفــــي ذات الـــوقـــت تــتــخــوف 
مــن تــداعــيــات انــخــفــاض أســعــار النفط 
الــذي يعتمد بنسبة %80  على دخلها 
على مبيعات النفط. وحسب مانكوف، 
فـــإن الــســعــوديــة لــجــأت إلـــى حــيــلــة رفــع 
العربية،  النفط  ماركات  جميع  أسعار 
وخاصة الخام العربي الخفيف، ابتداًء 
من أول يونيو/ حزيران من هذا العام 
لجميع املشترين اآلسيويني بواقع 70 
الواحد.  للبرميل  دوالر   2.1 إلــى  سنتًا 
ــاء تــــصــــاريــــح شـــــــراء الــنــفــط  ــ ــغـ ــ ومــــــع إلـ
دونــالــد  دول، حصل  لثماني  اإليــرانــي 
تــرامــب عــلــى وعـــد بــتــعــويــض الــريــاض 
ــارة الــــســــوق حـــوالـــي  وأبــــــو ظـــبـــي خــــســ
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط اإليــــرانــــي 
يــومــيــًا. لــكــن الـــزيـــادة فــي إنــتــاج النفط 
انخفاض  إلى  الحال  بطبيعة  ستؤدي 
فــي أســعــاره، والــســعــوديــني ال يــريــدون 
تكبد خسائر، فلجأوا إلى هذه الحيلة. 
وعـــــادة مـــا يــرتــفــع الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
آسيا خــالل شهري يونيو  العربي في 
ويوليو/حزيران وتموز، بسبب حاجة 
تصاريح  إلــغــاء  بعد  التكرير  مصافي 
اإليـــرانـــي. وهـــذا الصيف،  النفط  شـــراء 

ســيــرتــفــع ســعــر الــنــفــط الـــعـــربـــي كــذلــك 
ولكن  األوروبيني.  للمشترين  بالنسبة 
زيـــادة  سنتًا   80 دفـــع  عليهم  سيتعني 
مقابل »البرميل« مقارنة بشهر مايو/

املتحدة،  لــلــواليــات  بالنسبة  أمــا  أيـــار. 
الـــخـــام من  الـــريـــاض ســعــر  فستخفض 
 1 مــن  اعتبارًا  الخفيف  العربي  نوعية 

يونيو، بواقع %10.
وتراجعت أسعار النفط في التعامالت 
ــاح أمـــس  ــبــ ــنــــدن صــ ــــي لــ ــتــــي جــــــرت فـ الــ
الــخــمــيــس، بــعــدمــا رجــــح تــجــار الــنــفــط 
تـــداعـــيـــات الـــنـــزاع الـــتـــجـــاري بـــني بكني 
ــنــــطــــن الــــتــــي ســتــخــفــض الــطــلــب  وواشــ
ــفـــط، عـــلـــى ســلــبــيــات  ــنـ الـــعـــاملـــي عـــلـــى الـ
الــتــوتــر بــني طــهــران وواشــنــطــن بشأن 
الـــعـــقـــوبـــات والـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة. 
وحــتــى اآلن، ال يــوجــد قلق فــي أســواق 
ــمـــال حــــدوث  ــتـ ــة مــــن احـ ــلــ ــقـــود اآلجــ ــعـ الـ
نــقــص فـــي املـــعـــروض الــنــفــطــي بسبب 
خسارة إمدادات النفط اإليراني. وعلى 
الــرغــم مــن انــخــفــاض مــخــزونــات النفط 
بلغت  األميركية بشكل مفاجئ،  الخام 
الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام الــقــيــاس العاملي 
برنت 69.91 دوالرا للبرميل منخفضة 
مــع سعر  مــقــارنــة  أو 0.7 %  46 ســنــتــًا 
الــتــســويــة الــســابــقــة. وتـــراجـــعـــت عــقــود 
ــا يـــزيـــد عــن  ــــت ســـابـــق مــ بـــرنـــت فــــي وقـ
واحــــد بــاملــئــة. وبــلــغــت الــعــقــود اآلجــلــة 
لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 
 36 مــتــراجــعــة  لــلــبــرمــيــل  دوالرا   61.76
انــخــفــضــت  أن  بـــعـــد   %  0.6 أو  ســنــتــًا 
أيضًا ما يزيد عن واحد باملئة في وقت 
ســـابـــق. وتــضــغــط الـــتـــوتـــرات بـــني أكــبــر 

اقتصادين في العالم على النمو.

الرياض تخفض أسعار 
النفط ألميركا حصرًا

واشنطن ـ شريف عثمان

الذي  املوعد  الجمعة  اليوم  يحل 
ضربه الرئيس األميركي دونالد 
التعريفات  تطبيق  لــبــدء  تــرامــب 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اســـتـــئـــنـــاف  ــة، عــ ــفــ ــاعــ املــــضــ
املـــفـــاوضـــات بـــني الــبــلــديــن أمـــس الــخــمــيــس، 
بعد وصــول نائب رئيس الــوزراء الصيني، 
إلى واشنطن،  التفاوضي  ليو هي، وفريقه 
بينما تؤكد الصني عزمها على الرد باتخاذ 

إجراءات مماثلة. 
ــارة  ــتــــجــ الــ وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــتــــحــــدث  مــ وقـــــــــال 
فــي  تـــصـــعـــيـــد  »أي  األربــــــــعــــــــاء،  ــيـــة  ــنـ ــيـ الـــصـ
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة لـــن يــكــون فـــي صــالــح 
أميركا وال الصني وال العالم، ولذلك سيكون 
مما تــأســف لــه الــصــني«، وأضـــاف »لــكــن إذا 
على  املــضــاعــفــة  تعريفاتها  أمــيــركــا  طبقت 
املــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، فــســيــكــون عــلــى بكني 
تدابير مضادة«.   باتخاذ  الــرد  إلــى  اللجوء 
ــيــــر بــــني واشــنــطــن  ــأتــــي الــتــصــعــيــد األخــ ويــ
لسماع  يستعد  الــعــالــم  كـــان  بينما  وبــكــني 
نبأ التوصل إلى اتفاق شامل، يكلل جهود 
التجارية  الحرب  وينهي  املاضية،  الشهور 
ــدأت الــــعــــام املــــاضــــي بــــني الــبــلــديــن،  ــ ــتـــي بــ الـ
لــيــوقــعــه رئـــيـــســـا الـــبـــلـــديـــن بـــحـــلـــول نــهــايــة 
ــا فــي أمــيــركــا أو على  يــونــيــو/ حـــزيـــران، إمـ
هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا 
بــالــيــابــان.  وتــعــود الــصــني إلــى املــفــاوضــات 
هذا األسبوع وهي تدرك جيدًا أن ما سيتم 
إلــى حد  االتــفــاق عليه مــع أميركا، سيرسم 
كــبــيــر مــعــالــم اتــفــاقــاتــهــا مــع الــــدول األخـــرى 
التي تعاني مشكالت مشابهة معها، األمر 
الذي يضاعف من حجم أية تنازالت تقدمها. 
وتسببت تغريدات ترامب، التي أعلن فيها 
نيته بدء تطبيق التعريفات املضاعفة على 
الصني في تراجع أسعار أسهم 200 شركة 
املسموح  الــيــومــي  األقــصــى  بالحد  صينية 
بــه، وهــو 10%، كما تراجعت أســعــار أسهم 
مئات الشركات في أميركا وأســواق العالم، 

وإن كان بنسب أقل. 
ــتــــجــــارة  واألربـــــــــعـــــــــاء، أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الــ
لدى  الــتــجــاري  الفائض  انكماش  الصينية 
الصني مع أميركا، ليصل إلى 13.84 مليار 

 بـ 26.21 
ً
دوالر خالل إبريل / نيسان، مقارنة

مليار دوالر في إبريل 2018، وبعد أن سجل 
آذار 2019،  مــارس/  32.65 مليار دوالر في 
الــصــادرات معدل نمو مخيبا  حيث حققت 
بنسبة  قيمتها  انخفضت  أن  بعد  لــآمــال، 
كانت  بينما  السابق،  بالعام  مقارنة   %2.7
ارتفاع ال  إلى معدل  توقعات السوق تشير 
يقل عن 3%. ومــع التسليم بــأن الــركــود في 
ــفـــاع مــســتــوى الــديــون  الــطــلــب املــحــلــي، وارتـ
الرئيسيان  الــســبــبــان  هــمــا  مقلقة،  بــصــورة 
املؤكد  فمن  هــنــاك،  االقــتــصــاد  نمو  لتباطؤ 
أن التوترات التجارية تلعب دورًا كبيرًا في 

إعاقة نمو الصادرات الصينية. 
ــتــــشــــارد،  ــريــ ــانــــز-بــ ــفــ ــان إيــ ــيــ ــولــ ــوقــــع جــ ــتــ ويــ
بالشأن  املتخصصني  االقــتــصــاديــني  كبير 
ــاث »كــابــيــتــال  الــصــيــنــي لــــدى مـــركـــز األبــــحــ
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس«، انــــخــــفــــاض الـــــصـــــادرات 
حـــالـــة  فـــــي   ،%3  -%2 بـــنـــســـبـــة  الـــصـــيـــنـــيـــة 
تــنــفــيــذ تـــرامـــب تــهــديــده األخـــيـــر بمضاعفة 
ويقول  الصينية.   املنتجات  على  الــرســوم 
جــولــيــان فـــي مـــذكـــرة لــعــمــالئــه »وحـــتـــى في 
حـــالـــة الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق فـــي الــلــحــظــات 
األخــــــيــــــرة هـــــــذا األســــــبــــــوع لـــتـــجـــنـــب فــــرض 

تــعــريــفــات اضـــافـــيـــة، فــــإن الــتــوقــعــات تشير 
إلـــى مــحــدوديــة نــمــو الـــصـــادرات فــي الفترة 
املــقــبــلــة«.  وقــبــل بــيــانــات األربــــعــــاء، ظــهــرت 
مؤشرات توضح معاناة التجار الصينيني 
مـــن تــبــعــات الـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع أمــيــركــا، 
حــيــث أعــلــن منظمو مــعــرض كــانــتــون ذائــع 
الصيت، الذي ُيقام في جنوب الصني، معقل 
ماكينة التصنيع، والذي يعتبره الكثيرون 
الصني،  فــي  االقتصاد  لصحة  »باروميتر« 
وحالة التجارة الخارجية لديها، انخفاض 
 
ً
عدد طلبات االستيراد بنسبة 3.9% مقارنة

بــالــعــام املـــاضـــي، وأيــضــًا انــخــفــاض القيمة 
اإلجمالية لطلبات االستيراد خالل املعرض 
دوالر  مــلــيــار   29.7 لتصبح   ،%1.1 بنسبة 

فقط. 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــــب بـ ــرامــ ــ ــا قـــــــــرار تــ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــلــــت أمـ ــلــ وعــ
 200 قيمته  ما  على  الجمركية،  التعريفات 
الصني،  بــالده من  مليار دوالر من واردات 
الـــصـــني عن  بـــتـــراجـــع   ،%25 إلــــى   %10 مـــن 
ــزامــــات املـــتـــفـــق عــلــيــهــا فــي  ــتــ ــااللــ ــاء بــ ــ ــوفـ ــ الـ
جوالت سابقة. واألربعاء، غرد ترامب على 
حسابه على تويتر »أخبرتنا الصني أنهم 
االتفاق. سوف  إلتمام  أميركا  إلى  قادمون 
نـــرى، لــكــن أنـــا ســعــيــٌد جـــدًا بــأكــثــر مــن 100 
خزانة  تــدخــل  التعريفات  مــن  دوالر  مليار 

أميركا سنويًا«.  
التعريفات  تطبيق  مــوعــد  عــن  اإلعـــالن  ومــع 
املــضــاعــفــة، تــالشــت عــالمــات الــتــفــاؤل بــقــرب 
 مع تسريب 

ً
الوصول إلى اتفاق قريب، خاصة

من  العديد  في  حــادة  بوجود خالفات  أنباء 
النقاط محل التفاوض حتى اآلن. 

تصاعد الحرب التجارية

من غير المعروف حتى اآلن كيف ستنتهي 
التي  الصينية  األميركية  التجارة  محادثات 
األخير  التصعيد  بعد  واشنطن،  في  بدأت 

للرئيس ترامب برفع الرسوم الجمركية على 
من  دوالر  مليار   200 بقيمة  صينية  بضائع 
سترد  أنها  الصين  وإعالن   ،%25 إلى   %10

األسواق  على  التصعيد  وانعكس  بالمثل، 
انخفاض  رغم  النفط  أسعار  هبطت  حيث 

مخزونات الخام األميركية بشكل مفاجئ

القضية قد تستمر 
لسنوات في المرافعات 
بسبب سرية المعلومات

مؤشرات
األسواق

تراجع الليرة التركية 
تراجعت الليرة التركية 
مـــــتـــــجـــــاوزة مـــســـتـــوى 
مــقــابــل  ــــرات  ــيـ ــ لـ  6.24
الدوالر، أمس، لتسجل أضعف 
ــهــا فـــي ثــمــانــيــة أشــهــر  ســعــر ل
ــأن  ــق بـــشـ ــلــ ــث قــ ــ ــواعــ ــ ــ وســـــــط ب
بلدية  رئــيــس  انتخابات  ــادة  إعـ
قبيل  ــوتــــرات  ــتــ ــ وال إســطــنــبــول 
ــارة أمــيــركــيــة ــ  ــجـ مـــحـــادثـــات تـ
ــوت الـــلـــيـــرة إلـــى  ــ ــ صـــيـــنـــيـــة. وهـ
فــي  الـــــــــــدوالر  أمــــــــام   6.2410
ــامـــالت الـــصـــبـــاحـــيـــة، فــي  ــعـ ــتـ الـ
 24 منذ  لها  مستوى  أضــعــف 
وانخفضت  أيـــلـــول،  سبتمبر/ 
نحو واحــد باملئة عن مستوى 
إغالقها قبل ثمانية أشهر عند 

6.7190 مقابل الدوالر.

انخفاض طلبات إعانة 
البطالة األميركية 

أظــهــرت بــيــانــات وزارة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــعـــــمـــــل األمـ
انخفاض طلبات إعانة 
الــبــطــالــة األســبــوعــيــة بــأقــل من 
املتوقع. وتراجعت طلبات إعانة 
البطالة ألفي طلب إلى 228 آلفًا 
ــار الــحــالــي، في  فــي 4 مــايــو/ أيـ
بتسجيلها  تـــوقـــعـــات  مــقــابــل 
نحو 215 ألفًا. وارتفع متوسط 
الــطــلــبــات فـــي أربـــعـــة أســابــيــع، 
ــيـــاس األقــــــل تــذبــذبــًا  ــقـ ــو املـ ــ وهـ
ــراءة األســـبـــوعـــيـــة، إلــى  ــقــ ــ عـــن ال
220.250 آلف طلب. وزاد عدد 
املستفيدين من إعانات البطالة 
املتحدة  الواليات  في  املستمرة 
ــــى 1.684  إل ــــف شــخــص  أل  13
إبــريــل/ نيسان  مليون فــي 27 

املاضي.

الفاو: ارتفاع أسعار 
الغذاء العالمية 

قــالــت مــنــظــمــة األغــذيــة 
ــة  ــعــ ــابــ ــتــ ــ والــــــــــزراعــــــــــة ال
لــأمــم املــتــحــدة )فـــاو(، 
العاملية  الغذاء  أمس، إن أسعار 
ارتفعت نحو 1.5% في إبريل/ 
نيسان بفعل قفزة في أسعار 
مما  األلبان،  ومنتجات  اللحوم 
طـــغـــى عـــلـــى تـــأثـــيـــر انــخــفــاض 
ــبــــوب. وأصــــــدرت  ــــحــ ــار ال ــعــ أســ
إلنــتــاج  توقعاتها  أول  املنظمة 
الحالي  للعام  الــعــاملــي  الــحــبــوب 
ــه بـــإنـــتـــاج  ــيـ والــــــــذي تــكــهــنــت فـ
تراجع  بعد  قياسي في 2019 

في 2018.
وســجــل مــؤشــر الــفــاو ألسعار 
التغيرات  يقيس  الـــذي  الـــغـــذاء، 
الــشــهــريــة لــســلــة مـــن الــحــبــوب 
ــــزيــــوت الــنــبــاتــيــة ومــنــتــجــات  وال
األلـــــبـــــان والــــلــــحــــوم والـــســـكـــر، 
الـــشـــهـــر  فــــــي  نــــقــــطــــة   170.1
املـــاضـــي مــقــارنــة مـــع مستوى 
بـــالـــزيـــادة عــنــد 167.5  مـــعـــدل 

نقطة في مارس/ آذار.

تحول جذري في 
أعمال »علي بابا«

أحــــــــدثــــــــت مــــجــــمــــوعــــة 
الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
 
ً
ــا« تـــحـــوال ــ ــابـ ــ »عــــلــــي بـ
ــمــــوذج أعــمــالــهــا  ــًا فــــي نــ جــــذريــ
وإيطاليا  وتــركــيــا  فــي روســيــا 
وإسبانيا، إذ سمحت للبائعني 
ــدول بــبــيــع سلعهم  ــ مـــن هـــذه الـ
عبر موقعها »علي إكسبرس«. 
الروسية  »إنترفاكس«  وذكرت 
أن الـــخـــطـــوة ســتــفــســح املــجــال 
»عـــلـــي بـــابـــا« ملــنــافــســة أكــبــر  لــــ
شــركــة تـــجـــارة عــبــر اإلنــتــرنــت 

في العالم، »أمازون«.

انخفاض أسهم
أوروبا بسبب 
نزاع التجارة 

تــــــراجــــــعــــــت األســـــهـــــم 
األوروبـــيـــة عــلــى نطاق 
واســــــع، أمـــــس، فــعــزف 
ــــــول  ــثــــمــــرون عـــــن األصـ ــتــ املــــســ
عالية املخاطر، بينما يترقبون 
ملــعــرفــة مــا إذا كــانــت الــواليــات 
ستنجحان  والـــصـــني  املــتــحــدة 
في الحيلولة دون حرب تجارية 

ستضر باالقتصاد العاملي.

وضع ترامب إيران 
أمام خيارات اقتصادية 
وتجارية صعبة، فيما 
ال تملك األخيرة أوراق 

ضغط أو أصدقاء

اعترض محامو 
المديرة المالية لشركة 

هواوي، مينغ وانجو، 
على تسليمها للحكومة 

األميركية

متفرقات اقتصادية

)Getty( ميركل تزور ميناء هامبورغ

)Getty( ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي

)Getty( منشأة نفط إيرانية

أسواق

الجديدة  الجولة  انطالق  قبل  األميركي  التفاوض  لفريق  مذكرة  أظهرت 
من المفاوضات، عدم اكتفاء أميركا بخفض عجزها التجاري مع الصين، 
وزيادة واردات الصين منها، حيث تؤكد واشنطن »ضرورة اشتمال أي اتفاق 
بكين  وافقت  التي  والتشريعات  القوانين  على  الطرفان  إليه  يتوصل  تجاري 
وتضمن  الصينية،  للشركات  الحكومي  الدعم  من  لتحد  تعديلها«،  على 
توفير الحماية الفكرية للشركات األميركية. وتصر أميركا على إسقاط الصين 
كل شكاواها لمنظمة التجارة الدولية، سواء ما يخص مضاعفة التعريفات 
على منتجاتها بقيمة 250 مليار دوالر، أو ما تم فرضه من تعريفات جديدة 

على واردات الصلب واأللومنيوم واأللواح الشمسية الصينية.

شروط واشنطن

ترامب 
يراهن 

على 
خنق 

االقتصاد 
وإجبار 

طهران 
على 

قبول 
شروطه 

)Getty(
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سامية عيسى

االنتخابات  في  املتطرف  اليمني  انتصار 
نتنياهو،  بــزعــامــة  أخـــيـــرا،  اإلســرائــيــلــيــة 
داللــــة جـــديـــدة عــلــى صــعــود الــفــاشــيــة ما 
فوق العنصرية، الجديدة املتجددة. ليس 
في إسرائيل وحدها ربما، مع أنها األكثر 
فجاجة، فالعالم دخل في زمن الشعبوية 
الـــذي هــو مــــؤاٍت لــكــل الــتــيــارات املــتــشــّددة 
الفقراء  اليمني والتطرف وسحق  باتجاه 
واملهمشني ملصلحة قلة قليلة لرأسمالية 
ــا نهمها  مــتــوحــشــة ال تــعــرف الــشــبــع، ومـ
لــلــســلــطــة إال وســيــلــة لــهــذا الــجــشــع الـــذي 
يحول و/أو سيحول شعوب العالم بأسره 
إلى مجرد عبيٍد يسخرون لخدمة أسياد 
قـــائـــل، يــحــكــمــون الــعــالــم عــبــر صــنــاديــق 
اقتراع عمياء، تتغذى على الخوف وجهل 
الهاوية  مــن رؤيـــة  أو عجزهم  الــنــاخــبــني، 
الـــتـــي تـــجـــّرنـــا إلـــيـــهـــا هـــــذه الـــقـــلـــة. وهــــذا 
غيض من فيض مؤشرات تمهد لصعود 
العالم، سيما في إسرائيل.  الفاشية عبر 
التي  التحالفات  نــرى ذلــك بــوضــوح عبر 
بقيادة  املتطّرف  واليمني  اليمني  أنشأها 
نــتــنــيــاهــو ونــيــفــتــالــي بــيــنــيــت ولــيــبــرمــان 
ــــت شــــكــــد وغـــــيـــــرهـــــم، فــــضــــا عــن  ــيـ ــ ــلـ ــ وإيـ
الجنرالني املرشحني املنافسني لنتنياهو، 
اللذين ال يقا تطّرفا  غانتس ومــردخــاي 
الشديد  نتنياهو  تقارب  لم يقتصر  عنه. 
مــع تــرامــب، بــل اخــتــار أصــدقــاءه املقربني 
من بني أســوأ الشعبويني األوروبــيــني. لم 
 جفنه، وهو يصافح رئيس الــوزراء 

ّ
يــرف

املــجــري، فيكتور أوربــــان، على الــرغــم من 
عــلــمــه، قــبــل زيـــارتـــه املـــجـــر بــبــضــعــة أيـــام 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2017، بــدفــاع أوربـــان 
ــــح عـــــن وصـــــــي عــــرش  ــريـ ــ ــــصـ ــنـــي والـ ــلـ ــعـ الـ
ميكلوش   ،)1940 )1920ـ  املجرية  اململكة 

منصور المعال

ــام لحظة دقــيــقــة، مع  يــقــف األردن الــيــوم أمـ
تــحــول الــتــحــالــف الــتــاريــخــي مـــع الـــواليـــات 
املتحدة، بوصفها الضامن الستقرار الباد، 
إلى تهديٍد يطاول الدولة، في ظل تحوالٍت 
عميقة في الخريطة الجيوسياسية للشرق 
ــي األمــيــركــي  ــط. بـــدأ الــتــحــالــف األردنــ األوســ
الثانية،  العاملية  الحرب  نهاية  منذ  مبكرا 
ومع تراجع دور اإلمبراطورية البريطانية 
الــتــي كــانــت تـــمـــارس انــتــدابــا عــلــى الــبــاد، 
قــبــل االســتــقــال فــي 25 مــايــو/ أيـــار 1946، 
ليأتي قرار تعريب الجيش، وإنهاء خدمات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــني، فــــي عـــــام 1956،  ــبـــاط  الـــضـ
البريطانية،  الحقبة  نهاية  مــســار  ليدشن 
الغربي،  املعسكر  إطــار  فــي  األردن  ودخـــول 
األمــيــركــي تــحــديــدا.  وبــقــي األردن حريصا 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــعــاقــة مـــع الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة، إال أن غــــزو الـــعـــراق الــكــويــت في 
االنــضــمــام  األردن  ورفـــــض   ،1990 صــيــف 
ــراجـــع تلك  ــدولــــي، أدى إلــــى تـ الــ لــلــتــحــالــف 
الـــعـــاقـــة، لــتــتــعــافــى ســـريـــعـــا بـــعـــد مــؤتــمــر 
ــي ــ  ــ مــدريــد لــلــســام مــن خـــال الــوفــد األردنـ
أوســلــو  اتــفــاقــيــة  ثــم  املــشــتــرك،  الفلسطيني 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، واتفاقية 
وادي عــربــة بــني األردن وإســرائــيــل. وشكل 
»حل الدولتني« الضمانة األردنية للحفاظ 
على مصالح األردن في أي تسوية نهائية 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وخـــصـــوصـــا فــي 
ملفات الحل النهائي التي تتعلق بالاجئني 
والحدود واألمن واملياه واملقدسات. وبقي 
منخرطا  املاضيني،  العقدين  طــوال  األردن، 
فــي الــجــهــود الــدولــيــة الــســاعــيــة إلـــى إنــجــاز 
ــيــــة، منها  هــــذا الـــحـــل، عــبــر مـــؤتـــمـــرات دولــ
أنابولس 1 وواي ريفر، إال أن تلك املؤتمرات 
انتهت دوما من دون تحقيق اتفاق نهائي 

راتب شعبو

ما  اليوم  الــســودان  في  اإلساميون  يعاني 
عاناه غير اإلساميني في الثورة السورية. 
فـــي الــــســــودان، كــمــا فـــي ســــوريــــة، تـــواطـــأت 
الحكم سنوات  نــظــام  مــع  أحــــزاٌب سياسية 
قليلة   وراء مكاسب حزبية 

ً
طويلة، ساعية

نفسها،  استهلكت  بــأن  وانتهت  كثيرة،  أو 
وحـــرقـــت لــونــهــا الــســيــاســي بــالــكــامــل. كــان 
ــع طــغــمــة الـــحـــكـــم فــــي ســـوريـــة  الــــتــــواطــــؤ مــ
بالعلمانية،  تــقــول  يسارية  أحـــزاب  صنعة 
فجاءت الثورة السورية بلون إسامي. أما 
في السودان، فقد احترف اإلسام السياسي 
صنعة التواطؤ مع طغمة الحكم، ما جعل 
الــثــورة هــنــاك تتخذ لــونــا يــســاريــا، وتلفظ 
اإلســامــيــني الــذيــن ســبــق لــهــم أن اشتغلوا 
 على ما سموها سياسة »التمكني« 

ً
طويا

الــتــي عــنــت، فــي مــا عــنــتــه، »احــتــال الــدولــة 
أو اســتــعــمــارهــا« عــبــر أســلــمــة قــــوى األمـــن 
والــجــيــش، لــكــي يــبــنــوا ســـدًا مــانــعــا عميقا 
ضد التحول إلى نظام حكم ديمقراطي. في 
هذا املستوى من املقارنة، يتفوق إساميو 
السودان على علمانيي سورية، من حيث إن 
األخيرين لم يكن لهم أي حضور »يساري« 
ــة، طــــوال فــتــرة مساندتهم  فــاعــل فــي الـــدولـ
الحضور  على  قياسا  فيها،  الحكم  طغمة 

الفاعل لإلساميني في الدولة السودانية.
أمــرًا آخــر أكثر عمقا  وتكشف هــذه املقارنة 
ــتــــواطــــؤ مــــع االســــتــــبــــداد أو الـــثـــورة  مــــن الــ
عــلــيــه، يــمــكــن صــيــاغــتــه عــلــى شــكــل ســــؤال: 
لقوى سياسية، متعارضة في  كيف يمكن 
تتصّدر  أن  وبرامجها،  وتطلعاتها  فهمها 
ثـــــــورات مــــن طــبــيــعــة واحــــــــدة، ثـــــــورات ضــد 
األشكال؟  متعّدد  وفــســاده  الحكم  استبداد 
ــيـــســـاريـــون فــي  كـــيـــف يــمــكــن أن يـــتـــصـــدر الـ
الـــســـودان واإلســامــيــون فــي ســوريــة ثــورة 
ــن إجـــابـــٍة  مــــن طــبــيــعــة واحــــــــدة؟ الـــبـــحـــث عــ
إلــى تلمس مــا يمكن تسميته  ســوف يقود 
»الفراغ الديمقراطي« على صعيد التكوين 
فـــي مجتمعاتنا  تـــوجـــد  فـــا  االجـــتـــمـــاعـــي، 
طبقة اجتماعية فاعلة، تشكل الديمقراطية 
كما  االقــتــصــادي،  لنشاطها  شــرطــا حيويا 
على صعيد الوعي االجتماعي العام، األمر 
الذي يختزل فكرة الثورة إلى فكرة العداء، 
فيصبح ثوريا كل من يعادي نظام الحكم، 
بــصــرف النظر عــن منشأ عــدائــه أو مـــؤّداه. 
هذا الفراغ هو ما يسمح لجهات سياسية 
متباينة ومتعارضة أن تحتل املوقع نفسه 

من الثورات نفسها.
في العودة إلى املوجة الثانية من الثورات 
في  الــثــورة  تجربة  علينا  تعرض  العربية، 
السودان، كما في الجزائر، مشهدًا يقول إنه 
كلما كانت الثورة أبعد عن عنصر اإلسام 
السياسي، تكون أقرب إلى النجاح، وكانت 
أكثر أمانا من االنــزالق إلى صراع هوياتي 
يقتل الثورة قبل أن يقتل النظام السياسي 
ــلــــيــــه. فـــــي لــــوحــــة الــــصــــراع  الــــــــذي تــــثــــور عــ
الــســودانــي الــيــوم، نــقــرأ أيــضــا أن املتدينني 
الــذيــن يــلــتــزمــون ديــنــهــم، ويــمــارســونــه في 
كـــل مـــكـــان فـــي ســـيـــاق ثــورتــهــم ونــضــالــهــم، 
يــــرفــــضــــون، فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، اإلســــــام 
الــســيــاســي، ويـــمـــيـــزون أنــفــســهــم عــنــه. هــذا 
يعني أن السودانيني يحرمون أهل اإلسام 
السياسي من خط إمداد أساسي لهم، وهو 
احــتــكــار الــديــن »غــيــر الــســيــاســي«، وجعله 

علي الذهب

اإلماراتي على  السعودي  السباق  أن  يبدو 
تقاسم مكاسب الحرب في اليمن، لن يدوم 
طــويــا، فــي ظــل انــكــشــاف األمـــر لليمنيني، 
خصوصا املؤيدين للسلطة الشرعية التي 
يــتــزعــمــهــا الــرئــيــس عــبــد ربــــه هـــــادي، ومــع 
محافظات  في  لهم 

ّ
توغ الحوثيني  مــعــاودة 

املجلس  مليشيات  فيها  تنتشر  جنوبية 
املدعوم  )االنفصالي(  الجنوبي  االنتقالي 
مـــن اإلمـــــــارات، ومــــا يــثــار بــشــأن تــفــاهــمــات 
ســريــة أبــرمــتــهــا الــســعــوديــة مــع الحوثيني، 
فيما يتعلق بإعادة تشغيل مطارات نجران، 
لـــهـــجـــمـــات صــــواريــــخ  تـــعـــّرضـــهـــا  مــــن دون 
الـــقـــويـــة  ــودة  ــ ــعــ ــ ــ ال ــيــــني، إذ رافـــــقـــــت  ــوثــ الــــحــ
ــراف بــعــض مــحــافــظــات  ــ لــلــحــوثــيــني إلـــى أطـ
الـــجـــنـــوب تـــفـــســـيـــراٌت مــخــتــلــفــة، مـــنـــهـــا مــا 
الشرعية وراء ذلــك؛  السلطة  يــرّجــح وقــوف 
املجلس  في  اإلمـــارات وحلفائها  في  نكاية 
االنــتــقــالــي، ومــنــهــا مـــا يــشــيــر إلـــى تنسيق 
الحوثيني، ومــن ورائهم  املجلس نفسه مع 
اإلمــــــــارات؛ بــقــصــد إعـــــادة تــرســيــم الــحــدود 
الشطرية التي كانت قبل 1990، ليضمن كل 
منهما ما تحت سيطرته من األرض؛ وذلك 
ناعمة  إلطاحة  استكمااًل  عمليا،  يمثل،  ما 
ــادي وحــلــفــائــه، هــدفــا  ــ بــســلــطــة الـــرئـــيـــس هـ

مشتركا بني الطرفني.
ــــك، يــلــحــظ تــصــاعــد نـــبـــرة الــخــطــاب  إزاء ذلـ
املناوئ لإلمارات، من مسؤولني وإعاميني 
ــي الـــســـعـــوديـــة. فــمــنــذ  يــمــنــيــني يـــقـــيـــمـــون فــ
شهرين، طلب أحد محافظي املحافظات، من 
الرئيس هادي، فض التحالف مع اإلمارات؛ 
نــتــيــجــة مــواقــفــهــا الــســلــبــيــة تــجــاه سلطته. 
وفــــي اتـــجـــاه آخــــر، انــتــقــد وزيــــر الــداخــلــيــة، 
مطلع شهر مــايــو/أيــار الــحــالــي، ومــن مقر 
عمله فــي عـــدن، ســيــاســة الــتــحــالــف، مشيرًا 
إلى انحرافها في األهداف والوجهة، مذكرًا 
بأن الحوثيني يتقّدمون في مناطق الضالع 
ولحج، جنوب الباد ووسطها، وليس في 
املحافظات الشرقية، في إشارة إلى التنافس 
الـــســـعـــودي اإلمـــــاراتـــــي فــــي الــهــيــمــنــة عــلــى 
املــهــرة وحــضــرمــوت. ومثل هذا  محافظتي 
املوقف يبديه، من وقت إلى آخر، وزير النقل 
انتظام  التحالف  أعلن، أخيرا، عرقلة  الــذي 
رحات الخطوط الجوية اليمنية، وإصراره 
على تعطيل هذا املرفق، أسوة بمؤسسات 
من  حــربــا  تــواجــه  الــتــي  الشرعية  الحكومة 

هــــورتــــي الـــــــذي ســــاعــــد حــلــيــفــه الــــنــــازي، 
أدولـــــــــف إيــــخــــمــــان، عـــلـــى تـــرحـــيـــل وقـــتـــل 
430 ألــف يــهــودي مــجــري. لــم تــطــرف عني 
زعــيــم »لـــيـــكـــود«، نــتــنــيــاهــو، وهـــو يــتــودد 
ــــاف كــاتــشــيــنــســكــي  ــاروســ ــ ــى يــ ــ ــا إلــ أيــــضــ
الــرئــيــس الــبــولــنــدي األســبــق، يــاروســاف 
ز 
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ــر املـــتـــواطـــئـــني مــع  ــ ســــن قــــانــــون يــمــنــع ذكـ
إبادة  على  تواطأوا  الذين  النازي  املحتل 
مائتي ألف يهودي بولوني خال الحرب 
زايمون  املـــؤرخ  بحسب  الثانية،  العاملية 
ــام 1970. كما  ــراه عــ ــ ــنـــر فـــي بــحــث أجــ داتـ
مــن زعماء  ليبرمان، وغــيــره  أفــيــغــدور  أن 
الــيــمــني املـــتـــطـــّرف، ُيــســتــقــبــلــون بــحــفــاوة 
مــنــذ الــعــام 2010. وقـــد أقـــام نــحــو ثاثني 
ــّرف األوروبــــــــي  ــطــ ــتــ ــمـــني املــ ــيـ مــــن قـــــــادة الـ
فـــي إســـرائـــيـــل، مــنــهــم الــنــمــســاوي هــايــنــز 
كــريــســتــيــان ســـتـــراتـــش، وعــضــو الــبــرملــان 
الهولندي غيرت فيلدرز الذي يحلم بمنع 
القرآن في هولندا، وتربطه عاقة حميمة 
مــع ليبرمان، وقــد تــرافــع علنا فــي إحــدى 
الغربية،  الــضــفــة  فــي  ملستوطنة  زيـــاراتـــه 
وفــق وكــالــة األنــبــاء الفرنسية، ضــد مبدأ 
الفلسطينيني،  مــع  الــســام  مقابل  األرض 
بإرادتهم  الفلسطينيني  إســكــان  مقترحا 

في األردن. 
ــورة هـــــــذه الـــــعـــــاقـــــات عــلــى  ــ ــطــ ــ لـــيـــســـت خــ
الــفــلــســطــيــنــيــني وحـــدهـــم، بـــل عــلــى البنية 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــحــكــم إســــرائــــيــــل مــنــذ 
مــزاوجــة مشوهة بني  وتـــزاوج  تأسيسها، 
الـــديـــن والــديــمــقــراطــيــة، وتـــتـــذرع بــســرديــة 
مــريــضــة، تقتلع شعبا أصــيــا من  ديــنــيــة 
ــيــــه، وهــي  أرضـــــه، وتــحــتــلــه وتـــســـرق أراضــ
اليمني،  أشــد نحو  فــي مرحلة تطرف  اآلن 
لــم يسبق لــه مــثــيــل، مــنــذ انــهــيــار الفاشية 
والـــنـــازيـــة فـــي أواســـــط الـــقـــرن املـــاضـــي، قد 

يــلــجــأ زعـــمـــاء الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، منذ 
والخوف  تــارة  الدين  باستخدام  نشأتها، 
مـــــن اإلبــــــــــــادة تــــــــارة أخــــــــــرى، إلـــــــى تـــذكـــيـــر 
ــــن الــــهــــولــــوكــــوســــت،  ــــزمـ ــيــــني بـ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
ــن »الــنــكــبــة« الــتــي  لــيــســهــلــوا عـــبـــورهـــم زمــ
تــحــولــوا معها مــن ضــحــايــا إلـــى مجرمني 
وجــاديــن ولــصــوص، ومــن ثــم إلــى أهــداٍف 
»يسعى الفلسطينيون إلى قتلهم« بشتى 
الـــــطـــــرق، أو طــــردهــــم مــــن املـــســـتـــوطـــنـــات، 
النازية  بتمرير  فبطريقة مشابهة، قامت 
ــه عــبــر  ــوكـــوســـت » والـــتـــحـــضـــيـــر لــ ــولـ ــهـ »الـ
الجشعني  البدناء  »اليهود  ترويج صــورة 
الكريهة  والــرائــحــة  املعقوفة  األنـــوف  ذوي 
الــــــذيــــــن يــــســــعــــون إلــــــــى الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
االقـــتـــصـــاد وتـــخـــريـــب طــمــأنــيــنــة الــشــعــب 
األملاني«، إلى ما هنالك من وسائل رفعت 
منسوب الكراهية في أوروبا، ودفع ثمنها 
مــايــني الــيــهــود األبــــريــــاء، بــحــســب الــعــالــم 
دايــفــيــد هـــوتـــون. وإال فــكــيــف نــفــهــم نـــزوع 

املــجــتــمــع اإلســرائــيــلــي إلـــى انــتــخــاب أكــثــر 
لهم  ممثلني  تطرفا  اليمينيني  املرشحني 
يــتــوّرع بعضهم  الكنيست، والــذيــن ال  فــي 

عن خيانة ضحايا الهولوكوست؟
مـــا يــقــلــق اآلن أن ثـــّمـــة »حـــربـــا وجـــوديـــة« 
تـــلـــوح فـــي األفـــــق الــســيــاســي يــحــضــر لها 
تحت عناوين عدة أبرزها »صفقة القرن«، 
ــا تــحــمــلــه  ــي يــمــكــن أن تــحــمــل فــــي مــ ــتــ والــ
ال  قــد  للفلسطينيني  تــرانــســفــيــر«  »عملية 
اإلسرائيلي  املجتمع  حرائقها  مــن  ينجو 
نــفــســه ملــصــلــحــة تـــلـــك الـــقـــلـــة الــرأســمــالــيــة 
الــجــشــعــة الــتــي تــحــكــم إســـرائـــيـــل، متمثلة 
ــر عـــنـــصـــريـــة فــي  ــ ــثـ ــ بـــزعـــيـــم شـــعـــبـــوي األكـ
تـــاريـــخ الــكــيــان الــصــهــيــونــي. وهــــو أمــــر ال 
الــعــالــم  بــل  وحـــدهـــم،  الفلسطينيني  يــهــدد 
العربي واملجتمع الدولي بأسره. وهذا ما 
يــســوغ الــتــســاؤل عــن جـــدوى الــحــديــث عن 
الفلسطينيني  بتعايش  عــادل، يسمح  حل 
واإلســرائــيــلــيــني فـــي املــــدى املـــنـــظـــور، مثل 
القومية«؟  ثنائية  الـــواحـــدة:  الــدولــة  »حــل 
من  يمكننا  الذين  اإلسرائيليون  هم  فأين 
التحّدث معهم بهذا الشأن؟ اإلسرائيليون 
الذين سوف يعانون هم أيضا من انجراف 

املجتمع اإلسرائيلي نحو الفاشية؟
الــخــطــوة األولــــى الــتــي يــجــب أن يــبــدأ بها 
الــوضــع،  هـــذا  كــل  ملــواجــهــة  الفلسطينيون 
ــة واملـــوضـــوعـــيـــة، هــي  ــيـ ــذاتـ بــتــعــقــيــداتــه الـ
البحث عن مكامن »القوة« التي يملكونها، 
مــع أن  خــطــواٍت أخـــرى يجب أن تسبقها، 
مثل العمل على رص الصفوف، والتخلص 
مـــن حـــالـــة االنـــقـــســـام الـــتـــي بـــاتـــت تــتــحــول 
الفلسطيني  للشعب  خــيــانــي  ســلــوك  إلـــى 
ــن ظـــاهـــرة  ــة، فـــضـــا عــ ــادلــ ــعــ ولــقــضــيــتــه الــ
الفساد املالي واإلداري والتنسيق األمني، 
من  الفلسطينيني  الاجئني  مايني  وتــرك 
دون حــمــايــة، أو قـــيـــادة تــرعــى شــؤونــهــم، 

ســــــواء فــــي داخــــــل فــلــســطــني الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
وخارجها في دول اللجوء والشتات.

اإلجـــابـــة عـــن هــــذه األســئــلــة وغــيــرهــا هي 
الشبابية واملثقفة والنساء  النخب  برسم 
أينما وجدوا، وليس برسم من يتسلطون 
ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــوصــفــهــم  ــلـــى الـــشـ عـ
قــادة وزعــمــاء لــه، فمحو الــوجــود ال يترك 
للفلسطينيني أي خياٍر غير خيار الكفاح 
من أجل الوجود. وعليه، وبينما أنت في 
بــاملــوت ال محالة، يظل هناك  غــابــٍة مهدد 
أمل في أن تنجو. أن تبحث في نفسك عما 
يمكن عمله؟ أن تبحث حولك عن الوسائل، 
وعن اآلخر الذي يتهدده املصير ذاته، أيا 
كــان هــذا اآلخــر، كي تتمكنا معا من بناء 
ــدرء هـــذا املــصــيــر املــظــلــم.  الـــقـــوة الـــازمـــة لــ
يــبــقــى أن تــعــلــم أن الـــرؤيـــة وســــط الــظــام 
العتمة، وحني  أمــر ممكن فقط حني نقبل 
ــنـــور فــيــهــا،  نـــبـــدأ الــبــحــث عـــن بــصــيــص الـ
فــكــمــا يــمــكــن، بــحــســب قـــوانـــني الــفــيــزيــاء، 
فإنه  الــظــام،  فــي  املـــرء طريقه  يتلمس  أن 
ــذا ال  يــمــكــن لــشــعــٍب بــأكــمــلــه أن يــفــعــل. وهــ
يحتاج أي تحليل سياسي ملوازين القوى، 
التي تحاك هنا  املــؤامــرات  التيقظ مــن  أو 
ــع  خــطــط فــذة  وهــنــاك، أو  حــتــى إلـــى وضـ
للنجاة، فــالــظــام حــالــك، ولــيــس هــنــاك ما 
مرعب،  مصير  مــواجــهــة  غير  فعله  يمكن 
بأنفسهم  أنفسهم  الفلسطينيون  أوصــل 
ــه، ولـــيـــس األعــــــــداء فـــقـــط وظـــلـــم ذوي  ــيــ إلــ
ــتـــهـــدد وجــــــــودك وحـــش  الــــقــــربــــى.. حــــني يـ
يكشر عن أنيابه مبتهجا، فكل ما يحتاج 
لــه املــــرء هــنــا قــلــب شــجــاع، ولــكــن فــقــط أن 
يــريــد. فــقــط أن يــبــدأ اآلن. أن يــبــدأ بنفسه 
قبل أن يفوت األوان، وكي ال يلقي خطبته 
األخــيــرة، كهندي أحــمــر يــرثــي نفسه عند 

خط النهاية.
)كاتبة وإعالمية فلسطينية(

ينهي االحتال اإلسرائيلي ويعيد للشعب 
الفلسطيني حقوقه.

الــيــوم، ومـــع عـــزم اإلدارة األمــيــركــيــة إعــان 
تداعياتها،  األردن  يترقب  الــقــرن«،  »صفقة 
واملصالح  الوطني  األمــن  على  وخصوصا 
الحيوية للباد، وهو ما دفع امللك عبد الله 
الثاني إلى التصعيد على أكثر من جبهة، 
أوال بــاإلشــارة إلــى وجــود ضغوط تمارس 
ــة األردنـــــيـــــة، لــتــقــديــم تـــنـــازالٍت  ــدولــ عــلــى الــ
امللك  دفــع  مــا  بالصفقة، وهــو  يتعلق  فيما 
إلــــى الــتــأكــيــد عــلــى رفــــض تــلــك الــضــغــوط، 
والتأكيد على رفضه توطني الفلسطينيني 
الصفقة،  عليه  تــنــص  مــا  وهـــو  األردن،  فــي 
ــــال شـــطـــب حــــق الـــــعـــــودة لــاجــئــني  مــــن خــ
األردن  حــســاب  عــلــى  وذلــــك  الفلسطينيني، 
ــــذي يـــرفـــض الـــتـــنـــازل عـــن حـــق الــوصــايــة  الـ
على املقدسات، عبر إعان القدس عاصمة 
أبدية إلسرائيل. في موازاة املواقف املعلنة، 
فــــي ســيــاق  أخــــــرى  خـــطـــا األردن خــــطــــواٍت 
ترميم  إعــادة  أهمها  للمواجهة،  استعداده 
العاقة مع جماعة اإلخوان املسلمني. يأتي 
ــي فــي إعــــادة ترميم  ــ هـــذا الــتــمــوضــع األردنـ
العاقة مع اإلخــوان في إطــار إدراك األردن 
العنوان األبرز  أن غزة وحركة حماس هي 
الصفقة  االتــكــاء عليه إلفــشــال  الـــذي يمكن 
ومنع تمريرها، بوصف غزة هي ما سميت 
إلعــادة  سيكون  والتي  البديلة«،  »فلسطني 
إعمارها وتطوير بنيتها التحتية، وربطها 
بـــالـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، بــــعــــد ســــحــــب ســــاح 

»حماس«، أهم محطات الصفقة الكبرى.
األردن بقوة على رفــض فلسطيني  يــراهــن 
للصفقة، ويعتبر أن رفض »حماس« وغزة 
لــهــا هـــو الــضــامــن الــوحــيــد ملــنــع تــنــفــيــذهــا. 
ــتــــاح عـــلـــى »حــــمــــاس«  ــفــ وعـــلـــيـــه يــــكــــون االنــ
ــادة »الــتــحــالــف  ــ و»اإلخـــــــوان« فـــي ســيــاق إعـ
حسب  والــقــصــر«،  الجماعة  بــني  التاريخي 

خزان وقود مجانيا آللتهم السياسية: »ما 
جئنا إال لنصرة هذا الدين«!

ــام هــــذا الــجــمــهــور  ــ ــة الـــديـــن أمـ ــ خـــســـارة ورقـ
يزعمون  بمن  املؤمن  بالدين، وغير  املؤمن 
تمثيله ســيــاســيــا، ســـوف تــدفــع إســامــيــي 
الـــســـودان، مــن أجـــل اســتــعــادة هـــذه الــورقــة، 
ــزايــــدة بـــالـــديـــن، فـــيـــصـــّدرون نسخة  إلــــى املــ
عــســيــرة وصـــارمـــة ومــتــحــجــرة مــن الــتــديــن، 
بحيث تبدو ديــانــة الــنــاس الــعــاديــة قياسا 
بــهــا، تــراخــيــا وتخليا و»كـــفـــرًا«. ويــركــزون، 
االنقسامات  أخـــرى، على خطوط  مــن جهة 
املـــذهـــبـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة لــتــحــريــض عــنــصــر 
الهوية واستجرار الطاقة السياسية منه. ال 
أو منتجا، حتى  التحول متاحا  يبدو هــذا 
اآلن، فـــي الــتــجــربــة الـــســـودانـــيـــة، ولــكــن من 
دون أن يكون مثل هذا الطريق »السوري« 
مستبعدًا، إذا ما تعقدت الحال على النظام 
الــثــورة ممكنا.  قــوى  انتصار  وبــدا  الحاكم 
ومـــن املـــؤشـــرات املــبــكــرة عــلــى إمــكــانــيــة هــذا 
الحي يوسف  الداعية عبد  تهجم  التحول، 
ــاع( عـــلـــى حــركــة  ــ ــبـ ــ ــدد كــبــيــر مــــن األتـ ــ ــه عـ ــ )لـ
ــد فــــــرض قـــوانـــني  ــريــ ــا تــ ــهــ ــاج، ألنــ ــ ــــجـ ــتـ ــ االحـ
ــتــــعــــارض مــــع هــــويــــة الــــشــــعــــب«، وتـــريـــد  »تــ

»فصل الحكم عن شريعة الله«.
مــعــلــوم أن فـــي الـــســـودان فـــرع مـــن اإلســـام 
الـــســـيـــاســـي يــعــلــن دعـــمـــه لــتــنــظــيــم الـــدولـــة 
ــرع جــاهــز،  ــفـ اإلســـامـــيـــة )داعـــــــش( وهـــــذا الـ
ال شـــك، لــانــتــعــاش والـــتـــوســـع، حـــني تــتــاح 
ــي نــظــام  ــــات ضـــعـــف فــ ــــامـ ــــروف )عـ ــظـ ــ ــه الـ لــ
الحكم وتقدم القوى الديمقراطية، مع دعم 
خـــارجـــي أو داخـــلـــي لــلــتــطــّرف اإلســـامـــي(. 
ــة هــــــذا الـــخـــطـــر،  ــيـ ــالـ ــمـ ــتـ ــكــــشــــاف احـ ــتــ والســ
التعليم  ذا  الــتــرابــي،  أن حسن  تــذّكــر  يكفي 
الــحــقــوقــي الـــغـــربـــي، والــــــذي يـــوصـــف بــأنــه 
أحـــد رواد الــتــجــديــد فـــي الــفــقــه اإلســـامـــي، 
وصاحب اآلراء الفقهية الجريئة، من إجازة 
إمامة املــرأة في الصاة، إلى زواج املسلمة 
إلى  الــيــهــودي(،  أو  )املسيحي  الكتابّي  مــن 
املــســاواة بــني شــهــادة املـــرأة والـــرجـــل... إلــخ. 
لــم يــجــد ضــيــرًا، بــعــد ذلـــك كــلــه، فــي تطبيق 
حدود الشريعة من جلد ورجم وقطع أيد... 
فــي العقدين األخــيــريــن مــن الــقــرن املــاضــي، 
عسكريني.  ديــكــتــاتــوريــني  نظامني  لصالح 
 1969( النميري  جعفر  نــظــام  لصالح  مــرة 
- 1985(، الــذي شــارك فيه، وأخــرى لصالح 
الــذي   ،)2019 -  1989( الــبــشــيــر  عــمــر  نــظــام 
ــرًا فــي  ــيــ ــا لــــم يـــجـــد ضــ ــمـ ــا كـ ــامـ ــمـ ــه. تـ ــعـ ــنـ صـ
تــدبــيــر انــقــاب »إســـامـــي« فــي 1989، على 
انتقاما  املنتخبة،  املهدي  الصادق  حكومة 
قبل ثاث  أمــامــه  االنتخابية  مــن خــســارتــه 
ما  كـــل  نــيــســان 1986(.  )إبــــريــــل/  ســـنـــوات 
يحتاجه األمر لكي نشهد تطورًا »داعشيا« 
في السودان، هو ميل الكفة لصالح القوى 
الديمقراطية، مع دعم مالي عسكري التجاه 
إســـامـــي مـــتـــطـــّرف. وتــعــبــد هــــذه املــعــادلــة، 
املمكنة جـــدًا، الــطــريــق واســعــا أمـــام انقاب 

عسكري »إنقاذي« على الطريقة املصرية.
إذا كان تفكك قوى الثورة في السودان سوف 
إلــى ذهــاب ريحها، وتــراجــع زخمها،  يقود 
وخـــســـارتـــهـــا الــســهــلــة فــــي املــحــصــلــة أمــــام 
الدولة العسكرية اإلسامية »العميقة«، فإن 
الــثــورة وتحولها إلــى تهديد  تماسك قــوى 
جدي للنظام سوف يفتح الباب أمام خطر 
آخــر، هو مواجهة ثــورة مضادة ذات طابع 
الصراع من كونه  ل  جهادي إسامي، تحوِّ

هذا النوع. بني هذا الخطاب وذاك، يهاجم 
ــدة، »املــجــلــس  ــعـــوديـــون، بـــشـ إعـــامـــيـــون سـ
االنــتــقــالــي الـــجـــنـــوبـــي«، مـــا يـــعـــّد، ضــمــنــيــا، 
التي تدعمه  ــارات  اإلمـ إلــى  هجوما موجها 
سياسيا وعسكريا؛ فما يبديه املجلس من 
تفضيل وميل للجانب اإلماراتي، ُيعد، من 
وجهة النظر السعودية، تهديدا ملصالحها 
في  والــجــيــواســتــراتــيــجــيــة  الجيوسياسية 
ــبـــحـــر األحــــمــــر،  خـــلـــيـــج عـــــــدن، وجـــنـــوبـــي الـ
بوصفها الدولة األقرب لليمن من اإلمارات 
التي بات وجودها في السواحل الجنوبية 
والــغــربــيــة الــيــمــنــيــة طــاغــيــا عــلــى الـــوجـــود 
ــن،  ــ ــراهــ ــ ــالــــف الــ ــتــــحــ ــن الــ ــمــ ــــودي، ضــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــود الــســلــطــة  ــ  عـــن طــغــيــانــه عــلــى وجـ

ً
فـــضـــا

أن تكون  يــفــتــرض  الــتــي  اليمنية  الــشــرعــيــة 
أســاســا ومــرجــعــيــة لــهــذا الـــوجـــود، واملنظم 
الـــوحـــيـــد لــــه. لــعــل مـــا يـــجـــري عــلــى األرض 
مـــن أنــشــطــة مــتــنــاقــضــة، يــمــكــنــهــا أن تــزيــد 
التوتر بني مختلف األطـــراف، ما  من حالة 
قــد يــؤدي إلــى تــصــّدع التحالف، سيما مع 
الشرعية  الــســلــطــة  دور  تهميش  اســتــمــرار 
الــتــي ال يـــزال أغــلــب قــادتــهــا يــقــيــمــون، على 
نــحــو اضــــطــــراري، فـــي الـــريـــاض، فـــا يمكن 
للرئيس ونائبه العودة واالستقرار في أي 
املـــحـــّررة، فيما يمعن املجلس  املــنــاطــق  مــن 
االنتقالي الجنوبي، وبدعم إماراتي سخي، 
والعسكري،  السياسي،  وجــوده  تعزيز  في 
واألمني في هذه املناطق، وال أدل على ذلك 
من تجنيد اإلمارات ثاثمائة جندي والدفع 
بهم، أوائــل شهر مايو الحالي، إلى جزيرة 
سقطرى، في إطار ما توصف بقوات الحزام 
النخبة، ندًا  التي تشكل، مــع قــوات  األمــنــي 

قويا للقوات املوالية للرئيس هادي.
ومن مظاهر سوء العاقة مع التحالف، منع 
ــادي، رئــيــس حــكــومــتــه، مـــن تــلــبــيــة دعـــوة  ــ هـ
لزيارة أبوظبي، تعبيرا واضحا عن وصول 
هذه العاقة إلى مرحلة قد تقود إلى العنف، 
لكن هذا املنع ال يقتصر تفسيره على موقف 
الرئيس هادي فحسب، بل وموقف الطرف 
ــرز في  ــ ــ ـــل الـــفـــاعـــل األبـ

ّ
ــث ــــذي مـ ــعـــودي الــ الـــسـ

اختيار رئيس الحكومة الجديد، معني عبد 
امللك، خلفا لرئيس الحكومة السابق، أحمد 
بن دغر، الذي ساءت عاقته باإلمارات، على 
خلفية رفضه سياستها، سيما موقفه من 
تغّولها في جزيرة سقطرى، وتهميش دور 

السلطة الشرعية فيها.
)كاتب يمني(

تعيدهما إلى الحياة، وتهدد السلم العاملي 
اإلسرائيلية  االنتخابات  فنتائج  مــجــّددا، 
املــزاج  إلــى تراجع شديد في  ر 

ّ
أخيرا تؤش

اإلســرائــيــلــي الــعــام عــن الــرغــبــة فــي السام 
الـــتـــي شــهــدهــا املــجــتــمــع اإلســـرائـــيـــلـــي في 
ــقــــرن املــــاضــــي، ســيــمــا إثـــر  تــســعــيــنــيــات الــ
يترافق مع غض  الفلسطينية.  االنتفاضة 
النظر عن التفريط بضحايا املحرقة، عبر 
إقـــامـــة الـــعـــاقـــات املــنــفــتــحــة لـــقـــادة الــيــمــني 
ــي  ــ اإلســرائــيــلــي مـــع رمــــوز الــيــمــني األوروبـ
ــــني إلــــــى آخـــــــر، إلـــى  ــــن حـ الـــــــذي يـــســـعـــى، مـ
بالهولوكوست.  املرتبطة  الحقائق  طمس 
ويــمــهــد زمــــن الــشــعــبــويــة لــصــعــود ســافــر 
االقتصادية  املصالح  على  تترّبع  لفاشية 
وظاهرة الفساد على مستوى العالم، وهي 
الستار الذي يتلحف به نتنياهو )وأقرانه 
الــســيــاســيــون( لــتــجــنــب مــواجــهــة دعــــاوى 
ــل مـــزيـــد من  قــضــائــيــة، ولــلــتــمــهــيــد مـــن أجــ
الوالية  له  ستتيحها  التي  املنافع  تقاسم 
اإلسرائيلية،  الحكومة  لترؤسه  الخامسة 
ــيـــل،  ــرائـ مــتــفــوقــا عـــلـــى مـــؤســـس دولــــــة إسـ
بــن غــوريــون بما ال يــقــاس. لكن الــفــرق أنه 
يعجل بالخراب وبنهاية الحلم / الخرافة 
درويـــش:  محمود  وبحسب  الصهيونية، 

للحقيقة وجهان.. والثلج أسود.
أكثر ما يدفع اإلسرائيليني باتجاه التيارات 
من  املتصاعد  الــخــوف  املتطّرفة  اليمينية 
استعادة  على  الــدائــم  الفلسطينيني  عمل 
حقوقهم في أراضيهم والعودة إلى بلدهم 
أهلوهم.  أو طــرد منها  طـــردوا منها  التي 
ــذا يــعــنــي لــإلســرائــيــلــيــني خــــســــارة مــا  ــ وهــ
ســـرقـــوه، ويــعــتــبــرونــه حــقــا لـــهـــم، بحسب 
الخرافة الدينية ألرض امليعاد، خصوصا 
فــــي تــغــيــيــب أي حــــل يــحــقــق لـــهـــم الـــســـام 

واالستقرار.
وبــحــســب قـــواعـــد عــلــم الــنــفــس الــســيــاســي، 

ــــاح فـــي مجلس  تــعــبــيــر رئــيــس كــتــلــة اإلصـ
النواب، عبد الله العكايلة، بعد لقائها امللك 
عبد الــلــه الــثــانــي أخــيــرا، والـــذي بــقــي، على 
الرغم من ضغط عربي ودولي كبير، يرفض 
إرهابية،  جماعة  املسلمني  اإلخـــوان  إعــان 
وهو ما سيكون املحطة األكثر تعقيدا في 
إذا ما ذهبت  ــ األميركية،  العاقة األردنــيــة 
إلى تصنيف  ترامب  الرئيس دونالد  إدارة 

الجماعة إرهابية.
يعاني األردن من ظــروف اقتصادية بالغة 
العربية  تحالفاته  شبكة  وتتعرض  الــدقــة، 
ــار عــســيــر،  ــبـ ــتـ ــة الخـ ــيــ ــدولــ واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
ســيــكــون لــتــداعــيــات املـــوقـــف األمــيــركــي من 
النزاع العربي ــ اإلسرائيلي آثار بالغة على 
الدولة األردنية في املدى املنظور، وهو ما 
يحتاج، إضافة إلى املواقف املعلنة، وإعادة 
»اإلخـــوان«  مع  العاقة  وترميم  التموضع، 
إلــــى الـــذهـــاب لــــرص الــصــف الـــوطـــنـــي، عبر 
إجراءات وخطوات سياسية، تمّكن الشعب 
األردنـــي من االنــخــراط الفاعل في مواجهة 

تلك التداعيات، وآثارها املتوقعة.
)كاتب أردني(

تحرريا ضد نظام مستبد إلى صراع أهلي 
يــدافــع عــن »الــهــويــة«، ويفتح الــبــاب لعودة 
الحكم العسكري من طريق آخر. ويمكن أن 
إلــى هــذه الوصفة  الــســودانــي  يلجأ النظام 
السورية املعدلة إذا ما استشعر خطرًا جديا. 
وهــنــاك أطـــراف خــارجــيــة وداخــلــيــة جاهزة 
 من »قوات الدعم 

ً
للدعم. قد يأتي الدعم مثا

السريع« التي تسيطر على ذهب جبل عامر 
في شمال دارفــور، والتي يبدو أن زعيمها 
وهــو  ســنــة(،   43( حــمــدان حميدتي  محمد 
نائب رئيس املجلس العسكري، يجيد خلق 
الفرص لنفسه، ويعلم كيف يحمي النظام 
غير محدودة  ألمثاله سلطاٍت  يتيح  الــذي 

من خارج القانون. 
ــن جـــرائـــمـــه املــــوصــــوفــــة فــي  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
دارفــــــــور، مــســقــط رأســــــه، ومــــن قــمــع قــواتــه 
لــلــتــحــرك الــشــعــبــي الــــذي شــهــدتــه الــســودان 
اســتــطــاع حميدتي كسب  الــعــام 2013،  فــي 
رضى السودانيني، حني رفض قمع الحراك 
الـــحـــالـــي، وســـحـــب دعـــمـــه لــلــبــشــيــر، وســـرع 
ز مكانته 

ّ
بذلك في إبعاده عن الحكم. ثم عز

ــة في  ــاركـ الــشــعــبــيــة، حـــني اعـــتـــذر عـــن املـــشـ
املجلس العسكري الذي ترأسه وزير الدفاع 
ــوم قـــبـــل أن يــتــنــّحــى،  ــيـ ــــوف لـ ــــوض بــــن عـ عـ
مرغما، هو اآلخر. ولكن حميدتي وافق على 
املشاركة في املجلس العسكري برئاسة عبد 
الفتاح برهان )من القائل غير اإلساميني 
في املجلس العسكري( الذي رفعه إلى رتبة 
فريق أول، وعينه نائبا لرئيس املجلس. مع 
العلم أن حميدتي ليس عسكريا في األصل، 
وقـــد تــكــون هـــذه نقطة الــقــوة لــديــه، أي أنــه 
العسكرية،  والنواظم  التراتبية  من  متحّرر 
ــي لــقــواتــه  ــ  عـــن تــمــتــعــه بــتــمــويــل ذاتـ

ً
فـــضـــا

التي يصل عددها إلى 40 ألف عنصر ممن 
يــســّمــيــهــم الـــســـودانـــيـــون »مـــرتـــزقـــة«، ألنــهــم 
ليسوا عسكريني نظاميني. اجتماع الدهاء 
لــدى حميدتي  واملــالــيــة  العسكرية  والــقــوة 
ــحــه إلــى أن يــدعــم تــطــّرفــا إســامــيــا في 

ّ
يــرش

وجه الثورة، إذا ما هّددت النظام جديا، كي 
يقوم تاليا بدور املنقذ من هذا التطّرف. إذا 
كان من غير املمكن التجاه إسامي متطّرف 
أن يحكم السودان، فإن نشاطه سوف يشكل 
حــجــة كــافــيــة النــقــاب عــســكــري، يجعل من 
حميدتي أو عبد الفتاح برهان، أو غيرهما، 

نسخة سودانية من عبد الفتاح السيسي.
)كاتب سوري(

الفلسطينيون والصعود اإلسرائيلي إلى  الفاشية

األردن إلى مواجهة ألد األصدقاء

نجاحات ومخاطر في السودان

اليمن... هذا التنافس 
اإلماراتي السعودي

ليس هناك ما يمكن 
فعله غير مواجهة 
مصير مرعب، أوصل 

الفلسطينيون 
أنفسهم إليه

يترقب األردن 
تداعيات صفقة 

القرن، وخصوصًا 
على األمن الوطني

إذا كان غير ممكن 
التجاه إسالمي 

متطّرف أن يحكم 
السودان، فإن 

نشاطه سيكون 
حجة كافية النقالب 

عسكري

آراء

بشير البكر

تشكل إدلب في شمال سورية عقدة ألطراف تفاهمات أستانة، روسيا وإيران 
الزمن، صــارت املشكلة تكبر وتتعقد أكثر، تبعا ألداء كل  وتركيا. وكلما تقّدم 
م روسيا بالحصة األكبر منها، 

ّ
طرف وطموحه الستثمار هذه الورقة التي تتحك

وهــذا مــا يتيح لها رســم املــســار الــعــام للحدث، على الــرغــم مــن أنها ال تستطيع 
تصريف الورقة منفردة. 

وتعتبر إدلب منطقة ذات وزن نوعي في املسألة السورية املتفجرة، وما يميزها 
أن السوريني الذين يعيشون فيها هم خليط من سكانها األصليني، ومن الذين 
نزحوا إليها في العامني األخيرين من ريف دمشق ومنطقة الجنوب، ويجمعهم 
الـــروس،  الــتــي قــّدمــهــا  أنــهــم جميعا رفــضــوا عـــروض املصالحة  قــاســم مشترك 

وفضلوا ترك ديارهم على البقاء بشروط النظام.
وال يعني وضع إدلب الحالي أنها تعيش تحت راية الثورة السورية بالضرورة، 
بعيدا عن سيطرة  تتعايش، وتتصارع  أخــرى مسلحة  وأجــنــدات  رايــات  فهناك 
النظام، وسط حاضنٍة شعبيٍة ال تزال عند حلم الثورة السورية األول، على الرغم 
من الثمن الكبير الذي دفعته. ويجانب الصواب كل من يعتبر أن هذه الحاضنة 

على وفاق تام مع القوى املسلحة. 
وهــنــاك نقطة أخــرى على درجــة مــن األهمية، وهــي أن إدلــب هــي الــجــدار األخير 
لقرابة أربــعــة ماليني ســـوري، بــات الــعــدو مــن ورائــهــم وال بحر مــن أمامهم، بعد 
أن أغلقت تركيا حدودها أمامهم بضغط من أوروبا، ولم يعد أمامهم من منفذ 
للنجاة، ومع األيام تصبح فكرة النجاة من الوضع املأساوي نوعا من الترف، فإما 
املوت أو املوت وال خيارات أخرى، ولذلك هناك عشرات اآلالف الذين ينامون في 
العراء، منذ بدأت عملية التصعيد الراهنة في مطلع فبراير/شباط املاضي. حتى 
نمطا من  تلفزيونية مصورة  تقارير  وتنقل  املنال.  بعيد  الخيمة صــارت حلما 
الحياة ال مثيل له في عالم اليوم، وهي الحياة في البّرية تحت ظالل الزيتون التي 

تنعدم فيها أبسط املقومات.
ــدًا ال يــكــتــرث بــه،  ــو يــعــرف أن أحــ ــد، وهـ لـــم يــعــد الـــســـوري يــنــتــظــر شــيــئــا مـــن أحــ
وســـواء عــاش أو مــات لــن يهتم بــه أحــد. هــي نسخة جــديــدة مــن فساد البشرية 
وانــحــطــاطــهــا فــي الــعــصــر الــتــرامــبــي السعيد الـــذي لــم تــعــد فــيــه حــقــوق اإلنــســان 
 تعني شيئا، وصارت حياة ماليني البشر السوريني مثل كمشة تراٍب في رياح 

روسيا وإيران. 
ولذلك يتصرف املحتل الروسي بكل حرية، فيضرب حيث يمكن أن يوجع الناس 
أكثر، وكانت صور املرضى، خالل هذا األسبوع، وهم يهربون في الشوارع من 
هجمات الطيران الحربي الروسي واحدًا من املشاهد التي لن تنمحي من الذاكرة. 
 سوى غرف 

ٌ
هي حرب إبادٍة معلنٍة أمام العالم وبالصور الحية، وال تماثلها مأساة

الغاز التي بناها النازيون لحرق اليهود في الحرب العاملية الثانية. هي الوحشية 
والكلبية والتخلي نفسها. أن ُيخرج الطيران الروسي البنى التحتية الصحية عن 
الخدمة ليس أمرا جديدا، فقد مارس الجرائم نفسها في الغوطة ودرعا وحلب، 
بذلك نقل دروس حرب  أكثر األسلحة فتكا وعنفا، وهــو  وكــان بذلك يستخدم 
البشر  التي حكمها بعد أن أفنى  التي ارتكبها في غروزني الشيشانية  اإلبــادة 
والحجر، ونال رئيس األركان الروسي الحالي، غينادي غراسيموف، وساما من 
أن يطفئ كل جــذوة حياة في غــروزنــي، وكتبت الصحافة  بوتني، ألنــه استطاع 
األجنبية الكثير عن جرائمه في حلب في عام 2016، والتي دفعت أهالي شرق 

حلب إلى الخروج بهجرة جماعية.
يأمل املــرء أال يصيب إدلــب مصير حلب، ولكن املــؤشــرات ال توحي بــأن هناك 
 على الجميع أن ينهض 

ٌ
مخارج تجنب الناس املدنيني هذه املحرقة، وهذه مسؤولية
بها قبل أن تقع الكارثة التي ستفوق كل ما سبقها أثرا.

نواف التميمي

في  الصائمون  يحاول  القصيرة،  اإلفطار  وسويعات  الطويلة،  الصيام  ساعات  بني 
أجــواء  الله في  إلــى إرضــاء  والــعــادات، ساعني  العبادات  الوقت بني  بريطانيا تقسيم 
رهم بما ُحرموا منه في ليالي رمضان الساهرة في القاهرة وبغداد 

ّ
رمضانية، تذك

ودمشق والرباط وغيرها من املدن العربية، وكأنهم يبلِسمون مرارة غربتهم ببركات 
خيراٍت  من  الله  رزقهم  مما  وطــاب  لذ  ما  مع  الروحانية،  ونفحاته  الكريم،  رمضان 
وطيبات. على الرغم من اختالف البيئة، وما فيها من عاداٍت وتقاليد غربية غريبة، 
إال أن مسلمي بريطانيا، على تباين مشاربهم وجنسياتهم ومذاهبهم، حافظوا على 
ممارسة شعائرهم الدينية  وعاداتهم االجتماعية خالل شهر رمضان املبارك، تمامًا 
كما كانوا يؤدونها في بالدهم. إذا ما ساقتك أقدامك إلى أحد األحياء ذات األغلبية 
أو  تركية  أو  بنكهة صومالية  يتجلى  الكريم«  »رمــضــان  لندن، ستجد  في  املسلمة 

بنغالية أو باكستانية أو إيرانية، ولن يفوتك رمضان بمختلف النكهات العربية.
اإلفطار،  ملدفع  فال صــوت  دون ضجيج،  من  ويمضي  بصمت،  هنا  رمضان  ُيقبل 
وال مسحراتي يطوف األزقة إليقاظ العباد لتوحيد الله والتزود بسحور يقيهم من 
ــبــرًا عند 

ّ
ن يعلو داعــيــًا إلــى صــالة الفجر، أو ُمــك

ّ
عطش أو جــوع. هنا ال صــوت ملـــؤذ

 العروق. وتزداد معاناة الصائم في بلد غير مسلم مثل بريطانيا، عندما 
ّ

الغروب لتبتل
الحياة  لقضاء حاجيات  أو حتى  املدرسة  أو  العمل  إلــى  يستيقظ صباحًا متوجهًا 
لذ  ما  بكل  مليئة  أفــواه  على   

ً
مفتوحة والــشــوارع  واملطاعم  املقاهي  فتالقيه  اليومية، 

املأكوالت واملشروبات، بينما هو يتجّرع صبر الصيام، ويأمل أجرا من  وطاب من 
الله يساوي مشقة صيامه. بكثير من الصبر واإليمان، يتزود مسلمو بريطانيا، أيام 
يبقى من  اإلمــســاك عن 18 ساعة، وال  تزيد ساعات  الطويلة، حيث  شهر رمضان 

أطراف الليل إال سويعات قليلة يتقاسمها الناس بني اإلفطار والصالة والتسامر. 
التي ال تزيد عن خمس ساعات، يحاول  القصيرة  اإلفطار  الرغم من ساعات  على 
الوقت في جلسات  أجــل قضاء بعض  الدقائق من  اغتنام  بريطانيا  الصائمون في 
تسامر داخل املنازل، أو في املقاهي العربية التي تنتشر في أرجاء املدن البريطانية 
لروادها  العربية  واملطاعم  املقاهي  تقدم  وغيرهما.  ومانشستر  لندن  مثل  الكبرى، 
الشاي والقهوة واملرطبات التقليدية، مثل الخروب وعرق السوس وعصير الزنجبيل 
والكركديه إلى جانب النرجيلة، ليستريح الصائم من عناء يوم طويل، في أجواء قد 
ليالي رمضان وطقوسه في  تعّوض املهاجرين والالجئني عن بعض ما فاتهم من 

أوطاٍن كأنها تطاردهم بعدما طردتهم. 
في نهارات رمضان، يبدو شارع العرب في العاصمة البريطانية، إيدجوار رود، بال 
ــا الــذيــن انصرفوا إلى  طعم وال لــون وال رائــحــة. هــادئــًا، وقــد خلت املــحــال مــن روادهـ
قبيل  الطويلة.  الصوم  انقضاء ساعات  بانتظار  والــراحــة،  للنوم  خلدوا  أو  أعمالهم، 
املغرب، تبدأ الحياة تتسرب في عروق الشارع، حيث تتسارع خطى الصائمني لحجز 
ركن في أحد املطاعم بانتظار رفع األذان. وعلى الرغم من ساعات اإلفطار القصيرة، 
الوقت في مناخ يعوضهم عما تركوه  إال أن رواد الشارع يصّرون على قضاء كل 
تقديم  في  الــشــارع  جانبي  على  العربية  املطاعم  بدع 

ُ
ت األصلية.  أوطانهم  في  هناك 

األطباق والوجبات التي تمتد عبر خريطة املطبخ العربي، من الكسكسي القادم من 
املغرب وتونس والجزائر وليبيا إلى الكبسة السعودية، مرورًا بورق العنب واملخلالت 
واملعجنات وأطباق الفول والحمص واملتبل واملقبالت والسلطات اللبنانية والشامية، 

إلى جانب املسخن الفلسطيني واملنسف األردني. 
عند نقطة تالقي »أكسفورد ستريت« مع »بارك لني«، مقابل قوس »ماربل آرش«، تبدأ 
العتبة األولى من »إيدجوار رود«، أو »شارع العرب« كما يسميه أهل لندن األصليون 
ــعــابــرون. ال حــاجــة لالستعانة بخريطٍة  ال الــســيــاح  واملــهــاجــرون واألجـــانـــب، وحــتــى 
سياحيٍة للوصول إلى الشارع، حيث سحب الدخان املتصاعد من النراجيل وسياخ 
املاجد وكاظم  كلثوم وراشــد  أم  أصــوات  والغرباء. وتهدي  الضالني  املشاوي ترشد 
الساهر الصادحة من املحالت واملقاهي والسيارات املكشوفة الزوار إلى مضارب بني 

يعرب في عاصمة الضباب.

خليل العناني

القرني، بتصريح يعتذر فيه  السعودي، عائض  الداعية  أن يخرج  ليس مفاجئًا 
الصحوة. ولكن  السابقة، وعن دوره في ما تعرف بحركة  أفكاره ومواقفه  عن 
اإلعــالم  القرني، وأن تعتبره وســائــل  فــاجــأه تصريح  مــن  أن هناك  املفاجئ هــو 
سبقًا إعالميًا، أو حدثًا يستحق الجدل واملتابعة. فتصريح الرجل ال يمكن أخذه 
على محمل الجدية، وال يجب أن يحتل ما احتله من الجدل على مواقع التواصل 
التي  التصريحات  الفترة املاضية، على مثل هذه  االجتماعي، فقد اعتدنا، طيلة 
تقديم  إلــى  ديــن وثقافة وسياسة وفــن وريــاضــة، ممن يسعون  يطلقها رجــال 
االنبطاح  من  بمزيد  منها  والتقّرب  السياسية،  للسلطة  والطاعة  الــوالء  فــروض 

واستجداء الرضى، رغبًا أو رهبًا. 
إليه،  املشار  أطلق تصريحه  العادي عندما  للجمهور  يتحدث  العوضي  يكن  لم 
العهد السعودي  يــراه وأن يسمعه شخص واحــد فقط، ولــي  وإنــمــا مــا يهمه أن 
محمد بن سلمان، الذي يراقب كل همساته وحركاته. ولذا لم يكن غريبًا أن يقرن 
اه بن سلمان. وكــأن األخير 

ّ
الــذي يتبن القرني اعتذاره املزعوم بترويج اإلســالم 

ر )نبي( بدين جديد في جزيرة العرب! تصريح القرني سبقته تصريحاٌت 
ّ

يبش
لشيوخ ودعــاة ورجــال دين اختاروا االصطفاف إلى جانب بن سلمان، وتبرير 
أفعاله، كما فعل إمام الحرم املكي، عبد الرحمن السديس، الذي اعتبر بن سلمان 
أســابــيــع قليلة مــن اختفاء  الــحــرم بعد  فــي  فــي إحـــدى خطبه  »مــحــّدثــا ملهما«، 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي وقتله. وكذلك تصريحات الداعية محمد 
العريفي، وإمام الحرم السابق عادل الكلباني الذي كتب أبياتًا شعرية في مديح 

بن سلمان!
الــصــحــوة، وهــو حركة  بتيار  القرني بخصوص عالقته  قاله  مــا  إلــى  وبــالــعــودة 
قبل  والتسعينيات،  الثمانينيات  في  مهم  تأثير  لها  كان  رة، 

ّ
مؤط غير  إسالمية 

العام 2001، واعتذاره نيابة  أن يتراجع تأثيرها بعد أحــداث »11 سبتمبر« في 
الكتاب  ومخالفتها  آرائــهــا  لتشدد  يقوله،  مــا  بسبب  الــســعــودي،  للشعب   عنها 
والسنة، فإن الرجل ال يتبرأ فقط من ماضيه، ودوره الذي كان سببًا في شهرته 
بني الناس، وإنما أيضا من أقرانه الذين كانوا يومًا ضمن هذا التيار، مثل الشيوخ، 
القضبان  وراء  منهم  وكثيرون  العمر.  وناصر  الــعــودة  وسلمان  الحوالي  سفر 

حاليًا. 
ولعله من الشجاعة، إذا كان القرني محقًا في توبته ومراجعاته، أن يشرح للجمهور 
العالقة بني بعض رموز وشيوخ تيار الصحوة والدولة السعودية، خصوصا في 
الثمانينيات والتسعينيات، وعن دور املخابرات األميركية في استخدامهم خالل 
الصراع مع املعسكر الشرقي بقيادة االتحاد السوفياتي السابق في أفغانستان. 
وكذلك أن يخبر جمهوره بالدعم الذي ناله التيار من بعض األجنحة داخل األسرة 
الحاكمة، ملواجهة ما كان يسّمى وقتها التيار الليبرالي. وأن معاركه التي خاضها 
مع هذا التيار كانت تتم تحت إشراف املؤسسة امللكية. ولو أن القرني صادق في 
الذي غّرر به، وشجعه على االلتحاق  اعتذاره، العتذر أيضا للشباب السعودي 
التي  في جرائمهم  متواطٌئ  أيضا  أنــه  كما  باعترافه،  وذلــك  املتشّددة،  بالتيارات 
ربما  التي  وفــتــاواه  تصريحاته  على  ُيحاكم  أن  ويجب  الــديــن،  باسم  ارتكبوها 

تسببت في سقوط ضحايا أبرياء.
لرجال  الرمزية  السلطة  نهاية  هي  القرني  تصريح  في  الوحيدة  الحسنة  ولعل 
على  الروحي  والتخلص من سلطانهم  الهيبة عن شخوصهم،  وإسقاط  الدين، 
ــه، بحيث تصبح عــالقــة مــبــاشــرة من  أتباعهم، وتــحــريــر الــعــالقــة بــني الــفــرد وربـ
السلطان.  رغــبــات  ووفـــق  يــشــاء،  به حسبما 

ّ
ويقل بــالــنــص،  يتاجر  وســيــط   دون 

الذين يوظفون  السلطان  الثقافة اإلسالمية، فشيوخ  وهو أمر ليس جديدا على 
الدين لخدمة رغبات الحكام موجودون منذ الدولة األموية، وشعارهم األثير »مات 

امللك، عاش امللك«.

إدلب والمحرقة الروسية رمضان بنكهة بريطانية

شيوخ وسالطين
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يأتــي الخبــر الفلســطيني علــى شاشــات 
التلفــاز العربيــة فــي املرتبــة قبــل األخيرة، 
إن لــم يكــن األخيرة، فقد اختفت األولوية، 
وغابــت فــي بعض األحيان نتيجة احتدام 
الصــراع اإلقليمــي العربــي وتغّير املواقف 
الواضحــة  الفاعليــة  وغابــت  وتبّدلهــا، 
فــي  الفلســطيني  الخبــر  مــع  للتعاطــي 
الصحــف والفضائيــات العربيــة، لصالــح 
الصراعــات اإلقليميــة والعربيــة والدوليــة. 
والتقاســم  الجغرافــي  التوزيــع  فحســب 
السياسي للقوى العظمى وتوزيع األدوار 
فــي التغطيــات اإلعالميــة للخبــر العربــي، 
فقــد انشــغلت أخيــرا الفضائيــات العربية 
السياســي  الشــأن  بتغطيــة  والعامليــة، 
وأخيــرًا  الليبــي،  ثــم  ومــن  الجزائــري، 
الشــأن الســوداني، فيمــا تراجــع االهتمــام 
بالقضية الفلسطينية ومسارات التسوية 
مــع االحتــالل اإلســرائيلي، لصالح ترويج 
صفقــة القــرن، والتفاهمــات التــي تبرمهــا 
فلســطينية  وأطــراف  حمــاس  حركــة 
ودولية من أجل كسر الحصار عن قطاع 
غــزة. واقــع التصعيــد األخيــر فــي قطــاع 
غــزة غّير بعض الشــيء مــن املعادلة، فقد 
احتــل الخبــر الفلســطيني املرتبــة األولــى 

بعــد شــن غــارات إســرائيلية قاتلــة علــى 
ألحــق خســائر  مواطنــي قطــاع غــزة، مــا 
فادحــة فــي ممتلــكات املواطنــن، وســقط 
الجرحــى،  وعشــرات  شــهيدًا   27 منهــم 
حركتــي  وفــدي  وجــود  مــع  ذلــك  ترافــق 
حمــاس والجهاد اإلســالمي فــي القاهرة، 
وقــد تمــت مفاوضــات تثبيــت تفاهمــات 
كســر الحصار، تحت وابل النيران، وهي 
الخطــوة املكــررة فــي املفاوضــات األخيرة 
منذ عام 2014، بن االحتالل اإلسرائيلي 
غــزة،  فــي  الفلســطينية  املقاومــة  وقــوى 
حيــث تجــري تلــك املفاوضــات مــن أجــل 
تحــت  النــار  إطــالق  وقــف  إلــى  التوصــل 

تهديدات القصف والقصف املتبادل.
التهــم وتتبــادل األدوار بعــد كل  تنســاق 
جولة من التصعيد، بأنها قد تمنع تنفيذ 
صفقــة القــرن، وأنهــا موجــة جديــدة مــن 
القتال لتحســن شــروط الحياة في قطاع 
غــزة، يجــد فيهــا املواطن الفلســطيني في 
قطــاع غــزة نفســه أمــام اســتحقاق دموي 
مــن أجــل تحســن شــروط حياتــه، ومــن 
أجل نيل مطالبه اإلنسانية واالقتصادية، 
األســرة  فيــه  تنشــغل  الــذي  الوقــت  فــي 
ببيانــات  الحقوقيــة  واملنظمــات  الدوليــة 

اإلدانة والشــجب واالســتنكار الســتخدام 
املدنيــن  بحــق  املفرطــة  القــوة  إســرائيل 
فــي قطــاع غــزة، وتتغافل تلك املؤسســات 
واملنظمــات عــن تحميــل املســؤول األول، 
أال وهو االحتالل اإلســرائيلي، مســؤولية 
تــردي األوضــاع اإلنســانية واالقتصادية 

واملعيشية في القطاع. 
مؤخــرًا، ظهــر جاريــد كوشــنر، مبعــوث 
فــي  الســالم  لعمليــة  األميركــي  الرئيــس 
الشرق األوسط، وقال في لقاء تلفزيوني 
له، أمام معهد واشــنطن لدراسات الشرق 
نتائــج  إلــى  نصــل  أن  »نريــد  األدنــى: 
علــى  والتركيــز  تعقيــدات،  إلــى  وليــس 
حــل مفيــد، وأن يكــون هنــاك حــل عملــي، 
جديــد  عمــل  هــو  بــه  ســنقوم  مــا  ولكــن 
مبتكــر، مختلــف عــن املاضــي«. ويذهــب 
كوشــنر إلــى الحلــول االقتصاديــة بعيــدًا 
للفلســطينين،  السياســية  الحقــوق  عــن 
الفلســطينية  املطالــب  إذ نســف كوشــنر 
خطــة  دعــم  مــن  بأنــه  مجــددًا  باعترافــه 
أبيــب  تــل  مــن  األميركيــة  الســفارة  نقــل 
بالقــدس  أميــركا  واعتــراف  القــدس  إلــى 

عاصمة إلسرائيل. 
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

أفرغت الحّوامة ذات املراوح األربع مولودها املعتقل في 
ــذف املولــود لولبيًا يدور حول نفســه كموت 

ُ
جوفهــا فق

تائه يبحث عن روح تائهة. املولود لم ينجده نظره إلى 
أرواح تتســول الحيــاة علــى أرصفــة الشــوارع املزدحمة 
باألنقــاض، فســقط املولــود/ القذيفــة علــى غرفة طينية 
ــن صرخــة أبديــة 

ّ
فارغــة تمامــًا مــن األرواح، فصــرخ الل

وتطايــر عاليــًا إثــر االصطــدام املرعــب، فلحقــت الغرفــة 
الشــمال  فــي  القامشــلي  ريــف  فــي  املركونــة  الطينيــة 
الســورّي بأقرانهــا مــن الغــرف، وتحّولــت إلــى أنقــاض 

ومن األنقاض إلى السراب.
داره  حنــت 

ُ
ط أن  بعــد  الــركام   

ّ
إال للعربــّي  يبــق  لــم 

ــرس الشــتاء 
َ
ــن الــذي يقــي عظامــه مــن ق

ّ
وحــن معــه الل

ــم 
ّ
 املأســاة بعــد أن تحط

ّ
وســخونة الصيــف، لــم يبــق إال

 ،
ً
وطنــه الطينــي، فاتخــذ مقطــورة الجــرار وطنــًا بديــال

اتخــذ مــن ســقف املقطــورة ســقف وطــن بعــد أن ألبــس 
يعلــوه  الفجيعــة، وطــٌن   

ّ
إال حوافهــا قماشــًا ال يســتر 

ســقف مقطــورة جــرار وجدران مــن القماش، أّي محنة 
وأّي  األنظــار،  عــن  كارثتــه  ليحجــب  إليهــا  درج 

ُ
اســت

مأســاة؟ إنــه حــب التــراب وحــب التمســك بــاألرض، إنــه 
حب الوطن، َمن يزرع اإلخالص في التراب ســيحصد 
وطنًا في نهاية الحصاد، َمن يحرث الوفاء في األرض 
ســيجني وطنــًا. ســقف مقطــورة العربــي ســيضحي 
ســقف وطــن بعد فرســخ ونصف الفرســخ مــن الزمن، 
أقــل أو أكثــر، حســب معاييــر توزيع األســقف لألوطان 

وأقمشــة جدرانهــا ســتكون حدود وطنــه. على العكس 
ردّي الذي اتخذ من الســماء ســقف وطنه 

ُ
تمامًا من الك

املبــدد علــى جغرافيــة اللــه الواســعة. أمــا األكــراد فقــد 
فشلوا في تعريف مفهوم ماهية الوطن وفشلوا أيضًا 
فــي حصــاده، فــكان حاصــل عــدم إخالصهــم لترابهم 
دون  مــن  فبقــوا  الجغرافيــا،  مــن  تركــة  دون  بقاءهــم 
ل وطنهم فاتخذوا الســماء الواســعة ســقفًا 

ّ
ســقف يظل

محنــة  توصيــف  فــي  األكــراد  أخفــق  الســراب.  ــل 
ّ
يظل

التراب فتركوا الزراعة وعملوا في السياســة فخســروا 
األرض واملحصول معًا، لتبقى بطونهم جائعة إلى أبد 
اآلبدين، وخسر األكراد أيضًا في تجارة التبغ املهرب، 
فتاجــروا بقضيتهــم وربحــوا التجــارة املســتحدثة، ال 
ربــح يفــوق ربــح التجــارة بالقضايــا، وبعــد الخســارة 
هتافهــا  فــي  وبرعــوا  الفارغــة  الشــعارات  إلــى  لجــأوا 
 

ّ
ة ال تتقن إال

ّ
لتعويض خســارة األرض واملحصول، مل

الهتاف.
طلق في الجغرافيا الســورية، فيبرع 

ُ
رصاصة جبانة ت

الكردّي املركون في شــرق الجغرافيا )العراق( بالفرار 
إلــى مــا وراء البحــار قبــل الكــردّي املقيــم بالقــرب مــن 
الرصاصــة فــي غربهــا، فــرار الكــردّي برهــان الكــردّي 
علــى عــدم الــوالء للتــراب، ال وطــن ُيحصــد بالفــرار، ال 
قيمة لآلدمّي من دون وطن يســند ظهره على جدرانه 

حقيقة لم يدركها األكراد بعد.
آزاد عنز )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة أبو ارشيد

زيــارة  فــي  املســلمني  حــق  موضــوع  عــاد 
الحرمــني الشــريفني، فــي مكــة املكرمة واملدينة 
مــع  خصوصــا  جديــد،  مــن  ليطــرح  املنــورة، 
علــى  الســعودية  الســلطات  إصــرار  اســتمرار 
تســييس الشــعائر الدينيــة، وتحديــدا الحــج 
وصــول  حريــة  علــى  واالعتــداء  والعمــرة، 
علــى  بنــاء  املقدســة،  املشــاعر  إلــى  املســلمني 
الجنســيات التــي يتحــدرون منهــا، أو املواقف 
السياسية التي يتبنونها، أو تتبناها أنظمة 
دولهــم. ومــن نافلــة القــول إن الكعبــة املشــرفة 
أقــدس  همــا  الشــريف  النبــوي  واملســجد 
مقدســات املســلمني، وإليهما تهوي أفئدتهم، 
وبهمــا تتعلــق قلوبهم، وهما ملك للمســلمني 
كافــة بأمــر قرآنــي ونبــويٍّ صريــح، وال ُيقبــل 
أبدا أن تتحّكم رذائل السياسة بطهر املكانني 
والعبــادة فيهمــا. األمــر جلل في هذا الســياق، 
فكأنــه ال يكفينــا اختطــاف إســرائيل املقــّدس 
الثالــث فــي اإلســام وقبلتــه األولــى، املســجد 
األقصــى املبــارك، ومنــع غالــب أهــل فلســطني 
فــكان  فيــه،  والتعبــد  زيارتــه  مــن  واملســلمني 
الســعودية عنتــا آخــر علــى هــذه  أن أضافــت 
األمــة، أو بعضهــا، بمنعهــم من زيــارة قبلتهم 
واضحــني  نكــون  وحتــى  نبيهــم!  ومســجد 
منــذ البدايــة، ليــس النقــد هنــا منصبــا علــى 
ونســبهم  للزائريــن  التنظيميــة  اإلجــراءات 
وأعدادهــم، وهــي األمــور املفهومــة، بقــدر مــا 

سيف الدين عبد الفتاح

لــم تعــدم النظــم االســتبدادية مقــوالٍت تحاول 
اســتخدامها عنــد اللــزوم، لتبريــر نموذجهــا 
األمنــي البوليســي فــي إدارة البــاد والعبــاد 
والتخويــف مــن االحتجاجــات، والتأكيد على 
عــدم مشــروعيتها. تقــع هــذه املقــوالت ضمــن 
ما يمكن تســميتها »املغالطات االستبدادية« 
املنطقيــة،  املغالطــات  مــن  فــرع  هــي  التــي 
واملغالطــة املنطقيــة هــي خطــأ في االســتنتاج 
والتفكيــر ومحاولــة إبــرازه فــي شــكل الصحــة 
والصــواب، وهــي حجــة زائفــة أو خاويــة، ذلــك 
أن الحجــج القويــة املتماســكة هــي التي تكون 
الحجــج  بينمــا  املغالطــات،  تلــك  مــن  خاليــة 
 بمغالطات 

ً
الضعيفة الواهية تكون مســكونة

تبــدو منطقيــة فــي ظاهرها، حتى تبدو أقوى 
ممــا هــي عليــه. هــذه املغالطــات خــدع وأوهام 
يغطــي  بشــكل  عــادة  تســتخدم  التفكيــر،  فــي 
على الحقائق، ويزيف الجوهر، ويستخدمها 
بشــكل خــادع سياســيون وإعاميــون لخــداع 
منطقيــة  تبــدو  فكــرة  إعطــاء  ضمــن  النــاس، 
فــي مظهرهــا، ولكنهــا خاطئــة فــي مكنونهــا، 
تدلــس علــى الحقيقــة وتعبــث باملنطــق، وهــي 
تعبــر عــن الامنطــق. إنــه ال منطــق لهــا ســوى 
التبريــر والتمريــر والتغريــر والتزويــر، هــذه 
هــي لعبــة املســتبد فــي خطابــه الــذي يتوجــه 
به إلى الشعوب، في محاولة ترسيخ أكاذيبه 
فــي ثــوب املنطــق، وليــس لــه مــن منطــق. ومــن 
هنــا، ال بــد وأن كــون خطــاب املســتبدين محــل 
أن  ذلــك  وتبصيــر،  وفضــح  وكشــف  تدقيــق 
التــي  املداخــل  أهــم  مــن  املقــوالت  تلــك  فضــح 
االســتبدادية  النظــم  تلــك  مواجهــة  تشــكل 
مــن  فعــل  بــكل  يقومــون  حينمــا  وزبانيتهــا، 

أن النقــد منصــبٌّ علــى التعامــل مــع الحرمــني 
الشــريفني رهينتــني، وابتــزاز مســلمي العالــم 
بهما، ليخضعوا لسياســات اململكة الجائرة، 

ويرضوا بها إن أرادوا أن يتعبدوا فيهما.
املعتمــرون  يمنــع   ،2017 عــام  رمضــان،  منــذ 
شــعائرهم  أداء  مــن  القطريــون  والحجــاج 
الدينيــة، وهــا هــو رمضان ثالــث يحل، وبعده 
الســعودية  الســلطات  تــزال  وال  ثالــث،  حــج 
أمامهــم،  العراقيــل  تضــع  غيهــا،  فــي  ســادرة 
فــي دولــة قطــر مــن  وأمــام املقيمــني اآلخريــن 
املســلمني، ال لشــيء إال للضغط على قطر، كي 
تتنــازل عــن ســيادتها لصالــح تحالف مدنس 
بــني عواصــم عربيــة أربــع، الريــاض وأبوظبي 
والقاهــرة واملنامــة، ال تريــد خيــرا بأمة العرب 
وال باملســلمني. ليــس هــذا فحســب، فاململكــة 
مكافــأة  أداتــي  والعمــرة  الحــج  مــن  جعلــت 
وعقــاب، فعندمــا غضبــت على ماليزيــا، العام 
املاضــي، خفضت نســبة حجاجهــا. وقبل ذلك 
ت حج اإليرانيني غير مرة. وعندما تريد 

َ
ق َعوَّ

ــُح لها أبــواب الكعبة 
َ
ت

ْ
ف

َ
أن تتمّســح لجهــة مــا ت

املشرفة أو قبر الرسول األعظم، حتى وإن كان 
ــاه ســابقا، يــرى فيهــم 

ّ
الفقــه الــذي كانــت تتبن

مبتدعــة ضالــني، وذلك كما فــي حالة القيادي 
العراقــي،  الشــيعي  الشــعبي  الحشــد  فــي 
جمهوريــة  ورئيــس  املســعودي،  ســامي 
الشيشــان، الصوفــي، رمضــان قديــروف. هــذا 
، وغيــر مقبــول، من الســلطات 

ٌ
تعّســف بغيــض

الســعودية، بــل إنه ليس مــن حقها، وال يجوز 

التمويــه والتزييــف، أو محــاوالت غســيل املــخ 
الجماعــي.  كثيــرة املقوالت االســتبدادية التي 
منهــا  املنطقيــة،  املغالطــات  هــذه  تســتخدم 
عبــد  باملظاهــرات«، جعلهــا  بنــى 

ُ
ت ال  »الــدول 

الفتــاح السيســي شــعارا يحــاول بــه أن يبــّرر 
كل أفعالــه وسياســاته فــي التفزيع والترويع، 
عمــل  والتخويــف،  الخــوف  بــاد  وصناعــة 
يقــوم بــه الطغاة الفراعنــة في محاولة تزييف 
وإعطائهــا مضمونــا  معانيهــا  فــي  الكلمــات 
غيــر مضمونهــا، بل ربما عكســه. يبــدو لدينا 
بنى باملظاهرات« حاول 

ُ
أن مسألة »الدول ال ت

السيســي، مــن خالهــا، أن يقــدم لهــا أكثــر مــن 
سند، متخذا في ذلك أساليب كثيرة ومداخل 
ملتوية حقيرة، يحاول بها التعتيم والتغييم 
على حال اســتبداده وطغيانه، مســتخدما كل 
األلــوان للتعميــة علــى أصــل القضيــة. وأصــل 
مســالك  بتمكــني  يرتبــط  حــال  هــو  القضيــة 
الظلــم والجــور، وترســيخ كل مــا يتعلق بحال 
حقــا   

ٌ
ومؤســف الحريــة.  وانعــدام  العبوديــة 

أن يعتبــر الطاغيــة هــذه الحالــة هــي املواتيــة 
لبنــاء الدولــة، وتأمــني خططهــا وسياســاتها 
ضمــن عمليــة تدليــس كبــرى، وتلبيــس علــى 
مواجهــة  هــو  القضيــة  أصــل  القضيــة.  أصــل 
الظلــم كحالــة اســتبدادية والعبوديــة كحالــة. 
يريد الطاغية من ذلك أن يسند الخطيئة إلى 
ويحــاول  طغيانــه،  سياســات  ال  غيــره،  فعــل 
لفــت االنتبــاه عــن القضايــا التــي يرتكبهــا في 
حــق الشــعوب، بادعــاٍء كاذٍب فــي بنــاء الدولة، 
ونهــوض.  وإصــاح  تنميــة  بعمليــة  والقيــام 
خطــة  ذلــك  يســمي  أن  حقــا  العجيــب  ومــن 
إصاحيــة، ومــا هو بإصــاح، إنما هو تعبير 
عــن حالــة فســاد وإفســاد، يؤكــد ذلــك البشــير 
اإلبراهيمــي فــي بصائــره، حينمــا يقــول عــن 

وصــل الحــال أن يمنــع املعتمــرون والحجــاج 
اعتبــارات  علــى  بنــاء  شــعائرهم  تأديــة  مــن 
الربانــي  الوعيــد  مــن  الرغــم  علــى  سياســية، 
ــَراُج 

ْ
َوِإخ َحــَراِم 

ْ
ال ْســِجِد 

َْ
»َوامل ذلــك:  يفعــل  ملــن 

ِه« )البقــرة: 217(. أبعد 
َّ
ــَد الل

ْ
ْكَبــُر ِعن

َ
ــُه أ

ْ
ْهِلــِه ِمن

َ
أ

مــن ذلــك، لــم تتــوّرع الســلطات الســعودية عــن 
مــع  جــرى  كمــا  ومعتمريــن،  حجــاج  خطــف 
حجــاج ليبيــني قبل بضعة أعوام، في مخالفٍة 

صريحةٍ  لألمر الرباني الصريح: 
ا« 

ً
 آِمن

َ
ُه َكان

َ
ل

َ
»َوَمن َدخ

)آل عمران: 97(.
مــا ســبق ال يعــدو أن يكــون غيضــا مــن فيــض. 
ومســؤوليتها  أمانتهــا  اململكــة  خانــت  لقــد 
يعــد  ولــم  الشــريفني،  الحرمــني  رعايــة  فــي 
ذلــك.  مــن  أكثــر  هــذا  علــى  الســكوت  باإلمــكان 
والقــدس  املنــورة  املكرمــة واملدينــة  مكــة  وألن 
اإلســام،  فــي  مقدســة  خاصــة  مــدن  الشــريف 
لهــا وضــع خــاص، ال  يكــون  أن  ينبغــي  فإنــه 
مــن ناحيــة القداســة فحســب، بــل وحتــى مــن 

الناس بأن ذلك هو املهمة الكبرى. فيما األمر 
يقــع ضمــن هذه املغالطات االســتبدادية، فإنه 
ال يقــوم بحمايــة الدولــة، بــل هــو كالقرصــان، 
وقلــب  مؤسســاتها،  بكامــل  الدولــة  اختطــف 
مقصدهــا،  عكــس  إلــى  األبنيــة  تلــك  وظائــف 
الترويــع  وظيفتهــا  األمنيــة  فاملؤسســات 
والتخويــف، واملؤسســات اإلعاميــة مهمتهــا 
واملؤسســة  والتزييــف،  والكــذب  اإلعــان 
العســكرية، بــدال مــن أن توجــه ســاحها إلــى 
الوطــن  أبنــاء  إلــى  توجهــه  الحقيقــي،  العــدو 
وصدورهــم. واملؤسســة القضائيــة، بــدال مــن 
أن تقــوم بالعــدل واإلنصــاف، إذا بهــا تمــارس 
كل معاني الضد. هذه هي الدولة التي يسعى 
لهــا املســتبد، ويجعــل مــن املظاهــرات جريمــة 
الوطــن، ولكنــه ال يبحــث  أمــن  خيانــٍة، تهــدد 
وكرســي  وطغيانــه  وســلطانه  أمنــه  عــن  إال 
استبداده. ومن جوف هذا »املدخل الدولتي«، 
البوليســية،  والدولــة  األمنــي  املدخــل  يتولــد 
يعتمــده املســتبد ملواجهــة أي احتجاجــات أو 
احتمــال معارضــة. هــذا التضخــم فــي املدخــل 
األمنــي إنمــا يعبــر عن تغول هــذا املدخل على 
غيــره مــن مداخــل التعامل في الحيــاة املدنية، 

مدينــة  القــدس  والتنظيــم.  اإلشــراف  ناحيــة 
محتلــة، والحــل فيهــا ال يكــون إال بتحريرهــا. 
األقــدس  البقعتــان  وهمــا  واملدينــة،  مكــة  أمــا 
إســاميا، فإنهمــا تحــت ســيطرة دولــة عربيــة 
ت 

َ
ــف َعسَّ

َ
َوت رعايتهمــا،  فــي  فشــلت  إســامية 

، آن األوان  علــى حــق املســلمني فيهمــا. ومــن ثــمَّ
إســامي مشــترك  إشــراف  فــي صيــغ  للبحــث 
علــى الحرمــني الشــريفني، وتنظيــم الســياحة 
أســس  علــى  وبنــاء  بالعــدل،  إليهمــا  الدينيــة 
اعتبــارات  عــن  بعيــدا  مضبوطــة،  وقواعــد 
السياســة وقيودهــا، واملذاهــب وضيــق أفقهــا. 
هــذا اإلشــراف أو التنظيــم للحــج والعمــرة، أو 
 
ً
الســياحة الدينيــة بعمومهــا، ال يعنــي ســيادة

علــى األرض، فهــذه تبقــى للســعودية، وإنمــا 
الحديــث هنــا عــن واليــٍة دينيــٍة فــي املدينتــني 
األقدس. ونحن إن كنا رفضنا والية دينية في 
القــدس، فذلــك ألننــا ال نقبــل أن تكون الســيادة 
لدولــة االحتــال الصهيونــي، ولكــن الحــال في 
الســعودية مختلــف، فمســألة شــرعية النظــام 
الحــق  أمــا  لنــا.  تعــود للشــعب هنــاك، وليــس 
الديني في مكة واملدينة فهذا لكل أمة اإلسام، 

وكفانا ما جرى من أضراٍر إلى اليوم.
الشــريفني،  الحرمــني  إلــى  قلوبنــا  تاقــت  لقــد 
ال  مطمئنــني،  آمنــني  نزورهمــا  أن  ونريــد 
نخشــى على أنفســنا غدر حاكم متعّسف، وال 
خيانــة فقيــه يّدعــي الــورع، وال ســفاهة أنــاٍس 

يظنون الوطنية شوفينية عنصرية.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

وممارســات عمــوم النــاس فــي املجــال العــام، 
فتغتصب السياســة، وتجفف كل مساحاتها، 
وتقتل كل عمٍل يتعلق بالعمل والشــأن العام. 
بهــا،  مســموح  غيــر  معارضــة  أي  أن  ويؤكــد 
وهــو دائمــا يذّكــر بأحــداث جــرت مــن قبــل لــن 
يسمح بتكرارها، وهو ال يفهم حقائق األمور 
أن الثورة ليست بسماحه، وأن الثورة عندما 
يعيــق  أن  أحــٌد  يســتطيع  ال  أوانهــا  يحــني 

إرادتها، وال حركتها. 
التنمــوي  باملدخــل  يدفــع  كذلــك  وهــو 
اإلنتــاج  عــن عجلــة  واالقتصــادي، والحديــث 
مــن  ســمعناه  مكــرور  حديــث  وتعطيلهــا، 
محاولــٍة  فــي  العســكري،  املجلــس  مــن  قبــل 
الشــعبية،  الحشــود  فــض  لتبريــر  منــه 
واالعتصامــات التي كانــت في امليادين، وكأن 
التظاهــرات، أو املطالبــة بالحقــوق، هــي التــي 
توقــف عجلــة اإلنتــاج، وال يتحــدث هــؤالء عن 
عجلة النهب املستمر الذي تقوم به العصابة 
ملقــّدرات البــاد والعباد. يؤكــد هذا األمر عالم 
العربيــة،  الثــورات  بــكل  مــرت  الــذي  األحــداث 
يحاولــون أن يشــوهوا تلــك الثــورات، بربطها 
بمــا أدت إليــه من خــراب، وما الخراب الحادث 
مــن جــّراء ظلمهــم وفســادهم وإفســادهم،  إال 
وحكــم العصابــة الذي يســتولي علــى مقدرات 
النــاس والبــاد. وفــي النهايــة، يحــاول هــؤالء 
أن يتوجــوا ذلــك بالظهير الديني لاســتبداد، 
والســلطان،  الشــيطان  علمــاء  خــال  مــن 
حينمــا يجرمون املظاهــرات، ويجعلونها في 
منطقــة الحــرام، إنها املغالطات االســتبدادية، 
تجعلهــا  أن  تحــاول  اإلبليســية،  بمســالكها 
األكبــر  الزيــف  إال  ليســت  وهــي  الحقيقــة، 

والتزوير األحقر.
)كاتب مصري(

لها أصا أن تقوم بذلك، فالحرمان الشريفان 
أمانة عندها، ال ملكية تابعة لها. هي مخّولة، 
فحسب، بالرعاية والوفادة والتنظيم والقيام 
 عظيــم لهــا، تفعلــه 

ٌ
بشــؤونهما، وهــذا شــرف

بحــال  تملــك  ال  ولكنهــا  باهــظ،  أجــر  مقابــل 
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َّ
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الســيطرة  مــن  طويلــة  عقــود  مــدى  علــى 
الســعودية علــى الحرمــني الشــريفني، حرمنــا، 
فيهمــا،  التعبــد  حــق  مــن  املســلمني  نحــن 
بمذاهبنا املعتبرة، ومارست السلطات هناك 
تدميــرا ممنهجــا آلثارنــا اإلســامية منذ زمن 
الرســول عليه الصاة والســام، والتي حافظ 
عليهــا الصحابــة الكــرام، والــدول اإلســامية 
املتعاقبــة، حتى ســقوط الدولــة العثمانية. ثمَّ 
كان أن ابتلينــا بفقــه شــوفيني، يــرى فــي كل 
 ينبغــي مســحها، فــي حني 

ً
أثــر إســامي بدعــة

جعــل مــن تقديــس الحاكــم، والتبــّرك بآثــاره، 
والترافــع عــن الكبائر التــي يرتكبها أصا في 
الدين راســخا! لقد أخطأنا جميعا بالســكوت 
اململكــة  ارتكبتهــا  التــي  الجرائــم  عــن  طويــا 
بحق مقدســاتنا وآثار نبينا وصحبه الكرام، 
كمــا أننــا أخطأنــا بســكوتنا علــى فقــٍه جعــل 
مــا  إذا  الشــرع،  فــوق حكــم  الحاكــم  مــن كلمــة 
تناقضــا. أي بدعــٍة أكبر من هذا؟ واليوم نحن 
ندفــع ثمــن صمتنــا، بــل قــل تواطؤنــا ذاك. لقد 

ذلك املستبد املّدعي لإلصاح، حينما يتحدث 
عــن اإلصــاح إن هــذا الحديــث املتكــّرر، إنمــا 
يشــكل، فــي حقيقــة أمــره، إدانــة لذلك املســتبد، 
بل هي الشهادة عليهم أنهم أفسدوا، فما بال 
هؤالء يتحدثون عن اإلصاح، وهم يحكمون 
ويتحكمــون. إنهــم الفســدة ولكن ال يشــعرون. 
املســتبد ال يعــدم وســائل أو مســالك ملحاولــة 
ضــال  بإصــاح  وطغيانــه  جبروتــه  ترســيخ 
معكوس الذي ال يشــكل إال منظومة اســتبداد 

وفساد.  
خطــاب  فــي  وزبانيتــه  جوقتــه  يطلــق  ثــم 
تلــك  يدبــج  أن  خالــه  مــن  يحــاول  إعامــي، 
بنــى 

ُ
املقــوالت، ويطلقهــا شــعارات. الــدول ال ت

باملظاهــرات، هــذا الشــأن الــذي يتعلــق بإعــام 
اإلفــك يبــّرر تلــك الحال من اإلفقــار والتجويع، 
وكل مســالك التفزيــع والترويــع أنهــا عمليــة 
فــي  فهــو،  يعتــرض  أو  يحتــج  مــن  أمــا  بنــاء. 
عرفهــم، الفاســد املفســد الضــال املضــل، الــذي 
عــن  ويعبــر  الوطنيــة  مفهــوم  علــى  يعتــدي 
خيانتــه للوطــن. هكــذا يطلق هــؤالء في إعام 
األكذوبــة،  تلــو  األكذوبــة  األكاذيــب،  اإلفــك 
واالفتــراء يتراكــم علــى افتــراء يحاولــون بذلك 
قلب القبيح حسنا في عمليٍة خطيرة، تحاول 
إحــداث غســيل مــخ جماعي يشــكل، مــع أدواٍت 
أخرى، بتمرير كل ما يتعلق بهذا الذي يجعل 
، ومن االحتجاج كبيرة.

ً
من املظاهرات جريمة

يترافــق مــع ذلك املدخــل الدولتي الذي يصدع 
الرؤوس، ويدبج الكلمات عن الدولة والحفاظ 
عليهــا وحمايــة مؤسســاتها، فيجعل من ذلك 
كله الذي يقوم به من حقوق اإلنسان، واعتقال 
النــاس، والضــرب فــي املليــان، والقتل من دون 
يتعلــق  هــو  الجســدية.  والتصفيــة  جريمــة، 
عمــوم  إلــى  إيحــاًء  وتأمينهــا،  الدولــة  بأمــن 

نحو والية دينية على مكة والمدينة

عن الدول التي »ال ُتبنى بالمظاهرات«

خانت الرياض 
مسؤوليتها في رعاية 

الحرمين الشريفين

يحاولون أن يشوهوا 
الثورات، بربطها بما 
أدت إليه من خراب، 

وما الخراب الحادث إال 
من ظلمهم 
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القاهرة ـ العربي الجديد

مع بدء شــهر رمضان، انتشــرت في شــوارع 
مــن املحافظــات املصريــة  القاهــرة وغيرهــا 
عربات الفول التي يسميها بعض املصريني 
املعالــم  مــن  ألنهــا  الصــوم،  لشــهر  الرســمي  الراعــي 
مطاعــم  وأعلنــت  رمضــان.  ليالــي  خــال  األساســية 
الفول والطعمية حالة االستنفار استعدادًا للسحور 
بــدءًا مــن الليلــة األولــى، لتقديم كل أنواع الفول ســواء 
بالزيــت الحــار والحلويــات والســمن والزبــدة والفول 

فــي  الراقيــة  األحيــاء  مــن  لعــدد  التابعــة  والســودان، 
األحيــاء  عشــرات  إلــى  إضافــة  الجيــزة،  محافظــة 
الشــعبية فــي املحافظــة مثــل بــوالق الدكــرور وفيصل 
والبدرشــني  وإمبابــة  والعمرانيــة  وبشــتيل  والهــرم 
فــي  القاهــرة  شــوارع  وفــي  وغيرهــا،  والحوامديــة 
منطقــة وســط البلــد وغيرهــا مــن أحيــاء مدينــة نصر 
وشــبرا والشــرابية والزاويــة الحمــراء وروض الفــرج 
ومصــر القديمــة. وال تختلــف عربــة الفــول فــي شــارع 

يقع في حي شعبي عن تلك املوجودة في حي راٍق. 
هي الوجبة نفسها التي قد يختلف مذاقها بني بائع 
هــاٍو يتخــذ مــن عربــة الفــول وظيفــة مؤقتــة يحصــل 
منها على بضعة آالف في نهاية شهر رمضان، وآخر 
يعمــل فــي مجــال إعــداد هــذه الوجبــات منــذ ســنوات. 
وهذا العامل يحدد مدى إقبال الناس على بائع دون 
آخــر. ومــع اقتــراب الســاعة الواحــدة، تشــهد الشــوارع 
وينــزل  الفــول،  مــن  الســحور  وجبــات  لشــراء  زحمــة 
األطفال والنساء والرجال من مختلف األعمار واملهن 
إلى الشوارع. الفول ال يفّرق بني الطبقات االجتماعية 

في الباد، والجميع سواسية أمام عربة الفول.
كثيــرون مــن أبنــاء الشــعب املصــري يــرون فــي عربــة 
املشــاريع  أحــد  هــي  بــل  ضخمــا.  اســتثمارًا  الفــول 
 عــددًا 

ّ
الصغيــرة التــي تحقــق أرباحــا كبيــرة. كمــا أن

كبيــرًا مــن الشــباب مــن خريجــي الجامعــات يملكــون 
أو يستأجرون عربات فول في رمضان، وربما تكون 

بداية الفتتاح مطاعم.
إلــى ذلــك، يقــول ناصــر محمــد، وهــو بائع عربــة فول: 
الفــول  لباعــة  جيــدًا  موســما  يعــد  رمضــان  »شــهر 
الذيــن يســتعدون لــه منــذ شــهر شــعبان«. ويوضــح 
أنــه بــدأ منــذ الصبــاح فــي تجهيــز الفــول لبيعــه بعــد 
صاة العشــاء، الفتا إلى أن املكســب اليومي للعربات 
الكبرى الشــهيرة يصل إلى نحو 3 آالف جنيه )نحو 

174 دوالرًا( يوميا خال شهر رمضان.

بالبيــض والفــول الســادة والفــول املهــروس والفــول 
بالطماطم، وغيره من األنواع بمذاقاته ومكوناته.

لألســر  األساســي  الســحور  الفــول  وجبــة  وتعــّد 
املصريــة مــن األغنيــاء والفقــراء. ويــزداد اإلقبــال علــى 
شــراء الفــول ســواء مــن عربــات الشــوارع أو املطاعــم 
كلمــا اقتربــت عقــارب الســاعة مــن الواحــدة صباحــا، 
لتنــاول وجبــة شــهية ومحببــة مــن قبــل الجميــع قبل 
أذان الفجــر وإعــان صــوم يــوم جديــد. كمــا تحــرص 
عــدد مــن األســر املصريــة علــى »تدميســه« فــي املنــزل 
كنــوع مــن التوفيــر، وخوفــا من شــرائه مــن املطاعم أو 
عربــات الشــوارع، نتيجــة اإلضافــات التــي يقــوم بهــا 

البعض والتي قد تكون غير صحية.
كتــب عبــارات كثيــرة على العديــد من عربات الفول 

ُ
وت

فــي الشــوارع املصريــة، فــي محاولة لجــذب املواطنني 
إلــى األكلــة الشــعبية األولــى مهمــا اختلفــت أعمارهــم 
يــأكل  »مــن  بينهــا:  مــن  االجتماعيــة،  ومســتوياتهم 
الفــول يمشــي عــرض وطــول«، و»إن خلــص الفــول أنــا 
ياكلــش  وال  الفــول  يشــوف  ــي 

ّ
و»الل مســؤول«،  مــش 

يحــب وال يطولــش«، و»ُكل فــول وصلــي عالرســول«، 
و»فول مدمس تعال وغّمس«.

»طبــق  مثــل  مختلفــة  أســماء  عليــه  يطلقــون  كمــا 
الفــول  ويحظــى  البطــن«.  »مســمار  أو  كهرمــان« 
الاذعــة  والتعليقــات  النــكات  مــن  وافــر  بنصيــب 
لــدى املصريــني، ويشــاع أن الفــول يــؤدي إلــى الغبــاء 
والبادة. وإذا غضب شــخص ما، وصفه الناس بأنه 
مــن آكلــي الفــول. كمــا ينظــر البعــض إلــى الفــول بأنــه 

مسمار البطن.
وتعــّد شــوارع محافظتــي القاهــرة والجيــزة مــن أكثر 
ســواء  الفــول  عربــات  بهــا  تنتشــر  التــي  املحافظــات 
الســكانية.  الزيــادة  بســبب  غيــره،  أو  رمضــان  فــي 
الفــول  عربــات  انتشــرت  رمضــان،  شــهر  بدايــة  ومــع 
فــي شــوارع محيــي الديــن أبــو العــز وشــارع مصــدق 

مجتمع
 معدالت البدانة بني ســكان املناطق الريفية 

ّ
قــال باحثــون مــن كليــة »إمبريــال كوليــدج« في لنــدن، إن

في العالم ترتفع بوتيرة أســرع منها بني ســكان املدن. وفي دراســة التجاهات مؤشــر كتلة الجســم 
 وزن الناس على مســتوى العالم ازداد 

ّ
علــى مــدى 33 عامــا عبــر 200 دولــة ومنطقــة، وجــد العلماء أن

 هذا يرجع في الغالب 
ّ
من خمسة إلى ستة كيلوغرامات في املتوسط، خال مدة إجراء الدراسة، وأن

إلــى زيــادات فــي مؤشــر كتلــة الجســم فــي املناطــق الريفيــة، وهــو مــا يقلــب االنطباعات الشــائعة عن 
)رويترز(  زيادة البدانة عندهم هي األكبر.  

ّ
سكان املدن أن

 رجــال اإلطفــاء تمكنــوا مــن إخمــاد حريــق اندلــع في الســوق التاريخي 
ّ
قالــت وكالــة أنبــاء إيرانيــة إن

 نحو 16 شــخصا 
ّ
في مدينة تبريز الواقعة شــمال غربي الباد. وأفادت وكالة »إيرنا« الرســمية، أن

أصيبــوا بجــراح طفيفــة نتيجــة الحريــق الــذي اندلع عند الســاعة التاســعة مســاء األربعــاء في بازار 
 عملية إخماد الحريق استغرقت ست ساعات، 

ّ
تبريز الذي يعود تاريخه إلى ألف عام. وأضافت أن

 تجاريا في السوق الذي يضّم 5500 متجر. والبازار مدرج في قائمة مواقع 
ً
وتضرر نحو 150 محا

)أسوشييتد برس( التراث العاملي لليونسكو منذ عام 2010.  

إيران: إخماد حريق في بازار تبريز التاريخيالبدانة تزداد في الريف أكثر من المدن

لندن ـ كاتيا يوسف

إقنــاع املراهقني بتنــاول طعام صحي ليس 
مسألة صعبة أمام اآلباء، في ظل الوجبات 
اســتطاعوا  العلمــاء   

ّ
أن إال  الســريعة. 

التوّصــل إلــى أســلوب جديــد للتعامــل مــع 
التمــّرد  مشــاعر  إثــارة  عبــر  القضيــة،  هــذه 
الباحثــون  وأعطــى  املراهقــني.  هــؤالء  لــدى 
مجموعــة مــن األطفــال الذيــن يبلغــون مــن 
العمــر 13 عامــا مقــااًل يشــرح كيفيــة إنفــاق 
أغذيــة  شــركات  يديــرون  الذيــن  البالغــني، 
كبيــرة، مليــارات الــدوالرات علــى اإلعانــات 

لدفع الناس إلى تناول أطعمة غير صحية. 
أثــارت  وقــد  إيجابيــة،  النتائــج  وكانــت 
مشــاعر التمّرد لدى املراهقني ضد أســاليب 
شــركات األغذيــة التــي تهــدف إلــى التحّكــم 
فيهم وتوجيههم التباع نمط غذائي سيئ، 
أغذيــة  تنــاول  يختــارون  التاميــذ  وبــدأ 

صحية في املدارس. 
علــى النقيــض مــن ذلــك، لــم يكــن للنصيحــة 
التقليديــة بشــأن فوائــد األكل الصحــي أي 
تأثيــر. فــي هــذا الســياق، يقــول كريســتوفر 
ســّوق 

ُ
»ت »شــيكاغو«:  جامعــة  مــن  برايــان، 

املــواد الغذائيــة بشــكل يخلق رابطا عاطفيا 

ويــؤدي  الســريعة  الوجبــات  مــع  إيجابيــا 
يضيــف:  واملــرح«.  الســعادة  مشــاعر  إلــى 
»مــا فعلنــاه هــو قلــب ذلــك فــي ســوق املــواد 
املراهقــني  تعريــف  طريــق  عــن  الغذائيــة 
بالتاعب، ما أّدى إلى نفورهم من ســيطرة 

البالغني عليهم«. 
»ســلوك  مجلــة  فــي  شــرت 

ُ
ن التــي  الدراســة 

 350 مــن  أكثــر  شــملت  البشــرية«  الطبيعــة 
تلميــذًا تتــراوح أعمارهــم بــني 13 و14 عاما 
فــي مدرســة فــي تكســاس. وقــرأت مجموعــة 
واحــدة مقــااًل يتضمــن حقائــق، أظهــر ربــط 
إلثــراء  الســريعة  بالوجبــات  املســتهلكني 

مراقبــة  هنــاك  كان  بعدهــا،  املســتثمرين. 
املدرســة  فــي  املراهقــني  لــدى  األكل  لعــادات 
ملــدة ثاثــة أشــهر، وقلل نحو ثلــث التاميذ 

مشترياتهم من الوجبات غير الصحية. 
وتواصلــت »العربــي الجديد« مع األســتاذة 
ميشال ميلر من جامعة »ووريك«، للتعّرف 
فــي  األطفــال  ورغبــة  البدانــة  أســباب  علــى 
تنــاول الوجبــات الســريعة. وتقــول إنــه إلــى 
جانب التأثير الكبير لإلعانات على إقبال 
الســريعة،  الوجبــات  تنــاول  علــى  األطفــال 
ينبغــي أال نقلــل مــن أهميــة النــوم وتأثيــره 
ينامــون  الذيــن   

ّ
ألن الــوزن،  زيــادة  علــى 

أكثــر  هــم  بهــا  املوصــى  مــن  أقــل  ســاعات 
عرضــة للبدانــة عندمــا يكبــرون. وتوضــح 
ــر بشــكل ســلبي وتفتــح 

ّ
تؤث النــوم  قلــة   

ّ
أن

األطعمــة  تنــاول  علــى  وإقبالنــا  شــهّيتنا 
الدهنية والسكريات. 

األهــل   
ّ
إن عامــا(   62( جــون  يقــول  بــدوره، 

أطفالهــم  تغذيــة  نظــام  عــن  مســؤولون 
وحثهــم علــى تنــاول أطعمــة صحيــة. وفــي 
حــال رفــض الطفــل تنــاول هذه املأكــوالت، ال 
ينبغــي توفيــر أو تقديــم وجبات بديلة. كما 
ُينصح بعدم إعطاء أي مال لألبناء حتى ال 
ينفقوه على الوجبات السريعة في الخارج.

كيف تبعد المراهقين عن تناول الوجبات السريعة؟

ــائــع فــول  يــقــول ســعــد عــثــمــان، وهـــو ب
يباع  الذي  الفول  إن  عثمان،  بالعم  ينادونه 
»تدميس  عــن  كثيرًا  يختلف  العربة  على 
له  الشارع  فول  أن  إلى  الفتًا  المنزل«،  فول 
هناك  لذلك،  خاص.  ومذاق  فريدة  متعة 
على  الشعب  عامة  قبل  مــن  كبير  إقــبــال 
عــربــات الــفــول الــمــوجــودة فــي الــشــوارع 
الفول  طبق  أن  إلى  ويلفت  والمطاعم. 
أن  إال  العام،  طوال  المطلوبة  األكــالت  من 

مذاقه يختلف خالل شهر رمضان.

مذاق مختلف

ربى أبو عمو

لم تكن املرة األولى التي تسمعها ترّدد 
هذه العبارة: »وما بقي من العمر أكثر مّما 
 هذا اليوم. 

ً
مضى«. لكن كان وقعها ثقيال

فجأة، انتبهت أّن ذلك الشخص كان يرّدد 
هذه العبارة منذ زمن طويل، حن كان يمكن 

للعمر الذي مضى أن يكون مساويًا للعمر 
 أسٍر كثيرة. ثّمة لحظة 

ُ
املتبقي. وهذا حال

خذ فيها مجموعة من األشخاص هذا 
ّ
تت

القرار، وتتحضر للموت...
■ ■ ■

وإن ضحكوا، يخشون أن يصيبهم مكروه 
في وقت الحق. في هذه اللحظات الجميلة، 

انتظار ألحداٍث سّيئة قد تحصل في أي 
وقت... في اليوم نفسه أم غدًا. ال يهّم طاملا 

أنها ستحدث. أما العكس، فال يمكن أن 
يكون حقيقة. ملاذا ال يجلب الضحك املزيد 
من السعادة؟ أليس هذا قرارًا يمكن لنا أن 

نتخذه في حياتنا؟
■ ■ ■

عادة ما ينصح املعالجون النفسّيون 
مرضاهم، إن صّح التعبير، بأن يكتبوا على 

ورقة اإليجابيات والسلبيات في حياتهم. 
وحن يرون كل شيء مكتوبًا أمامهم، قد 
يصيرون أكثر قدرة على تحقيق التوازن، 
وتغيير أسلوب تفكيرهم... أي أن حياتهم 

ليست تعيسة إلى هذه الدرجة، وفيها 
 أن مجتمعاتنا 

ّ
تفاصيل قد تكون جميلة. إال

ى في الدعوات 
ّ
قائمة على انتظار األسوأ. وحت

إلى الله، يستكثرون على أنفسهم تمني 
أمور جميلة. وهذه بالنسبة إليهم، ال يمكن 

أن تتحقق. لذلك، يطلبون من الله أن يجنبهم 
األسوأ، وإن كانوا على يقن أنه سيحدث. 
وبالتالي، فإّن مجتمعاتنا ال تترّبى على 

االستمتاع أو تقدير التفاصيل الجميلة، وإن 
كانت قليلة جدًا. في دول أخرى، قد تكون 

الشمس سببًا كافيًا ليوم جميل. 
■ ■ ■

ل كأطفال. 
ّ
دل

ُ
كيف نعيش حياتنا؟ نولد ون

ة ونحصل 
ّ
نلعب ونرتدي ثيابًا جميلة وملون

على األلعاب. هكذا، يظّن أهلنا أننا نكبر 
في البيئة املالئمة والتي تناسبنا كأطفال. 

ال أحد منهم ينتبه إلى كل هذه السلبية في 
أحاديثهم أحيانًا، أو تشاؤمهم، أو غير ذلك. 

لكّن النتيجة هي جيل حزين ومتشائم وغير 
قادر على تقدير أي شيء...

■ ■ ■
كأطفال، ممنوع علينا أن نرسم على جدران 

غرفنا، أم أن نلعب كما يحلو لنا. الضوابط 
أنهكت طفولتنا، وجعلت األهل في غضب 

دائم. لم يكن في استطاعتهم االستمتاع 
بالتفاصيل مع أطفالهم، وقد غرقوا في كم 
رّدد معظم الوقت، 

ُ
املحاذير والقواعد التي ت

بنى على أساسها األحكام. ولحظات 
ُ
وت

الفرح كانت أقل. وهذه اللحظات يخشاها 
كثيرون. كأن ال يحق لهم أن يفرحوا أو 

يستمتعوا بالوقت. كأن أي لحظة سعادة 
ستنتهي سريعًا وتحمل معها أخبارًا سيئة. 

وإذا صودف أن التقوا أشخاصًا قادرين 
على االستمتاع، قد يتمنون أن يكونوا مثلهم، 

لكن من دون أن يكون ذلك ممكنًا. سنوات 
املاضي طغت على الحاضر...

ماذا وراء 
الضحك؟

مزاج

الجمعة 10  مايو/ أيار 2019 م  5  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1712  السنة الخامسة
Friday 10 May 2019

)Getty( يأكالن الفول



األوضـــاع  بــني  الحبيشي  ويــقــارن  املختلفة«. 
قبل الحرب وبعدها، فيقول: »كنت في السابق 
أخرج وحدي بعد منتصف الليل وأسير في 
شــوارع محافظة إب من دون خــوف، فا أحد 
هناك  كــان  يستهدفني.  أحــد  وال  يعترضني 
أمـــان وســـام، أمــا الــيــوم فــا آمــن على نفسي 
 ال يمكن أن 

ً
حتى في النهار، وإذا خرجت ليا

أحمل معي مااًل كثيرًا أو مقتنيات ثمينة إاّل 
إذا كان يرافقني أحد«.

فــــي إب نــفــســهــا، هــجــمــت عـــصـــابـــة مــســلــحــة 
عليه  وقطعت  العديني،  املواطن محمد  على 
 مــا في 

ّ
الــطــريــق وســط املــديــنــة، وصــــادرت كــل

 حوادث 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ حوزته. يقول 

السرقة باإلكراه في تزايد مستمر في محافظة 
ــك عــجــز غــيــر مــبــرر لــأجــهــزة  إب، ويــقــابــل ذلـ
أّي شخص  أخـــذ  يستطيعون  »هـــم  األمــنــيــة: 
يفشلون  هم 

ّ
لكن مخالفة،  سياسية  آراء  لديه 

اع الطرق، بالرغم 
ّ
في ماحقة اللصوص وقط

من معرفتهم بأماكن هذه العصابات«. يلفت 
ه حتى اليوم لم يحصل على مقتنياته 

ّ
إلى أن

املسروقة.

احتالل منازل
إلــى ذلــك، اضطر كثير من سكان مدينة تعز 
الــبــاد، )تسيطر عليها حكومة  جنوب غــرب 

النزوح وترك  إلــى  بالسكان،  املكتظة  هــادي( 
مــنــازلــهــم، هــربــا مــن املــــوت، مــن جـــراء سقوط 
السكنية،  األحــيــاء  على  العشوائية  القذائف 
أثــنــاء هــدوء  دها، 

ّ
لتفق إليها  وعــنــد عــودتــهــم 

 مــســلــحــني 
ّ
املــــــعــــــارك، فــــوجــــئ الـــبـــعـــض بــــــــأن

اســتــولــوا عليها ونــهــبــوهــا. مــن هــــؤالء عبد 
»الــعــربــي الجديد«  لـــ الــلــه حميد، الـــذي يــقــول 
ــنـــزل فـــي مــديــنــة  ــى مــــغــــادرة املـ ــه اضـــطـــر إلــ ــ ـ

ّ
إن

تعز )مركز املحافظة( مع بقية أفــراد أسرته، 
مــن جــراء اشــتــداد املــعــارك واســتــمــرار سقوط 
الـــقـــذائـــف الــعــشــوائــيــة عــلــى املــنــطــقــة، وعــنــد 
 
ّ
عودته لتفقده بعد هدوء املعارك فوجئ بأن
الباب مكسور، بينما جرى نهب ما في البيت 
من أثاث. وكان في املنزل مسلحون، وما زالوا 
 

ّ
حتى اآلن يرفضون الخروج، بالرغم من كل
املحاوالت الذي بذلها الستعادة منزله. يؤكد 
هم لم يتخذوا 

ّ
ه أبلغ مركز األمن باألمر، لكن

ّ
أن

ــهــم يتبعون أحد 
ّ
أّي إجـــراء ضــد الــجــنــاة، ألن

األلوية العسكرية في املدينة. 
ال يختلف الوضع في مدينة عدن العاصمة 
السياسية املؤقتة للباد عن تعز، إذ يعاني 
السكان من االنــفــات األمــنــي، على الرغم من 
فيها  دولــيــا،  بها  املــعــتــرف  الحكومة  تــواجــد 
وتــعــدد األجــهــزة األمــنــيــة، حــتــى وصـــل األمــر 
إلــى حــّد خـــروج تــظــاهــرات للمطالبة بوضع 

صنعاء ـ العربي الجديد

ــلـــت الــــحــــرب عـــامـــهـــا الــخــامــس  دخـ
العنف  معها  ليستمر  الــيــمــن،  فــي 
ــم فـــي كــثــيــر من  ــرائـ ــار الـــجـ ــتـــشـ وانـ
أمنيا، ســواء تلك  انفاتا  التي تشهد  املناطق 
املــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة جــمــاعــة أنــصــار 
الرئيس عبد ربه  أو حكومة  )الحوثيني(  الله 

منصور هادي.
أم نــــورة عــلــي، مــوظــفــة حــكــومــيــة فــي صنعاء 
)الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــني(، وهــــي من 
ضحايا السرقة باإلكراه. تعرضت للنشل عبر 
سائق دراجة نارية ومرافقه، أثناء عودتها إلى 
املنزل. إذ أقدم أحدهما على سحب حقيبتها 
إلــى إصابتها بجروح  أدى  اليدوية منها، ما 
في الرأس واليدين، بعد مقاومتها لهما. تقول 
»العربي الجديد«: »سمعت كثيرًا عن تعّرض  لـ
الــنــســاء لــلــســرقــة مـــن قــبــل ســائــقــي الـــدراجـــات 
ي لــم أتوقع 

ّ
الــنــاريــة فــي شـــوارع صــنــعــاء، لكن

إلى  أكــون إحــدى ضحاياهم«. تشير  أن  يوما 
ها تعرضت للنشل في وضح النهار وأمام 

ّ
أن

كثيرين. وتتابع: »الحادثة أصابتني بالرعب، 
خــصــوصــا بــعــد ســقــوطــي عــلــى األرض وعــدم 
قدرتي على التحرك. كانت معي في الحقيبة 
أوراقــــي وأشــيــائــي الشخصية بــاإلضــافــة إلى 
مبلغ 2000 ريال يمني )4 دوالرات أميركية(، 
ـــهـــا أبــلــغــت 

ّ
وهــاتــفــي املـــحـــمـــول«. تــلــفــت إلــــى أن

ها لــم تــصــل إلــى 
ّ
قــســم الــشــرطــة بــالــحــادث لكن

الــجــانــيــني، بـــل ســجــلــت شــكــوى أم نــــورة ضد 
مجهول.

إعدام مغتصب
ليست حوادث السرقة باإلكراه التي يتعرض 
لها الــرجــال والــنــســاء فــي بعض املــنــاطــق هي 
األمــر  يمتد  بــل  اليمنيني،  حياة  تنغص  التي 
إلى الخطف واالغتصاب، اللذين تزايدا بشكل 
ففي  غير مسبوق، بحسب شهادات مختلفة. 
محافظة إب الجبلية )وسط اليمن، وهي تحت 
سيطرة الحوثيني(، يشعر األهالي بالصدمة 
ــــوادث اخــتــطــاف واغــتــصــاب  نــتــيــجــة تـــكـــرر حــ
واغتيال األطفال. وفي السياق، يقول املواطن 
 هذه الجرائم لم تكن 

ّ
عبد السام الحبيشي، إن

 األوضاع 
ّ
تقع من قبل بمثل هذه الكثافة، لكن

 ظـــروف 
ّ
األمــنــيــة فـــي تـــراجـــع مــســتــمــر، كــمــا أن

فــي ظهور عــدد من  الــنــاس املعيشية تسببت 
»العربي الجديد«: »أعدمت  الجرائم. يضيف لـ
السلطات مؤخرًا مغتصب أحــد األطــفــال في 
العقوبة رادعــة  مــيــدان عــام. نتمنى أن تكون 
 مــــن تــــســــّول لــــه نــفــســه ارتــــكــــاب مــثــلــهــا، 

ّ
ــل ــكـ لـ

 املجرمني«. 
ّ

ونتمنى تطبيق األحكام ضد كل
الجرائم انتشرت في املحافظة   

ّ
أن إلى  يشير 

بشكل كبير: »مثل السطو املسلح، والسرقة، 
وأنــــشــــطــــة الــــــــدعــــــــارة، والــــنــــصــــب بـــأشـــكـــالـــه 

جرائم 
اليمن

انفالت أمني 
ال يستثني 
محافظة

يجد  أحيانًا،  معها  وبالتقاطع  الحرب،  مع  بالترافق 
يمنيون كثيرون أنفسهم ضحايا سرقة وخطف ونشل، 
قلقًا  يثير  وما  والقتل.  االغتصاب  حّد  إلى  األمر  ويصل 

إضافيًا هو إفات المجرمين من العقاب غالبًا

ما زالت المخيمات في 
العراق تمتلئ بالنازحين، 

رغم تحرير آخر المناطق 
من سيطرة تنظيم 

»داعش« أواخر عام 
2017، وهو ما تطلّب 

حمات إلغاثتهم 
خصوصًا في رمضان 
الحالي، وهو السادس 

للنازحين بعيدًا عن 
ديارهم

حمالت رمضانية إلغاثة نازحي العراق

يعتقلون من لديه آراء 
مخالفة، ويفشلون في 

مالحقة اللصوص

تعدد التشكيالت األمنية 
في عدن هو السبب 

الرئيس لعدم االستقرار

األيام األولى من رمضان 
شهدت أكثر من 20 حملة 

لمساعدة النازحين

هناك مخيمات بعيدة لم 
تصل إليها التبرعات أو 

حمالت الناشطين

1819
مجتمع

بغداد ـ أحمد النعيمي

ما زال النزوح يشكل أزمة كبيرة في العراق، 
في ظل تباطؤ إجـــراءات الحكومة في إعــادة 
على  مسلحة  مليشيات  وسيطرة  النازحني، 
مـــدن عـــدة كــجــرف الــصــخــر ويـــثـــرب وبيجي 
والـــعـــويـــســـات وربـــيـــعـــة، وهــــو مـــا يــجــعــل من 
إنــهــاء األزمــــة الــحــالــيــة أمــــرًا مــســتــبــعــدًا. ومــع 
تراجع الدعم املقدم من قبل املنظمات الدولية 
الــعــراقــيــة،  الــهــجــرة  واملــحــلــيــة وحــتــى وزارة 
شــهــدت تلك املــعــســكــرات واملــخــيــمــات أنشطة 
واسعة ملتطوعني أخــذوا على عاتقهم زيارة 
الــنــازحــني فــي املــخــيــمــات لتقديم املــســاعــدات 
الــغــذائــيــة واإلنـــســـانـــيـــة، خــصــوصــا فـــي أيـــام 
رمـــضـــان، بـــهـــدف تــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم. ومــن 
أصــل 6 مــايــني نـــازح، يبقى حتى اآلن نحو 
ــودوا إلـــى  ــعــ ــازح، لــــم يــ ــ ــ مـــلـــيـــون و700 ألـــــف نـ
ومراكز  مخيمات  على  ويتوزعون  منازلهم، 
مناطق  فــي  نفقتهم  على  يقيمون  أو  نـــزوح، 
ــــداد، ومــــدن  ــغـ ــ ــــراق، وبـ ــعـ ــ إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـ

أخـــــرى مـــن وســــط الـــبـــاد وجـــنـــوبـــهـــا. يــقــول 
ينظمها  التي  الحمات   

ّ
إن املخيمات  سكان 

الناشطون على مواقع التواصل االجتماعي 
ــرت الــحــمــات مــنــذ أول أيـــام  تــنــقــذهــم، إذ وفــ
رمضان، الثلج واملاء البارد والطعام لسكان 
ــات، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى تـــوفـــيـــر مــبــالــغ  ــمـ ــيـ املـــخـ
مالية ملرضى يحتاجون إلى عاج أو إجراء 

عمليات جراحية عاجلة.
ــاعــــدي، عـــضـــو شــبــكــة مــنــظــمــات  ــســ أحـــمـــد الــ
املجتمع املدني، وهي املظلة الجامعة لتنسيق 
عمل املنظمات اإلنسانية العاملة في العراق، 
ــام األربــعــة   األيـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن يــقــول لـــ

األولى من رمضان شهدت أكثر من 20 حملة 
لــلــنــاشــطــني املــتــطــوعــني ملــســاعــدة الــنــازحــني، 
ها تبرعات من السكان، في وقت لم تطلق 

ّ
وكل

الحكومة العراقية حملة واحــدة في رمضان 
ــهــا لــم تسمح لهم 

ّ
لــســكــان املــخــيــمــات علما أن

بــالــعــودة إلــى منازلهم والــعــيــش كــاآلخــريــن، 
ولم تمنحهم ما يكفيهم في املخيمات. يتابع 
 »هــنــاك مــخــيــمــات بــعــيــدة لــم تــصــل إليها 

ّ
أن

الــتــبــرعــات أو حــمــات الــنــاشــطــني، ونــأمــل أن 
يجد الخير لها طريقا في الفترة املقبلة«.

ما يؤلم النازحني ابتعادهم، لسادس مرة في 
رمضان، عن ديارهم وجيرانهم وأصدقائهم 
الذين يفتقدونهم كلما اجتمعوا على طعام 
اإلفــطــار، أو لــصــاة الــتــراويــح داخـــل املخيم، 

يتحدث  الجنابي  قضيتنا«.   
ّ

لــحــل الحكومة 
عــن حــيــاة الــنــازحــني فــي املــخــيــمــات: »نعيش 
نــدري متى تنتهي هذه  مصيرًا مجهواًل وال 
املــســاعــدات  عــلــى  تعتمد  معيشتنا  املــعــانــاة. 
اإلنسانية التي تقدمها بعض املنظمات، لكن 
إلــى متى نبقى فــي هــذا الـــذل والــحــرمــان، من 

دون أن يسمع أحد آالمنا«. 
مــا زاد مــعــانــاة الــنــازحــني قلة الــدعــم الــدولــي 
املقدم للمخيمات بعد تحرير املدن التي كان 
يسيطر عليها تنظيم »داعش« وتوقف أغلب 
املنظمات الدولية عن تقديم املعونات. ويقول 
 »الثقل 

ّ
الناشط اإلنساني حذيفة الدليمي، إن

األكبر حاليا يقع على عاتق املنظمات املدنية 
ــن مـــيـــســـوري الـــحـــال،  املــحــلــيــة واملـــتـــبـــرعـــني مـ
 هـــذا الــدعــم ال يكفي لــســّد حــاجــة اآلالف 

ّ
لــكــن

مــن الــنــازحــني، وســط قلة الــــدواء والــخــدمــات 
األساسية بالترافق مع فترة النزوح الطويلة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن واملـــريـــرة«. ويــكــشــف لـــ

»مــتــبــرعــني يــقــدمــون مــســاعــدات غــذائــيــة بني 
نا نــرى الحزن على وجوه 

ّ
آونــة وأخـــرى، لكن

ــازحـــــني واضــــــحــــــا، خــــصــــوصــــا فـــــي أيـــــام  ــ ــنـ ــ الـ
رمــضــان، فهم يــريــدون الــعــودة إلــى ديــارهــم، 
اتــــهــــم  ــمــــاع نــــداء ــة تــــرفــــض ســ ــكـــومـ  الـــحـ

ّ
ــن ــكــ لــ

املستمرة منذ سنوات«.
وكــان نحو ستة مايني عراقي نزحوا من 
محافظات األنبار واملوصل وبابل وديالى 
الــديــن مطلع ومنتصف  وبـــغـــداد وصـــاح 
القوات  عــام 2014 مع اشتعال املعارك بني 
ــيـــم »داعــــــــــــش«. وتـــوجـــه  ــنـــظـ ــة وتـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
ــتـــان شــمــالــي  مــعــظــمــهــم إلــــى إقــلــيــم كـــردسـ
الباد، وأنشئت مخيمات كبيرة للنازحني 
ــل وبـــغـــداد  فــــي األنــــبــــار ومــــشــــارف املــــوصــ
ــقــــوات  ــد تـــمـــكـــن الــ ــعــ ــنــــاطــــق أخـــــــــرى. وبــ ومــ
السيطرة  استعادة  من  املشتركة  العراقية 
ــاد مــعــظــم  ــ ــلـــك املـــــــدن واملــــنــــاطــــق، عــ ــلـــى تـ عـ
لــم يتمكنوا  مــئــات اآلالف  لــكــن  الــنــازحــني، 
من العودة بسبب الدمار الهائل الذي لحق 
باألحياء السكنية، في وقت لم تصرف فيه 
الحكومة العراقية تعويضات تمّكنهم من 

إعادة تأهيل منازلهم املدمرة.

نازحي  مــن  وهــو  العبيدي  قتيبة  يــقــول  كما 
 
ّ
املــوصــل. يضيف: »لــم نتمكن من الــعــودة ألن
منازلنا دمرت بالكامل وكلما اجتمعنا على 
طــعــام اإلفـــطـــار انــهــمــرت دمــوعــنــا حــزنــا على 
 ذلك، 

ّ
فراق األهل واألحبة. لكن، بالرغم من كل

نــحــاول الــتــأقــلــم قـــدر املــســتــطــاع مــع وضعنا 
املأساوي، فنحن نصوم بفضل الله، ونؤدي 
فروضنا الدينية، ونقيم صاة التراويح في 
ا في هذه 

ّ
املخيم، ونبتهل إلى الله أن يفرج عن

املعاناة، ويعيدنا إلى ديارنا«.
مــن جــهــتــه، يــقــول صــابــر الــجــنــابــي، وهـــو من 
نـــازحـــي جــــرف الــصــخــر )جـــــرف الـــنـــصـــر، في 
 مناطق عدة لم يتمكن أهلها 

ّ
محافظة بابل( إن

من العودة بسبب الدمار الذي لحق بمنازلهم، 
 
ّ
إلــيــهــا ألن الـــعـــودة  ــــرون ال يتمكنون مــن  وآخـ
مليشيات مسلحة تمنعهم. يتابع: »مناطقنا 
أكثر  بالكامل منذ  الصخر حـــررت  فــي جــرف 
من أربع سنوات، لكن حتى اليوم ال تسمح لنا 
املليشيات التي تسيطر عليها بالعودة إليها، 
لــم تتدخل  وال نعرف السبب فــي ذلــك، بينما 

أكثر  فــي  للعدالة  وتقديمهم  للمجرمني  حــّد 
من مناسبة. وفي السياق، تقول علياء علي، 
هم يعانون من جراء 

ّ
وهي من سكان عدن، إن

االنــفــات األمــنــي: »عــلــى الــرغــم مــن االنتشار 
شــوارع  مختلف  فــي  األمنية،  للنقاط  الكبير 
ــدن، فــجــرائــم االخــتــطــاف والــقــتــل تــقــع مــرة  عــ
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ بـــعـــد مـــــــرة«. تــضــيــف لـ
ــدن،  عــ ــي  فــ رخـــيـــصـــة  بـــاتـــت  ــاس  ــنــ الــ »أرواح 
ومــعــظــم الــجــرائــم تــســجــل ضــد مــجــهــول، من 
الجناة.  ملعرفة  حقيقي  تحقيق  إجـــراء  دون 
الـــفـــتـــيـــات خـــصـــوصـــا يــخــشــني الــــذهــــاب إلـــى 
املـــــدارس والــجــامــعــات واألســـــــواق، مـــن جـــراء 
ــتـــي طــــاولــــت الــعــديــد  ــاف الـ ــطـ ــتـ ــوادث االخـ ــ ــ حـ
مــنــهــن، فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة«. مـــن جــانــبــهــا، 

ــهــا تبذل 
ّ
أن الــيــمــنــيــة،  الــداخــلــيــة  تــؤكــد وزارة 

الــجــرائــم وبسط  فــي مكافحة  جــهــودًا كبيرة، 
الخاضعة  املحافظات  في  واالستقرار،  األمن 
ــم مــن  ــرغــ لــســيــطــرة حـــكـــومـــة هـــــــادي، عـــلـــى الــ
التحديات الكبيرة التي تركتها الحرب. وفي 
السياق، يقول مدير التوجيه املعنوي بوزارة 
الداخلية اليمنية في عدن، العميد عبد القوي 
 الوزارة »عملت بمختلف أجهزتها 

ّ
باعش، إن

األمــنــيــة لــلــحــّد مـــن الــجــرائــم فـــي املــحــافــظــات 
املــــحــــررة، عــلــى الـــرغـــم مـــن شـــح اإلمــكــانــيــات، 
ــيـــة لـــلـــمـــؤســـســـات  ــتـ وتــــدمــــيــــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـ
ــرب الـــتـــي تــســبــبــت  ــحــ ــن جــــــراء الــ األمــــنــــيــــة، مــ
»العربي  لـ يضيف  الــحــوثــي«.  مليشيا  فيها 
 تــعــدد الــتــشــكــيــات األمــنــيــة في 

ّ
الــجــديــد« أن

ــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــافــــظــــات الــ عــــــدن واملــــحــ
حــكــومــة هـــــادي، هـــو الــســبــب الــرئــيــس لــعــدم 
االستقرار، ويرجع ذلك لتباينات واختاالت 
ــادي. يــشــدد على  فــي منظومة الــتــحــالــف وهــ
أهــمــيــة تــوحــيــد الــتــشــكــيــات األمــنــيــة، للحّد 
من الجرائم. يدعو عبد القوي، املواطنني في 
مــنــاطــق ســيــطــرة هــــادي إلـــى مــســانــدة رجــال 
األمن، لبسط األمن واالستقرار، واإلباغ عن 
املطلوبني أمنيا، كما يدعوهم إلى التخلص 
من الظواهر والعادات الخارجة عن القانون.

أزمة تبعية
إلى ذلك، يقول مدير مركز الرصد والتوثيق 
الــجــنــائــي فــي محافظة تــعــز، الــدكــتــور فضل 
البخاري، إن املواطنني في اليمن بشكل عام 
الحرب،  بــدء  منذ  واالستقرار  لأمن  افتقدوا 

أداء األجهزة األمنية. يضيف  نتيجة ضعف 
 األمـــن أصــبــح بمثابة 

ّ
»الــعــربــي الــجــدد« أن لـــ

حلم لليمنيني، من جــراء تزايد أعــداد أعمال 
ــتـــطـــاف والـــقـــتـــل، بــشــكــل الفـــت،  الــنــهــب واالخـ
الــبــخــاري، على أهمية دور  مــؤخــرًا. ويــشــدد 
أفــراد املجتمع في صناعة األمــن واالستقرار 
ومكافحة الجريمة، من خال مساعدة رجال 
األمــــن. ويــدعــو األجـــهـــزة األمــنــيــة إلـــى ضبط 

الجناة للحد من انتشار الجرائم.
منذ بدء الحرب في اليمن قبل أكثر من أربع 
سنوات، عملت القوى املسيطرة على األرض 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــيــمــن، عــلــى اســتــبــدال 
املؤهلة، بأخرى من خارج  العناصر األمنية 
املؤسسة األمنية، بحسب الناشط محمد عمر 
الحوثي،  »جماعة  يــوضــح:  مستعار(.  )اســـم 
صنعاء  الجتياحها  األول  الــيــوم  منذ  سعت 
واملـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، إلــى 
استبدال العناصر األمنية بأخرى موالية لها 
غير مؤهلة، أو ما يسمى باللجان الشعبية«. 
 كــثــيــرًا مـــن املـــواطـــنـــني ال 

ّ
يــلــفــت عــمــر إلــــى أن

يــحــتــرمــون الــــقــــوات الــحــوثــيــة، ويــتــعــامــلــون 
يحق  وال  مسلحة  جماعة  باعتبارها  معها 
رت كل إمكانيات 

ّ
ها سخ

ّ
لها فرض األمن، ألن

فقط،  لسياساتها  املــعــارضــني  لضبط  األمـــن 
يؤكد  املــواطــنــني.  متجاهلة شــكــوى وهــمــوم 
 عـــددًا مــن املــحــافــظــات الــتــي تسيطر 

ّ
عــمــر أن

عليها حكومة هــادي، تعيش الوضع نفسه. 
ففي عدن، تعود تبعية أغلب األجهزة األمنية 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، التي شرعت 
منذ تحرير محافظة عــدن، في يوليو/تموز 

ــارج  أمـــنـــيـــة خــ تــشــكــيــل وحـــــــدات  فــــي   ،2015
ما  »وهـــي  اليمنية  الــداخــلــيــة  وزارة  ســيــطــرة 
يسمى اليوم بقوات الحزام األمني والنخبة، 

املنتشرة في أغلب مناطق الجنوب حاليا«.
أنشئت  األمنية  الــقــوات  هــذه   

ّ
أن يضيف عمر 

أســاس مناطقي، وأغلب عناصرها غير  على 
مؤهلني للعمل كرجال أمن وأغلبهم با خبرة. 
 قوات الحزام األمني فشلت في حفظ 

ّ
يؤكد أن

األمن في مختلف املناطق التي تتواجد فيها، 
 جــرائــم القتل واالخــتــطــاف والــســرقــة، ال 

ّ
إذ إن

 االنفات األمني سوف 
ّ
تتوقف. ويبنّي عمر، أن

يستمر إلــى حــني عــودة رجــال األمــن املؤهلني 
ــي مـــنـــاطـــق جــمــاعــة  ــ ــة فـ ــز الــــشــــرطــ ــ ــراكـ ــ إلــــــى مـ
الحوثي، وتوحيد األجهزة األمنية في مناطق 

هادي تحت قيادة وزارة الداخلية فقط.

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

 تكرار جرائم التحّرش بالتاميذ، 
ّ

في ظل
ــم تــســجــيــلــهــا مــن  ــ ــي تـ ــتــ الســـيـــمـــا تـــلـــك الــ
ــقــــديــــم الـــــــــدروس  ــبــــل أســــــاتــــــذة خـــــــال تــ قــ
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  أكــــــــدت  الـــخـــصـــوصـــيـــة، 
ــّدى لــــظــــاهــــرة الـــــــــدروس  ــتــــصــ ــتــ ــا ســ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
أن

الخصوصية، خصوصا بعد تعّرض أكثر 
أستاذ  قبل  مــن  للتحّرش  تلميذة   20 مــن 
الخصوصية  الـــــدروس  إعــطــائــهــن  خـــال 
فـــي بــيــتــه فـــي مــحــافــظــة صــفــاقــس. وقــبــل 
أيــام، تحّرش مــدّرس بخمسة تاميذ في 
املحافظة نفسها خال إعطائهم الدروس 
ــع الـــــــدروس  ــنـ الـــخـــصـــوصـــيـــة.  قــــانــــون مـ
التربوية  املؤّسسات  الخصوصّية خارج 
 املدرسني 

ّ
لم ينفذ سابقا بسبب رفض جل

تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، مـــا أدى إلـــى اســتــمــرار 
ظـــاهـــرة الــــــدروس الــخــصــوصــّيــة. وتــكــّرر 
تــســجــيــل حــــــاالت اغـــتـــصـــاب تـــامـــيـــذ فــي 
 الحكومة 

ّ
منازل بعض املدرسني. يذكر أن

أصدرت منذ أكتوبر/ تشرين األول في عام 
2015 قانونا يمنع الدروس الخصوصية. 
دروس  لتقديم  القانون شروطا  وتضّمن 
ــة فــي  ــ ــّي ــم والــــــــــــــدروس الــــخــــصــــوصــ ــ ــدعــ ــ الــ
املـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة الــعــمــومــيــة دون 
املؤسسات  في  يعمل  من  سواها. ويمنع 
العامة تقديم دروس خارجها. كما نّص 
بينها  من  املخالفني،  على عقوبات بحق 
مقّر  تغيير  غـــرار  على  تأديبية  عــقــوبــات 
 اإلقامة والطرد املؤقت ملّدة 

ّ
العمل ومحل

6 أشهر. ويمكن أن يصل األمر إلى الطرد 
النهائي ملن يعيد الكرة، وفق القانون.

بــغــيــاب  ــق 
ّ
تــتــعــل تــكــن  لـــم  املــشــكــلــة   

ّ
أن  

ّ
إال

غــرار عشرات  على  بتطبيقه  بل  القانون، 
ــرى الــتــي ال يــتــّم تطبيقها  الــقــوانــني األخــ
وزارة  وأكـــدت  القطاعات.  مــن  العديد  فــي 
اإليقاف  بــإجــراءات  ــهــا ستقوم 

ّ
أن التربية 

ــّد كــــل مــــن يــثــبــت  ــ ـــفــــوري عــــن الـــعـــمـــل ضـ الـ
تــقــديــم دروس خــصــوصــيــة  فـــي  تـــورطـــه 
خـــــارج املـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة. وهـــــذا ما 
حصل مؤخرًا، وأوقــف ثاثة أساتذة في 
محافظة ســوســة بــعــدمــا ثــبــت إعــطــاؤهــم 

دروسا خصوصية في منازلهم. 
ها تعّد اليوم مشروعا 

ّ
كما أكدت الوزارة أن

جـــديـــدًا لــتــوســيــع صــاحــيــات املــتــفــقــديــن 
ــوزارة  ــ ــ ــيــــني الـــتـــابـــعـــني لـ ــالــ اإلداريــــــــــني واملــ
التجاوزات. في وقت  تلك  التربية ملراقبة 
صــدر أمــر حكومي فــي 5 إبــريــل/ نيسان 
2019 فـــي الـــرائـــد الــرســمــي لــلــجــمــهــوريــة 
تنظيم  شــروط  ق بضبط 

ّ
يتعل التونسية 

الــــدروس الــخــصــوصــيــة، ويــنــّص عــلــى أن 
يتولى املتفقدون اإلداريون واملاليون في 
وزيــر  مــن  أذون  على  بناء  التربية،  وزارة 
الــتــربــيــة، الــقــيــام بــمــهــام الــتــفــقــد وإجــــراء 
عـــمـــلـــيـــات املــــراقــــبــــة املــــيــــدانــــيــــة وتـــحـــريـــر 
التقارير املتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 
7 من القانون الحكومي عدد 1619 لسنة 
تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   30 فـــي  املـــــؤرخ   ،2015
املـــدرســـني  قــبــل  مـــن  ــام 2015  عــ فـــي  األول 
العاملني في مختلف املؤسسات التربوية 

العمومية التابعة لوزارة التربية.
ويــمــنــع الــفــصــل 7 مـــن الـــقـــرار الــحــكــومــي 
الــقــديــم املـــدرســـني الــعــامــلــني فـــي مختلف 
التابعة  العمومية  الــتــربــويــة  املــؤســســات 
لــــــوزارة الــتــربــيــة نـــشـــاط الــقــيــام بــــدروس 
خـــصـــوصـــيـــة خـــــــارج فــــضــــاء املـــؤســـســـات 
الــتــربــويــة الــعــمــومــيــة مــنــعــا بـــاتـــا. ونـــّص 
األمر على »توسيع صاحيات املتفقدين 
اإلداريــــني واملــالــّيــني، وتــعــزيــز هــذا السلك 
ــذي ال يــتــجــاوز عـــدد أفـــــراده حــالــيــا 30  الــ
شــخــصــا فـــي كـــامـــل جـــهـــات الــجــمــهــوريــة، 

ــــني لــكــل  ــنـ ــ ــعــــدل مـــتـــفـــقـــد واحـــــــــد أو اثـ ــمــ بــ
على  والعمل  للتربية،  جهوية  مندوبية 
زيادة عدد املتفقدين اإلداريني إلى أربعة 
 مندوبية للتربية. كما ينّص األمر 

ّ
في كل

للمتفقدين  ُيــســمــح  أنــــه  عــلــى  الــحــكــومــي 
ــــني واملــالــيــني زيــــارة املـــدرســـني في  اإلداريــ
مـــنـــازلـــهـــم لــلــتــفــقــد بــصــفــة فـــجـــائـــيـــة. أمـــر 
ــــني، واصـــــفـــــني هــــــــؤالء بـــ  ــ ــدرسـ ــ ــ رفــــضــــه املـ
ــه أمر 

ّ
»الشرطة اإلداريــــة«. كــذلــك، يــرون أن

يخرق الحقوق الفردية وحرمة البيت.  
بيرم  يدعى  ثانوي  تعليم  أستاذ  ويقول 
خـــضـــراوي لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »األمـــر 
غــيــر قــانــونــي وغــيــر دســـتـــوري، طــاملــا أنــه 
اقتحام  يمس حقوق األشخاص، ويجيز 
منزل األستاذ أو املــدّرس في أي وقت من 
دون إباغه. هذ أمر مرفوض وفيه اعتداء 
على الحقوق والحريات«. يضيف: »األمر 
املجرم  مــجــرم. حتى  بيت  باقتحام  أشبه 
أو املتهم ال يقتحم بيته إال بعد الحصول 

على إذن من النيابة العامة«. 
األمر،  األساتذة يرفضون   

ّ
أن إلى  ويشير 

وسيتصدون له، ولن يسمحوا ألّي متفقد 
ــتـــاذ،  أسـ أي  بـــيـــت  ــــى  إلـ ــالـــدخـــول  بـ إداري 
 املتفقدين قــادرون على القيام 

ّ
مضيفا أن

بـــأعـــمـــال الــتــفــقــد بـــطـــرق أخـــــرى مـــن دون 
املساس بكرامة أي شخص. 

نقابة التعليم الثانوي رفضت من جهتها 
ها ستتصدى لأمر، وقد 

ّ
القرار، مؤكدة أن

واحتجاجات  أخــرى  تحركات  عنه  ينتج 
رافــضــة لــخــرق حــقــوق مــنــظــوريــهــا. ورأت 
ــاتـــذة والــســمــاح  ــرار إهـــانـــة لـــأسـ ــقــ فـــي الــ
لــلــمــتــفــقــديــن بــاقــتــحــام مــنــازلــهــم فـــي كل 
قــضــائــي. كــمــا أن  األوقــــــات مـــن دون إذن 
للنقابة دور املتفقد اإلداري الذي يقتصر 
عــلــى اســتــجــواب املــــدرس فــي مــقــّر العمل 
أو مكتب التفقد في الــوزارة أو املندوبية 
الجهوية للتربية وليس في منزل املدّرس. 
وهـــنـــاك إجــــــراءات أخــــرى يــمــكــن اتــبــاعــهــا 

ملراقبة الدروس الخصوصية. 
ويقول كاتب عام النقابة العامة للتعليم 
ـــ »الــعــربــي  الـــثـــانـــوي لــســعــد الــيــعــقــوبــي لـ
الجديد«: »النقابة أول من دعت إلى تنظيم 
ــدروس الــخــصــوصــيــة، عــلــى أن يقتصر  الــ
األمر على الفضاءات التربوية العمومية 
ــقـــانـــون لم  وخــضــوعــهــا لـــلـــرقـــابـــة. لــكــن الـ
الـــوزارة أصــدرت   

ّ
أن أو يطّبق. كما  يفّعل 

قرارًا يسمح بإعطاء دروس التدارك خارج 
الـــفـــضـــاء املــــدرســــي وفــــق كـــــراس شــــروط، 
مــســتــغــربــا تـــلـــك الـــــقـــــرارات املــتــنــاقــضــة«. 
ه ال يمكن القضاء على الدروس 

ّ
يضيف أن

 
ّ
أن الخصوصية فــي وقــت قصير، مــؤكــدًا 
النقابة لطاملا دعت األساتذة إلى االلتزام 
ــر على  ــ بـــالـــقـــانـــون، عــلــى أن يــقــتــصــر األمـ
لكن  العمومية.  املــؤســســات  فــي  الــــدروس 
ال يمكن بــأي حــال فــرض زيــارات فجائية 

ملنازل األساتذة.

أساتذة تونس يرفضون مراقبتهم

والدتهما تقلّهما إلى المنزل )العربي الجديد(

بعد خروجهم من المدرسة )العربي الجديد(

إفطار في خيمة )سافين 
حامد/ فرانس برس(

أمن كثيف من دون جدوى )صالح العبيدي/ فرانس برس(

4
أطفال، كشفت منظمة العفو 

الدولية، أّن مسلحين، تابعين للتحالف، 
اغتصبوهم في تعز

على الرغم من ارتفاع 
نسب التحرش بحق 

األطفال من قبل 
مدرسين خال الدروس 

الخصوصية، يرفض 
أساتذة قرارًا بمراقبتهم 

في منازلهم
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روبوتات تأكل 
وتتطور وتموت

تمكــن الباحثــون فــي جامعــة كورنيــل 
مــن تطويــر روبوتات صغيــرة يمكنها 
نهايــة  فــي  واملــوت  والتطــور  األكل 
البحــث بتطويــر  املطــاف. وقــام فريــق 
حيويــة  مــادة  باســتخدام  روبوتــات 
الحمــض  علــى  قائمــة  صناعيــة، 
بخصائــص  املــادة  وتتميــز  النــووي. 
الكائنــات الحيــة، بمــا فــي ذلــك القــدرة 
وتوليــد  الغذائــي  التمثيــل  علــى 
واستخدام الطاقة، والتجميع الذاتي.

عالــم  لــو«،  »دان  البروفيســور  وأشــار 
األحيــاء فــي جامعــة كورنيــل ومشــرف 
الروبوتــات معقــدة  أن  علــى املشــروع، 
تمامــا مثــل الكائنــات الحية البســيطة. 
آالت  تطويــر  إلــى  املشــروع  ويهــدف 
مــن  البيولوجيــة،  الحيــاة  تحاكــي 
خــال صنــع مــادة حيويــة تعتمد على 
حمــض نــووي تركيبــي، لتنظيم ذاتها 
تشــبه  عمليــة  فــي  هيكلهــا،  وتجديــد 

نمو الخايا واألنسجة الحيوية.
وباالعتمــاد علــى املــادة الجديــدة قــام 

صغيــرة  آالت  بتصنيــع  الباحثــون 
ونمــت  نفســها،  تلقــاء  مــن  تحركــت 
املــوارد،  اســتهاك  عبــر  وتطــورت 
وأوضــح  املطــاف.  نهايــة  فــي  لتمــوت 
العلمــاء أن اآلالت ليســت حيــة، ولكنها 
تتصــرف مثل الكائنات الحية، ويمكن 
أن يمهد هذا املشروع الطريق لتطوير 

روبوتات ذاتية التكاثر.
جــداًل  االبتــكار  هــذا  أنبــاء  وأثــارت 
بعــض  قارنــه  حيــث  اإلنترنــت،  علــى 
األشــخاص بشــركة »ســكاينت«، التــي 
أفــام  فــي  قاتلــة  روبوتــات  طــّورت 

»تيرمينيتور«.

جهاز يلتقط صورًا من 
على بعد 45 كيلومترًا

مــن خــال الجمــع بــن تلســكوب ليــدار 
وخوارزميــة إلعادة بنــاء الصور، طور 
باحثــون صينيــون جهــازًا قــادرًا علــى 
التقــاط صــور مــن مســافة كبيــرة جــدًا، 
مــن دون التأثــر باضطرابــات الغــاف 

الجوي والتلوث.
 )LIDAR( ويستخدم تلسكوب الليدار
ذو الفوتون األحادي، موجات األشــعة 
إلــى  املســافة  لقيــاس  الحمــراء  تحــت 
الــذي  الوقــت  باحتســاب  مــا،  جســم 
املنعكســة  الفوتونــات  تســتغرقه 
اللتقــاط  املثاليــة  األداة  إنهــا  للعــودة. 
وفــي  جــدًا.  بعيــدة  ألشــياء  مشــاهد 
السنوات األخيرة، تم إحراز تقدم كبير 
في حساسية املستشعر، حيث تمكنت 
الفوتونــات  التقــاط  مــن  الكاميــرات 
كيلومتــرات.   10 مــن  أكثــر  بعــد  علــى 
ولســوء الحــظ، ال تجمــع هــذه األجهزة 
الضــوء اللتقــاط صــور  مــن  يكفــي  مــا 
واضحــة بمــا فيــه الكفايــة، رغــم ثمنها 

املرتفع للغاية، حيث تتطاير »أصداء« 
الغــاف  علــى  املنعكســة  الفوتونــات 
الجــوي، وخاصــة فــي البيئات شــديدة 

التلوث مثل املدن.
 ،Zheng-Ping Li فريــق  وكشــف 
للعلــوم  شــنغهاي  جامعــة  مــن 
جهــاز  عــن  بالصــن  والتكنولوجيــا 
جديــد مبتكــر، وهــو بمقــاس صنــدوق 
صــور  التقــاط  علــى  وقــادر  أحذيــة 
 45 مســافة  بعــد  عــن  األبعــاد  ثاثيــة 
رؤيــة  وجــود  عنــد  حتــى  وذلــك  كــم، 
محدودة للغاية. وتعتمد طريقة عمله 
محّســن  ليــدار  جهــاز  بــن  مــزج  علــى 
وخوارزميــة خاصــة ســتعيد بنــاء كل 

بكسل للصورة.

لعبة فيديو للكشف عن ألزهايمر

فــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه الشــركات 
الجيــل  شــبكة  تدعــم  هواتــف  لطــرح 
الخامس لاتصال، تعتزم شركة هواوي 
 .5G تقديــم أول تلفــاز متوافــق مــع تقنيــة
وتشــير بعــض التقاريــر أن تلفاز هواوي 
ســيكون بشاشة تبلغ دقتها 8K، ويمكن 
الجيــل  شــبكة  عبــر  الخلــوي  لاتصــال 
الخامــس أن يتيــح للمســتخدم مشــاهدة 
اإلنترنــت  عبــر  عاليــة  بدقــة  القنــوات 
الدقــة  عالــي  ترفيهــي  محتــوى  وتنزيــل 

ولعب ألعاب الواقع االفتراضي.
أنتجــت  أن  هــواوي  لشــركة  يســبق  ولــم 
شــركة  تمتلــك  أنهــا  إال  تلفــاز،  أجهــزة 
Hisilicon وهي ثاني أكبر مزود لشرائح 
التلفــاز فــي العالــم. ولــم يتــم الكشــف عــن 
مــن  أنــه  إال  الجديــد،  التلفــاز  تفاصيــل 
املتوقع أن يحتوي على خاصية التحكم 
فــي األجهــزة الذكيــة املوجــودة فــي املنزل 
األجهــزة  مــع  اإلنترنــت  مشــاركة  وميــزة 

بشكل مشابه ملوزع اإلنترنت.
هــواوي  شــركة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
تعتبر من بن أبرز الشــركات التي تعمل 
بشــبكات  خاصــة  معــدات  تطويــر  علــى 
الجيــل الخامــس. وقد قامت قبل أســابيع 

فــي  اتصــاالت  جهــاز  أول  عــن  بالكشــف 
الخامــس  الجيــل  شــبكات  يدعــم  العالــم 
الشــركة  وتطمــح  الســيارات.  لقطــاع 
الصينيــة إلــى أن تصبــح مــوردًا رئيســيا 
خــال  القيــادة  ذاتيــة  الســيارات  لقطــاع 

السنوات القادمة.

املــال  قطــاع  فــي  املتخصصــة  الشــركات  اهتمــام  تثيــر  تشــن  البلــوك  تقنيــة  تعــد  لــم 
واألعمــال فحســب، بــل أصبحــت محــط اهتمــام العديــد مــن الشــركات املتخصصــة فــي 
مجال التكنولوجيا. إذ سبق لشركة HTC أن كشفت عن خطتها لتطوير هاتف يعمل 
بنظام األندرويد ويدعم تقنيات البلوك تشن. وأطلقت الشركة اسم »إكسودس« على 

هاتفها.
ويبــدو أن سامســونغ قــررت أخيــرًا الدخــول إلــى مجــال البلــوك تشــن، إذ كشــف موقــع 
CoinDesk، املتخصص في أخبار العمات الرقمية، عن خطة الشركة الكورية لتطوير 

خدمات تقوم على تقنيات البلوك تشن.
وتعمل سامســونغ على إنشــاء شــبكة خاصة تعتمد على تقنيات البلوك تشــن، ومن 
املرتقــب أن تقــوم خــال الفتــرة املقبلــة بالكشــف عــن عملــة رقميــة مشــفرة تحمــل اســم 
»سامســونغ كويــن«. وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد مــرور أكثــر مــن ســنة علــى قيــام إدارة 
سامســونغ بتكويــن فريــق مهندســن متخصــص فــي العمــات الرقميــة املشــفرة، مــن 
أجل تطوير مشــاريع مرتبطة بالبلوك تشــن. ومن املتوقع أن تقوم سامســونغ بدمج 

.Samsung Pay العملة الرقمية الجديد في خدمتها الخاصة بالدفع اإللكتروني
وتأكــد اهتمــام سامســونغ بمجــال البلــوك تشــن بعد كشــفها عن هاتف غاكســي اس 
10، فــي شــهر فبرايــر/ شــباط املاضــي، إذ دمجــت مجموعة من التطبيقــات الامركزية 
فــي الهاتــف. وأتاحــت للمســتخدمن تخزيــن العمــات الرقمية في محفظــة إلكترونية 
مشــفرة تدعــم عملــة اإلثيريــوم. وعلــى غيــر املتوقــع ال تحتــوي املحفظــة علــى خاصيــة 
تخزين عملة البتكوين التي تعتبر أشهر العمات املشفرة، كما أن الخدمة متاحة في 

الواليات املتحدة األميركية وكندا وكوريا الجنوبية.
وتطمــح سامســونغ وفيســبوك إلــى منافســة بطاقــات االئتمــان التقليديــة، إذ يمكــن 
لتقنيــة البلــوك تشــن أن تســاهم فــي تخفيــض تكلفــة التحويــات املاليــة، عبــر تمكــن 
التجار من استرداد ما نسبته 2 إلى %3 من الرسوم التي يتعّن عليهم دفعها لقبول 

التحويات عبر بطاقات االئتمان التقليدية.

عالم االتصاالت عالم االبتكار

5G تلفاز ذكي يدعم شبكة

عملة رقمية من سامسونغ

هشام حدانة

 Sea Hero يطلــق علــى اللعبــة اســم
قــدرات  تفــاوت  ويعتبــر   Quest
مؤشــرًا  لعبهــا  فــي  األشــخاص 
فعليــا علــى وجــود مــرض ألزهايمــر. وبفضل 
تمكــن  وانتشــارها،  اللعبــة  هــذه  نجــاح 
الباحثــون مــن الحصول على نتائج 4 ماين 
شــخص مــن جميع أنحــاء العالم، مما جعلها 
طريقــة فريــدة مــن نوعهــا إلجراء دراســات من 

هذا النوع.
يملــك  ال  الطبيــة،  بالبحــوث  يتعلــق  وفيمــا 
مــن  ا 

ً
شــيئ الثانــي  الجيــل  مــن  املتطــوع 

الصحيــة.  للتجــارب  القديمــة  الكليشــيهات 
وســائل  فــي  أو  املنــزل  مــن  يســتطيع  فهــو 
النقــل العــام أن يلعــب علــى هاتفــه الذكي في 
 Sea Hero لعبــة الفيديــو«. وفــي حالــة لعبــة«
Quest فإنهــا تــوزع باملجــان، فــي نســختيها 
أو للواقــع االفتراضــي. وتقــدم  الكاســيكية 
املاحــة  تحديــات  مــن  العديــد  اللعبــة 

أنشأ علماء األعصاب 
لعبة فيديو لقياس 

قدرات األشخاص على 
تحديد االتجاه في بيئة 

ثالثية األبعاد

والتوجيــه لقبطــان ســفينة. غير أنــه في هذا 
ســتخدم نتائــج الاعب 

ُ
العالــم الخيالــي، ال ت

للتقــدم خــال املســتويات فحســب، بــل يتــم 
تسجيلها بعناية وإرسالها، بموافقته، إلى 
فريــق من علمــاء األعصاب املتخصصن في 

الكشف عن مرض ألزهايمر.
أكبــر  إنشــاء  فــي  الرئيســي  التحــدي  وكان 
األدبيــات  فــي  إنــه  إذ  ممكنــة،  مجموعــة 
األفــواج  كانــت  األعصــاب  لعلــوم  العلميــة 
تضــم مــا بــن 50 و100 متطــوع فــي أحســن 

األحوال.
الوصــول  »أردنــا  الباحثــن:  أحــد  وقــال 
مــرض  حــول  عاملــي  مقــاس  إلــى  بدراســتنا 
ألزهايمر، وهي إحدى الطرق لالتفاف على 
أكبر العوائق الرئيســية للدراســات الحالية، 
والتــي غالبــا مــا تواجــه مشــكلة كبيــرة فــي 
تطابــق النتائــج. وذلك ألن النتائج التي يتم 
الحصــول عليهــا تتغيــر كثيــًرا عندمــا يتــم 
أخــذ القياســات مــرة أخــرى علــى أشــخاص 

آخرين«.
وأظهــرت املوجــة األولــى مــن النتائــج، التــي 
نشــرت فــي عــام 2018، أواًل أن العمــر عامــل 
رئيســي في مهارات التوجيه، باســتثناء من 
كان مصابــا بمــرض ألزهايمــر، إذ إن قدرتنا 
على التوجيه تتناقص مع تقدمنا في السن. 
ثــم يأتــي الجنــس، وبعدهــا األصــل. ويقــول: 
بالناتــج  جــدًا  مرتبــط  تأثيــر  »للجنســية 
املحلــي اإلجمالــي للبلــد املعنــي، مــن تعليــم 
وفــرص الســفر داخــل وخارج بلد الشــخص، 
ما يؤثر كذلك على الطريقة التي يتحرك بها 

الفــرد فــي فضائــه«.  أمــا دراســة املعلومــات 
فقــد  ألزهايمــر،  فئــة مرضــى  علــى  املرتكــزة 
ظهــرت هــذا الشــهر فــي مجلــة PNAS، حيــث 
 Sea Hero Quest قارن الباحثون نتائج لعبة
مــع األعراض املبكرة ملــرض ألزهايمر. وجاء 

النتائــج  ذوي  األشــخاص  أن  اســتنتاجهم 
الســيئة، مقارنــة بمتوســط األفــراد مــن نفس 
العمر والجنس واألصل، لديهم استعدادات 
أكثر ملرض ألزهايمر، حتى عندما ال تكشف 

االختبارات التقليدية أي شيء.

أحمد ماء العينين

شــرعت بعــض الشــركات فــي االعتمــاد علــى 
تقنيات جديدة ملواجهة التهديدات الرقمية، 
األوروبيــة  املنظمــة  فــي  الباحثــون  قــام  إذ 
لألبحــاث النوويــة »ســيرن« بتطويــر أنظمــة 
االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات  علــى  تعتمــد 
وتتمّيز بقدرتها على اكتشــاف الفيروســات 
والتنبــؤ بالهجمــات بطريقــة تحاكــي كيفية 
عمل جهاز املناعة البشري. وفي هذا السياق 
ميشــيغان  جامعــة  فــي  الباحثــون  تمكــن 
األميركيــة مــن تطويــر معالج يتميــز بقدرته 
علــى تحديد الهجمــات اإللكترونية ومنعها 

قبــل أن تحــدث. ويســتخدم املعالــج تقنيــات 
معقدة لتشــفير البيانات بطريقة أســرع ألف 
مرة من تقنيات القرصنة اإللكترونية. وأشار 
»تود أوسنت«، أستاذ هندسة الكمبيوتر في 
جامعة ميشيغان، أنه في حالة تمكن الهاكر 
مــن اكتشــاف ثغــرة فــي املعالــج، فــإن النظــام 
ال  زمنيــة  مــدة  فــي  الثغــرة  بترقيــع  ســيقوم 
املشــروع  ثانيــة. ويهــدف  ميلــي  تتعــدى 50 
الــذي يحمــل اســم MORPHEUS إلــى تطوير 
حاســوب مــن الصعب اختراقــه، حيث حصل 
البحــوث  مشــاريع  وكالــة  مــن  تمويــل  علــى 
 3.6 بقيمــة   »DARPA« الدفاعيــة  املتطــورة 
فــي  التقنيــة  دمــج  ويمكــن  دوالر.  مايــن 

أجهــزة مختلفــة، مثــل الحواســيب واألجهزة 
الخاصــة بإنترنــت األشــياء وكذلــك املعــدات 
واألجهــزة الطبيــة. وأشــار »أوســنت« إلــى أنه 
لاختــراق  الحواســيب  تتعــرض  مــا  عــادة 
ولكــن قــد تكــون العواقــب وخيمــة فــي حالــة 
بالســيارات  الخاصــة  الحواســيب  اختــراق 
ذاتية القيادة أو األجهزة املزروعة في جســم 
التقليديــة  الطــرق  خــاف  وعلــى  اإلنســان. 
الرقميــة،  األنظمــة  علــى تطويــر  تركــز  التــي 
يركــز الباحثــون فــي جامعــة ميشــيغان على 
تطويــر العتــاد واســتخدام تقنيــات تشــفير 
معقــدة، مــن أجــل حظــر الهجمــات املحتملــة 

حتى قبل حدوثها.

شريحة إلكترونية تتنبأ بالهجمات السيبرانية

استخدام نتائج لعبة فيديو الكتشاف األعراض المبكرة لمرض ألزهايمر

يعتبر حجم البطارية من بن األمور التي تعيق الباحثن أثناء تطوير أجهزة صغيرة، ويبدو 
أن الباحثــن فــي كليــة الهندســة الفرنســية »إي إم تــي أتانتيــك« توصلــوا إلــى طريقــة تمكنهــم 
مــن تجــاوز هــذا العائــق، إذ نجحوا في تطوير أول عدســة الصقــة ببطارية دقيقة مرنة. وحازت 
العدســة اهتمــام وكالــة مشــاريع البحــوث املتطــورة الدفاعيــة األميركيــة »داربــا« مــن أجــل دعــم 
وتعزيز القدرات البصرية للجنود. وأشارت “داربا” إلى أن العدسات الاصقة الذكية قد تمنح 
الجنــود قــدرات فريــدة. وقــد قــام الباحثون في مختبرات عديدة بإنفــاق الكثير من املال والجهد 
مــن أجــل تطويــر العدســات دون أي نتيجــة. ومّكنــت مــادة الغرافــن الباحثن في كلية الهندســة 
 اإللكترونيات املرنة 

ّ
الفرنســية »إي إم تي أتانتيك« من تطوير العدســة. ويشــير البحث إلى أن

القائمة على الغرافن يمكن أن تزيد قدرات العدسات الاصقة. وقالت مايكروسوفت إنها على 
استعداد الستثمار مليوني يورو في إنتاج العدسات الاصقة الذكية الجديدة.

عدسات الصقة لتعزيز قدرات الجنود
من الغرافين
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قانون سنغافورة لألخبار الكاذبة 
يثير مخاوف حقوقية

روسيا تستعد للرونت السيادي
وتتحقق من هوية المستخدمين

وسيم السلطي

انبثــق فــي الســنوات األخيــرة مئــات املواقــع 
نفســها  تطــرح  التــي  اإلعاميــة  والوســائل 
كبديــل عــن اإلعام التقليدي، وتعد بالجديد 
واملختلــف فــي كل مــرة يتــم اإلعــان فيهــا عن 
موقــع ناشــئ، لينهــار بعــد فتــرة أو يغــوص 
فــي ســوق الصحافــة ومتطلباتهــا وشــروط 
فــي سياســات التحريــر  املمولــن وتدخلهــم 
وتوجهــات املوقــع. في ســورية وحدها صدر 
اندثــر  إعاميــة،  وســيلة   600 الـــ  يقــارب  مــا 
منهــا 400، وتبقــى 200، مــن بينهــم 17 فقــط 
دخلــت فــي منافســة مــع عشــرات آالف املواقع 
العامليــة املفهرســة علــى »غوغــل نيــوز«. هــذا 
بعيــدًا عــن توقــف كبريــات الصحــف العربيــة 
املطبوعــة،  نســختها  إصــدار  عــن  والدوليــة 
بسبب سطوة شبكة اإلنترنت وتقدمها على 
الصحافة املكتوبة ورقمنة اإلعام التقليدي. 
وقد أدى ذلك إلى تراجع وانحسار عدد قراء 
النســخ الورقية واالستعاضة عنها بالقراءة 

اإللكترونية. 
 تدهور حال اإلعام التقليدي والصحافة 

َّ
إن

الورقيــة، والتوقعــات التــي تشــير إلــى نهايــة 
مــع حلــول  الورقيــة بشــكل كامــل  الصحافــة 
املكتوبــة  الصحافــة  واختفــاء   ،2020 العــام 
هــا لــم تمنــع فريــق موقــع 

ّ
فــي العــام 2040، كل

»تأبــن  مــن  اإللكترونــي  »الحــدود«  شــبكة 
مــوت الصحافــة الرقميــة« واإلعــان بتاريــخ 
النســخة  إصــدار  عــن   2019 أيــار  مايــو/   5
الورقيــة عــدد صفر لجريدة »أوراق الحدود« 
 شــهر. وجاء 

ّ
ونية إصدارها في األول من كل

 »الزمن 
ّ
فــي رســالة املحــرر في العدد صفــر أن

الــذي تذبــل فيــه الصحافــة الورقيــة واألوراق 
بشكل عام، وتغادر رفوف الباعة وتنسل من 
بن أيدي القراء ومن تحت آباطهم إلى مزابل 
فــي  دورهــا  وينحصــر  لتتراجــع  الحــارات، 
إعــادة تدويرهــا لتصبــح ورق حمــام، قــررت 
الحــدود الذهــاب إلى الحج والناس عائدون، 
واتخــذت قــرارا راديكاليا عشــوائيا مدروســا 
بإصدار أول نســخة ورقية من مجلتها تمام 

هذه التي تمسكونها بأيديكم«.
األخيــرة  ســنيه  فــي  الواقــع  ســوريالية 
للمواقــع  الجديــة  املحــاوالت  والجــدوى 
الواقــع  هــذا  أحــداث  تنــاول  فــي  اإلعاميــة 
وتغطيتهــا، دفعــت مجموعة من الشــباب في 
األردن في عام 2013 إلى إنشاء موقع ساخر، 
الصحافــة  حــدود  ويتجــاوز  الواقــع،  ينتقــد 
مــن  الــذي تطرحــه،  املحتــوى  فــي  التقليديــة 
خال إعادة طرحه بسخرية. وهو األمر الذي 
شــكل منذ انطاقة املوقع حتى اآلن التباســا 
تــه  وإربــاكا، مقصــودًا، للقــارئ، بمجــرد قراء
لعنــوان مقــال ما في املوقع، قبل تجاوزه إلى 
مــنت املقــال. علــى ســبيل املثــال مقــال بعنــوان 
لهــا  أســرى  بوجــود  علمهــا  تنفــي  »ســوريا 

منوعات

فــي إســرائيل«، يأخــذه أحدهــم ويشــاركه مــن 
صفحــة املوقــع ظنــا منــه أنــه حقيقــي، بيــد أن 
مــنت املقــال ســاخر وناقــد لتصريحــات وزيــر 
خارجيــة النظــام الســوري وليــد املعلــم حــول 
مســألة »الــرد فــي املكان والزمان املناســبن«، 
وتهكم من موقف النظام الســوري »املعلوك« 
فــي الحفــاظ علــى ســيادة ســورية »حتــى لــو 

اضطّر للتخلي عن الجوالن«.

هــذا االلتبــاس بــن الجديــة والهزلية يوضح 
الــذي نحيــاه،  الواقــع  مــدى فظاعــة  تحديــًدا 
عبــر  للتصديــق،  قابليتنــا  هشاشــة  ومــدى 
تداولنــا الكثيــر مــن األخبــار املزيفــة املبثوثــة 
»الحيــاد  بـــ  امللتزمــة  اإلخباريــة  املواقــع  فــي 
واملصداقيــة« فــي نقلهــا لألخبــار. وهــذا مــا 
يجعــل واقعنــا وحياتنــا، همــا املصــدر األول 
واألخير للمواضيع التي يتناولها، ســاخًرا، 

التمييــز  مقــدار  هــو  فمــا  »الحــدود«.  موقــع 
لقــارئ ســريع بن الجــد والهزل ملقال معنون 
بـــ »األردن يــكاد يصبــح أكبــر وجهــة لســياح 

الجيش األميركي في املنطقة«؟
املوقــع  مــادة  وحدهــا  السياســة  ليســت 
الوحيــدة، بــل تتعداهــا إلــى غيرهــا فــي باقي 
أقسام »الحدود«، فتجد مواضيع اجتماعية 
أو  لفكــرة  اســتثناء  دون  »مــن  ورياضيــة، 
تقــول  كمــا  والســخرية«،  النقــد  مــن  قضيــة 

سياسة املوقع التحريرية. 
لــم  إنمــا  تعــود،  حتــى  الصحافــة  تذهــب  لــم 
تعــد تطبــع ورقيا. فكثير من الصحف تخلت 
عــن هــذا الفعــل، ووجهــت اهتمامهــا للمواقع 
اإللكترونيــة وركزتــه فــي موضــوع الصــورة 
األخبــار  محتــوى  حســاب  علــى  والفيديــو 
»الحــدود«  شــبكة  صحتهــا.  عــن  والتحــري 
فــي خطــوة  التيــار،  عكــس  أو  مضــت خلفــا، 
يعتبرهــا كثيــرون خاطئــة وغيــر مدروســة، 
مــن  نســخة  أول  بطباعــة  قيامهــا  بســبب 

جريدة »أوراق الحدود«. 
جــادة/  »شــهرية/  الســاخرة  والصحيفــة 
حقيقيــة« تصــدر مــن لنــدن وتديرهــا شــبكة 
إلــى  العــودة  أجــل  مــن  طبــع 

ُ
ت ولــم  الحــدود، 

طباعــة  »فكــرة   
ّ
إن بــل  الورقيــة،  الصحافــة 

إليصــال  جديــدة  طريقــة  هــي  الجريــدة 
محتوى الجريدة للجماهير، وهو ما يعطي 
خــال  مــن  ودعمنــا  ملســاعدتنا  أكبــر  قيمــة 
جمهــور القــراء«، بحســب مــا يقــول لـ«العربي 
عريقــات.  عصــام  الشــبكة،  محــرر  الجديــد« 
الجريــدة  شــكل  الحــدود«  »أوراق  وتأخــذ 
الورقية الكاســيكية بتقســيماتها )سياسة، 
الحــدود  اقصــاد، دراســات، حصــاد اإلعــام، 
فــي التاريــخ، رياضــة وصحــة، رأي، تســالي 
القــراء(.  مــن  إعانــات،  متقاطعــة،  وكلمــات 
وكل املواد املنشــورة تحمل الطابع التهكمي 
والساخر في التعاطي مع األحداث واملواقف 
والشــخصيات. فجــاء املانشــيت للعــدد صفر 
يقــول »حــل أزمــة تنظيف زجــاج النوافذ بعد 

سنوات من تراجع الصحافة الورقية«.
ألهــداٍف  الســخرية  مجــال  »الحــدود«  تتبــع 
مــدى  وفضــح  الواقــع  نقــد  بينهــا  متعــددة، 
الواقعيتــه وغربتنــا عنــه فــي تصديقنــا أتفه 
األمــور. فــا ســخرية من أجل الســخرية فقط، 
وال ســخرية مــن أجــل إثــارة الجــدل فحســب، 
وال تعــرض أو هجــوم تهكميــا علــى الفئــات 
عــن  الكتابــة  عنــد  »نلتــزم  بــل  املســتضعفة، 
طرٍف مستضعٍف في عاملنا بتسليط الضوء 
علــى قضايــاه ومنهجية تفكيــره للعمل على 
تجاوزها ال النيل منها«، بحسب »الحدود«.

حتى اآلن، تمد الشــبكة بالكتابات الســاخرة 
رؤيــة  وتتبنــى  شــيء،  كل  مــن  تســخر  التــي 
الوقــت  فــي  املواضيــع.  طــرح  فــي  تهكميــة 
الراهــن، هــي تدافــع عــن الحــق فــي الضحــك 

والسخرية من أجل حقوقنا املهدورة.

أعلنت الحدود »موت 
الصحافة الرقمية« في 

العدد صفر

موسكو ـ رامي القليوبي

إجــراءات  تطبيــق  بــدء  علــى  أيــام  تمــر  لــم 
برامــج  مســتخدمي  هويــة  مــن  التحقــق 
ذّكــرت  روســيا، حتــى  فــي  الفــوري  التراســل 
هيئــة الرقابــة الروســية »روس كــوم نادزور« 
هــذا األســبوع، بــأن مفعــول القانــون يســري 
علــى جميــع التطبيقات ســواء أكانت مدرجة 

على سجل منظمي نشر املعلومات أم ال.   
ويبــدأ تطبيــق اإلجــراء الجديــد بالتزامــن مع 
توقيــع الرئيــس الروســي، فاديميــر بوتــن، 
»الرونــت  بقانــون  إعاميــا  عــرف  مــا  علــى 
مــن شــأنه تعزيــز ســيطرة  الــذي  الســيادي« 
الدولــة على الشــبكة العامليــة ومراقبتها بعد 
دخولــه حيــز التنفيذ اعتبــارا من 1 نوفمبر/

تشرين الثاني املقبل.
وأثــار هــذا القانون جداًل واســعا في روســيا، 
إذ رآه البعــض ضروريــا إلقامــة بنيــة تحتيــة 
مســتقلة لضمــان تشــغيل اإلنترنــت فــي حال 
تخــوف  بينمــا  الخــارج.  مــن  الخدمــة  قطــع 
الرقابــة  قبــل  مــن  اســتخدامه  مــن  آخــرون 
الروســية لعــزل القطــاع الروســي من الشــبكة 

العاملية عن الخوادم الخارجية.
مدرســة  منســق  يشــير  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
واألمــن  املعلومــات  لتكنولوجيــا   HackerU
فــي حديــث  أليكســي غريشــن،  املعلوماتــي، 

 »قانون »الروِنت 
ّ
لـ«العربــي الجديــد«، إلــى أن

الســيادي« غيــر موّجــه إلــى تشــديد الرقابــة، 
ولــن  الروســية  الشــبكات  تحصــن  إلــى  بــل 
البيانــات«،  وجمــع  للتجســس  يســتخدم 
هويــة  مــن  التحقــق  إجــراءات   

ّ
أن معتبــرًا 

أكبــر  خطــرًا  تشــكل  التــي  هــي  املســتخدمن 
على حرية اإلنترنت في روسيا.

»الرونــت  قانــون  تطبيــق  كلفــة  أن  ورغــم 
الســيادي« تقــدر بنحــو نصــف مليــار دوالر، 
إال أن غريشــن يرجــح أال يكــون لذلــك تأثيــر 
للمواطنــن،  الخدمــات  أســعار  علــى  كبيــر 
 القيــود اإلضافية تتطلب 

ّ
: »صحيــح أن

ً
قائــا

نفقات جديدة، ولكنني ال أتوقع زيادة كبيرة 
في األســعار، ألن النفقات الرئيســية لتطبيق 

القانون يجب أن تخصص من امليزانية«.
وحول تأثير »الرونت الســيادي« على قطاع 
األعمــال الروســي الــذي يعتمــد علــى الشــبكة 
»ســتكون  يضيــف  متزايــد،  بشــكل  العامليــة 
األضــرار أكثــر من املنافــع، ألن إغاق خدمات 
هامــة أمــام قطــاع األعمــال سيتســبب لــه فــي 

خسائر كبيرة«.  
دميتــري  الروســي،  الــوزراء  رئيــس  وكان 
أكتوبــر/ نهايــة  فــي  وقــع  قــد  مدفيديــف، 

تشــرين األول املاضــي علــى قــرار التحقــق من 
هويــة مســتخدمي تطبيقــات التراســل، علــى 
أن يدخــل حيــز التنفيــذ بعــد مــرور 180 يوما 

الثانــي  نوفمبر/تشــرين   6 فــي  نشــره  علــى 
2018. أما قانون »الرونت السيادي«، فوقعه 
بوتن قبل نحو أسبوع، وهو يمنح السلطة 
املطالــب  »تحديــد  صاحيــات  التنفيذيــة 
املتعلقة بتشــغيل نظم التحكم في الشــبكات 
عند نشــوب تهديد الســتقرار وأمان وسامة 
عمــل اإلنترنــت فــي روســيا«، علــى أن تقــوم 
الوســائل  بتركيــب  االتصــاالت  شــركات 
هــذه  توظيــف  ســيتم  كمــا  الازمــة،  التقنيــة 

التكنولوجيا لحجب املواقع املحظورة.

بدأت فكرة موقع »الحدود« عام 2013 )حسين بيضون(

)ألكسندر نيمينوف/فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

الكاذبــة  األخبــار  مــن  الحمايــة  »قانــون  الســنغافوري  البرملــان  إقــرار  خبــر  أثــار 
والصحافيــن  الحقوقيــن  الناشــطن  مخــاوف  اإلنترنــت«،  عبــر  والتضليــل 
وشــركات التكنولوجيــا إزاء احتمــال اســتغاله فــي قمــع حريــة التعبيــر. ويفرض 
الــذي  قــّر األربعــاء املاضــي، علــى املخالفــن تصحيــح املحتــوى 

ُ
أ الــذي  القانــون، 

تعتبــره الحكومــة خطــأ، أو مســحه، مــع فــرض عقوبــات تصــل إلــى الســجن عشــر 
دوالر  ألــف   735( ســنغافوري  دوالر  مليــون  قيمتهــا  ماليــة  وغرامــة  ســنوات 
أميركي(. وأشارت السلطات املعنية إلى أن القانون لن يؤثر على حرية التعبير، 
بل هدفه الحّد من األخبار الزائفة التي تضرب الباد بسبب موقعها كمركز مالي 
عاملــي والتنــوع اإلثنــي والدينــي لســكانها. ويأتــي إقرار القانون فــي وقت تحاول 
شــركة  واعتبــرت  الرقمــي.  لابتــكار  إقليمــي  كمركــز  نفســها  تقديــم  ســنغافورة 
»غوغــل« أن هــذا القانــون يعيــق جهــود الســلطات الســنغافورية فــي هــذا القطــاع، 

وفق ما نقلته وكالة »رويترز«، أمس الخميس.
وقالت شركة »فيسبوك« إنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء بنود في القانون الجديد 
تمنــح الســلطات التنفيذيــة فــي ســنغافورة صاحيــات واســعة إلجبــار الشــركات 
التكنولوجية على إزالة املحتوى الذي تعتبره خاطئا، بحسب بيان »فيسبوك«.
بعدمــا  املاضــي،  العــام  الســنغافورية،  الســلطات  مــع  الشــركة  اشــتبكت  وكانــت 
رفضت »فيســبوك« حذف مقالة على شــبكة اإلنترنت حول مصارف متورطة في 
فضيحة فساد في صندوق »1 إم دي بي« املاليزي الحكومي. ووصفت السلطات 

السنغافورية املقالة بـ»الكاذبة والخبيثة«.
كمــا يتخــوف الحقوقيــون، مــن أن القانون الجديد ســيمنح الســلطات القدرة على 
تحديــد مــا هــو خاطــئ ومــا هــو صحيــح على شــبكة اإلنترنــت. وأصــدرت منظمة 
»هيومــن رايتــس ووتــش« تقريــرًا رأت فيــه أن »زعمــاء ســنغافورة وضعوا قانونا 
سيكون له تأثير مرعب على حرية اإلنترنت في أنحاء جنوب شرقي آسيا كافة«. 

كما كان »تحالف اإلنترنت في آسيا« قد انتقد مشروع القانون.

»الحدود«... سخرية الزمن الرقمي ورقيًا

أخبار

بينما توقف الصحف اليومية »الجاّدة« نســخها الورقية تدريجيًا حول العالم، ُتطلق شــبكة »الحدود« الساخرة، والمعروفة من خالل 
موقعها اإللكتروني، طبعًة ورقية كّل شهر
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طردت »بي بي سي« المذيع في 
»راديو 5 اليف«، داني بيكر، بعدما 
نشر تغريدة عنصرية عن »الطفل 

الملكي«. وأظهرت التغريدة 
التي حذفها الحقًا صورًة باألبيض 

واألسود لزوجين مع شمبانزي يرتدي 
بدلًة، معلّقًا »طفل ملكي يغادر 

المستشفى«.

أعلن تطبيق التراسل الفوري 
»واتساب« أنه سيتوقف عن دعم 

جميع الهواتف الذكية التي تعمل 
بنظام التشغيل »ويندوز فون«، 

على أن يسري القرار ابتداًء من ديسمبر 
المقبل، فيما يتوقف التطبيق على 
نسخ أقدم من »أندرويد« وiOS في 

فبراير 2020.

يفقد الجهاز اللوحي الجديد من 
»سامسونغ« Galaxy S5e اتصاله 

بشبكة »واي فاي« إذا تم إمساكه 
بشكل خاطئ. ورصد موقع »سام 

موبايل« الخلل، قائًال إن المشكلة 
تحدث عندما يكون الجهاز في اتجاه 

أفقي بينما الكاميرا األمامية في 
الجهة اليسرى.

رفع تحالف من 19 مجموعة 
استهالكية وحقوقية في الواليات 
المتحدة األميركية دعوى قضائية 

تتهم شركة »أمازون« بجمع 
تسجيالت صوتية غير شرعية وبيانات 

المستخدمين الذين تقل أعمارهم 
عن 13 عامًا، عبر جهاز »إيكو دوت 

كيدس إيديشن«.



الثانية عشرة. وقد ألحقه والده وهو صغير 
بكتاب بشتاك في السيدة زينب، فحفظ القرآن 

وجّوده وهو في العاشرة من عمره.
ــده وهـــو فــي ســن الــتــاســعــة، فوجد  تــوفــي والــ
ــن والـــدتـــه  ــه املـــكـــونـــة مــ ــرتــ  ألســ

ً
ــا ــائــ نــفــســه عــ

أن  وخالته وأخيه الصغير محرم. وبــداًل من 
يتجه إلــى الــدراســة فــي األزهـــر الــشــريــف كما 
ــوه الـــراحـــل، اتــجــه إلـــى قـــراءة  كـــان يــخــطــط أبــ
الــقــرآن وإحــيــاء الــحــفــات الدينية الــتــي صار 

يدعى إليها، إذ سرعان ما ذاع صيته وبلغت 
إلــى قــراءة القرآن  شهرته مبلغًا جعله ُيدعى 
فــي الــقــاهــرة وخــارجــهــا، بــل جعله مــن الــقــّراء 
 عن كبار 

ً
املفضلن للملك فاروق نفسه، فضا

زعــمــاء الـــدولـــة مــن الــســيــاســيــن والــبــشــاوات. 
وبالرغم من ذلك، كان الشيخ يقاوم اإلغراءات 
ــعـــرض عــلــيــه بــســبــب صــوتــه  ــتـــي تـ املــــاديــــة الـ

الجميل وشهرته الكبيرة.
ل جامع فاضل 

ّ
قبل الصاة بنصف ساعة يمث

القاهرة ـ محمد كريم

الــشــيــخ محمد رفعت  يــعــّد صـــوت 
ــــوات الــرمــضــانــيــة،  أحـــد أبــــرز األصـ
افتتحت  فمنذ  شعبية،  وأكــثــرهــا 
ــتــــاوة:  بــ عــــــام 1934  فــــي  املــــصــــريــــة  اإلذاعــــــــــة 
لــك فــتــحــًا مــبــيــنــًا...«، ومـــا تيّسر  »إنــــا فتحنا 
 صوته الشجي 

ّ
الفتح؛ ظــل بعدها من ســورة 

املصرية  للجماهير  املحببة  ــوات  األصــ أكــثــر 
التي  اليومية  لــتــاوتــه  كــانــت  والــعــربــيــة، كما 
ــغــــرب كــــل يـــــوم بــــاإلذاعــــة  تــــــذاع قـــبـــل أذان املــ

والتلفزيون نكهة مميزة لشهر رمضان.
يحتفل القراء ومحبو الشيخ محمد رفعت في 
9 مايو/ أيار من كل عاٍم بذكراه، وهذا اليوم 
فقد  أيضًا؛  وفاته  وتاريخ  مياده  تاريخ  هو 
ولــد سنة 1882، ورحــل سنة 1950 فــي نفس 

اليوم، عن عمر 67 عامًا.
ولــد محمد رفعت، وهــو اســم مركب، في حي 
ــد الـــتـــجـــار ويــدعــى  املــغــربــلــن بــالــقــاهــرة ألحــ
محمود رفعت، وقيل إن والده كان ضابطًا في 
ولد  ذلــك.  نفت  الشيخ  لكن حفيدة  البوليس، 
 بصره وهو 

ّ
محمد رفعت مبصرًا، ولكن كــف

صغير، قيل في السادسة من عمره وقيل في 

اعتاد الُمشاهد العراقي 
على متابعة أعمال تطرح 

قضايا مكررة

لم يرض أن يسّجل شيئًا 
من تالواته رغم اإلغراءات 

المادية

وجود كاتبين للعمل
أّدى إلى عدم اتساق 

الخطوط الدرامية

2223
منوعات

بـــاشـــا، الـــواقـــع فـــي درب الــجــمــامــيــز بــالــســيــدة 
أهــمــيــة خــاصــة،  زيــنــب، للشيخ محمد رفــعــت 
فقد حفظ القرآن في كتاب »بشتاك« التابع له، 
قــارئــًا محترفًا سنة 1918 وعمره  بــدأ فيه  ثــم 
15 عـــامـــًا، وأصـــبـــح الـــنـــاس يـــتـــوافـــدون على 
الشيخ صاحب  فــي سماع  الجامع رغبة  هــذا 
 الشيخ رفعت يذهب 

ّ
الصوت املميز، وقــد ظــل

ــاًء للمكان  ــ إلـــى املــســجــد يــتــلــو فــيــه الـــقـــرآن وفـ
الذي انطلقت منه شهرته. جامع فاضل باشا 

قــاوون  السلطان  فــي عهد  أثـــري بني  جــامــع 
وكــــان اســمــه أواًل عــلــى اســـم مــؤســســه األمــيــر 
سيف الدين بشتاك الناصري، ثم تغير اسمه 
إلـــى اســـم مصطفى فــاضــل بــاشــا ســنــة 1881، 
لكنه اآلن يعرف في أوســاط الناس حتى اآلن 
باسم »جامع الشيخ محمد رفعت« الذي كان 
مازمًا له. وذات مرة طلب كامل الشناوي من 
املوسيقار محمد عبد الوهاب أن يستمعا إليه 
قــبــل صـــاة الــجــمــعــة فــي جــامــع فــاضــل بــاشــا؛ 
فــقــال الــشــنــاوي لعبد الـــوهـــاب: »ســآتــيــك قبل 
فقال  إلــيــه«،  لنستمع  الــصــاة بنصف ســاعــة 
له عبد الوهاب: »إذا أردت فليكن في السابعة 
صباحًا ألن الناس تتدفق على املسجد مبكرًا 

لتجد لها مكانًا حتى تستمع إلى الشيخ«.

عناقيد الكروانات
عـــمـــق رفــــعــــت مـــوهـــبـــتـــه بــــالــــدراســــة الــديــنــيــة 
والــفــنــيــة؛ فــاهــتــم بـــشـــراء الــتــفــاســيــر والــكــتــب 
ابنه األصغر، حسن،  التي كان يقرؤها عليه 
ــامـــات  ــقـ ــم بـــــدراســـــة املـ ــتــ ــك اهــ ــ ــى ذلــ ــ إضــــافــــة إلــ
وفــــاغــــنــــر  بـــيـــتـــهـــوفـــن  ودرس  املــــوســــيــــقــــيــــة، 
من  بالعديد  مكتبته  فــي  واحتفظ  ومــــوزارت، 
ــتـــات والــســيــمــفــونــيــات الــعــاملــيــة، كما  ــريـ األوبـ
تــعــلــم الــعــزف عــلــى آلـــة الـــعـــود.  كــانــت عاقته 
جــيــدة بــفــنــانــي عــصــره وأدبـــائـــه؛ مــثــل محمد 
الــوهــاب وزكــريــا أحمد وكــامــل الشناوي  عبد 
وصالح عبد الحي ونجيب الريحاني وبديع 
خيري، وظــل بيته قبلة للفنانن طــول عمره. 
ومن أقوال محمد عبد الوهاب عنه إنه عندما 
كـــــان صـــغـــيـــرًا واســـتـــمـــع إلـــــى صـــــوت الــشــيــخ 
ــل الــقــرآن بعد صــاة الــفــجــر؛ كانت 

ّ
رفــعــت يــرت

ــكـــروانـــات  الـــبـــابـــل والــعــصــافــيــر وعــنــاقــيــد الـ
تسبح كجوقة في خلفية الصوت. كما وصفه 
عبد الوهاب بأن صوته كان قويًا لدرجة أنه 
الوصول ألكثر من ثاثة  يستطيع من خاله 
آالف شــخــص فــي األمـــاكـــن املــفــتــوحــة. أمـــا عن 
الوهاب: »كنت صديقًا  فيقول عبد  عاقتهما 
له وتحت قدميه، حيث تحولت عاقتي به من 

صديق إلى خادم«.

خوفًا من األغاني
وافق الشيخ رفعت على أن يفتتح بث اإلذاعة 
املصرية في 1934/5/13 بعد أن أقنعه الشيخ 
الظواهري شيخ األزهر بجواز ذلك، ألنه كان 
الــكــريــم رواد  الـــقـــرآن  إلـــى  يــخــشــى أن يستمع 
املقاهي والحانات إلى جوار األغاني الخليعة 
ــتـــي تــقــدمــهــا اإلذاعــــــــة حـــســـب رؤيــــتــــه. وقـــد  الـ
عرضت عليه كبريات إذاعات العالم تسجيل 
صــوتــه واالســتــفــادة مــن شهرته مثل إذاعـــات 
لندن وبرلن وباريس، وُعرضت عليه مبالغ 
طائلة للسفر إلى الهند وغيرها من البلدان، 
فلم يسافر خـــارج مصر ولــم يــقــرأ ســوى في 

املسجد النبوي الشريف.

تسجيالت زكريا باشا
ــرة تــســجــيــل الـــقـــرآن  رفــــض رفـــعـــت أكـــثـــر مـــن مــ
بصوته، رغم كثرة اإلغراءات املادية، خوفًا من 
أن تقع األسطوانات في يد مخمور أو فاسد. 
ــة املصرية  ــ وعــلــى كــثــرة مــا كــانــت تبثه اإلذاعـ
من صوت الشيخ على الهواء؛ إال أنها لم تكن 
تسجل له قراءته، وحن مرض الشيخ لم تجد 
اإلذاعـــة مــا تبثه بصوته. ولكن أحــد معجبي 
الــشــيــخ رفــعــت ويـــدعـــى زكـــريـــا مـــهـــران بــاشــا، 
وهـــو مــن الــقــوصــيــة بــمــحــافــظــة أســـيـــوط، كــان 
الشيخ  مــن دون علم  الــتــاوات  يسجل بعض 
ــا 278  ــريــ ــعــــت، وقـــــد بــلــغــت تــســجــيــات زكــ رفــ
أســطــوانــة تــضــم 19 ســـورة مــدتــهــا 21 ســاعــة. 
الشيخ  مـــرض  أن  مــا نسمعه اآلن! وبــعــد  هــي 
زكــريــا مهران  الصحية ذهــب  وســـاءت حالته 
إلى اإلذاعة وعرض عليها أن يسلمها ما يملك 
من تسجيات للشيخ محمد رفعت بشرط أن 

يخصصوا معاشًا شهريا للشيخ رفعت.

كارين إليان ضاهر

 األربــــــــعــــــــن، تــــاحــــظــــن بــعــض 
ّ
بــــعــــد ســــــــن

الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي جـــســـمـــك، نــتــيــجــة عـــوامـــل 
املرافقة  الهرمونية  التقلبات  منها  عــديــدة 
لـــــهـــــذه املـــــرحـــــلـــــة. ال تــــــزالــــــن شــــــابــــــة، لــكــن 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي تــحــصــل تـــشـــعـــرك بــأنــك 
تــدخــلــن فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن حــيــاتــك. 
بــدأ يزيد على  أن وزنــك  أن تاحظي  يمكن 
الرغم من اتباعك النظام الغذائي نفسه. قد 
تاحظن عندها أن مابسك لم تعد تائمك 
كالسابق، رغــم أن وزنـــك قــد ال يــزيــد بشكل 
واضح. كما أن الدهون التي تتكدس سابقًا 
في أردافك، تزداد في محيط خصرك. تعتبر 
قد  لكن  الطمث،  السن مبكرة النقطاع  هــذه 
تبدأ بعض أعــراض ما قبل انقطاع الطمث 
بــالــظــهــور، كـــــاألرق أحـــيـــانـــًا، وعــــدم انــتــظــام 

الدورة الشهرية.
عوامل كثيرة تؤثر على رشاقتك، أبرزها:

فــي هذه  الــهــرمــونــات:  على مستوى  الخلل 
ــتـــروجـــن، ما  املــرحــلــة يــتــراجــع إنـــتـــاج اإلسـ
يـــســـاهـــم فــــي تـــكـــدس الــــدهــــون فــــي الــجــســم 
بمعدل زائد حفاظًا على التوازن الهرموني. 
أما تراجع معدالت البروجيسترون، فيؤدي 

»ســبــب الــركــود املــاضــي فــي إنــتــاج األعــمــال 
دام حوالي سبع سنوات،  والــذي  الدرامية، 
ل، بشكل أســاســي، فــي ظــروف الحرب 

ّ
يتمث

عــلــى داعــــش، وكــانــت املــعــركــة مــن أولــويــات 
الــحــكــومــة، فــبــالــتــالــي عــلــى أولـــويـــات شبكة 

اإلعام«.
يــضــيــف املــالــكــي: »هـــنـــاك مـــحـــاوالت كثيرة 
كانت خال العامن املاضين من قبل لجنة 
الــدرامــا العراقية، من أجــل إنتاج عمٍل  دعــم 
يخلد انتصار القوات العسكرية على داعش، 
ألنــهــا بحاجة  بالنجاح،  ل 

ّ
تتكل لــم  أنــهــا  إال 

إلى أموال كبيرة، ناهيك عن أن هكذا أعمال 
باإلخراج  فنية  إلــى خبرة  تحتاج  ملحمية 
والــخــدع والــعــنــاصــر الــدرامــيــة والــبــصــريــة، 
ومـــــن الـــصـــعـــب أن تـــغـــامـــر قــــنــــاة فــضــائــيــة 
ف عشرة ماين دوالر 

ّ
بإنتاج مسلسل يكل

ــر يــحــتــاج إلـــى أن  وال ُيــبــاع، ومــثــل هـــذا األمـ
تقوم به الدولة«. وللمالكي مسلسل ُيعرض 
»الــفــنــدق«.  بعنوان  الشرقية  فضائية  على 
عـــن هــــذا املــســلــســل، يـــقـــول إنــــه »عـــمـــل فــنــي، 
عبارة عن هدية لضحايا االتجار باألعضاء 
الــبــشــريــة. يــتــحــدث املــســلــســل عــن مجموعة 
فــي فندق  الشباب والــشــابــات، يقيمون  مــن 
يديره صحافي قديم ترك الصحافة، ولكن 
ويكتشف  االستقصائي،  شخصية  داخــلــه 

بغداد ـ محمد الباسم

أخـــــذت الــــدرامــــا الـــعـــراقـــيـــة، خــــال الــســنــوات 
الــســبــع املــاضــيــة، اســتــراحــة إجــبــاريــة بسبب 
واملسلسات  األفــام  الحكومة إلنتاج  إهمال 
ــيــــة، وذلـــــــــك النـــشـــغـــالـــهـــا بـــاملـــشـــكـــات  ــلــ املــــحــ
في  الفساد  عــن  ناهيك  واألمــنــيــة،  السياسية 
الثقافية  امللفات  وتسليم  الــدولــة،  مؤسسات 
املشهد  قد تكون بعيدة عن  إلــى شخصيات 
الـــثـــقـــافـــي، بــفــضــل نـــظـــام »املـــحـــاصـــصـــة« في 

ر على اإلنتاج الفني.
ّ
توزيع املناصب؛ ما أث

ــنـــاة  ــــي تـــنـــتـــجـــهـــا قـ ــتـ ــ ــلــــســــات الـ ــــت املــــســ ــانـ ــ كـ
»الــعــراقــيــة«، الــتــابــعــة بشكل رســمــي لــلــدولــة، 
مسلسات وتمثيليات تتحّدث عن انتهاكات 
البعث )نظام صــدام حسن(، وتكّررت  حــزب 
الفكرة بأساليب مختلفة، عبر منصات  ذات 
مسلسات  إلــى  إضــافــة  متفرقة،  وفضائيات 
تــم تمثيلها فــي ســوريــة، قــبــل انــــدالع األزمـــة 
ــارس/آذار من  ــ الــتــي شهدتها األخــيــرة فــي مــ

عام 2011.
أكثر من أربعة أعمال يشهدها شهر رمضان 
الجاري، بعد ذلك الكساد الذي أقعد الفنانن 
والكتاب واملخرجن في بيوتهم، با أشغال؛ 
مـــا اضــطــرهــم فـــي الــنــهــايــة إلـــى الــلــجــوء إلــى 
ــد امــتــهــن  تــقــديــم الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة، وقــ

بالفعل كثيرون منهم التقديم وترك الدراما.
فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــقــول 
الــســيــنــاريــســت الـــعـــراقـــي حــامــد املــالــكــي إن 
إنتاج  خــط  على  عربية  فضائيات  »دخـــول 
الفضائيات  ــع 

َ
دف العراقية،  الفنية  األعــمــال 

املحلية إلــى إنــتــاج األعــمــال أيــضــًا مــن أجل 
املــحــافــظــة عــلــى جــمــهــورهــا، بــاإلضــافــة إلــى 
أن  التجاري«، مبينًا  أمــور تتعلق باإلعان 

إلى النفخة وانحباس السوائل في الجسم، 
ما يساهم في زيادة الوزن.

زيادة الشهية: نتيجة التغييرات الهرمونية، 
من الطبيعي أن يزيد معدل الشهية ومعها 

يزيد الوزن تدريجًا.
ــــض: يــبــدأ تــراجــع  تـــراجـــع نــشــاط عــمــلــيــة األيـ
األيــض، وهــي مسألة تعانيها  نشاط عملية 
كافة النساء في هذه املرحلة. يؤدي ذلك إلى 
ــرق الـــوحـــدات  ــدرة الــجــســم عــلــى حــ ــ تـــراجـــع قـ
الـــحـــراريـــة، فــتــتــكــدس الـــدهـــون شــيــئــًا فشيئًا 
ــر، خـــصـــوصـــًا أن مــعــدل  فــــي مــحــيــط الـــخـــصـ
العضات في الجسم يتراجع أيضًا في هذه 

املرحلة.
ــولـــن: فـــي حــــال االســـتـــمـــرار  مـــقـــاومـــة األنـــسـ
بالتركيز على السكريات واألطعمة املصنعة 
ــقـــاومـــة األنـــســـولـــن  ــذاء، تــحــصــل مـ ــ ــغـ ــ فــــي الـ
فــي الــجــســم، مــا يـــؤدي إلـــى تــكــدس الــدهــون 
وزيـــادة الـــوزن. وقــد تــؤدي هــذه الحالة إلى 

اإلصابة بالسكري من النوع الثاني.
هكذا، تحتاجن إلى املزيد من الجهد، لكن 
 ،

ً
حفاظك على رشاقتك ليس أمرًا مستحيا

ــراءات  ــ ــ بـــل يــكــفــي أن تــلــتــزمــي بــبــعــض اإلجـ
لتحافظي على رشاقتك:

ــذائـــي صحي  احـــرصـــي أكـــثـــر عــلــى نـــظـــام غـ
متوازن.

ــــادة مــعــدل  ــــزيـ ــارســــي الــــريــــاضــــة بـــكـــثـــرة لـ مــ
ــعـــضـــات فــــي الـــجـــســـم وتـــنـــشـــيـــط عــمــلــيــة  الـ
األيــض، ما يعزز القدرة على حرق الدهون 

والوحدات الحرارية.
ــــزي عــلــى الــنــشــويــات الــبــطــيــئــة، أي تلك  ركـ
الــســمــراء وكــامــلــة الـــغـــذاء الــغــنــيــة بــاأللــيــاف 
لتجنب ارتفاع معدل األنسولن بسرعة كما 

يحصل عند تناول النشويات السريعة.

الساعة  بعد  النشويات، خصوصًا  تجنبي 
السادسة مساًء، إذ تخف قدرة الجسم على 
حــرقــهــا. كــمــا يــنــصــح بــالــحــد مـــن تــنــاولــهــا 
ــلــــة، فـــمـــع انـــخـــفـــاض   فــــي هـــــذه املــــرحــ

ً
عــــامــــة

فــي الجسم تتراجع  مــعــدالت اإلســتــروجــن 

القدرة على حرقها.  تجنبي السكريات قدر 
اإلمكان والحلويات واملعجنات.

ركزي على الفاكهة كمصدر للسكر الطبيعي 
اليوم،  في  الفاكهة  من  ثــاث حبات  بمعدل 
ــــى حـــصـــص كـــافـــيـــة مــــن الــخــضــر   إلـ

ً
إضــــافــــة

للحصول على 5 أو 7 حصص من الخضر 
والفاكهة. يجب الحد من املشروبات الغازية 
تسبب  العتبارها  بالكافين  الغنية  وتــلــك 
انتفاخًا في البطن وتزيد املشكلة سوءًا في 

هذه املرحلة.

ــود عـــصـــابـــات تــســّول  ــ ــذا الـــفـــنـــدق وجـ فـــي هــ
ودعــارة وبيع حشيش ومخدرات، ويحاول 
ــــراد. خـــال ذلـــك، يشهد  أن ُيــصــلــح شـــأن األفـ

محاوالت انتحار وجرائم قتل«.
من جهته، يشير املمثل الشاب غيث أحمد، 
فــي حديثه إلــى »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن 
»املــشــاهــد الــعــراقــي تـــعـــّود، خـــال الــســنــوات 
ــيـــرة، عــلــى مــشــاهــدة املــواضــيــع  الــعــشــر األخـ
ــتــــهــــاكــــات حــــــزب الـــبـــعـــث،  املــــــكــــــررة، مـــثـــل انــ
ومــظــلــومــيــات كـــثـــيـــرة، مـــع غـــيـــاب لقصص 
القضايا االجتماعية،  الحب والتركيز على 
 
ً
»مسلسا أن  مبينًا  بـــأنـــواعـــه«،  ــاب  ــ واإلرهــ

تكن  لــم  ركــز على موضوعات  الفندق،  مثل 
ــة خـــــال الــــفــــتــــرات املــــاضــــيــــة، مــثــل  مـــطـــروحـ
املــتــاجــرة بــاألعــضــاء الــبــشــريــة واملـــخـــدرات، 
السياسين واملسؤولن على  ومــدى تدخل 
ــال غير  ــمـ املـــافـــيـــات فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن األعـ
املـــشـــروعـــة، وتــمــكــن املــســلــســل مـــن تسليط 
الــعــراق،  فــي  السلبية  الظواهر  الــضــوء على 
مـــن خــــال فــضــح اإلرهـــــــاب، عــبــر اســتــخــدام 

وجوه جديدة وممثلن شباب«.
في هذا السياق، يقول الفنان العراقي أسعد 
، وال 

ً
مشاي، إن »املتلقي العراقي ليس سها

يمكن الــتــاعــب مــعــه بـــأي أفــكــار عــاديــة، ومــا 
يــعــرض حــالــيــًا لــيــس بمستوى الــطــمــوح وال 
العراقية، حيث  الــدرامــا  تــاريــخ  مــع  يتناسب 
ال توجد مقومات مهمة في األعمال الكثيرة 
العراقية«،  الشاشات  على  حاليًا  املعروضة 
الجديد«،  »العربي  إلى  في حديثه  موضحًا، 
أن »هناك تكرارا، مع العلم أنه في العراق ثمة 
آالف الحكايات التي تصلح أن تكون أعمااًل 
درامية جيدة؛ مع ذلك، فإن الجيد من األعمال 

ال يسّوق بشكٍل صحيح مع األسف«.

رشاقتِك بعد األربعين... ثالث حبات من الفاكهةالدراما العراقية تعود من جديد: أفكار بعيدة عن الحرب
تغيرات كثيرة تطرأ على 

جسم المرأة بعد بلوغها 
األربعين. هنا، نتناول أبرز 

هذه التغيرات، والطرق 
الصحية للتعامل معها

نور عويتي

من الحلقة األولــى في الجزء الثالث من مسلسل 
الحصاد«،  »الهيبة:  الذي حمل عنوان  »الهيبة«، 
يــــاحــــظ املـــشـــاهـــد أن هــــنــــاك فــــجــــوة كـــبـــيـــرة فــي 
ــــداث مــا بــن الــجــزأيــن األول والــثــالــث، الــذي  األحـ
من املفترض أن يكون امتدادًا له؛ أي تبدأ أحداثه 
الــجــزء األول، إذ إن صناع   بــعــد نــهــايــة 

ً
مــبــاشــرة

العمل كانوا قد خصصوا الجزء الثاني )الهيبة: 
العودة( للغوص في حقبة زمنية ماضية، تسبق 

أحداث الجزء األول.
التحايل  العمل هــي  فــي  املشكلة األســاســيــة  تــبــدو 
عــلــى األحــــــداث إللـــغـــاء شــخــصــيــة مـــحـــوريـــة، وهــي 
عليا، التي أدتها ندين نجيم، بسبب رفض نجيم 
مسلسل  من  جديدة  بأجزاء  باملشاركة  االستمرار 
»الهيبة« بعد انتهاء األول. لذلك، لجؤوا في الجزء 
الثاني إلى خيار العودة إلى املاضي، الذي يسبق 

وجود عليا في الهيبة، وكان ذلك منطقيًا.
درامية  هفوات  ارتكبوا  العمل  صناع  أن  حن  في 
كبيرة لتبرير غياب ندين نجيم عن الجزء الثالث، 
ــداث مــن دون مـــراعـــاة ما  ــ فــقــامــوا بــاســتــكــمــال األحـ
حدث في نهاية الجزء األول، فبدت الحلقة األولى 
مـــن الـــجـــزء الـــثـــالـــث غــيــر مــنــطــقــيــة وغـــيـــر متصلة 

ومترابطة مع ما حدث من قبل.
نرى عليا في نهاية الجزء األول تحارب مع جبل 
وتــفــضــل الــبــقــاء مـــع ابــنــهــا فـــي قــريــة الــهــيــبــة على 
اسمه   

ً
مــن جبل طفا الــوقــت، وتنجب  يمر  الّسفر. 

عادل. كل هذه الخاتمة يتخلى عنها صناع العمل، 
ــزء الـــثـــالـــث بـــســـرد بـــاقـــي الــشــخــصــيــات  لــيــبــدأ الـــجـ
حــكــايــة عـــن هــــروب عــلــيــا مـــع ابــنــهــا إلـــى كــنــدا من 
دون ذكر أي وجود البنها الثاني، الذي كان ثمرة 
زواجها من »جبل«، فيأمراألخير محاميه بإرسال 

ورقة طاقه عقابًا لها على ما فعلته.
ال تنحصر املشاكل بتبرير غياب شخصية عليا، 
بــل يــبــدو أن األحــــداث غــيــر املنطقية تــطــاول كافة 
الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة، فــبــعــد مــــوت شخصية 
شاهن نتيجة إصابته برصاصة واحدة من أحد 
حـــراس جــبــل، العــتــقــاده بــأنــه يــوجــه ســاحــه لقتل 
الشخصية  إلى إحياء  العمل  صخر، يعود صناع 
في الجزء الثالث، وتبدأ األحداث بعد مشهد قتله 
 متناسن كــل مــا حــدث بــعــده فــي الحلقة 

ً
مــبــاشــرة

األخيرة من الجزء األول؛ بل إن حدث قتل شاهن 
تتم فبركته وإعادة إنتاجه ليكون جبل هو من قام 
بقتله بنفسه، ولتتغير ردود فعل أهالي الضيعة 
ــقـــابـــات  ــل انـ ــبـ حــــــول مـــقـــتـــل شــــاهــــن، فــــيــــواجــــه جـ
 النتشار خبر 

ً
عشائرية عديدة في منطقته نتيجة

قتل شاهن، رغم أن العشائر تحكم باإلجماع على 
قــتــل شــاهــن أو نــفــيــه العــتــبــاره خــائــنــًا فــي الــجــزء 

األول من املسلسل.
تبريرها  الــعــمــل  يــحــاول صــنــاع  الامنطقية  هـــذه 
وترسيخها من خال االستفادة من مقطع تمثيلي 
واحــد لندين نجيم، يعود للجزء األول، حيث يتم 
إدراج مشهد مقتطع من الحلقة األخيرة )الدقيقة 
26( من املسلسل بجزئه األول وإدراجها بالحلقة 
األولى من الجزء الثالث، وهو مشهد يجمع ندين 
نــجــيــم وتـــيـــم حـــســـن، حــيــث يــطــلــب جــبــل مـــن عليا 
الــســفــر مـــع ابــنــهــا خــوفــًا عــلــيــهــمــا، لــيــكــون املشهد 
بــأن هناك اتصاال  للمشاهد  بمثابة وثيقة تؤكد  
بــن أحـــداث هــذا الــجــزء مــع ســابــقــه، مــع العلم بأن 
املشهد املقتطع من الجزء األول له تتمة مغايرة ملا 
يجري، حيث ترفض عليا التخلي عن جبل وتصر 

على البقاء في الهيبة.
ــشــيــر إلـــى أن كــاتــب الـــجـــزء الــجــديــد، بــاســم 

ُ
هــنــا، ن

الــســلــكــا، لــم يــشــارك فــي كــتــابــة الــجــزء األول، الــذي 
ــــوزان عــكــو، عــلــمــًا أنــهــمــا الــكــاتــبــان الــلــذان  كــتــبــه هـ
اجــتــمــعــا لــكــتــابــة الــجــزء الــثــانــي مــن الــعــمــل. يبدو 
لوهلة أن السلكا يهمش ويتجاهل كل ما بناه عكو 
من خطوط درامية في الجزء األول، ويتجلى ذلك 
بوضوح من خال شخصية منى )رزينا الذقاني(، 
ففي الجزء األول ُيقتل شاهن أمام عينيها من دون 
أن تبدي أي ردة فعل وإنما تظل تعاني من ظال 
منى  فتقوم  الثالث  الجزء  في  أمــا  لزوجها،  حبها 

بأخذ مسدس لقتل أخيها واتهامه بقتل شاهن.

في انتظار مطلع الفجر

)Getty( تجنبي السكريات قدر اإلمكان والحلويات والمعجنات

تسبب إلغاء 
الشخصية التي 
أّدتها نجيم 
بحدوث ارتباك 
كبير في العمل 
)Getty(

)Getty( ُتناقش األعمال مواضيع مثل االتجار بالبشر وبالمخدرات

ما وصلنا من تسجيالت لقراءاته كان بفضل زكريا مهران باشا )أرشيف(

مرّت أمس ذكرى رحيل الُمقرئ الشيخ محمد رفعت، وهو أحد أبرز األصوات الُمرتبطة بشهر 
رمضان أيضًا. هنا، نقف عند تجربته، منذ البدايات، حتى رحيله

محمد رفعت

»الهيبة«: أين أنِت يا عليا؟

فنون وكوكتيل
استعادة

مسلسل

صحةمشهد

إلى جانب التسجيالت التي 
وصلتنا للشيخ رفعت في 

التالوة، وصلنا أيضًا، بصوته، 
تسجيالن لألذان، واحد 
بمقام السيكاه، والثاني 

على الراست. ظل التلفزيون 
المصري لعقود يبث أذان 

السيكاه وقت المغرب، 
بينما كانت بعض اإلذاعات 

تقتصر في بثها لألذان على 
تسجيل الراست، ما وضع 

الصيغتين في مكانة كبيرة 
عند الجمهور، حيث يشّكل 
األذان بصوت رفعت جزءًا 
مهّمًا من وجدان الناس، 

باعتباره أحد المعالم 
لشهر رمضان.

األذان 
في تسجيلين
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إس. إلــيــوت، وفــايــز أحمد فايز وآخــريــن. ثمة 
أســلــوب آخــر ضمن هــذا التقليد االســتــعــاري، 
وهــو ما يسمى »هــام-رديــف غــزل«، ويتضّمن 
أن يكون املقطع الجديد من نفس »الــرديــف«، 
أي أنه نمط مكّرر من الكلمات والريتم. مثال 
 الــذي كتبه غالب على 

ُ
شهير على ذلــك الــغــزل

مقطع ألمــيــر مــيــانــاي، )وهـــو شــاعــر معاصر 
لغالب من الكناو، لكنه كان أصغر منه عمرًا( 
فبنى عليه قصيدة »هام-رديف غزل« تنتهي 
قام  الريتم. الحقًا  املــفــردة وتــأخــذ ذات  بنفس 
كل من جاجيت سينغ وتشيترا سينغ بدمج 

يا معًا هذا الغزل.
ّ
النصني معًا وغن

بــــــداًل مــــن املــــراجــــع والـــتـــفـــســـيـــرات الــتــقــلــيــديــة 
املــــوجــــودة بــكــثــرة حــــول شــعــر غـــالـــب، أوّد أن 
أفــكــر فـــي احــتــمــال بـــأن شــخــصــيــة مــثــل غــالــب 
قتا في الوسط الثقافي 

ّ
ونظامه الشعري تخل

والجمالي للهند. لقد رأينا بالفعل كيف شمل 
ردية ترجمة لفكرة 

ُ
دور غالب كشاعر باللغة األ

ــان فـــي حـــوار  الــشــعــر الــــذي ســبــقــه، بــقــدر مـــا كـ
الــرائــع  أيــضــًا مــع معاصريه. إن تنويع غــالــب 
لفكرة مير تقي مير حول الدم املليء بالدموع 

إلى  االنتماء  مــن  إنما هــو شكل  والبكاء دمــًا، 
الشعر، وبالتقاط غالب ملقطع مياناي  تقليد 
وتحويله إلى غزل آخر فهو يجّدد في التقليد 
الترجمة والــحــوار جــزءًا  نفسه، فقد كــان فعل 
ردي. لكن يمكن 

ُ
من تاريخ وتجديد الشعر األ

أخذ هذه الفكرة إلى أبعد من ذلك.
في قصة معروفة عن غالب، ُيقال إنه ُسئل من 
قبل ضابط بريطاني، حني قبض عليه بينما 
يلعب القمار، »هــل أنــت مسلم«؟ ســؤال أجاب 
: »نصفي فقط مسلم«. كثيرًا 

ً
عنه الشاعر قائال

الــجــزئــي على  التأكيد  مــا يــجــري تفسير هــذا 
فكان  الــشــرب.  في  بعاداته  اإلسالمية،  هويته 
الشعرية  مــع طبيعته  تــســامــح  أي  بــال  مــالمــًا 
املتهتكة. لكن هذه الفكرة في أن غالب نصف 
إثــارة  أكــثــر  أيــضــًا على احــتــمــال  مسلم، تفتح 
وهو أن غالب نصف كافر. هو الذي طاملا أشار 
إلـــى املــحــبــوب ووصــفــه بــأنــه كــافــر، كــنــوع من 
التحبب. »ال فرق في الحب بني املوت والحياة، 
الكافر  نفسه،  الشخص  حــول  تطوف  حياتي 
الــــذي أنــــا عــلــى اســـتـــعـــداد ألن أمــــوت ألجــلــه«، 
لكنه لم يكن دائمًا كريمًا في استخدام وصف 
ــر، فــيــســتــخــدمــهــا فـــي مــقــطــع آخـــــر: »لــم  ــافـ ــكـ الـ
التشّكي من ضيق قلبك، بالطبع يضيق هذا 
إلــى بؤس  الــكــافــر ويــضــطــرب«، مشيرًا  القلب 

النفس الوثنية وضيقها.
مــن الــواضــح، أن يــكــون املـــرء كــافــرًا فهو ليس 
إنه  فقط جــزءًا من مخيلة غالب الشعرية، بل 
جزء من نمط ُوجوده الثقافي، غالب بنصفيه 
الــكــافــر واملــســلــم يــفــتــح لــحــظــة مـــحـــددة، ليس 
ردي بل في التاريخ 

ُ
فقط في تاريخ الشعر األ

الثقافي للهند. فكلنا بطريقة أو أخرى، لسنا 
هـــنـــدوســـًا تـــمـــامـــًا وال مــســلــمــني تـــمـــامـــًا. ومـــن 

املستحيل أن تكون كذلك، ال لغة وال ثقافة.
هذا يقودني إلى مسألة التحّول من دين إلى 
آخـــر. أود أن أقــتــرح أنـــه، وبــصــرف الــنــظــر عن 
أشكال  هناك  الديني،  للتحّول  الفعلي  الشكل 
ثقافية أخرى للتحّول تحدث في حياة الهنود 
الــذيــن ال يــحــتــاجــون إلـــى تغيير فــي اإليــمــان، 
ديـــن واحـــد فقط.  إلـــى  ألنــنــا ال ننتمي ثقافيًا 
عــنــدمــا تــرجــم دارا شــكــوه األوبــيــنــشــاد )أحــد 
السنسكريتية  من  الهندوسية(  الديانة  كتب 
ــــى  ــيـــة، أصـــبـــح مــــن األمـــثـــلـــة األولـ ــفـــارسـ ــــى الـ إلـ
ملــا أطــلــق عــلــيــه ســلــمــان رشــــدي الحــقــًا تعبير 

»املحمولون«.
إلى  الترجمة هو أيضًا عملية تحّول  إن فعل 

مناش فراق بتاشارجي

ــذا الـــعـــام الـــذكـــرى املــائــة  يـــصـــادف هــ
 1797( والخمسني على رحيل غالب 
الزمن،  لم يصدأ شعره مع   .)1869 -
املحفوظة في متاحف  امللوك  بخالف خناجر 
التاريخ. ما زالت سطوره قادرة على أن تحّرك 
دم اإلنسان من دون إراقته، ففي نهاية األمر، 

لطاملا وزن غالب الدم بالدموع.  
يــخــتــار غــالــب مــقــطــعــًا مـــن قــصــيــدة مــيــر تقي 
مير: »حني ال تسقط الدموع، ال يتحرك الدم« 
فيجعله أكثر بالغة وخلودًا في قصيدة أخرى 
»ســألــت نــفــســي عــّمــا حـــدث لــك ومـــا لم  تــبــدأ بـــ
يـــحـــدث«. كــــان هــــذا تــمــاشــيــًا مـــع أحــــد تقاليد 
الــشــاعــر ســطــرًا  يـــأخـــذ  ردي، حــيــث 

ُ
األ الــشــعــر 

معنى  ليعطيه  ويقلبه  قديم  م 
ّ
ملعل مقطعًا  أو 

ــذا الــتــقــلــيــد الــكــثــيــريــن،  ــد أعــجــب هـ جـــديـــدًا. وقـ
علي،  آغـــا شهيد  الكشميري  الــشــاعــر  خــاصــة 
الـــــذي اســتــخــدمــه فـــي غــزلــيــاتــه الـــتـــي كتبها 
لـ  قصائد  مــن  مقاطع  فــي  فلعب  باإلنكليزية، 
راينر ماريا ريلكه، ويانيس ريتسوس، وتي. 

رضا نعيم

انون والشعراء أواًل، وقبل كل شيء، 
ّ
يقوم الفن

بجعل حياتنا موسيقية وغنائية، بابتكارهم 
ظروفًا من الفرح والنشوة. بعد ذلك، ينيرون 
عقولنا، ويدلوننا إلى أرقى حاالتنا إنسانية.

غالب، الــذي رحــل قبل 150 عامًا، هو من بني 
أكبر الفنانني الذين تتزايد شعبيتهم بمرور 
الوقت، ومن املحزن أنه لم يحقق املكانة التي 
يــســتــحــقــهــا وهــــو حــــي. صــحــيــح أن أشـــعـــاره 
رديـــة في 

ُ
انتشرت، في شبابه، في الــدوائــر األ

أغــرا ودلــهــي وجميع مــدن شمال الهند، غير 
أن شعره كان مختلفًا، سواء من حيث الشكل 
ــل 

ّ
أو املــعــنــى، عـــن األســـلـــوب الــســائــد واملــفــض

فــي زمــنــه. كــان ألشــعــاره معنى جــديــد، وكــان 
لها جمال جديد. ولفهمها واالستمتاع بها، 
كانت هناك حاجة لجلب العقل إلى مستوى 

ب وقتًا.
ّ
جديد. وكان ذلك يتطل

في عهد غالب، كان شمال الهند يعاني من آالم 
وخسائر كبيرة، ومن الفوضى واالضطرابات 
والضعف. في ظل هذه الظروف أصبح معظم 
والضحلة،  العابرة  باملتع  ممتلئًا  إما  الشعر 
الهائل والفشل، بل  اليأس  أحــوال  أو يتناول 
من  كانت قصة طويلة  نفسه  غالب  إن حياة 
املؤلم  والشعور  والــعــوز  والفاقة  الحظ  ســوء 

بأنه لم يجد تقديرًا حقيقيًا لقيمته.
 
َّ
عــظــمــة غــالــب تــكــمــن فـــي حــقــيــقــة أنـــه لـــم يــتــن

ــدًا، مــثــل الــعــديــد مــن الــشــعــراء اآلخـــريـــن في  أبــ
عـــصـــره، فــلــســفــة »إمــــا أن تــصــنــع أو تــكــســر«. 
ب 

ّ
الــظــروف بــل تغل لــهــذه  فلم يصبح ضحية 

الشاعر 
وفن المحاورة

 ،)1869 - الهندي ميرزا غالب )1797  الشاعر  لرحيل  المائة والخمسين  الذكرى  في 
كيف يمكن أن يُستعاد؟ هل من خالل أسلوبه الذي تنفس فيه التجديد من خالل 

القديم، أم عبر تجديد أسئلته التي طرحها حول الدين والحياة والمجتمع والذات، 
وهو ينادي بمغادرة البيت؛ بيت الرضا الذاتي األحمق وبيت عبادة النفس كوثن؟

في إحدى رسائله 
كتب غالب: »على 
األقل في المدينة 

التي أعيش 
فيها، ال ينبغي أن 
يكون أحد جائعًا 

أو عاريًا، منبوذًا 
من الناس، ضعيفًا، 

مريضًا، فقيرًا«

إن لم يكن في العالم كله فليكن في المدينة التي أعيش فيها

أين الطريق إلى بيت غالب؟

نصنع خيرًا بأنفسنا 
بطرح أسئلة عنها كما 

فعل غالب

كانت أسئلة الشاعر 
مليئة بالمفارقات 

والسخرية والتعجب

ألسرة   )1869  -  1797( غالب  ميرزا  ــد  ُول
متنوعة،  عرقية  ــول  أص لها  مسلمة 
كان  كما  وتــركــيــة،  وفــارســيــة  هندية 
للهند.  السياسية  الحياة  في  حضور  لها 
الكبار وصاحب  الشرق  واحد من شعراء 
شعبية كاسحة في بلده الذي يحيي هذا 
العام مناسبة 150 سنة على رحيله. كتب 
وشهد  والفارسية  األُردية  باللغتين  غالب 
اإلســامــي  المغولي  الحكم  ســقــوط 
الهند.  في  البريطاني  االستعمار  وبدايات 
تــنــوعــت مــواضــيــع شــعــره بــيــن الــغــزل 

والمديح النبوي والتأمات وغيرها.

شعراء الشرق الكبار

2425
ثقافة

ممدوح عزام

لــوركــا  الــشــاعــر اإلســبــانــي  الــنــاقــد املــســرحــي فـــؤاد دوارة أّن مسرحية  كــتــب 
ألبا« عــاديــة، وهــي ليست ممتازة، وليست من روائــع  بــرنــاردا  املعروفة »بيت 
شرت ضمن هذه السلسلة التي كانت تصدر عن وزارة 

ُ
املسرح العاملي )حني ن

أنها  ة، وانتقد بناء الشخصيات حني وجد 
ّ
ها باململ

َ
الثقافة املصرية( ووصف

تتناقض مع سيرورات الحياة التي يصفها الشاعر اإلسباني األندلسي.
ويفصل الناقد آراءه النقدية، مانحًا املسرحية حقها الكامل من التناول النقدي. 
وهي واحــدة من املــّرات القليلة التي أقرأ فيها لناقد عربي نقدًا موضوعيًا ال 
رجم منها النص، أو يخضع لسلطة 

ُ
يرزح تحت ضغوط الثقافة األخرى التي ت

والشعر  املترجم،  املسرح  نقرأ  أن  اعتدنا  إذ  النص؛  الشهير صاحب  الكاتب 
املترجم، والرواية املترجمة، بصرف النظر عن مصدر الترجمة، أو لغة املترجم، 
ي السلبي، أو من موقع الضعف والتخاذل والدونية، في حالٍة من 

ّ
من موقع التلق

ابنا وثقافتنا في منتصف القرن العشرين 
ّ
إعادة إنتاج العقدة التي شغلت كت

للشعر  أو  املترجمة،  لــلــروايــة  نقدًا  نقرأ  الــخــواجــة«... وقلما  »عــقــدة  وســّمــوهــا 
املترجم، أو املسرح املترجم.

 وشعرًا 
ً
بينما ال يتردد املستشرقون في دراساتهم عن األدب العربي، رواية

املدروسة  األعمال  تناول  العربية، في  إلى  منها  القليل  رجم 
ُ
ت وقد  ومسرحًا، 

نقديًا، دون أن تكون في خلفية الدراسة أي عقدة قد تعيق املالحظات والجوانب 
النقدية للموضوع وأسلوب التناول.

ملاذا؟
ابنا يقولون إنهم ال يقرؤون الرواية العربية، على الرغم من 

ّ
الالفت أن بعض كت

رين العرب، وربما كان الشعر العربي وحده قد 
ّ
االحتفاء بها، وال كتابات املفك

نجا من حالة التجاهل بسبب وجــود تــراث شعري عربي ممتّد في التاريخ. 
بل إن عدوى هذا التصريح حاضرة في أذهان الكثير من القّراء العرب. وربما 
أرقــام  أن  إلــى  املكتبات واملــعــارض تشير  الكتب فــي  تــكــون إحــصــائــيــات بيع 
مبيعات الــروايــة املــتــرجــمــة، مــن أي لغة أو ثــقــافــة، حتى لــو كــانــت مــن جزيرة 

مجهولة في املحيط، أكثر من الرواية العربية.
قرأ الكتب العربية في 

ُ
ولكن األهم من هذا هو أنَّ من املمكن أن نتخّيل كيف ت

الحماسة  الرغم من  رئت، على 
ُ
إذا ما ق العربية،  الرواية  كافة املجاالت، ومنها 

الكاتب  على  متفّوقون  أنــهــم  الــقــّراء  جميع  يشعر   
ً
أوال لحضورها:  الــظــاهــرة 

العربي والروائي العربي، وسوف يمنحهم هذا التفوق شعورًا بالعظمة ينعكس 
اد فهم ممتنعون في الغالب 

ّ
في ما بعد على عالقتهم بالرواية عمومًا، أّما النق

عن قول النقد، أو توجيه القراءات، وتؤّدي هذه املشاعر واملواقف في ما بعد 
اد اكتشاف العيوب واألخطاء، ال إظهار الجمال 

ّ
إلى أن تكون مهام القّراء والنق

في اللغة أو البناء الفني أو الشخصيات.
املترجم كي  الكتاب  لنشر  بــات مضطّرًا  إنــه  وقــد سمعُت ناشرًا شابًا يقول 
، واألمر 

ً
أوال العربي  الكتاب  التي تنشر  لــداره  املــادي  الدعم  يقّدم  أن  يستطيع 

ليس بيده، وقد قّدم له سوق الكتب الدليل، إذ بيعت نسخ الرواية املترجمة التي 
ى االهتمام 

ّ
ه أن الروايات التي تلق

ُّ
د هذا كل

ّ
باع كتبه العربية. يؤك

ُ
نشرها قبل أن ت

هي تلك التي تفوز بالجوائز، وخاصة تلك التي توصف بالعاملية.

عقدة الخواجة

استعادة

فعاليات

ــرى. وكــمــا يــشــرح رشــدي  لــغــة وحــســاســيــة أخــ
في »أوطــان الخيال« )كتاب صدر عام 1991( 
في  تــأتــي   )Translation( الــتــرجــمــة  كلمة  فـــإن 
أن تحمل  الالتينية، وتعني  اللغة  األصــل من 
شيئًا لتعبر به، وفقًا لرشدي »بما أننا ُحِملنا 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، فنحن املــحــمــولــون. 
ومـــن املــفــتــرض عــــادة أن يــضــيــع شـــيء مــا في 
رحلة الحمل والعبور هــذه؛ غير أني متمسك 

وبعناد بأن شيئًا ما ُيكتسب أيضًا«.
بهذا املعنى، من َحمل املرء لنفسه من لغة إلى 
لغة، من معتقد إلــى آخــر، من فكرة إلــى فكرة، 
ل  فإنه ُيحمل/ يعبر/ يترجم، وإن شئت يتحوَّ
إلى شيء أكثر من نفسه، وربما شيء آخر غير 

نفسه.
جــمــيــع الــهــنــدوس، بــهــذا املــعــنــى هــم جـــزء من 
املسلمني، وجميع املسلمني جزء من الهندوس. 
وإنكار ذلك هو خلق لذات منقوصة منقطعة 
أن  وإمكانية  الثقافي  تاريخها  عــن  ومــشــّردة 
 عــابــرًا 

ً
تــكــون االثــنــني فــي وقـــت واحــــد، حــامــال

دائمًا لذاتك بحيث تكونها من خالل أن تكون 
اآلخــــر أيــضــًا بــيــنــمــا تــفــعــل ذلــــك. هـــذا اإلنــكــار 
هــو مــســار الــكــثــيــر مــن الــعــنــف واالنــقــســام في 

لقد  ــه.  تــدهــور روحـ ب 
ّ
عليها، وبــالــتــالــي تجن

استخلص ثــورتــه مــن فلسفة وحــدة الوجود 
)الوحدة في التنّوع(. حتى عندما كان ينظر 
والفرح والحزن، والحركة  الخير والشر،  إلى 
والــراحــة، وأي أضــداد في مواجهة، وقــال إنه 
ــــل مـــظـــاهـــرهـــا بــاعــتــبــارهــا  يــفــهــم الـــحـــيـــاة وكـ
وحــدة. في هذه الفوضى، يظهر اإلنسان في 
يقول:  األكثر روعــة.  الــوجــود  باعتباره  نظره 
كلها  الفوضى  هــذه  الحياة،  بهاء  إلــى  »انظر 
بسببنا، ومن خلف هذه الستارة املغبّرة التي 

اسمها إنسان، تلتمع نهاية العالم«. 
لهذا أحــّب غالب هــذا اإلنــســان. ألن قلبه كان 
يــتــحــّرك بــشــكــل دائــــم مـــع الــحــمــاس والــرغــبــة 
والــعــاطــفــة واألمــــل. وكــلــمــا كـــان مــحــاصــرًا في 
غضب الحزن واألســى والفشل وســوء الحظ، 
ـــى فـــي الــبــيــت شــــيء ســوف 

ّ
ــقـــول: »تـــبـــق كــــان يـ

ا 
ّ
يدمره حزنك، ذلك التوق إلى بنائه، الذي كن

نملكه يومًا، موجود بالفعل«.
والرغبة في تزيني  اء نفسه، 

ّ
البن الشوق  هــذا 

الــحــيــاة وصــنــعــهــا، والــتــمــلــمــل الـــدائـــم، واأللـــم 
املستمر نفسه من الروح، بالنسبة إلى غالب 
هــو أثــمــن رأســمــال يملكه اإلنــســان. إن القلب 
الــذي ال يمتلك هذا التململ والنزق، والــروح 
الــحــيــاة، هي  بتحويل  لها شغف  ليس  الــتــي 

كما يقول غالب، ناقصة وبغيضة. 
)كاتب باكستاني(

م من املترجمني 
ّ
املجتمع الهندي. يجب أن نتعل

نتعلم من  ِشــكــوه وغــالــب،  دارا  مني، مثل 
ّ
املعل

نحن.
مــا لــم يــكــن يــعــجــب ســلــطــان املــغــول أوركــزيــب 
شــكــوه  دارا  )كـــــــان  شــــكــــوه  دارا  شــقــيــقــه  فــــي 
ــًا مــــن الــهــنــديــة  ــمـ ــتـــرجـ مــهــتــمــًا بـــالـــثـــقـــافـــة ومـ
والــســنــســكــريــتــيــة إلــــى الـــفـــارســـيـــة، وقــــد قتله 
ــزاع عــلــى الــحــكــم(، هــذه  أوركـــزيـــب الحــقــًا فــي نـ
الرغبة في التحّرك من لسان إلى لسان، سعيًا 
إلى اإلله، سعيًا إلى اللغة، من خالل الترجمة/ 

العبور.
فـــي مــقــدمــة لــبــرنــامــج جــاجــيــت ســيــنــغ حــول 
غــالــب، قــالــت الــشــاعــرة الــراحــلــة نــيــدا فاضلي: 
ــاة  ــيـ ــة الــــديــــن والـــحـ ــلـ ــئـ ــالــــب أسـ ــرح غــ ــ ــقــــد طــ »لــ
واملجتمع والــذات«. وطــرح األسئلة هو فعليًا 
الذاتي  الرضا  - بيت  البيت  شكل من مغادرة 
األحمق، بيت عبادة النفس كوثن - لكي تكون 
غالب،  نعتنق شعر  الــعــالــم. نحن جميعًا  فــي 
وبفعل ذلك، نحن أيضًا نصنع خيرًا بأنفسنا 
بـــطـــرح أســئــلــة عــنــهــا، وعــــن الــــديــــن، والــحــالــة 
الراهنة ملجتمعنا والعالم. كانت أسئلة غالب 
مليئة باملفارقات والسخرية والتعجب. وهذا 

 مـــعـــي كــمــعــجــب 
ّ

مــظــهــر شـــعـــري مــهــيــمــن ظـــــل
بــقــصــائــده، ووجــــد مــكــانــه فــي هـــذه القصيدة 

التي كتبتها وأقدمها هنا كتحية:

لم يعد ذلك زقاق من متع ال تنتهي، 
لم يعد من اثنني يماطالن في لعبة النرد، 

لم تعد القدم تتوقف 
وتقود الفكرة إلى البيت،

لم يعد من إلهام يحّول الكلمات إلى طائرات 
ورقية. 

باليماران ليس إال مجرى مزدحم
 من األحذية املعلقة للبيع. 

)شاعر وكاتب هندي، وصاحب املجموعة 
الشعرية »ضريح غالب«: ترجمة عن اإلنكليزية: 
نوال العلي(

إطاللة
تصويب

المدينة تحية إلى الرفيق غالب مهرجان  من  والثاثين  السابعة  الــدورة  فعاليات  اليوم،  مساء  تنطلق، 
في مدينة الثقافة بتونس العاصمة، وتتواصل حتى 31 من الشهر الجاري. ُتفتتح 
عروضًا  وتتضّمن  )الصورة(،  الصرارفي  أمينة  للموسيقية  »للّا«  بعرض  التظاهرة 

لـ»فرقة فتحي زغندة«، ورياض البوراوي، وراغب ورغلي، والزين حداد.

حتى 18 من الشهر الجاري، يتواصل في »المتحف الوطني العمومي أحمد زبانة« 
بمدينة وهران الجزائرية معرض الشواهد البونيقية من خالل المجموعات األثرية، 
الذي افتتح األحد الماضي. يضّم المعرض قرابة ثاثين مجموعة أثرية تعود إلى 

الفترة الفينيقية في الجزائر، والتي امتّدت حتى القرن الثاني قبل المياد.

موجات جديدة: محمد المليحي ومدرسة الدار البيضاء للفنون عنوان المعرض 
الذي افتتح في »موزاييك رومز« بلندن منتصف الشهر الماضي ويتواصل حتى الثاني 
الذي   )1936( المغربي  للفنان  أعماًال  المعرض  يضّم  المقبل.  الشهر  من  والعشرين 
التي  الموجة  فكرة  ومنها  اإلسامي،  والتراث  المعمارية  بالهندسة  أعماله  تأثرت 

عبّرت عن إمكانيات جديدة للحداثة الفنية في المشهد المغربي.

يُعرض، عند الثامنة من مساء بعد غٍد األحد، فيلم ال أحد هناك - الزرافة )2018( من 
تأليف وإخراج أحمد مجدي. يتناول العمل شوارع مدينة خالية سوى من أشباحها، 
حيث يضطر البطل لمساعدة فتاة ال يعرفها قبل أن يتورّط مع مجموعة أشخاص 

لكشف سر زرافة في حديقة الحيوان، في إسقاطات متعّددة على الواقع.
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صورة فوتوغرافية 
لغالب في منزله 

بدلهي والذي 
تحّول اليوم إلى 

مركز ثقافي 
)كايان شاكرافورتي(

زيارة غالب
نجوان درويش

 بلدٍة؟ وما تبتغي؟
ِّ

- ما أنَت في كل
 من 

ً
ريد سوى حصتي كاملة

ُ
- ال أ

النسيان 
أن أبقى العابر دومًا 

واملسافَر، 
أما الغايات والُبغيات

فقد تركتها لكم.
■ ■ ■

 وفقراء 
ٌ
طغاة

رونَك بالتساوي
ّ
يتذك

والعالم نهٌر أسماكه القصائد.

َسها 
ْ
ف

َ
ن حَسُب 

َ
ت  

ٌ
نجمة فــق 

ُ
األ هذا 

 
ُ

 تتجّمل
ً
شجرة

ــْن رغــبــة  ــ ـــهـــا تــرتــعــش ِمـ
ُ
وأغـــصـــان

العناق
من قال لك أن لألشجار جميِعها 

 عذارًى خالدات؟
َ

َحفيف

 وفقراء 
ٌ
طغاة

ينسونك بالتساوي
والعالم نهٌر ضاع في خاتم.

■ ■ ■

َسِد 
َ
َسْمَت له حّصة األ

َ
من ق

ِمْن شقاء العرب؛
أأعجبتك كتفاه لتحّملها 

ــد  ــذا الــشــقــاء الــصــامــت فـــي أوابـ هـ
املغول؟

شقاؤهم الذي - وأنت تخِلقه -
ــك 

ُ
نــســيــَت فــيــه قــصــائــَد هــي وآيــات

فرسا ِرهان. 
■ ■ ■

الذهب  فــٍم من  الشقاُء يبحث عن 
يه 

ّ
ُيغن

 من تراب 
ٌ
وأنا فمي حفنة

لو أنها فقط تمطر هذا الصباح 
لو أن فمي يذوب في حدائق دلهي 

الفانية 
 

َ
التي قد تكوُن - ال غيَرها - حدائق

األبدية. 

ضريح غالب 
في منطقة 
»نظام الدين« 
في دلهي

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

نديم جرجوره

 80  ،2018( »الجمعيــة«  يتنــاول 
مصــري  لبنانــي  إنتــاج  دقيقــة، 
ســلوفاني  قطــري  يونانــي 
وقائــع  صالــح،  ريــم  بنانيــة 

ّ
لل مشــترك(، 

ومواجهتــه  الفقــر،  فــي  اليومــي  العيــش 
حــي  مــن  خــذ 

ّ
يت ومناكفــة.  وتمــّرد  بصالبــة 

لبحــٍث  ا 
ً
حّيــز القاهــرة  فــي  الفــرج«  »روض 

ســينمائّي فــي أحــوال أنــاٍس، يعانــدون أقــداًرا 
»جمعيــة«  يؤّسســون  مصائــر.  حــدون 

ّ
ويت

عنــى بمســاعدة بعضهــم البعــض، يودعــون 
ُ
ت

أعمــاٍل  مــن  عليهــا  يحصلــون  أمــوااًل  فيهــا 
ه ملحتاٍج بينهم. 

ّ
متفّرقــة، ويمنحــون املبلــغ كل

البعــض.  بعضهــم  يوميــات  علــى  ينفتحــون 
قــون وُينجبــون ويخرجــون 

ِّ
يتزّوجــون وُيطل

ويعــودون، فهــم يريــدون حيــاة أفضــل، لكنهم 

إليــه.  مرتاحــن  غيــر  عيــٍش  علــى  قــادرون 
يتحــّررون مــن استســالٍم أو هزيمــة، رغــم أن 
 ال 

ْ
بعــض خيبــاٍت تأتيهم فيقومــون منها كأن

خيبة وال تراجع وال انكسار.
تبــدأ  بظاهــٍر.  مكتفيــة  غيــر  صالــح  ريــم 
ــس فيه،  حكايتهــا مــع الحــّي مــن جمعية تؤسَّ
مثيــل جمعيــات تنشــأ فــي مــدٍن فقيــرة. يبتكر 
نون 

ّ
ــا جّمــة ملواصلــة العيــش. يتفن

ً
أنــاٌس طرق

ــه، 
ّ
باختــراع أنمــاط ومســالك. كأنهــم، بهــذا كل

بخــالٍص  وأحالًمــا  كاملــة،   
ً
حيــاة يصنعــون 

تراودهم فال يستكينون لصمٍت أو عزلة. ريم 
 تجعلها 

ْ
صالــح غيــر مكتفيــة بالجمعيــة، وإن

نواة درامية ملســاراٍت، تكشــف معاني املكابرة 
حياتــي  نهــٍج  والتــزام  والصالبــة،  والتحــّدي 
منبثــق مــن مــوروٍث أو تربيــة، ووعــي فطــرّي 
ــل فــي أزقــة 

ّ
يمــزج بــن التقليــد والواقــع. تتوغ

الحّي ومناخاته وأمزجة ناســه. تدخل بيوت 
البعــض، وتحــاور البعــض، وتتابــع يوميــات 
العقــل  بإعمــال  أو  ببــراءة طفوليــة  مســكونة 
ملقارعــة التحّديــات واملــآزق والصدمات. تريد 
رغبــات  تتجــاوز  أن  دون  مــن  ــن، 

ّ
ُمبط  

َ
كشــف

واثقــن بهــا وراغبــن معها في ســرد حكاياٍت 
ذاتية.

اإلســراف في التقاط نبض الناس ومســالكهم 
ض علــى معاينــة عالــٍم يــكاد ينغلق على  ُيحــرِّ
ًيــا. للقبــور فيــه حّيــز أساســي، فاملوت 

ّ
ذاتــه كل

ل 
َ
، والتعاطي مع املوت أجمل من أن ُيختز

ّ
حق

بكلمــة. هــذا امتــداٌد لكيفيــة مقارعــة تحّديــات 
ــا، فللحياة 

ً
ومــآزق ومصاعــب وصدمات أيض

بات، ولهؤالء فنون في 
ّ
مغزى، وللعيش متطل

استنباط املستحيل وتطويعه.
تكتفــي ريــم صالــح بـــ5 شــخصيات أساســية، 
ترافقهــا فــي مســاراتها وآمالهــا وقصصهــا. 
تختــار حــي »روض الفــرج« لعالقة شــخصية 
وحميمــة بــه، فوالدتها ناشــئة هنــاك، وراغبة 
 عــام 

ٌ
دفــن فيــه، وهــذا حاصــل

ُ
ــا فــي أن ت

ً
الحق

2009. متطلبــات الدفــن محتاجــة إلى زيارات، 
تقــوم بهــا ريم صالــح فتلتقي أناًســا يعرفون 
تريــد  )صالــح(.  عليهــا  ويتعّرفــون  الوالــدة 
ِحــداًدا، فتعيشــه هنــاك. تــزور الحــّي فتتــرّدد 
إليــه مــراًرا، مــا يــؤّدي بهــا إلــى تشــييد عالقــة 
فــي   

ّ
أن إلــى  تنتبــه  ــا، 

ً
الحق وناســه.  باملــكان 

الحــّي فقــًرا كثيــًرا ومعانــاة كثيــرة، ورغــم هذا 
يتمّيز كثيرون فيه بتوٍق إلى مســاعدٍة، طاملا 
ــدرك ريــم صالــح أن فــي الحــّي 

ُ
أنهــم قــادرون. ت

جمعيــة، فللمصريــن تجربــة كبيــرة فــي هــذا 
املجــال. وألن لهــا فــي »روض الفــرج« معــارف، 

نجز »الجمعية«.
ُ
تختار الحّي وت

وثائقــّي  بإنجــاز   
ٌ
كفيلــة فقــط  شــخصيات   5

عون بروٍح 
ّ
يروي سيرة حّي وِسَير أفراد يتمت

مرحــة، ويعيشــون الحيــاة برغبــة فــي تحــّدي 
فإنهــم  مشــاكل،  لديهــم  أن  ورغــم  املخاطــر. 
متمّكنــون مــن االحتيــال عليهــا، أو يحاولــون 
فعل هذا كي ُيكملوا عيشهم، متضامنن مًعا 
 يتمّكنــون 

ْ
ــا إن

ً
ملواجهــة شــقاٍء، ولغلبتــه أيض

ــل فــي أعمــاق تلــك البيئــة، 
ّ
مــن ذلــك. أمــا التوغ

كمــا فــي أرواح ناســها ونفوســهم وأهوائهــم 
ٌه 

ّ
فُمنــز اليوميــة،  ومســالكهم  وهواجســهم 

»الجمعيــة«   ُحكــٍم مســبق أو الحــق، فـ
ّ

عــن كل
انعكاٌس ملا يعيشونه ويشعرون به، ولكيفية 
ا لثقافة مستمّدة من 

ً
تصّرفاتهم اليومية وفق
وعي وتربية وتراكمات.

بوالدتهــا  عالقتهــا  إن  صالــح  ريــم  تقــول 

وباملنطقــة دافــٌع إلــى تحقيــق »الجمعيــة« فــي 
»روض الفرج«، لكنها غير راغبة في فيلٍم عن 
د  الوالــدة أو عنهــا، فمــا تريــده واضــٌح ومحــدَّ
منــذ بدايــة التفكيــر باملشــروع: »كيــف يتدّبــر 
الناس أمورهم وهم يواجهون وضًعا صعًبا، 
ورغــم  بكثيــر،  الفقــر  خــط  تحــت  ويعيشــون 
هــذا هــم قــادرون علــى الوقــوف علــى أقدامهم، 
كالفــرح  الحيــاة،  بتفاصيــل  ويهتّمــون 
تتعامــل  بيئــة  فــي  »هــم  ضيــف: 

ُ
ت والعيــش«. 

مــع الحيــاة واالحتفــال بهــا بالطريقة نفســها 
« )»ضفة 

ً
التــي يتعاملــون فيهــا مع املوت مثال

نوفمبــر/   2 الجديــد«،  »العربــي  فــي  ثالثــة« 
تشرين الثاني 2018(.

فيلــم يكشــف انتصــار أنــاٍس لحيــاة، ُيدركــون 
أنهم راحلون في نهايتها، فيعاندون من أجل 

بعض الفرح واملتع.

 10 الجمعــة،  اليــوم  مســاء  »الجمعيــة«  ُيعــرض   )*(
مايــو/ أيــار 2019، فــي صالــة ســينما »متروبوليس« 
»شاشات الواقع«،  )بيروت(، في إطار النسخة الـ15 لـ

املقامة بني 2 و12 مايو/ أيار 2019.

ريم صالح: »إنهم يقفون على أقدامهم« )الملف الصحافي للفيلم(
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تحّدي الفقر وشغف 
الحياة وفرح التمتّع بها 

رغم كل شيء

تلتقط اللبنانية ريم صالح، 
في فيلمها الوثائقي 

»الجمعية«، نبض الحياة 
اليومية في حي »روض 

الفرج« في القاهرة، 
متابعة مساراته ومصائره

■ هناك َمشاهد في أفالمك تجعلنا نشعر بنوٍع من 
الطفــو فــوق ســطح الحكي، كتلك التــي في »الصني ال 
س 

ّ
تــزال بعيــدة«، عندمــا نــرى عاملــة التنظيفــات تكن

بالســرد،  مرتبطــة  غيــر  ــاهد 
َ

َمش املدرســة.  أرضيــة 
فيبدو الفيلم كأنه يلتقط أنفاسه.

ا أن يصنع األشخاُص/ الشخصيات 
ًّ
 أحّب حق

الذيــن أصّورهــم الفيلَم معي. أقــول لهم دائًما: 
أحكــي  معكــم«.  بــل  عنكــم  فيلًمــا  أصــّور  »لــن 
لهــم القّصــة، وأطلــب مســاعدتهم. أقــول لهــم: 
»ســتكونون في دوركم، وتقولون ما تريدون، 
ســتفعلونه  مــا  أن  تعرفــوا  أن  عليكــم  لكــن 

ر على عملي كمخرج«. 
ّ
سيؤث

فصــول،   4 فــي  الفيلــم  صّورنــا  أننــا  بحكــم 
التنظيفــات،  عاملــة  رشــيدة،  أن  الحظــت 
إلــى  جيــًدا  أنتبــه  أنــا  شــغلها.  فــي  منهمكــة 
دائًمــا  هنــاك  الصغيــرة.  الشــخصيات  هــذه 
والطالــب  كاملعلــم  رئيســية،  شــخصيات 
علــى  ــا 

ً
أيض أحــرص  لكنــي  املدرســة.  ومديــر 

التــي  هــي  ألنهــا  الصغيــرة،  الشــخصيات 
مــن  طلبــُت  وإيقاعــه.  الفيلــم  زمــن  تعطينــي 
البدايــة رفضــت: »ال  فــي  رشــيدة تصويرهــا. 
لــن أصــّورك،  ا، 

ً
لهــا: »حســن قلــُت  تصّورنــي«. 

ر فقــط اإلنــاء واملكانــس وما إلــى ذلك«. 
ِّ
ســأؤط

ســألتها:  ثــم  ذلــك.  فأحّبــت  النتيجــة،  أريتهــا 
ا 

ً
»مــن أيــن أنت؟ أخبريني عن عائلتك؟«. شــيئ

ا، روت لــي. مــع بدايــة الفصــل الثانــي، 
ً
فشــيئ

»لقــد  بتعّجــب:  وهتفــت  العمــل،  فريــق  رأت 
عدتــم«. أجبــت: »نعــم. قلــُت لــِك إننــا ســنعود«. 
ا، اعتقــدُت أنهــا كانــت مجّرد 

ً
فأجابــت: »حســن

كلمــات فــي الهــواء«. قلــُت: »ال. عدنا وســنعود 
أجابــت:  أصــّورك«.  أن  أوّد  لــذا  أخــرى،  مــرة 
»يمكــن أن تصــّور َمشــاهد مــن الخلــف«. هــذا 
مــا كان. فــي النهايــة، طلبــُت تصويــر وجهها، 
فوافقــت. مــع اقتــراب نهايــة التصويــر )نهايــة 
شــهر مايــو/ أيــار(، ذهــب األطفال إلــى البحر، 
ال  أنهــا  أخبرتنــي  مرافقتنــا.  منهــا  فطلبــت 
تملك الحق. لكن، بما أننا لن نعود، أعطيتها 

وغيــر  ــا، 
ً
إطالق الســينما  تعــرف  ال  شــيء.   

ّ
كل

مــة، لكنهــا قادمــة مــن الجزائــر العميقــة. 
ّ
متعل

حقيقــة  هــذه  الســينما.  فــي  درًســا  نتنــي 
ّ
لق

ا كهذا.
ً
م لك أبًدا شيئ الوثائقي. الخيال لن ُيقدِّ

■ يقــّدم لــك الواقــُع املفاتيــَح، لكْن عليــك معرفة كيفية 
التقاطها.

 لهــذا الســبب، عليــك ـ مــع الوثائقــي ـ االنتبــاه 
شــيء.   

ّ
كل تــرى  أن  عليــك  جيــًدا.  ــظ 

ّ
والتيق

 شــيء. 
ّ

عندمــا أقــوم باإلطــار، أحــاول رؤيــة كل
ــا. يمكــن أن تجــري أشــياء 

ً
أنظــر يســاًرا ويمين

 مــكان، ومــن أّي 
ّ

 وقــت، وفــي كل
ّ

مهّمــة فــي كل
رشــد 

ُ
امل هنــاك   ،»... »الصــن  فــي   ،

ً
مثــال كان. 

أعــرف  لــم  البدايــة،  فــي  مســعود.  الســياحي 
بوجوده في القرية. ثم جاء إلّي وسألني عّما 
ا، 

ً
ا فشيئ

ً
نفعله. وجدته مثيًرا لالهتمام. شيئ

أخبرنــي عــن حياته. ســألته عّمــا إذا كان يريد 
ا مــن الفيلم. أجابنــي: »ال. جئت  أن يكــون جــزًء
اقترحــت  شــيء«.   

ّ
كل هــذا  القّصــة.  ألخبركــم 

عليه زيارته في بيته، من دون كاميرات. بدأت 

بــي:  اتصلــت  جمعــة،  يــوم  ذات  هاتفــي.  رقــم 
»أريد أن أتحدث إليك«. سألتها: »هل تريدين 
أن آتــي وأصــّورك«. قالــت: »يمكنــك تصويري، 
لكــن فقــط عــن طريــق تســجيل الصــوت«. قلــُت 
لنفســي إنها تريد أن تدلي بشــهادتها، لكنها 

ال تريد أن ترتبط شهادتها بجسدها. 
هــذه هــي املــرأة الجزائريــة. حتى أثنــاء الحرب 
القنابــل  تضــع  التــي  هــي  كانــت  الجزائريــة، 
وتناضل بشجاعة وكل شيء. لكن، ليست هي 
التــي تقــول »أنــا من صنع الثورة«. ليســت هي 
ت الســلطة. إنها ال تزال تحمل األســرة 

ّ
من تول

رة ومتواضعة. الشــيء 
ّ
واملجتمع بطريقة مؤث

املونتيــر  أخبــرُت  عندمــا  رشــيدة.  مــع  نفســه 
مــا أخبرتــك إيــاه، قــال: »فــي الواقــع، قّدمــت لــك 
رشيدة بنية الفيلم«. سألته: »كيف؟«، فأجاب: 
يــه. 

ّ
تبن ينبغــي  الــذي  اإليقــاع  أعطتــك  »ألنهــا 

فّكــرت  اإليقــاع«.  تصنــع  وهــي  الفيلــم،  نبنــي 
فــي املونتــاج وفــق هــذه اإلمكانيــة. لكــن، كان 
ــف، 

ِّ
ــق مــن صــواب الفكــرة مــع املؤل

ّ
مهّمــا التحق

فجربناهــا واشــتغلت جيــًدا. رشــيدة أعطتني 

أجلــس معــه، وصرنا صديقــن. قلُت له: »اآلن، 
«. أخبرني 

ً
ســتدخل في الفيلم وتصبح ممثال

 شــيء، وأنــه ال يوجــد شــيء 
ّ

أنــه يجــب قــول كل
ا 

ً
ــى بهــم. شــيئ فــي البلــد، وأن الشــباب ُيضحَّ

 الفيلم معه، 
ّ

ا، أصبح شــخصية. أستهل
ً
فشــيئ

بينما لم أفّكر أبًدا في بداية كهذه.

■ مشهد االفتتاح الجميل على الطريق.
 نعــم، ألنــه مرشــٌد ســياحي. لكــن، فــي العقــد 
 لــه مــورد 

َ
ــت الســياحة، ولــم يبــق

ّ
األســود توقف

القريــة  فــي  يعيشــان  والديــه  أن  بمــا  رزق. 
أقــام معهمــا، وعاشــوا جميعهــم 5  القديمــة، 
أعــوام بفضــل محاصيلهــم، مــن دون مغــادرة 
القريــة. قــال النــاس إنــه علــى األرجــح تغــّرب، 
بينمــا هــو لــم يغــادر الجزائر أبــًدا. لذا، عندما 
ا وســاعات، كان الســياح 

ً
خرج مرتدًيا قمصان

»أيــن  فهتفــوا:  النــاس  رآه  إليــه،  يهدونهــا 
كنــت يــا مســعود؟ فــي الســويد؟«. لــم يخبرهم 

الحقيقة أبًدا.

ــن 
ّ
ــى مــن تمك

ّ
■ يقــال إن نجــاح الفيلــم الوثائقــي يتأت

املخرج من العودة إلى األشخاص الذين صّورهم بعد 
إطــالق الفيلــم. هــذا يقــود إلى مســألة الكرامة، خاصة 
ر فيهــا املجاهديــن القدامــى فــي  صــوِّ

ُ
الطريقــة التــي ت

»الصــني...«، إذ نشــعر أنــك تقــول الكثيــر عــن حالتهم 
املأساوية، لكن مع املحافظة على كرامتهم.

 نعــم، ومــن دون اســتفزاز، فصمتهــم يمكــن أن 
يقول أكثر بكثير من كلماتهم. هذا هو الدرس 
 25 ملــدة  اشــتغالي  مــن  متــه 

ّ
تعل الــذي  األكبــر 

عاًما. يمكن أن ينبئك الصمت بأشياء كثيرة. 
التحريــر  لجبهــة  الســرية  »الحــروب  صــّورت 
وأجريــت   ،)2010( فرنســا«  فــي  الوطنــي 
مقابلة مع الرئيس الســابق لجهاز املخابرات 
ل 

َ
ت

َ
الفرنســي فــي عهــد ديغول. مــن املؤكد أنه ق

وأخفى كثيرين. ســألته عن مئات الجزائرين 
»سن« في باريس،  لقي بهم في نهر الـ

ُ
الذين أ

في أكتوبر/ تشرين األول 1961: »هل تتحّمل 

وقبــل  للحظــٍة،  إلــّي  نظــر  مــا؟«.  مســؤولية 
 إلــى أعلــى. بما 

ً
اإلنــكار، ســحب ســرواله قليــال

أنــي أولــي اهتماًمــا كبيــًرا بالتفاصيــل، وقبــل 
أن يقوم بهذه الحركة ثانية، أشرت إلى مدير 
التصويــر، فالتقــط إشــارتي فــوًرا العتيادنــا 
العمل مًعا، فصّور لقطة ُمقّربة على اليد التي 
تســحب الســروال. صّدقنــي حــن أقــول لــك إنه 
 إجابة. 

ّ
قــام بهــذه الحركــة غيــر اإلرادية مــع كل

أمــام  فــي الصــاالت، كان الجميــع يضحكــون 
ما كذب، تصدر منه 

ّ
هذا املشهد. فهموا أنه كل

ج الإرادي.
ّ
هذه الحركة تلقائًيا، كأنها تشن

ُيشــعرنا  »الصــن...«  فــي  جاهديــن 
ُ
امل صمــت 

 شــيء. ال تــزال 
ّ

بأنهــم ال يســتطيعون قــول كل
امللقــى  التاريــخ  بثقــل  نشــعر  أســرار.  هنــاك 
علــى عاتقهــم. لهــذا الســبب، ال يعــرف النظــام 
الجزائري كيف يتصّرف مع أفالمي. يعرفون 
فيفرضــون  محترمــة،  أفالًمــا  أصنــع  أنــي 
الرقابــة. لكنهــم، فــي الوقــت نفســه، يســمحون 
فــي  إليهــم  أتحــّدث  عندمــا  بالتصويــر.  لــي 
فقــون معــي، لكــن األفــالم 

ّ
الحيــاة الخاصــة، يت

تزعجهــم. فــي الحقيقــة، يعلمــون أن مــا يقــال 
في أفالمي صحيح وحقيقي.

■ وأنك دائًما تتحّرى الّصدق.
أن  الوثائقــي  املخــرج  علــى  مهــّم.  االســتماع   
يكون طبيًبا نفســًيا، الستماعه إلى صرخات 
األشــخاص، ومحامًيا، ألنه ينقل صعوباتهم 
ويحــاول الدفــاع عنهــا. لشــعوبنا صعوبــات 
، تدرك 

ً
كثيــرة. عندمــا تصــّور حياة نــادل مثال

يومًيــا.  يواجههــا  التــي  الجّمــة  الصعوبــات 
 دائًمــا متواضعــن ومنتبهــن 

ّ
يجــب أن نظــل

إلى الناس، وأن نخبرهم أننا ال نصنع أفالًما 
عنهم بل معهم.

أبــًدا:  األفــالم  يفعلــه صانعــو  ال  ا 
ً
شــيئ أفعــل 

 3  
ّ

كل الشــخصيات  أمــام  أصــّوره  مــا  أعــرض 
»انظــروا  لهــم:  وأقــول  شاشــتي  أحمــل  أيــام. 
َمشــاهدكم«. يقولــون لــي غالًبــا: »ال بــأس، ال 
 هــذا العنــاء«، فأصّر: »بلى، 

ّ
يســتحق األمــر كل

حبــس  عــدم  بوجــوب  مقتنــع  أنــا  انظــروا«. 
شــخصياتنا في ُصورها. يتعّن عليها رؤية 
نفســها، بمشــاكلها وصعوباتهــا، وإذا أرادت 
س  ُمــدرِّ للتطــّور.   

ً
فرصــة أعطيهــا  املغــادرة، 

تــزال بعيــدة«  »الّصــن ال  فــي  العربيــة  غــة 
ّ
الل

بــه، فــي الفصــل األول. 
ّ

قــاٍس للغايــة علــى طال
ــف. ملاذا؟ 

ّ
فــي الثانــي، أخبرنــي أنــه يريــد التوق

ــي أريتــه نفســه. هــذا خطــر، فعندمــا تتيــح 
ّ
ألن

للشــخصية مشــاهدة نفســها، يمكن فقدانها، 
أنهــي  أن  علــى  بهــذا  املجازفــة  أفضــل  لكنــي 
مونتــاج الفيلــم وترفضه الشــخصية. عندها، 
تصبح في طريق مسدودة، والفيلم ال يساوي 
ل أن تعرف الشخصيات ُصَورها، 

ّ
ا. أفض

ً
شيئ

ألنها وسيلة لتمكينها من تحسينها. أخبرت 
عب اآلن، 

ّ
محّمــد املــدّرس أن األمــر متــروك لــه لل

لــو  ــى 
ّ
حت شــخصيته،  تطويــر  بإمكانــه  وأن 

، فال بــأس. نحن 
ً
تغيــر شــكلها وبنيتهــا قليــال

 لي سجن الناس في 
ّ

في ديمقراطية، وال يحق
أخطائهم.

حوار

»يجب أن يجد 
الجزائريون أنفسهم 

في أفالمي«

معه  الجديد«  »العربي  حوار  من  الثانية  الحلقة  في 
بنسماعيل  يُكمل مالك  أيار 2019(،  8 مايو/  )األولى في 

كالمه عن أفالمه وعالقتها ببلده ومجتمعه

مالك 
بنسماعيل ]2/2[

المشاريع  على  رأيه  الغربي  اإلنتاج  يفرض  أن  بنسماعيل  مالك  يرفض 
الجزائر  »يعرفون  بأنهم  له  »تأكيدهم«  عنهم  ينقل  إليه.  مة  الُمقدَّ
جيّدًا«. يقول: »أسألهم: هل تعرفون الجزائر حّقًا؟ عندما تكونون في 
الجزائر العاصمة، أين تقيمون؟ يُجيبونني: في فندق كذا. أرّد عليهم: 
إنهم  الفالني«.  »النائب  يقولون:  يستقبلكم؟  من  نجوم.   5 فندق  إنه 
عن  معي  ويتحّدثون  نجوم،   5 وفنادق  النّواب  عبر  الجزائر  يعرفون 

رؤية أفالمي«.

إنتاج غربّي؟

يوميات 
المواجهة

»جمعية« ريم صالح

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

أجراه: سعيد المزواري
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حجز الالعب األملاني ألكسندر زفيريف مقعده 
في الدور الثالث من بطولة مدريد املفتوحة 

لتنس األساتذة، وذلك إثر فوزه في الدور 
الثاني على اإلسباني املخضرم، دافيد فيرير، 

بمجموعتن من دون رد. وأنهى املصنف الرابع 
عامليا املباراة خالل 70 دقيقة فقط بنتيجة )6 

- 4( و)6 - 1(. وتأتي هذه الخسارة لتضع حدا 
ملسيرة اإلسباني املخضرم في مالعب التنس، 

بعد 20 عاما حصد خاللها 27 لقبا.

أكد املهاجم البرازيلي لوكاس مورا أنه عاش 
اللحظة األفضل في مسيرته، بل في حياته كلها. 

وصرح مورا بعد نهاية اللقاء لشبكة )بي تي 
سبورت( البريطانية: »كرة القدم مذهلة، تمنحك 

لحظات مثل هذه. هذه هي اللحظة األفضل لي 
في حياتي، وفي مسيرتي. ال أستطيع سوى 

قول شكرًا لزمالئي«. وأضاف أنه »من املستحيل 
وصف مشاعري. أنا سعيد جدًا وفخور جدًا 

بزمالئي. دائما كنا نؤمن بهذه اللحظة«.

أشار األرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو 
بعد خروجه من بطولة مدريد املفتوحة لتنس 

األساتذة، من الدور الثاني على يد الصربي 
السلو جيري، إلى جاهزيته للمشاركة في بطولة 
روما لألساتذة األسبوع املقبل. وقال ديل بوترو 
» بغض النظر عن النتيجة النهائية، فاملحصلة 

جيدة، ألنني خضت مباراة ألكثر من ساعتن أمام 
منافس قوي. الشيء اإليجابي خالل الفترة املقبلة 

هو مشاركتي في بطولة روما«.

زفيريف ينهي مسيرة 
فيرير ويبلغ ثالث أدوار 

بطولة مدريد

لوكاس مورا: 
عشت أفضل لحظات 

حياتي

ديل بوترو يؤكد 
مشاركته في بطولة 

روما لألساتذة

أطاح فريق 
ميلووكي 
باكس منافسه 
بوسطن 
سلتيكس )116-
91(، وذلك بعد 
أن قدم عرضًا 
قويًا ولعب 
كمجموعة 
واحدة، وذلك 
عبر تسجيل 
سبعة العبين 
10 نقاط وأكثر، 
لينجح في حسم 
السلسلة )4-
1( ويتأهل إلى 
المباراة النهائية. 
وبهذا الفوز ثأر 
فريق ميلووكي 
باكس من 
خروجه أمام 
نفس الفريق 
)بوسطن 
سلتيكس( 
في الموسم 
الماضي. كما 
أنها المرة األولى 
التي يصل فيها 
باكس إلى 
نهائي المنطقة 
الشرقية منذ 
عام 2001.

)Getty/باكس إلى نهائي المنطقة الشرقية ألول مرة منذ عام 2001 )جوناثان دانييل

باكس إلى النهائي
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سيستأنف تشلسي القرار 
أمام محكمة التحكيم 

الرياضي في لوزان

فرينكي دي يونغ: الهزيمة كانت مؤلمة للغاية
تعرض  يونغ، عقب  فرينكي دي  الهولندي،  آمستردام  أياكس  أكد العب وسط 
فريقه لإلقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد توتنهام هوتسبير اإلنكليزي، 
أن الهزيمة كانت مؤملة للغاية. وقال دي يونغ: »قدمنا بداية جيدة لكن في الشوط 
الثاني قام الخصم بتغيير طريقة لعبه، وفعلوا ذلك بشكل جيد بينما لم نفعل 
النهائي، ال سيما  إلى  الوصول  أننا كنا نستحق  نحن ذلــك«. وأضــاف: »أعتقد 
وأعــرب  أوفــر حظا«.  لكنهم كانوا  الــذي قدمناه،  املوسم  االعتبار  األخــذ في  مع 
»اإلحباط الشديد لعدم وصول الفريق إلى  العب الوسط الهولندي عن شعوره بـ

النهائي بعدما اقترب كثيرًا من تحقيق ذلك«.

ليون يكتسح تيخوانا ويضع قدمًا في نصف نهائي 
الدوري المكسيكي

وضع فريق ليون قدمًا في نصف نهائي الدور الفاصل لتحديد بطل مرحلة إياب 
الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2019( بتغلبه على مضيفه تيخوانا 
)3 - 1( في ذهاب ربع النهائي، فيما تعادل باتشوكا مع تيغريس )1 - 1(. وحملت 
ثالثية ليون في املباراة من توقيع خوسيه خوان ماسياس )د.32( واألرجنتيني 
روبنز سامبويزا )د.71(، فيما جاء هدف من النيران الصديقة عبر األرجنتيني 
هــدف صاحب  بو  األرجنتيني جوستافو  أحــرز  بيما  )د.65(،  براييري  دييجو 
األرض الوحيد )د.47(. ومن املقرر أن يستضيف ليون، الذي أنهى الــدوري في 
الصدارة، تيخوانا في لقاء اإلياب السبت املقبل. وفي وقت سابق تعادل باتشوكا 
مع ضيفه تيغريس )1 - 1( في مباراة ذهاب ربع النهائي األخرى، تقدم باتشوكا 
الــذي أحــرز هدفا بالخطأ في  أوال من خــالل العــب تيجريس لويس رودريغيز 

مرماه )د.18(، ثم تعادل الضيوف عبر خابيير أكينو )د.22(.

فاندرلي لوكسمبورغو يعود للتدريب
أعلن فريق فاسكو دا غاما البرازيلي عن تعاقده مع املدرب املخضرم فاندرلي 
عامني.  لنحو  املــالعــب  عــن  ابــتــعــاده  رغــم  األول،  الفريق  لتدريب  لوكسمبورغو 
وسيتولى املدرب األسبق لريال مدريد اإلسباني مسؤولية الفريق خلفًا أللبيرتو 
فالنتيم الذي أقيل من منصبه بعد خسارة لقب بطولة كاريوكا الشهر املاضي 
على يد فالمينغو. ووقع لوكسمبورغو )66 عامًا( على عقد يمتد لنهاية العام 
الجاري، في الوقت الذي سيتم تقديمه أمام وسائل اإلعالم األسبوع املقبل، وذلك 
بحسب ما أشار إليه النادي في بيانه. ولم يجلس املدير الفني للبرازيل سابقًا 
على مقعد تدريب ألي فريق منذ أكتوبر/تشرين األول 2017 عندما أقيل من 
أبرز  أحد  لوكسمبورغو  وُيعد  النتائج.  ريسيفي بسبب سوء  تدريب سبورت 
الفترة األخــيــرة في  لم ينجح خــالل  أنــه  البرازيلية، إال  الكرة  املــدربــني في تاريخ 
تكرار النجاحات التي حققها سابقًا عندما تمكن من الفوز بالدوري البرازيلي 
إلى إشرافه على تدريب  الفترة من )1993-2004(. وباإلضافة  5 مــرات خالل 
كبار القوم في البرازيل أمثال بامليراس وكورينثيانز وسانتوس وفلومينينسي 
وفالمينغو وكروزيرو وغريميو، جلس لوكسمبورغو أيضًا على مقعد املدير 

»السيليساو« وقاده للفوز بلقب كوبا أميركا في 1999. الفني لـ

إريكسن: أتمنى أن يصنعوا تمثاًال للوكاس مورا
أعرب العب وسط توتنهام هوتسبر اإلنكليزي، الدنماركي كريستيان إريكسن، 
« لزميله، البرازيلي لوكاس مورا الذي سجل ثالثة 

ً
عن أمله في أن »يصنعوا تمثاال

دوري  لنهائي  ليتأهل  الهولندي  أياكس  على  فريقه  فــوز  في  »هاتريك«  أهــداف 
الــالعــب فــي تصريحات تلفزيونية عقب املــبــاراة: »كــانــت مباراة  األبــطــال. وقــال 
الــعــودة. وقــف التوفيق  ال تصدق. كنا متأخرين جــدًا، إال أننا كافحنا من أجــل 
بجانبنا أيضا«. وتابع إريكسن: »أنا حزين ألياكس ألنهم لعبوا بصورة جيدة، 
لكننا خلقنا فرصًا أكثر. وجودنا في النهائي حلم«. وأضاف الالعب: »لم يتعلق 
األمر اليوم بالتكتيك، بل بالشجاعة والكفاح. لوكاس مورا، يا للطريقة التي لعب 
 في 

ً
له تمثاال أن يصنعوا  أتمنى  املوسم كان أشبه بأفعوانية.  املباراة.  بها هذه 

إنكلترا بعد ما فعله اليوم«.

رفض االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( طلب 
ــادي تشلسي  ــ ــه نـ ــــذي تـــقـــدم بـ االســتــئــنــاف الـ
اإلنـــكـــلـــيـــزي بـــشـــأن عــقــوبــة مــنــع الــتــعــاقــدات 
ــي انــتــقــاالت، والــتــي فرضت 

َ
الــجــديــدة لــفــتــرت

ــذا الــــعــــام. وفـــرض  بــحــقــه فـــي وقــــت ســـابـــق هــ
الفيفا في 22 فبراير/شباط املاضي، عقوبة 
بـــحـــق تــشــلــســي مـــنـــعـــه بــمــوجــبــهــا مــــن ضــم 
العبني جــدد على مــدى فترتي انتقاالت )أي 
والشتوية   ،2019 لعام  الصيفية  االنــتــقــاالت 
في يناير/كانون الثاني 2020(، على خلفية 
مخالفته قواعد انتقال الالعبني القصر. وقرر 
النادي اللندني في الخامس من مارس/آذار، 
التقدم بطلب استئناف العقوبة التي تشمل 
ألـــف فرنك  أيــضــا غــرامــة مــالــيــة قيمتها 600 

سويسري )نحو 530 ألف يورو(.
وفــي بيان، أعلن االتــحــاد الــدولــي قــرار لجنة 
استثناء  مــع  الــعــقــوبــة  بتثبيت  االســتــئــنــاف 
وحـــيـــد، هـــو الــســمــاح لــلــفــريــق بــالــتــعــاقــد مع 
العبني دون الـ16 من العمر، بشرط أال يكونوا 
ينتقلون إليه من دولة أخرى. وأورد االتحاد 

البرازيلي جايير بولسونارو،  الرئيس  أعلن 
أن سباق جائزة البرازيل الكبرى في بطولة 
في  ستقام  وان،  الــفــورمــوال  لسباقات  العالم 
ريو دي جانيرو اعتبارا من عام 2020، وليس 
فــي ســـاو بــاولــو الــتــي تحتضن الــحــدث منذ 
1990. وأكد الرئيس البرازيلي خالل احتفال 
ــو: »ســتــشــيــد حــلــبــة جــديــدة،  عــســكــري فـــي ريــ
ــــى ســبــعــة  ــنـــاؤهـــا مــــن ســـتـــة إلـ ســيــســتــغــرق بـ
أشــهــر، وستقام جــائــزة الــبــرازيــل الكبرى في 
ريــو دي جــانــيــرو اعــتــبــارا مــن الــعــام املقبل«، 
دون أن يحدد موعدا لبدء األعمال. وأوضح 
ــو، هــنــاك  ــاولــ ــاو بــ ــ ــــي سـ ــه »فـ ــ بـــولـــســـونـــارو أنـ
وديــن  الــبــلــديــة(  قبل  )مــن  مساهمة حكومية 
لالستمرار،  قابلة  غير  هناك  إقامتها  هائل. 
ــو«. ووقـــع  ــ لــذلــك حـــولـــوا أنــظــارهــم صـــوب ريـ
الــرئــيــس مــذكــرة تــفــاهــم مــن أجـــل بــنــاء حلبة 
جديدة في منطقة ديودورو العسكرية )غرب 
املـــديـــنـــة( الــتــي أقــيــم فــيــهــا جــــزء مـــن مــنــشــآت 
أوملبياد 2016، ال سيما للفروسية والسباق 

املتعرج في رياضة الكانوي-كاياك.
الحلبة  تشييد  يتم  بــأن  بولسونارو  وتعهد 

في بيان: »بشأن كل فرق الرجال، الحظر على 
التعاقد مع العبني جدد، أكان على املستويني 
املــحــلــي أو الــــدولــــي، لــفــتــرتــي انـــتـــقـــاالت، تم 
تثبيته من قبل لجنة االستئناف في فيفا«. 
أو تعليق  العقوبة  رفــع  وكــان تشلسي يأمل 
من  يتمكن  لكي  االستئناف،  بموجب  الــقــرار 
ــال رحــيــل  الــتــعــاقــد مـــع عــنــاصــر جــــدد فـــي حــ
البلجيكي  مهاجمه  ال سيما  العبيه،  من  أي 
إديـــن هــــازار، الـــذي تــرجــح تــقــاريــر صحافية 
مــدريــد مقابل 100 مليون  ريـــال  الــى  انتقاله 
وكــان  يـــورو(.  مليون   116( استرليني  جنيه 
تشلسي بصدد تجهيز عرض رسمي قيمته 
الــدولــي  النجم  مــع  للتعاقد  أورو  مليون   40
الــجــزائــري لفريق نــيــس، يــوســف عــطــال، لكن 
األيمن  الظهير  سيكون  العقوبة  تأكيد  بعد 
للخضر أمام حتمية االلتحاق بأحد النوادي 
األخرى املهتمة به على غرار أتلتيكو مدريد، 

أو باريس سان جيرمان.
وسيحاول فريق تشلسي االحتفاظ بنجومه، 
خــصــوصــا بــعــد الـــفـــوز األخـــيـــر فـــي مسابقة 
ــــدوري، الـــذي رفـــع رصــيــده مــن الــنــقــاط إلــى  الـ

عــــــامــــــة«، وبـــــأنـــــه ســيــتــم  أمــــــــــوال  »مـــــــن دون 
مـــبـــاشـــرة وغــيــر  ــتـــحـــداث »7000 وظــيــفــة  اسـ
الــبــرازيــل الكبرى  مــبــاشــرة«. وأقيمت جــائــزة 
في ريو دي جانيرو عام 1979 ومن 1981 إلى 
إلــى حلبة »أنــتــرالغــوش«  الــعــودة  1989 قبل 
فــي ســـاو بــاولــو الــتــي احــتــضــنــت النسخات 
ا مـــن عــام  ــدء ــ ــل بـ ــرازيـ ــبـ ــزة الـ ــائـ األولــــــى مـــن جـ
ــاولـــو حــالــيــا  1972. وتـــشـــرف بــلــديــة ســــاو بـ
التي تحاول  »أنترالغوش«  إدارة حلبة  على 
القطاع  إلــى  ملكيتها  تنتقل  أن  منذ سنوات 
قام  البرازيلية،  الصحافة  وبحسب  الخاص. 
مسؤولون من »ليبرتي ميديا«، مالكة حقوق 
الــفــورمــوال وان، مــنــذ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
فــي نوفمبر/تشرين  إلــى ريــو  بــزيــارة   ،2017
الثاني املاضي من أجل البحث مع السلطات 
املحلية في نقل محتمل للسباق إلى »املدينة 

الرائعة«.
من جهة أخرى، اضطر فيراري إلى التعجيل 
باستخدام مــحــرك جــديــد فــي ســبــاق جائزة 
إســبــانــيــا الــكــبــرى األســـبـــوع املــقــبــل كـــان من 
املقرر أن يبدأ في الظهور اعتبارا من سباق 
ــك ملــواجــهــة  ــ كـــنـــدا فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران وذلـ
هيمنة مــرســيــدس عــلــى بــطــولــة الــعــالــم في 
الــفــورمــوال 1 لــلــســيــارات. واحــتــل مرسيدس 
أربـــعـــة  أول  ــي  فــ ــثــــانــــي  والــ األول  املــــركــــزيــــن 
سباقات هذا املوسم، وكــان فيراري األسرع 
في تجارب ما قبل انطالق املوسم على حلبة 
كتالونيا في برشلونة. وقال ماتيا بينوتو 
رئــيــس الــفــريــق إن فـــيـــراري »يــبــذل قــصــارى 

بالترتيب،  الــثــالــث  املــركــز  ليحتل  نــقــطــة،   71
املركز  توتنهام صاحب  بنقطة على  متفوقا 
الرابع، وبات ضمن الفرق املرشحة للمشاركة 
ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم. 
وربما سيعود املهاجم األرجنتيني غونزالو 
هيغواين إلى صفوف فريقه يوفنتوس، رغم 
وجود بند أحقية شراء لصالح »البلوز« في 
بعد  تفعيله  يمكن  الـــذي ال  الــشــرط  الصيف، 
اللندني.  الــنــادي  لها  تــعــرض  الــتــي  العقوبة 
الــغــرامــة  وأكــــدت لجنة االســتــئــنــاف فــي فيفا 
املــالــيــة بــحــق الـــنـــادي الــلــنــدنــي، ويـــرجـــح أن 
يكون املالذ األخير لتشلسي رفع القضية إلى 
مفعول  إلبــطــال  الــريــاضــي  التحكيم  محكمة 

قرار االتحاد الدولي.
وكان الفريق اللندني، قد أعلن في وقت سابق 
أنه سيرد على رفض االتحاد الدولي )فيفا( 
تعاقدات  إجــراء  منع  عقوبة  استئناف  طلبه 
الى  القضية  برفع  انتقاالت،  لفترتي  جديدة 
وأعلن  »كــــاس«.  الــريــاضــي  التحكيم  محكمة 
النادي اللندني في بيان أنه أخذ علما بقرار 
العميقة  أمله  »خيبة  عــن  معربا  فيفا،  لجنة 
ــقـــاالت لم  ــتـ ألن مــنــع الـــتـــعـــاقـــدات لــفــتــرتــي انـ
يــتــم نــقــضــه«، وأكــــد الـــنـــادي رفــضــه »الــقــاطــع 
فيفا«،  فــي  االستئناف  لجنة  خــالصــات  لكل 
مشيرا إلــى أنــه سيتصرف وفــق ما تقتضيه 
الــقــرار أمــام محكمة  الــقــوانــني«، وسيستأنف 
مدينة  مــن  تتخذ  الــتــي  الــريــاضــي،  التحكيم 

لوزان السويسرية مقرا لها.
)العربي الجديد(

جهده لتعويض ما فاته. وأوضح في عرض 
للفريق قبل سباق يوم األحد املقبل: »ستكون 
قبل  لدينا وحــدة طاقة جديدة نستخدمها 
املــوعــد املــحــدد، كــان مــن املــقــرر استخدامها 
األمــر يعود  الكبرى،  في سباق جائزة كندا 
بذل  للفريق،  الكبير  الجماعي  الجهد  إلــى 

الجميع قصارى جهدهم لنتمكن من إحراز 
هذا التقدم الكبير«. وسيكون سباق جائزة 
ــو األول فــــي ســلــســلــة  ــبـــرى هــ ــكـ الـ إســـبـــانـــيـــا 
السباقات األوروبية مع وجود فرق بالقرب 
تحسينات  تــدخــل  أن  يمكن  مصانعها  مــن 
املحرك. وقــال بينوتو: »فيراري  كبيرة على 

اللحاق  البطولة وعلينا  متراجع حاليا في 
أن عملنا في مجال  بالركب وهــو ما يعني 
التطوير والتحسني سيكون له دور رئيسي 
هــذا املــوســم«. واستخدم فــيــراري تحديثات 
ــديــــدة خـــاصـــة بـــاالنـــســـيـــابـــيـــة فــــي ســبــاق  جــ
جــائــزة أذربــيــجــان الــكــبــرى، الـــذي احــتــل فيه 
الــثــالــث.  املــركــز  فيتل  سيباستيان  األملـــانـــي 
وكـــــان فــالــتــيــري بـــوتـــاس قـــد تــــوج بــســبــاق 
نهاية  أقيم  الــذي  الكبرى  أذربيجان  جائزة 
الشهر املاضي في العاصمة باكو، ليسترد 
صــدارة بطولة العالم من زميله البريطاني 
لـــويـــس هـــامـــيـــلـــتـــون، بـــعـــد أن هــيــمــن فــريــق 
مرسيدس على أول مركزين للسباق الرابع 

على التوالي.
واحتل هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، 
املركز الثاني، ليتراجع بفارق نقطة واحدة 
خــلــف زمــيــلــه الــفــنــلــنــدي، الـــذي كـــان هــو أول 
فيتل  سيباستيان  جـــاء  بينما  املــنــطــلــقــني، 
سائق فريق فيراري في املركز الثالث، فيما 
السباق  أنهى شــارل لوكلير سائق فيراري 
فرستابن  ماكس  الخامس خلف  املركز  في 
ــد بــــول، بــيــد أن لــوكــلــيــر حــصــل على  مـــن ريـ
نــقــطــة إضــافــيــة بــعــد أن ســجــل أســــرع زمــن 
في لفة واحدة. ويتأخر فيتل بفارق خمس 
وثــــالثــــني نـــقـــطـــة عــــن بــــوتــــاس فــــي تــرتــيــب 
السائقني، بينما يتأخر فيراري بفارق أربع 
وســبــعــني نــقــطــة عــن مــرســيــدس فــي بطولة 

الصانعني.
)رويترز(

جائزة البرازيل للفورموال في ريو اعتبارًا من 2020»فيفا« يرفض استئناف تشلسي عقوبة منع التعاقدات
رفض »فيفا« طلب 

االستئناف الذي تقدم به 
نادي تشلسي اإلنكليزي 

بشأن عقوبة منع 
التعاقدات

قرر الرئيس البرازيلي جايير 
بولسونارو إقامة الجائزة 

الكبرى للفورموال وان 
في ريو دي جانيرو

تشلسي يتواجد حاليًا في المركز الثالث بالبريميرليغ )بيل ستانسل/فرانس برس(

 المغربي عبد الرزاق حمد اهلل )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/المصري عبداهلل السعيد )كاثرين إيفيل

)Getty( 1990 سباق البرازيل يقام في ساو باولو منذ

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــنــــازلــــي ملـــوعـــد  ــتــ ــد الــ ــعــ ــع بــــــدء الــ ــ مـ
ــــم  ــات كــــــأس األمـ ــافـــسـ ــنـ ــــطـــــالق مـ انـ
األفريقية لكرة القدم املقبلة والتي 
من املنتظر إقامتها في مصر يونيو/حزيران 
املقبل، ألقت أزمات النجوم والقوائم األخيرة 
النهائية، بظاللها على عالقة األجهزة الفنية 
للمنتخبات العربية مع مسؤولي االتحادات 
األهلية والجماهير، خشية استبعاد العبني 
من أصحاب األسماء الكبيرة من الوجود في 
انطالق  قبل  واألخــيــر  املقبل  يونيو  معسكر 
مــنــافــســات الــبــطــولــة الــقــاريــة الــكــبــرى. وبـــات 

أزمات 
نجوم العرب

كأس أمم أفريقيا: 
ضغوط على المدربين

تشكل بطولة أمم أفريقيا أهم أحداث قادمة 
يحرص  لذلك  العربي،  الكروي  المستوى  على 
القاري  العرس  المشاركة في هذا  الجميع على 
الضغوط  وتزداد  المقبل،  الصيف  مصر  في 

على المدربين الستقطاب النجوم

تقرير

»النجوم« خاصة من لعبوا في بطولة كأس 
ــيـــرة فـــي روســـيـــا قــبــل نــحــو عـــام،  الــعــالــم األخـ
املصدر األكبر لــإزعــاج لــدى األجــهــزة الفنية 
في املنتخبات بخالف املتألقني في الدوريات 
املختلفة مــمــن يــعــانــون مــن تــجــاهــل املــدربــني 

لهم في الوقت الحالي. ففي املنتخب املصري، 
أغيري  للفراعنة خافيير  الفني  املدير  يواجه 
ــدة  ــع هـــانـــي أبـــوريـ املــكــســيــكــي أزمـــــة كــبــيــرة مـ
رئيس اتحاد كرة القدم بسبب موقف عبدالله 
الــســعــيــد )33 عـــامـــا( قـــائـــد فـــريـــق بــيــرامــيــدز 
والعــــب األهـــلـــي املـــصـــري الــســابــق املــبــعــد من 
التشكيلة مــنــذ تــولــي أغــيــري املــســؤولــيــة في 
أغيري  ويــتــعــرض  املــاضــي.  أيــلــول  سبتمبر/ 
حــالــيــا لــضــغــوط كــبــيــرة مـــن جــانــب أبـــوريـــدة 
ومسؤولني في اتحاد الكرة يتصدرهم مجدي 
ــام مـــن أجـــل اســتــدعــاء  ــازم إمــ ــ عــبــد الــغــنــي وحـ
األخيرة خاصة  القائمة  إلى  السعيد  عبدالله 
بعد تألقه مع بيراميدز وقيادته له في الدوري 
املصري. كما يتعرض أغيري لضغوط أخرى 
من أجل استدعاء رمضان صبحي )22 عاما( 
العب وسط مهاجم األهلي املبعد من القائمة 
الــالعــب في  أن غامر  منذ 6 أشهر أيضا بعد 
اإلعــارة  بــورقــة  املــاضــي  الثاني  يناير/كانون 
ــا اســـتـــكـــمـــال مــــشــــواره  ــ ــــضـ ــي، رافـ ــ ــلــ ــ إلــــــى األهــ
ــيـــزي، وظــهــر  ــلـ ــكـ ــاون اإلنـ ــ فــــي هــيــدرســفــيــلــد تــ
بمستوى جيد في املباريات األخيرة لألهلي 
ميشيل  وكيله  بمنح  أغــيــري  اتــهــامــات  لنفي 
ــام فـــي الـــوقـــت نفسه  ــعـ ــادو– املــــــدرب الـ ــغـ ــالـ سـ
له  الالعبني ممن وقعوا  صالحيات استدعاء 
ولوكيل آخر يعمل معه لتسويقهم في أوروبا 
بعد أن هاجم وكيل رمضان بشراسة أغيري، 
وطالب اتحاد الكرة بالتفتيش وراء سالغادو، 
وكشف النقاب عن استبعاد رمضان صبحي 
كتصفية حــســابــات مـــع الـــالعـــب الــــذي رفــض 
اللعب لناد أوروبي من ترشيح سالغادو في 
وقــت سابق واخــتــار االنتقال إلــى األهــلــي في 

يناير املاضي.
رينار  هيرفي  يواجه  املغربي،  املنتخب  وفي 
املدير الفني أزمة كبرى، بسبب ملف مهاجمه 
ــادي النصر  ــداف نــ عــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه هــ
ومــتــصــدر الئــحــة هــدافــي الــــدوري الــســعــودي 
حــالــيــا املــبــعــد مـــن املــنــتــخــب بــســبــب اعـــتـــذاره 
عـــن مــعــســكــر مـــبـــاراة األرجـــنـــتـــني األخـــيـــر في 
مارس/آذار املاضي. واستبعد رينار املهاجم 
من قائمته األولية، فيما تحفظ فوزي لقجع 
رئــيــس الــجــامــعــة املــغــربــيــة لــكــرة الـــقـــدم على 
الـــقـــرار، وهـــو يـــمـــارس ضــغــوطــا كــبــيــرة على 
ريــنــار مــن أجــل عقد جلسة مباشرة مــع عبد 
ــام املــقــبــلــة يــســدل  ــ الــــــرزاق حــمــد الـــلـــه فـــي األيــ
خــاللــهــا الـــخـــالف بـــني الــطــرفــني مــثــلــمــا حــدث 
قــبــل فـــتـــرة مـــع حــكــيــم زيـــــاش صـــانـــع ألــعــاب 
أياكس الهولندي. ويــدور خالف آخر ساخن 

تجاُهل الالعبين 
المشهورين مصدر إزعاج 
قبل كأس األمم األفريقية

التونسي حمدي النقاز )فرانس برس( 

للغاية في معسكر املنتخب التونسي يجمع 
بــني وديـــع الــجــريء رئــيــس اتــحــاد كــرة القدم 
الفرنسي بسبب  الفني  املــديــر  وألــن غيريس 
االســــتــــبــــعــــادات الـــتـــي يــخــطــط لـــهـــا غــيــريــس 
ــيـــني فــــي قــائــمــتــه الــتــي  ــاسـ بــــني العـــبـــيـــه األسـ
ستخوض منافسات أمم أفريقيا. وال يرغب 
املــــــدرب الــفــرنــســي فـــي تــوجــيــه الــــدعــــوة إلــى 
حــمــدي الــنــقــاز ظهير أيــمــن الــزمــالــك املصري 
العالم  فــي كــأس  وأحــد أفضل العبي تونس 
املــاضــيــة فــي روســيــا بــداعــي ضعف الــقــدرات 
الدفاعية لديه وإثارة املشكالت، فيما يرفض 
الالعب  استدعاء  في  ويرغب  القرار  الجريء 
إلى نسور قرطاج بداعي خبراته في الدوري 

نجما لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 
العام املاضي وقاد الفريق للفوز باللقب ونال 
فريقه  برفقة  ملــع نجمه  كما  الــهــداف.  جــائــزة 
فـــي الــنــســخــة الـــجـــاريـــة وســـاهـــم فـــي وصـــول 
ــدور قــبــل الــنــهــائــي مـــن عمر  ــ ــى الــ الـــتـــرجـــي إلــ
البطولة، بخالف انسجامه مع املهاجم األول 
فــي تشكيلة نــســور قــرطــاج وهـــو طــه ياسني 

الخنيسي زميله في الفريق.
ويــعــيــش منتخب مــوريــتــانــيــا فــي ظــل األزمـــة 
إذ  األخــيــرة،  الفترة  فــي  اندلعت  التي  نفسها 
يميل الفرنسي كوينتني مارتينيز املدير الفني 
للمرابطني إلى عدم استدعاء العبه املخضرم 
مــــــوالي خــلــيــل الــــــذي فـــســـخ نــــــادي مــســتــقــبــل 

ــه إلـــى مــســتــوى فــنــي جيد  املـــصـــري ووصـــولـ
إلــــى جـــانـــب حــمــايــة رئـــيـــس االتــــحــــاد لــالعــب 
ســابــقــًا فــي واقــعــة هــجــومــه عــلــى اتــحــاد كــرة 
اليد والسخرية منه والتي تسببت في إثارة 

مشكالت بالجملة للنقاز.
الــزمــالــك فقط،  ولــم يقتصر األمـــر على ظهير 
بــل امــتــد ليشمل العــبــني آخــريــن مــثــل أنيس 
ــدري العـــــب الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي والـــــذي  ــ ــبـ ــ الـ
ــه الـــدفـــاعـــيـــة،  ــ ــــدراتـ يــتــحــفــظ غـــيـــريـــس عـــلـــى قـ
ويميل لترك مكانه ألحد الالعبني املحترفني 
فـــي أوروبــــــــا، فــيــمــا يــضــغــط املـــســـؤولـــون في 
االتـــحـــاد عــلــى املـــــدرب بـــضـــرورة عـــدم إهــمــال 
العــبــي الــتــرجــي وخـــاصـــة الـــبـــدري الــــذي كــان 

وعاد  بالتراضي  معه  عقده  التونسي  قابس 
على  للحفاظ  زينة  تفرغ  نــادي  فــي  للتدريب 
أمــل إيجاد مكان له في  البدنية، على  لياقته 
والعمل  املنافسات  يخوض  حينما  املنتخب 
على تسويق نفسه مجددا في شمال أفريقيا. 
ــذا االتــــجــــاه بــتــحــفــظ وتـــكـــتـــم فــي  ــ ويــــواجــــه هـ
الــوقــت نفسه مــن جــانــب االتــحــاد املوريتاني 
الــذي يراهن على خبرات موالي  الــقــدم،  لكرة 
خليل وتأثيره على زمالئه معنويا وفنيا في 
اإلعــداد القوي لبطولة أمم أفريقيا بحثا عن 
إلــى دور  نتائج إيجابية والعبور على األقــل 

الستة عشر عند خوض النهائيات.
ــال بــلــمــاضــي  ــمــ ــه، نـــجـــح جــ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ

املدير الفني للمنتخب الجزائري في الهروب 
بمحاربي الــصــحــراء مؤقتا مــن هــذا الــصــدام، 
قائمة  اختيار  نيته  عــن  النقاب  كشف  بعدما 
أولية تضم 23 العبا مرشحا لخوض البطولة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــائــمــة بــديــلــة تــضــم قـــرابـــة 6 
ــارس مــــرمــــى، عـــلـــى أن  ــ ــبـــني مــــن بــيــنــهــم حــ العـ
تخضع هذه القائمة البديلة للتدريبات بشكل 
مــنــفــرد وتــكــون بــديــلــة يمكن االســتــعــانــة بــأي 
من أعضائها في حالة تعرض أي عنصر من 
اإلعــالن  أن يجري  الـــ23 لإصابة، على  قائمة 
عــن األســمــاء فــي وقــت مبكر قبل بــدء معسكر 
ــداد األخــيــر فــي يــونــيــو املــقــبــل اســتــعــدادا  ــ اإلعـ

لخوض منافسات البطولة القارية.
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لوكاس  الــبــرازيــلــي  النجم  تمكن 
ــادي تــوتــنــهــام،  ــ ــورا مـــهـــاجـــم نــ ــ مــ
من تحطيم آمال ُمضيفه أياكس 
ــردام الـــهـــولـــنـــدي، بـــعـــدمـــا اســتــطــاع  ــتــ ــســ أمــ
تسجيل ثالثة أهــداف »هاتريك« في شباك 
مــلــعــب  عـــلـــى  ــاحـــب األرض والـــجـــمـــهـــور  صـ
ــاراة التي  ــبـ »يـــوهـــان كــرويــف أريـــنـــا« فــي املـ
جــمــعــت بــيــنــهــمــا، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات إيــــاب 
ــا لــكــرة  ــ نــصــف نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــ
الــقــدم، ويــقــود فــريــقــه إلـــى نــهــائــي املسابقة 

القارية.
ــادي أيـــاكـــس أمــســتــردام  وظــنــت جــمــاهــيــر نــ
ـــى نــهــائــي  الـــهـــولـــنـــدي أن فــريــقــهــا يــســيــر إلـ
دوري أبطال أوروبا للمرة األولى، منذ عام 
1996، والسابعة في تاريخه، بسبب فوزهم 

بطل أوروبا إنكليزي

سيكون نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إنكليزيًا بحتًا، للمرة الثانية في تاريخ المسابقة القارية، 
بعدما استطاع فريقي ليفربول وتوتنهام الوصول إليه، بتغلبهما على برشلونة اإلسباني وأياكس 
أمستردام الهولندي في المباريات التي جمعت بين هذه النوادي في إياب نصف النهائي. وبذلك 
تضمن إنكلترا اللقب ألول مرة منذ عام 2008 وتؤكد عودتها بقوة على الساحة القارية بعد األداء 

الكبير في مونديال 2018

3031
رياضة

تقرير

في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وتقدمهم 
اإليـــاب بهدفني مبكرين، عبر  مــواجــهــة  فــي 
 ،)5( الدقيقة  فــي  ليخت  دي  ماتيس  القائد 
واملــغــربــي حــكــيــم زيــــاش فــي الــدقــيــقــة )35(، 
لــكــن تــوتــنــهــام كــشــر عــن أنــيــابــه فــي الــشــوط 
طريق  عن  بهدفني  مبكرًا  وانتفض  الثاني، 
الــنــجــم الــبــرازيــلــي لــوكــا مــــورا، الــــذي سجل 

)55(، و)59(، ليعود مرة أخرى  الدقيقة  في 
ويرتدي ثوب البطل، من خالل إحراز هدف 
الــثــمــني فــي الــدقــيــقــة )96(. ومنحت  الــتــأهــل 
التأهل  الثالثة بطاقة  أهــداف لوكاس مــورا 
أبـــطـــال  لـــنـــهـــائـــي دوري  تـــوتـــنـــهـــام  لــــنــــادي 
أوروبــــــــا، مــنــذ أن تــــوج الـــفـــريـــق اإلنــكــلــيــزي 
الثاني  للموسم  ــــي  األوروبـ االتــحــاد  بــكــأس 
املــدرب  على التوالي في عــام 1984، ليصف 
األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو نجمه 
»البطل الخارق«. أما الدنماركي  البرازيلي بـ
»تمثال«  ببناء  فطالب  إريكسن  كريستيان 
ــلـــي لــــوكــــاس مــــــــورا، الـــــــذي أصــبــح  ــبـــرازيـ ــلـ لـ
خـــامـــس العـــــب يــســجــل ثـــالثـــيـــة فــــي نــصــف 
أوروبــا، بعد اإليطالي  أبطال  نهائي دوري 
إيفيتسا  والكرواتي  بييرو،  دل  أليساندرو 
أوليتش، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
بحسب  رونــالــدو،  كريستيانو  والبرتغالي 

شبكة »أوبتا« لإحصاءات.
نـــادي ليفربول  عــلــى صعيد مــتــصــل، حــقــق 
اإلنــكــلــيــزي »ريــمــونــتــادا« تــاريــخــيــة، بعدما 
أكرم وفادة ضيفه برشلونة بأربعة أهداف 
مــقــابــل ال شــــيء فـــي املــــبــــاراة الـــتـــي جمعت 
ــعـــب »آنــــفــــيــــلــــد«، ضــمــن  ــلـ ــلــــى مـ بـــيـــنـــهـــمـــا عــ
منافسات إيــاب نصف نهائي دوري أبطال 
البلجيكي  النجمني  أهــدف  بفضل  أوروبــــا، 
جيورجينهو  والهولندي  أوريــغــي،  ديــفــوك 
فــايــنــالــدوم، لــيــتــأهــل أبــنــاء املــــدرب األملــانــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب لــنــهــائــي املــســابــقــة الــقــاريــة 

للمرة الثانية على التوالي. 
ووضـــعـــت الــهــزيــمــة الــقــاســيــة الــتــي تــعــرض 
لها برشلونة على يد رفــاق النجم املصري 
املواجهة محمد صالح  الغائب عن  العربي 
حـــّدًا ملــشــوار الــبــالوغــرانــا فــي بطولة دوري 
ــال أوروبــــــــــــا، لــتــنــتــهــي مـــعـــهـــا هــيــمــنــة  ــ ــطـ ــ أبـ
في  القارية  املسابقة  على  اإلسبانية  الــكــرة 

السنوات الخمس املاضية. 
ــا في  ــ وكــــان نــــادي ريــــال مــدريــد ســيــد أوروبـ
الـــســـنـــوات الــخــمــس املـــاضـــيـــة، بــعــدمــا حقق 
ــرات، منها  ــ ــع مــ ــ لــقــب املــســابــقــة الـــقـــاريـــة أربـ
لنادي  كــأس وحــيــدة  ثــالث متتالية، مقابل 
برشلونة، الذي توج بها للمرة األخيرة في 

موسم 2015/2014. 
ــر مـــرة حــقــق فــيــهــا فريق  ويــعــود تــاريــخ آخـ
غير إسباني لقب دوري أبطال أوروبــا إلى 
بــايــرن  تــــوج  عــنــدمــا   ،2013/2012 مـــوســـم 
ميونخ األملاني بالكأس الغالية عقب فوزه 
عــلــى بــروســيــا دورتـــمـــونـــد بــهــدفــني لــواحــد 
في النهائي الذي جمع بينهما على ملعب 

»ويمبلي« في العاصمة البريطانية لندن. 
ومــنــذ تــتــويــج بـــايـــرن مــيــونــخ بــلــقــب دوري 
اإلسبانية  األنــديــة  أوروبــــا، هيمنت  أبــطــال 
عــلــى املــســابــقــة الــقــاريــة، عــنــدمــا نــجــح ريــال 
مدريد في الفوز على جاره اللدود أتلتيكو 
مـــدريـــد بــأربــعــة أهـــــداف لـــواحـــد فـــي نهائي 
مايو/ الـــ24  في  البرتغالية  لشبونة  مدينة 
أيـــار 2014، ثــم خــطــف بــرشــلــونــة الــلــقــب في 
ــالـــي عـــلـــى حـــســـاب يــوفــنــتــوس  ــتـ ــم الـ املــــوســ

أضاع زياش العديد 
من الفرص أمام شباك 

توتنهام

شيفرين: لم نتخذ أي قرار بعد بشأن نظام 
البطوالت األوروبية 

تـــحـــّدث ألــكــســنــدر شــيــفــريــن، رئـــيـــس االتـــحـــاد 
التغييرات  الــقــدم )يــويــفــا(، عــن  األوروبـــي لكرة 
الــنــســبــيــة فـــي الــنــقــاش بــشــأن نــظــام الــبــطــوالت 
لم  إنه  اعتبارًا من عام 2024، قائال  األوروبــيــة 
ما  كــل  رغــم  اآلن،  بعد حتى  قـــرار«  »أي  يتخذ 

تردد في وسائل اإلعالم.
الذي  جــاء ذلــك في بيان رسمي بعد االجتماع 
وممثلي  »يويفا«  فــي  التنفيذية  اللجنة  عقدته 
الدوريات األوروبية في مدينة نيون السويسرية، 
ــــحــــوار« مـــع األطــــراف  وتـــقـــرر فــيــه »مـــواصـــلـــة ال
أنظمة  املختلفة بشأن  املقترحات  املهتمة حول 
وأضــاف شيفرين:  األوروبــيــة.  البطوالت  إقامة 
»حني تغّير نظام دوري األبطال للمرة األخيرة 
بسبب  النتقادات،  »يويفا«  تعّرض   ،2016 في 
عدم إجراء محادثات مع األطراف املهتمة. حني توليت الرئاسة بعدها بقليل، أصررت 
أنه  اليوم دليل على ذلك«. وتابع  التغييرات املستقبلية، واجتماع  التشاور حول  على 
»من املهم التذكير بأنه رغم كل ما يقال في وسائل اإلعــالم، لم نتخذ بعد أي قرار. 

هناك أفكار فقط وخيارات في الوقت الحالي«.

نهائيات  في  رونالدو  عــودة  يؤكد  سانتوس  فرناندو 
دوري األمم

أكد فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، 
»بكل  سيكون  رونــالــدو  كريستيانو  النجم  أن 
نهائيات  إلى  املستدعاة  القائمة  ضمن  تأكيد« 
دوري األمــم األوروبــيــة، وذلــك بعد غيابه خالل 
ــوار لـــه مع  ــ مــرحــلــة دور املـــجـــمـــوعـــات. وفــــي حـ
سانتوس  قــال  البرتغالية،   )Sport TV( قــنــاة 
ــالـــدو  ــبـــاب غـــيـــاب رونـ ــح مـــن قــبــل أسـ ــ ــه أوضـ إنــ
ــفــتــرة املـــاضـــيـــة، معتبر  عـــن املــنــتــخــب خــــالل ال
وأكــد سانتوس،  تمامًا.   

ً
قـــرارًا مقبوال كــان  أنــه 

فــي تــصــريــحــاتــه »أدركـــنـــا أن هـــذا هــو الــطــريــق 
األفــضــل، أال يــكــون مــتــواجــدا معنا خـــالل تلك 
الفترة«، مؤكدا في الوقت ذاته أن نجم يوفنتوس 
اإليطالي لديه شغف دائم تجاه بالده، وأنه دائمًا 
أوقــات غيابه.  للفريق، حتى في  ما كان داعمًا 
التزام كريستيانو تجاه منتخب بالده.  التشكيك في  أنه ال يمكن ألحد  إلى  وأشــار 

وقال في هذا الصدد »يكفي دعمه املتواصل لجميع زمالئه في املنتخب«.

افتتاح المرحلة األولى من بيع تذاكر طوكيو 2020 في 
اليابان حصرًا

من  األولـــى  املــرحــلــة   2020 األوملــبــيــة طوكيو  األلــعــاب  لـــدورة  املنظمة  اللجنة  افتتحت 
املواطنني  وتستهدف حصريًا  القرعة  طريق  عن  ستتم  والتي  األوملبياد،  تذاكر  بيع 
اليابانيني واملقيمني في البالد. وتم افتتاح املرحلة األولى من طرح التذاكر عن طريق 
ticket.( الــقــرعــة، عــبــر التسجيل عــلــى املــوقــع اإللــكــتــرونــي الــســمــاح بــاالشــتــراك فــي 

الطلبات  استالم  ترتيب  يؤثر  ولــن  الــجــاري.  مــايــو/أيــار   28 org.tokyo2020( حتى 
على فرص الفوز في السحب، لذلك حث املنظمون املشاركني على التركيز في مواعيد 
في  وللمشاركة  قــرار.  اتخاذ  قبل  في حضورها  يرغبون  التي  الرياضية  الفعاليات 
على   )ID( مستخدم  اســم  على  مسبقًا  الحصول  املهتمني  على  يتعني  قــرعــة،  هــذه 
ثالثة  قرابة  األربــعــاء  يــوم  طلبه حتى  ما  وهــو   ،»2020 »طوكيو  لـ الرسمية  الصفحة 
ماليني شخص، وفقا ملا نقلته وسائل إعالم محلية مثل )NHK( و)Asahi(. وسيتم 
نشر نتائج السحب في 20 يونيو/حزيران املقبل، وسيكون للفائزين الحق في شراء 
 عن عام من 

ً
التذاكر، والتي يتعني دفع ثمنها قبل 2 يوليو/تموز، أي قبل ما يزيد قليال

أغسطس/آب 2020. وتصل  يوليو/تموز و9   24 التي ستقام بني  األوملبياد،  انطالق 
أو 23 دوالرا( ملسابقات مثل  يــورو  إلى نحو 2500 ين )حوالي 20  التذاكر  أسعار 
ألعاب  أو 1200 دوالر( ملشاهدة  يــورو  ألف ين )1000  إلى 130  القدم، وتصل  كرة 
القوى، و300 ألف ين )2400 يورو أو 2700 دوالر( لحضور حفل االفتتاح، الذي ُيعد 
الفعالية األغلى في األوملبياد. وباملثل، سيتمكن املهتمون من جميع أنحاء العالم من 
شراء التذاكر على موقع اللجنة املنظمة بدًء من ربيع عام 2020، حيث سيكون متاحا 
أيضا شراء التذاكر من مكاتب البيع الرسمية التي ستتواجد في طوكيو. وبالنسبة 
لدورة األلعاب الباراملبية، التي ستقام بني 25 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول 2020، 

سيتم طرح التذاكر الخاصة بها الصيف املقبل.

اإلصابة الخطيرة التي تعرض لها في فخذه، جعل األطباء 
الــتــي ال تــصــدق، بــعــدمــا بــقــي تسعة  »املــعــجــزة«  يصفونه بـــ
أشهر كاملة على كرسي متحرك، وتعلم كيفية املشي ببطء 
كاألطفال. وقال فيرالند ميندي مدافع أوملبيك ليون عن تلك 
الفترة العصيبة في بداية مسيرته الكروية، بعد عودته إلى 
أكاديمية باريس سان جيرمان مرة أخــرى: »لقد كان علي 
أن أبدأ من نقطة الصفر، أتعلم التمرير، واللعب مرة أخرى«.

بــاريــس ســان جيرمان،  نـــادي  انــتــهــاء عقد ميندي مــع  بعد 
رحل إلى نادي مانتويس الذي يخوض غمار الدرجة الرابعة، 
لكنه غادر إلى فريق لو هافر في عام 2013، ليواصل اللعب 
بالتحسن وصقل موهبته  الــهــواة، حتى يستمر  في دوري 
الكروية الكبيرة التي يتمتع بها، ليأتي حصاد الجهد الطويل، 
بعدما وقع أول عقد احترافي مع أوملبيك ليون الفرنسي عام 
2017. وأثبت املدافع الفرنسي الشاب نفسه مع نادي أوملبيك 

الجهاز  أنــظــار  ليلفت  والــقــاريــة،  املحلية  الــبــطــوالت  فــي  ليون 
الذي  ديشامب،  ديديه  املــدرب  رأسهم  وعلى  للديوك،  الفني 
وجه له الدعوة الرسمية، لتمثيل منتخب بالده للمرة األولى 
اإلعــالم حينها:  لوسائل  يقول  ميندي  ما جعل  في حياته، 
»عندما استيقظت من نومي وجدت في هاتفي املحمول أربع 
أو خمس مكاملات لم يتم الرد عليها من قبل إدارة فريقي«، 
الــتــدريــب«، لكن لــم يكن  فكرت »مــا الــذي فعلته؟ هــل فاتني 
التشكيلة  في  ديشامب  ديديه  اختاره  وبعدما  كذلك.  األمــر 
األساسية ملنتخب فرنسا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
املـــاضـــي، حــتــى يــخــوض مــواجــهــتــني دولــيــتــني ضـــد هــولــنــدا 
واألوروغــــــواي، واصـــل الظهير األيــســر تألقه مــع نــاديــه في 
البطوالت املحلية والقارية، مما جعل عددًا من إدارات األندية 
األوروبية الكبيرة تطالب بالتعاقد معه في سوق االنتقاالت 

الصيفية املقبلة، وعلى رأسها نادي ريال مدريد.

قتيبة خطيب

»املعجزة«، بعدما عاد إلى عالم  لقبته الجماهير الفرنسية بـ
كرة القدم من اإلصابة التي تعرض لها في فخذه، عندما كان 
املستديرة،  الساحرة  باالبتعاد عن  الجميع  لينصحه   ،

ً
طفال

لكن  باملستحيلة،  املباريات  في  مشاركته  األطــبــاء  ويصف 
في  ميندي  فيرالند  ولــد  ذلـــك.  أثــبــت عكس  ميندي  فيرالند 
مسيرته  ليبدأ   ،1995 عام  يوليو/تموز  من  بالثامن  فرنسا 
بــاريــس سان  أكاديمية  مــع  الــقــدم  كــرة  فــي عالم  االحترافية 
جــيــرمــان فــي عــمــر الــتــســع ســنــوات، لكنه تــعــرض لإلصابة 
في سن 15 عامًا، مما جعله قريبًا من ترك عالم كرة القدم 
يعالجونه على  الــذيــن  األطــبــاء  أجــمــع  بعدما  نــهــائــي،  بشكل 

صعوبة قدرته على املشي والوقوف على قدميه.
لكن فيرالند ميندي ال يؤمن باملعجزات، إال أن شفاءه من 

فيرالند ميندي

على هامش الحدث

لفت فيرالند 
ميندي أنظار كبار 
األندية األوروبية، 
وفي مقدمتها 

ريال مدريد 
اإلسباني، بسبب 

تألقه الكبير مع 
أولمبيك ليون

سجل البرازيلي لوكاس 
مورا ثالثية تاريخية في 
شباك أياكس أمستردام 
)Getty/دان موالن(

حامل لقب الدوري اإلسبان

أنهى نادي ليفربول اإلنكليزي هيمنة األندية اإلسبانية على بطولة دوري 
بعدما  الماضية،  الخمس  السنوات  خالل  القدم،  لكرة  ــا  أوروب أبطال 
برشلونة،  ضيفه  حساب  على  مذهلة  »ريمونتادا«  تحقيق  استطاع 
بتغلبه بأربعة أهداف نظيفة على ملعب »آنفيلد« في المباراة القوية 
المسابقة  نهائي  نصف  إياب  منافسات  ضمن  بينهما،  جمعت  التي 
القارية. وسيواجه نادي ليفربول منافسه توتنهام بنهائي دوري أبطال 

أوروبا للموسم الحالي في العاصمة مدريد.

ليفربول يُنهي سيطرة األندية اإلسبانية

وجه رياضي

املباراة  في  لواحد  أهــداف  بثالثة  اإليطالي 
التي جمعت بينهما في العاصمة األملانية 
ــــال مـــدريـــد بــعــدهــا على  بـــرلـــني. وهــيــمــن ريـ
الفرنسي  املـــدرب  بقيادة  الــقــاريــة،  املسابقة 
الذهبية،  الحقبة  الدين زيــدان صاحب  زين 
ُمــجــددًا إلــى التفوق على جــاره  بعدما عــاد 
ــلــــدود أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بـــركـــالت الـــجـــزاء  الــ
مدينة  في  بينهما  الــذي جمع  النهائي  في 

ميالنو اإليطالية. 
ــد عــلــى لــقــب الــبــطــولــة  ــال مـــدريـ ــ ــافـــظ ريـ وحـ
ــم الـــتـــالـــي، بـــعـــد أن تــغــلــب عــلــى  فــــي املــــوســ
مقابل  أهــداف  بأربعة  اإليطالي  يوفنتوس 
الويلزية،  كــارديــف  فــي مدينة  هــدف وحيد 
التتويج  إلــى  امليرينغي  أخــرى  مــرة  ليعود 
املاضي  باملوسم  ــا  أوروبـ دوري  بطولة  فــي 
لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، نتيجة فــوزه 
ــداف  عــلــى لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي بــثــالثــة أهــ

لواحد في العاصمة األوكرانية كييف. 
لــكــن املـــفـــاجـــآت فـــي مــســابــقــة دوري أبــطــال 
لــم تقتصر على األنــديــة اإلسبانية  ــا  أوروبـ
فحسب، بل وصلت إلى النجمني البرتغالي 
ــالـــدو مــهــاجــم نــــادي ريــال  كــريــســتــيــانــو رونـ
ــالـــي،  ــنـــتـــوس اإليـــطـ ــابـــق ويـــوفـ ــد الـــسـ مــــدريــ
ــيــــســــي قـــائـــد  ــل مــ ــيــ ــونــ ــيــ ــي لــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ واألرجـ
بــرشــلــونــة. وبــعــد خــــروج يــوفــنــتــوس أمـــام 
أياكس أمستردام الهولندي في ربع نهائي 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وإقـــصـــاء بــرشــلــونــة 
ــاب نـــصـــف نــهــائــي  ــإيــ ــد لـــيـــفـــربـــول بــ عـــلـــى يــ
األرجنتيني  النجم  ُحــرم  الــقــاريــة،  املسابقة 
ــن الــــوجــــود فــي  لــيــونــيــل قـــائـــد الــــبــــارســــا مــ
ــرت 

ّ
ــالـــي، بــعــدمــا تــبــخ نــهــائــي املـــوســـم الـــحـ

ــــالم مــنــافــســه الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو  أحــ
ــالــــدو بـــالـــوصـــول إلــــى الــنــهــائــي أيــضــًا.  رونــ
وستكون املباراة النهائية في بطولة دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا بــاملــوســم الــحــالــي مـــن دون 
وجود النجمني الكبيرين ألول مرة منذ عام 
سيطر  حقبة  خــالل  تاريخي  بحدث   ،2013
ونجم  األرجنتينية،  الكرة  أسطورة  عليها، 
امللكي السابق املتوج بآخر ثالث نسخ من 

»التشامبيونزليغ«، كريستيانو رونالدو. 
وســـيـــكـــون مــعــقــل نــــــادي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
اإلســبــانــي مــلــعــب »وانـــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو« 
أبـــطـــال أوروبـــــــا في  نــهــائــي دوري  مـــســـرح 
بني  سيجمع  الــذي  املقبل،  يونيو/حزيران 
عد 

ُ
وت توتنهام.  ومنافسه  ليفربول  ناديي 

تقام  الــتــي  الثانية  املـــرة  املرتقبة،  املــواجــهــة 
فيها املباراة النهائية لبطولة دوري أبطال 
ــا بـــني فــريــقــني إنــكــلــيــزيــني، بــعــد عــام  ــ أوروبــ
2008، عندما توج مانشستر يونايتد على 
حــســاب تــشــلــســي بـــركـــالت الــتــرجــيــح بلقب 

املسابقة القارية.
)العربي الجديد(

الالعب في االستمرار مع ريال  الويلزي غاريث بيل رغبة  بارنيت، وكيل  أكد جوناثان 
الدين زيــدان يعارض  الفرنسي زيــن  الفريق،  بــأن مــدرب  مدريد اإلسباني رغــم اعترافه 
البقاء،  لقناة )سكاي سبورتس(: »إنه يرغب في  املسألة. وقال بارنيت في تصريحات 
لكن لست متأكدا من أن للسيد زيدان رغبة مماثلة«. على أي حال، بيل يرغب اآلن في 
البقاء«، وذكر الوكيل أن عقد الالعب ال يزال ساريا وقال: »عقده مستمر حتى 2022، 
ولقد كان وما زال في رأيي أحد أفضل ثالثة أو أربعة العبني في العالم«، وأعرب بارنيت 

عن احترامه لقرار زيدان وقال: »هذه اللعبة ترتبط باآلراء«.

صورة في خبر

بيل راغب بالبقاء مع الريال
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فانوس رمضان
»كأنّه َعلم في رأسه نارُ«

القاهرة ـ محمد كريم

ــد  ــ ــل فـــــــانـــــــوس رمـــــــضـــــــان أحـ ــ ــظـ ــ يـ
املظاهر الفولكلورية القليلة التي 
تقاوم الزمن في حياة املصريني، 
فبالرغم من تسارع عجلة التطور؛ سمحت 
ــة فـــي شــكــلــه ووظــيــفــتــه في  بــعــض املــــرونــ
ــا حــتــى اآلن. مــنــذ عــقــود قليلة؛  بــقــائــه حــّيً
ــان شـــكـــل الـــفـــانـــوس تــقــلــيــديــا ومـــوحـــدًا  ــ كـ
فــي الــغــالــب، فهو يــتــكــّون مــن عــدة شرائح 
زجاجية بداخلها شمعة مشتعلة، ثم بدأت 
تتسرب التقنيات الجديدة لشكل الفانوس 
الــذي صــار بالستيكيا، أو خشبيا، يضاء 
أغاني  ويصدر  بداخله،  صغير  بمصباح 
مــتــنــوعــة. وبــعــد أن كـــان الــفــانــوس وسيلة 
إضــــاءة أســاســيــة فــي شــهــر الـــنـــور؛ تــحــّول 
إلى سلعة تجميلية وديكورية، كما أصبح 
الــفــانــوس هــديــة رمــضــانــيــة مــعــتــمــدة بني 

األهل واألصدقاء.. والعشاق!
تـــركـــزت صــنــاعــة الــفــوانــيــس الــتــقــلــيــديــة في 
الربع،  تحت  مثل:  بالقاهرة؛  بعينها  أحياء 
ــة الـــفـــيـــل، والــســيــدة  ــركـ والـــــــدرب األحــــمــــر، وبـ

)Getty( كان بعض الفوانيس يزن عشرة أرطال

زيـــــنـــــب. ويــــســــمــــى الــــحــــرفــــي الــــــــذي يــصــنــع 
أن  البلدي«. ويبدو  بـ »السمكري  الفوانيس 
 

ّ
شيئا أعاد هذه الصناعة للحياة بعد أن ظل

قــادريــن  غير  لسنوات  املحليون  الحرفيون 
على منافسة الفانوس الكهربائي املستورد.

الخلفاء والفوانيس
بسبب املصابيح والفوانيس املعلقة على 
املساجد والبيوت والحوانيت والفوانيس 
التي يحملها الناس، كانت ليالي شوارع 
املدن املصرية تتحول إلى نهار. وكما هي 
الـــعـــادة فـــي الــتــأريــخ ملــثــل هـــذه الــتــقــالــيــد؛ 
للفوانيس برمضان  ارتــبــاط  أول  إن  يقال 
كــــان فـــي زمــــن الــفــاطــمــيــني حـــني اســتــقــبــل 
الناس املعز لدين الله الفاطمي سنة 969 
، لكن 

ً
مــيــالديــة، وكــــان قـــدومـــه إلــيــهــا لـــيـــال

دخول املعز القاهرة كان في شهر شعبان 
وليس رمضان. 

 الــخــلــيــفــة الــعــزيــز بــالــلــه 
ّ
ويـــقـــال أيــضــا إن

بـــوضـــع  أمـــــــر  مـــــن  أول  هـــــو   )996-955(
 
ّ
ــبـــيـــوت، كــمــا يـــقـــال إن الـــفـــوانـــيـــس عــلــى الـ

أول  هــو  )985- 1021م(  الــلــه  بــأمــر  الحاكم 

في   
ً
ليال الفوانيس  الناس بحمل  أمــر  من 

الفوانيس  أن حكاية  يــبــدو  لكن  رمــضــان! 
أقــدم من الفاطميني؛ فقد كــان املــأمــون بن 
زار  أن  بعد  )786-833م(،  الرشيد  هـــارون 
 الناس على اإلكثار من 

ّ
مصر، يأمر بحث

املــصــابــيــح فـــي شــهــر رمـــضـــان ملـــا لــهــا من 
فضل؛ فكتب بعضهم إن في تلك املصابيح 
للمجتهدين،   

ً
ة وإضـــــاء ــة، 

َ
ــاِبــل لــلــسَّ ـــســـا 

ْ
»أن

ونفيا لرمضان من الريب، وتنزيها لبيوت 
الله من وحشة الظالم«.

وكــان املــؤرخ تقي الدين املقريزي )1364م 
- 1442م(  يقول عــن ليالي رمــضــان إنها: 
»ليالي الوقود«؛ لكثرة قناديلها وزيوتها! 
ــــن مــهــنــة  ــعــــض املـــــؤرخـــــني تــــحــــدثــــوا عـ وبــ
قــديــمــة كــانــت تسمى »الــقــنــدلــجــيــة«، وهــم 
قوٌم يزيدون عن مائتي شخص، يدورون 
ــاكــــني فــي  ــيـــوت والــــدكــ ــبـ عـــلـــى واجــــهــــات الـ
فوانيسها ومشكاواتها  يوقدون  رمضان 
ويصلحونها حتى تظل الشوارع مضاءة 
فوانيس  املقريزي  الشهر. ووصــف  طــوال 
رمــضــان الــتــي تــبــاع فــي ســـوق الشماعني 
ــزن عــشــرة  ــ ــقــــال: »كــــــان الـــبـــعـــض مــنــهــا يـ فــ

أرطال، وكان البعض اآلخر من الضخامة 
إذا وصــل وزنه  بحيث ينقل على محجل 

إلى قنطار«.

طواف األطفال
ــال  ــفــ ــة األطــ ــالقــ يـــصـــف بـــعـــض املـــــؤرخـــــني عــ
تخرج  أن  أرادت  إذا  املــــرأة  ــأن  بـ بــالــفــانــوس 
 في القاهرة؛ حمل أحد األطفال فانوسا 

ً
ليال

مــضــيــئــا وســـــار أمـــامـــهـــا إلــــى أن تــصــل إلــى 
وجهتها. ويقول ابن حاج األندلسي )1313-

املــصــريــني فــي عصره  عـــادة  1367م( إن مــن 
ــــدة بــوصــفــهــا  ــــوقـ أن يـــعـــلـــقـــوا املـــصـــابـــيـــح املـ
عالمة على جــواز األكــل والشرب واستقبال 

الضيوف. 
وإذا كان دور الفانوس الرئيسي هو اإلضاءة 
، فقد تحول في إيدي األطفال إلى لعبة، 

ً
ليال

في  بفوانيسهم  وينطلقون  يتجمعون  حيث 
الــــشــــوارع وهــــم يـــــرددن األغـــانـــي واألنــاشــيــد 
املوروثة، مثل: »وحوي يا وحــوي«، و«إدونا 
العيدية«، و«حالوا يا حاللو«؛ فإذا جاء وقت 
السحور انطلقوا خلف »املسحراتي« يرددون 
كلماته وهو يطوف على النائمني إليقاظهم.

أدب الفوانيس
يقال إن كلمة الفانوس إغريقية األصل، ولكن 
أكــثــروا مــن ذكـــره، وأطلقوا  العربية  شــعــراء 
عليه »فانوس السحور«، فقال أحدهم: هذا 
هِب 

ُّ
الش ِبــِه/ وعسكٌر  لــواُء سحوٍر ُيستضاُء 

 جميَعا 
َ
اُر/ والــصــائــمــون ــلــمــاِء جــــــرَّ

َّ
فـــي الــظ

ٌم في رأِســِه نــاُر«. وقال 
َ
ُه َعل

َّ
 ِبِه/ كأن

َ
َيهتدون

علي بــن املظفر: »ألــســت تــرى شخَص املناِر 
ُحوِر لهيُب«. وعوَدُه/ عليه لفانوِس السُّ

يقال إّن الخليفة 
الفاطمي العزيز بالله 

هو أول من أمر بوضع 
الفوانيس على البيوت.

■ ■ ■
املرأة إذا أرادت أن تخرج 
 في القاهرة؛ حمل 

ً
ليال

أحد األطفال فانوسًا 
مضيئًا وسار أمامها 

إلى أن تصل إلى 
وجهتها.

■ ■ ■
كلمة الفانوس إغريقية 
األصل، ولكن شعراء 
العربية أكثروا من 
ذكره، وأطلقوا عليه 
»فانوس السحور«.

باختصار

بسبب المصابيح والفوانيس المعلقة على المساجد والبيوت والحوانيت والفوانيس التي يحملها الناس، كانت ليالي شوارع 
المدن المصرية تتحول إلى نهار. ما هو سرّ الفانوس؟ ولماذا ارتبط برمضان؟

هوامش

معن البياري

ــام، عن  ــ ــاة مــحــســنــة تــوفــيــق، قــبــل أيـ انــكــتــب، بــعــد وفــ
فنيا في  أنها شاركت في نحو 80 عمال  79 عاما، 
السينما واملسرح والتلفزيون واإلذاعة. وبدا في كثيٍر 
مما انكتب عن املمثلة املصرية، القديرة حقا، كأنها لم 
تؤّد سوى دورين فقط، بهّية في فيلم يوسف شاهني 
أجــزاء  ثالثة  فــي  أنيسة  واألم   ،)1972( »العصفور« 
وكــان   .)1995  –  1988( الحلمية«  »ليالي  ملسلسل 
املرور على أدواٍر أخرى للراحلة َعَرضيا وإحصائيا، 
من دون ما يلزم من إضاءاٍت على البارز منها. ولعل 
نا في »العربي الجديد«، نديم جرجوره، واحٌد من 

َ
زميل

نادرين في صحافة الفنون واملنوعات العربية، أجادوا 
في التعريف بأداٍء عاٍل ملحسنة توفيق في غير ذينك 
العملنْي. وإذا كان يمكن رّد املسألة إلى رداءٍة ظاهرٍة 
إليها  أن ُيضاف  الوسع  الصحافة، فإن في  في هذه 
أن الفنانة املعروفة، على الرغم من مسيرتها الطويلة، 
السينما في  منذ بداياتها في 1962 واحترافها في 
باملعايير   ،

ً
نجمة تكن  لــم  اسمها،  ذيــوع  ومــع   ،1971

املعهودة في سوق السينما والدراما لهذه الصفة. ولم 
صل، غالبا، 

ّ
املت  بهذا األمر، 

ً
تكن، هي نفُسها، معنية

إجــادة  بالضرورة  منها  ليس  أخــرى،  باستحقاقاٍت 

 
ً
األداء.  وأيضا، تــوازت صورة محسنة توفيق فنانة

صاحبة حضوٍر سياسي، ثوري ومعارض ونقابي 
منذ  واالعتصامات،  املظاهرات  طليعة  في  وتقدمي، 
شبابها األول وحتى ثورة يناير وعدم تطبيلها لعبد 
الفتاح السيسي، ونصرتها العراق وفلسطني ولبنان، 
ــرى إال بهما 

ُ
ت الفنانة، فال  تــوازت مع صــورة املمثلة 

معا. يعّزز هذا الكالم أن التي توفيت أخيرا هي بهّية، 
بصيحتها  »العصفور«  فيلم  ينتهي  التي  الخياطة 
الرئيس  تطالب  مسيرٍة  في  حنحارب«،  »حنحارب.. 
ــحــيــه، أيــامــا 

ّ
جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر بـــالـــعـــدول عـــن تــن

ــــدور الــذي  بــعــد هــزيــمــة 5 يــونــيــو/ حــزيــران 1967. ال
 »

ً
ســــّوغ لــعــديــديــن أن يــــروا محسنة تــوفــيــق »أيــقــونــة

الفيلم،  ذلـــك  فــي  ها 
َ
شخصيت وأن  ســيــمــا  مــصــريــة، 

شديدة الخصوصية في عمارة يوسف شاهني في 
السينما املصرية، تشتمل على ترميٍز ظاهر، يأخذك 
ــه إلـــى الــنــبــض الــجــمــاهــيــري فيها، 

ّ
إلـــى مــصــر، أو أقــل

الــهــزيــمــة، واملمتلئ  الـــذي يــرفــض االســتــســالم ملنطق 
بــالــعــزيــمــة. وشـــاهـــني الــــذي نــطــق فــيــلــُمــه بــــأن سبب 
الهزيمة لم يكن فقط سوء القتال على الجبهة، وإنما 
أيضا الفساد النافذ في أجهزة الدولة التي يقيم فيها 
»لصوص شرعيون«، بحسب ما كان يقول ويكتب 
الصحافي املتمّرد )صالح قابيل( في الفيلم.  يّسر 

 ،
ً
حدث وفاة محسنة توفيق، أخيرا، استعاداٍت وفيرة

في  بهّية  لصيحة  االجتماعي،  التواصل  وسائط  في 
الفيلم الذي أنجز قبل ستة وأربعني عاما، وكذا اإلتيان 
على قصة منع هذا الفيلم من العرض في مصر، قبل 
الناصر  الــطــعــن فــي عــبــد  إلـــى  الــســاداتــّيــة  أن تنعطف 
وموروثه، لُيجاز تاليا بعد عامني، أي عاما بعد حرب 
املـــشـــّرف للجيش  أكــتــوبــر، مــا عــنــى، ربــمــا، أن األداء 
قــرار خوض  الــحــرب، معطوفا على  املصري في تلك 
الحرب نفسه، هما ما أجازا عرض الفيلم الذي يطير، 
في مشهٍد أخيٍر فيه، عصفوٌر من قفصه، في إيحاٍء 
إلى تطلٍع إلى حريٍة واجبة، لكي ال تصير الهزيمة. وقد 

ُسمعت في الفيلم أغنية الشيخ إمام عن بهّية، ومغازي 
وشهيرة.   

ٌ
معلومة مصر  عــن  تاليا،  الــذائــعــة  األغــنــيــة، 

عمال  »العصفور«  جاء  حاذقة،  شاهينيٍة  وبإيقاعاٍت 
سينمائيا عالي الصنعة في مللمة خطوطه ومتوزايات 
حكاياته، وأحوال شخصياته، ومنهم ضابط الشرطة 
للناس،  املحبة  بهّية  والــخــيــاطــة  الــشــرعــي،  غير  االبـــن 
وابــنــتــهــا، والــصــحــافــي الـــشـــجـــاع، واألزهـــــــري املــعــّمــم 
النافذون،  والفاسدون  باالنتقام،  املسكون  واملتحّرر 
والــصــامــتــون، والــشــبــان والــشــابــات الــســاخــطــون على 
أحــواٍل في مصر ال تسّر، قال يوسف شاهني، ومعه 
ه في كتابة القصة والسيناريو، 

ُ
لطفي الخولي، شريك

إنها ساقت إلى الهزيمة املشهودة ذلك الصيف الكئيب.
يـــســـأل الـــجـــنـــدي )مـــحـــمـــود قـــابـــيـــل(، شــقــيــق ضــابــط 
عندما  »العصفور«،  مشاهد  من  واحــٍد  في  الشرطة، 
ــى الــجــبــهــة فــي ســيــنــاء، مــنــدهــشــا: »لــيــه كــده  يــصــل إلـ
سيبناها صحرا، كأنها بلد تانية؟«. وهذا واحــٌد من 
ها يوسف شاهني 

ّ
بث منذ  باقية  ملّحة،  كثيرة،  أسئلٍة 

ولــطــفــي الـــخـــولـــي، قــبــل أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، في 
فاللصوص  »العصفور«،  اسمه  راهــنــة،  وقائُعه  فيلٍم 
الشرعيون حاكمون في مصر، والفساد نافذ وثقيل، 
والـــهـــزائـــم ال تـــتـــوقـــف... وفـــي األثـــنـــاء، تـــلـــّوح محسنة 

توفيق، معترضة، وبصوت بهّية، تقول وداعا.

في تذّكر »العصفور«

وأخيرًا

فيلٍم وقائعه راهنة، اسمه 
»العصفور«، فاللصوص 

الشرعيون حاكمون في مصر، 
والفساد نافذ وثقيل

الجمعة 10  مايو/ أيار 2019 م  5  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1712  السنة الخامسة
Friday 10 May 2019

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




