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إيران تتمّرد على أميركا شرقي الفرات... وتهجير جنوب دمشق

دراما مصر تخشى الرقابة
بعد تشدد الرقابة على الدراما في مصر، والقرارات التي تحّد من شراء المسلسالت، 

يترقب المشاهدون أهّم األعمال الدرامية في شهر رمضان المقبل. ]22ـ23[
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دعوات المصالحة ذهبت أدراج الرياح  )مصطفى حسونة/األناضول(

أمين العاصي وعبد الرحمن خضر

حاولت قوات النظام السوري واملليشيات اإليرانية 
الحليفة لها، أمس األحد، كسر الخطوط الحمراء 
ــدول فـــي الــشــرق  ــ لــتــقــاســم مــنــاطــق الــنــفــوذ بـــن الـ
الديمقراطية«،  »ســوريــة  قــوات  فباغتت  الــســوري، 
ذات الــغــالــبــيــة الــكــرديــة واملـــدعـــومـــة مــبــاشــرة من 
القوات األميركية، في عدد من قرى شرقي الفرات 
في ريف دير الزور، مثل الجنينة والجيعة وشمرة 
مؤقتًا  لتسيطر  املــعــيــشــيــة،  وحــويــقــة  الــحــصــان 
عليها، قبل أن تسترجع قوات »قسد« ما خسرته 

ــيـــران الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة  بــفــعــل تـــدخـــل طـ
الواليات املتحدة. ولطاملا منعت القوات األميركية 
اجــتــيــازًا لضفة الــنــهــر مــن غــربــه إلـــى شــرقــه من 
قبل قـــوات روســيــة وإيــرانــيــة وســوريــة حكومية، 
وقــتــلــت فــي هـــذا اإلطــــار املــئــات مــن الــقــوات خــال 
محلية  مصادر  وقالت  املاضية.  القليلة  األشهر 
بمشاركة  تمت  السيطرة  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ
املدعوم  الباقر  ولــواء  الوطني  الدفاع  من  عناصر 
العراقي. وتعتبر واشنطن  الله  إيــران وحــزب  من 
أن تلك املنطقة من شرق نهر الفرات، منطقة نفوذ 
ـــ الــروســي  أمــيــركــيــة يمنع عــلــى املــحــور اإليـــرانـــي ـ

االقتراب منها، وهو ما قاله وزير الدفاع األميركي 
جيمس ماتيس )الصورة( قبل أيام. وتنبع أهمية 
للحدود  مــحــاذيــة  أنــهــا  مــن  تــلــك،  النفطية  املنطقة 
الــعــراقــيــة، الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــوات »الــحــشــد 
الشعبي« املدعومة من إيــران، لتكون تلك املنطقة 
جزءًا رئيسيًا من الطريق البري إليران إلى بقية 
مناطق نفوذها من سورية إلى لبنان. في غضون 
ذلك، وقع اتفاق بن روسيا والجيش الحر لتهجير 
وعائاتهم  املسلحة  املــعــارضــة  فصائل  مقاتلي 
فــي بــيــت ســحــم وبــبــيــا فــي جــنــوبــي دمــشــق إلــى 
الشمال السوري، لتصبح منطقة محيط دمشق، 

الوجود  من  خالية  التهجير،  إنجاز  بعد  رسميًا، 
املعارض املسلح. وجاء »اتفاق« التهجير مشابها 
الشرقي.  والقلمون  دمشق  غوطة  في  ملا حصل 
املعارضة  للفصائل  عرضًا  روســيــا  قدمت  وقــد 
بــــأن تــقــاتــل حــصــرًا تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي حيي 
الفصائل  ما رفضته  وهــو  والــيــرمــوك،  التضامن 
 عن 

ً
عــلــى اعــتــبــار أن عـــدوهـــا هـــو الــنــظــام فــضــا

الــعــرض، فــي حــال موافقتها عليه،  داعـــش، وألن 
الــســوري  للنظام  تــابــعــة  فــصــائــل  إلـــى  سيحولها 

وملليشياته األجنبية.
]التفاصيل ص. 6[
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بومبيو يحشد أعداء طهران



■ هـــل وصــلــت الـــدعـــوات لــحــضــور جــلــســة املجلس 
الوطني الحالية للجميع؟

رئيس املجلس الوطني سليم الزعنون أرسل 
كتبًا رسمية إلــى جميع األطــراف وأيضًا إلى 
حركتي حماس والجهاد اإلسالمي، وطالبهم 
بشكل مــلــح بــالــحــضــور، واالجــتــمــاعــات التي 
عــــقــــدت لـــتـــوحـــيـــد الــــصــــف الــفــلــســطــيــنــي، ألن 
االنــشــقــاق الــداخــلــي مــدّمــر لــنــا عــلــى مستوى 
ــة، خـــصـــوصـــًا أنـــنـــا نـــواجـــه  ــيــ ــدولــ الـــســـاحـــة الــ
ــات املــتــحــدة مـــع مـــا تــذهــب  صـــدامـــًا مـــع الـــواليـ
إليه من استهتار بالقانون الدولي والقرارات 
الــدولــيــة. لــقــد انــتــظــرنــا الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 11 

يرى أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد صبيح، في حواره مع »العربي الجديد«، 
أن تغييب دور المجلس، يُساهم في ضرب الشرعية السياسية الفلسطينية في العالم
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واإلخــوة  ينعقد،  لــم  الوطني  واملجلس  عــامــًا، 
خـــارقـــة  ــهــــودًا  جــ ــوا  ــذلــ بــ واألردن  املــــصــــريــــون 
الستعادة الوحدة الوطنية، لكن حتى اآلن لم 
اجتماع  وتعطل  الوطنية،  الوحدة  إلــى  نصل 
داخل  في  النصاب  الوطني، وأصبح  املجلس 
اللجنة التنفيذية في خطر، فنحن أمام وضع 
التنفيذية  الــلــجــنــة  فــقــدت  إذا  لــلــغــايــة.  خطير 
الــشــرعــيــة نـــكـــون قـــد ضــربــنــا عـــنـــوان الــشــعــب 
وبالتالي  الــعــالــم،  فــي  السياسي  الفلسطيني 
ال بد أن نعقد املجلس الوطني الحالي. نحن 
نــؤكــد الــنــصــاب وحـــريـــصـــون عــلــى الــنــصــاب، 
جـــديـــدة.  دورة  ولــيــســت  عـــاديـــة  دورة  وهـــــذه 

النصاب متوفر، وإذا كان هناك أعضاء جدد 
ســيــطــرح أمـــرهـــم عــلــى املــجــلــس التـــخـــاذ قـــرار 
بـــشـــأن قــبــولــهــم، وبـــعـــد ذلــــك ســيــتــم انــتــخــاب 
لـــجـــنـــة تــنــفــيــذيــة جــــديــــدة ومـــجـــلـــس مـــركـــزي 
جــديــد، والــلــجــان الــدائــمــة للمجلس الــوطــنــي 

الفلسطيني.

■ وبــمــا يتعلق بحركتي »حــمــاس« و«الــجــهــاد« هل 
ردتا بشكل مكتوب؟

لـــم نــحــصــل عــلــى رد مــكــتــوب، لــكــن مـــن خــالل 
ــات هــــنــــاك رفــــض  ــحــ ــريــ ــتــــصــ االتـــــــصـــــــاالت والــ
ــــوات وجـــهـــت إلــــى 74  ــنـــاك دعــ لــلــمــشــاركــة، وهـ
املجلس  أعضاء  عضوًا من حركة حماس من 
الــتــشــريــعــي وهــــؤالء لــهــم مــقــاعــد فــي املجلس 
الوطني. نحن ننتظر ردهم على الدعوات، إذا 
 ونتمنى أن يحضروا، 

ً
 وســهــال

ً
أهــال حــضــروا 

وإذا رفضوا فهم أحرار.

■ ما هو نصاب اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير؟
الــثــلــثــان مـــن الـــعـــدد الــكــلــي وهـــو 18 عــضــوًا، 
ــنـــاك نـــصـــاب لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  وحـــالـــيـــا هـ
نـــريـــد أن يعتمد  لــكــن ال  الــتــحــريــر،  ملــنــظــمــة 
ــد فــي حـــال غيابه  الــنــصــاب عــلــى عــضــو واحـ
يكون  أن  نريد  بل  النصاب،  نفقد  أو مرضه 
لــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة نـــصـــاب قــــوي لــلــســنــوات 

الخمس املقبلة.

■ هــنــاك فــصــائــل فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر وزنـــهـــا في 
ــا فـــي الـــقـــرار الــســيــاســي  ــهـ الـــشـــارع ال يـــســـاوي وزنـ

باملنظمة؟
ــو ســـألـــتـــك عــن  ــ ــيـــرًا، ولـ ــثـ ــــالم نــســمــعــه كـ ــذا كـ ــ هـ
األحــــزاب اإلســرائــيــلــيــة، أو األحــــزاب فــي الــدول 
الــعــربــيــة، هــل لــديــنــا مــقــيــاس مــحــدد حـــول أن 
وجــــودهــــم صــحــيــح أم ال فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم، 
لكنهم فــريــق سياسي لــه رؤيـــا وتــحــالــف وله 
عمل. وبالتالي هذا تشكيك ليس لصالح أحد، 
ومن يريد أن يشكك في منظمة التحرير هو ال 
يريد منظمة التحرير، ومن يشكك في املنظمة 
هـــو رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة بنيامني 
القيادة  غــابــت  إذا  أنــه  يعتقد  الـــذي  نتنياهو 
الفلسطينية،  الشرعية  وغــابــت  الفلسطينية 
فــإن ذلــك سيخلصه مــن هــّم كبير فــي العالم. 
ما يعني أن الوضع سيعود إلى ما قبل قيام 
الــتــحــريــر، أي وجــــود قــائــد فــي مصر  منظمة 
وآخر في قطاع غزة وقائد في الضفة الغربية 
الفلسطينية  الشرعية  فتتمزق  وهناك،  وهنا 
الـــشـــعـــب  بـــــاســـــم  يــــتــــحــــدث  يـــــعـــــود أحــــــــد  وال 
الفلسطيني. الشرعية هي الحجر املقدس في 

عملنا الوطني الفلسطيني.

■ مـــاذا يــضــر الــشــرعــيــة إذا كـــان هــنــاك تــجــديــد في 
هناك  أن  نعلم  نحن  نفسها،  الفصائل  هــذه  شرعية 

أمناء فصائل منذ ثالثة عقود وربما أربعة أيضًا؟
ــا لــســت مــخــواًل للحديث  ــذا ســــؤال خــطــأ، أنـ هـ
باسم التنظيمات، أنا ال أناقش في عدد أنصار 
هـــذه الــفــصــائــل، هـــذا هــو الــتــوافــق السياسي، 
ــــدث فــي  ــاك انـــتـــخـــابـــات كـــمـــا حـ ــنـ ــانـــت هـ إذا كـ
املـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي وخـــاضـــتـــهـــا الــفــصــائــل 
وظهرت قوتها في الشارع، لذا نترك هذا األمر 
وليس  االنتخابات  ولصندوق  للديمقراطية 

لإلشاعات اإلسرائيلية.

وهــذا  بالتهميش  يــشــعــرون  الــشــتــات  فلسطينيو   ■
الــوطــنــي هــو املؤسسة  مــا يقولونه دائــمــًا، واملــجــلــس 
الفلسطينية الوحيدة الجامعة لكل الفلسطينيني في 

كل مكان، أليس كذلك؟
ــد فـــي تــمــثــيــل املــجــلــس  أتـــحـــدى أن يــشــكــك أحــ
ـــ750 عــضــوًا لــيــس رقــمــًا مــن قبيل  ــ الــوطــنــي، الـ
الفلسطيني  الــشــعــب  فــعــالــيــات  كـــل  الــصــدفــة، 
ــي، هـــنـــاك  ــنــ ــوطــ ــلـــس الــ مـــــوجـــــودة داخـــــــل املـــجـ
ــيــــة مــــــوجــــــودة فــي  ــة تــــــيــــــارات مــــاركــــســ ــمـــسـ خـ
ــنـــي، ويـــوجـــد فـــالحـــني وعــمــال  املــجــلــس الـــوطـ
ونساء وتمثيل جغرافي في املجلس الوطني 
وهــنــاك  ــدًا.  جـ كبير  الــعــدد  لــذلــك  الفلسطيني، 
 حـــول الـــعـــدد »هـــل أنــتــم في 

ً
مـــن يــســخــر قـــائـــال

الصني؟«، أجيب نحن لسنا في الصني وإنما 
ــالـــي نــســعــى ملــا  ــتـ ــالـ نـــحـــن شـــعـــب مـــشـــتـــت، وبـ
الوطني على  املجلس  داخــل  تمثيل  أمكن من 

مستوى العالم.

االنــتــخــابــات األخــيــرة والحقيقية في  ■ متى حــدثــت 
املجلس الوطني؟

ــا الـــــــداخـــــــلـــــــي عــــلــــيــــنــــا إجــــــــــراء  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــظـ ــ فــــــــي نـ
ــا 

ّ
انـــتـــخـــابـــات املــجــلــس الـــوطـــنـــي أيــنــمــا تــمــّكــن

ُسمح  عــنــدمــا  التشريعي  كاملجلس  ــك،  ذلـ مــن 
باالنتخابات أجريناها مرتني، وكذلك مرتني 
بــالــنــســبــة لــلــرئــاســة. إذا أصــبــح هــنــاك تــوافــق 
رئاسية  النتخابات  نذهب  ســوف  فلسطيني 
املــجــلــس  ــكــــن ألعــــضــــاء  أمــ ــة، وإن  ــيـ ــعـ ــريـ وتـــشـ
الـــوطـــنـــي عــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غـــزة 
التوافق، ستجرى  املحتلة، في حالة  والقدس 
االنتخابات، لكن في دول عربية من الصعوبة 
الوطني  املجلس  انتخابات  تجرى  أن  بمكان 
عــلــى أرضــهــا، ولــذلــك حــســب املــيــثــاق »حيثما 
أمـــكـــن ذلـــــك ومـــــتـــــاح«. ولـــــم تـــجـــَر انـــتـــخـــابـــات 
الــوطــن العربي،  الــوطــنــي فــي داخـــل  للمجلس 
ويــمــكــن أنــهــا أجــريــت داخــــل الــكــويــت مـــرة في 
أوائل املجلس الوطني، وحدث ذلك في بعض 

دول أميركا الالتينية.
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القدس والدورة 23: مجرد شعار

دور مصري كابح وتشتت اليسار

القدس المحتلة ـ محمد محسن

وسط مقاطعة عدد من أعضائه القدامى واملستقلني الذين كان بعضهم محسوبًا على 
حركة »فتح« أو »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني«، ال يبدي الشارع املقدسي الكثير 
القدس  أن  الفلسطيني، رغم  الوطني  الحالية للمجلس  الــدورة  من االهتمام النعقاد 
 الصدارة في عنوان هذه الدورة الـ23. ويرى بعض املقدسيني أن اختيار القدس 

ّ
تحتل

عنوانًا لــلــدورة ال يعني أنــهــا ستحظى بكل االهــتــمــام رغــم مــا يــقــال، بــل يــبــدو أن ما 
سمي بحماية الشرعية الفلسطينية، واملقصود هنا شرعية القيادة الحالية ورئيسها 
محمود عباس، هي الهدف األساس. في مقابل ذلك، يبدي أعضاء آخرون في املجلس 
الثوري  املجلس  1996، وعضو  عــام  منذ  املجلس  هــديــب، عضو  بينهم سلوى  ومــن 
لحركة »فتح«، تفاؤاًل حيال انعقاد الجلسة. وترى هديب أن اختيار القدس وحماية 
الشرعية الفلسطينية شعارًا، »يعكس اهتمامًا عالي املستوى بعاصمة دولة فلسطني 
في هذا الظرف الحساس، في وقت وقفت فيه القيادة الفلسطينية بصالبة ضد هذا 
 حركة 

ّ
أن إلــى  الجديد«  لـ«العربي  فــي حديث  وتشير هديب  تعبيرها.  وفــق  الــقــرار«، 

وهــم: محمود عباس،  التنفيذية  اللجنة  لعضوية  قادتها  من  ثالثة  حت 
ّ

»فــتــح«، رش
صائب عريقات وعــزام األحمد. في حني يرجح أن يتنحى صالح رأفــت، القيادي في 
 محله أمني عام الحزب، زهيرة 

ّ
حركة »فدا«، عن منصبه في اللجنة التنفيذية، لتحل

كمال، لتكون ثاني امرأة في عضوية هذه اللجنة بعد حنان عشراوي.
مـــن جــانــبــه، يــكــشــف الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة »فـــتـــح« وعـــضـــو املــجــلــس الـــوطـــنـــي، صــالح 
زحيكة، النقاب عن »مبادرة تتبلور ألعضاء املجلس من املقدسيني تتضّمن عددًا من 
واتخاذ  بتبنيها  املجلس  ورئــاســة  القيادة  ملطالبة  بالقدس،  تختص  التي  القضايا 
ي 

ّ
قــرارات بشأنها، بما يساهم في تعزيز صمود املقدسيني، إذ لم يعد مقبواًل التغن

بالشعارات«. ويؤّكد زحيكة في حديث مع »العربي الجديد«، أن »27 عضوًا من أعضاء 
املجلس املقدسيني سيقفون خلف هذه املبادرة بقوة، ألنها تشّكل حجر األساس في 
الحديث عن القدس والدفاع عن عروبتها«، مشيرًا إلى »تعيني ثالثة أعضاء مقدسيني 
جــدد في املجلس الوطني وهــم: أشــرف األعــور عن النقابات واالتــحــاد العمالي، عبد 
القادر الحسيني نجل الراحل فيصل الحسيني، واملحامي جواد عبيدات عن املحامني«.

لون وأعــضــاء في 
ّ
لكن مــا يــأمــل بــه قــيــاديــون فــي »فــتــح«، يــرى عكسه قــيــاديــون مستق

تأكيده  يــجــدد  الـــذي  )مستقل(،  سنيورة  حنا  بينهم  مــن  أخـــرى،  فلسطينية  فصائل 
»ستعزز  أنها  إلــى  نظرًا  املؤتمر  جلسات  حضور  مقاطعته  على  الجديد«  لـ«العربي 
الشعبية«.  والجبهة  اإلســالمــي  والجهاد  حماس  مقاطعة  بعد  خصوصًا  االنــقــســام، 
الضفة  دخــول  عليه  املحظور  اللطيف غيث،  عبد  املقدسي  القيادي  يقول  ذلــك،  وعــن 
الغربية منذ نحو عامني بقرار من جيش االحتالل، إن هذه الــدورة »لن تقّدم للقدس 
شيئًا سوى القرارات اللفظية، كما هو الحال بالنسبة لقرارات القمم العربية وحتى 

قرارات الهيئات الرسمية الفلسطينية األخرى، كالحكومة واملجلس املركزي«.
بــدوره، ال يبدي القيادي والناشط املقدسي، زياد الحموري، تفاؤاًل كبيرًا من نتائج 
انــعــقــاد الـــــدورة الــحــالــيــة للمجلس الــوطــنــي، وهـــو إحــســاس يــشــاركــه فــيــه كــثــيــر من 
ــرارات تــدعــيــم صــمــود مواطنيها.  ــ ق بــالــقــدس وقـ

ّ
املــقــدســيــني، خــصــوصــًا فــي مــا يتعل

ويشير الحموري، في هذا السياق، إلى »قرارات اتخذتها الحكومة الفلسطينية العام 
الفائت لدعم املقدسيني، لم تنفذ جميعها«. ما يقوله الحموري ومن قبله غيث، تجد 
صداه يتردد على نحو أكبر وأشد سخطًا وغضبًا في الشارع املقدسي الذي يواجه 
أعتى حملة إسرائيلية تستهدف وجــوده في مدينته. فعدا الرغبة التي كان يبديها 
التئام هذه  أنــه مع  اليوم  يــرون  املقدسيون في توّحد صفوف فصائلهم وقياداتهم، 
أوســاط  فــي  كبيرة  بجماهيرية  تحظى  أســاســيــة  فصائل  حــضــور  دون  مــن  الجلسة 
أبــعــد مــن أي وقــت مــضــى، مــن أن تعالجها  تــبــدو  فــإن همومهم وقضاياهم  شعبها، 

ت حبرًا على ورق.
ّ
قرارات، اتخذت في السابق وظل

العليا  »السلطة  التحرير،  ملنظمة  األســاســي  النظام  حسب  الوطني،  املجلس  يعتبر 
ملنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة املنظمة ومخططاتها وبرامجها«. وتؤكد 
املادة الخامسة من النظام األساسي أنه »ينتخب أعضاء املجلس الوطني عن طريق 
االقتراع املباشر من قبل الشعب الفلسطيني، بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية 
ر إجراء االنتخابات الخاصة 

ّ
لهذه الغاية«، فيما تشير املادة السادسة إلى أنه »إذا تعذ

باملجلس الوطني، يستمّر املجلس الوطني قائما إلى أن تتهيأ ظروف االنتخابات«. 
ولم تجِر أية انتخابات من قبل الشعب في املجلس الوطني منذ تأسيسه وحتى اليوم، 
إذ يتم اختيار األعضاء إما حسب كوتا األحزاب والفصائل واملنظمات الشعبية، وإما 
بــقــرار منها كما جرت  أو  »فــتــح«  مــن حــركــة  املستقلني غالبًا بحسب قربهم  اخــتــيــار 
العادة. ويقول القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة، لـ«العربي الجديد«: »نحن 
ال نستطيع أن نفهم كثرة واجترار الحديث عن التعددية والديمقراطية والشراكة في 
منظمة التحرير، وفي الوقت نفسه نرى هذه الهرولة املتسارعة نحو الذهاب للمشاركة 
لنا،  النوع بأي ثمن. بصراحة هذا املوقف غير مفهوم بالنسبة  في مجلس من هذا 
بدأت  الهامة  الشخصيات  أن سلسلة من  زلنا وسنستمر في موقفنا، ال سيما  ومــا 
التي تقاطع فيها الجبهة  الثالثة  بإعالن مقاطعتها للمجلس«. وأضــاف أنها »املــرة 
الشعبية املجلس الوطني، إذ قاطعت جلسات 1969 ومجلس عمان في 1984. وليس 
سرًا أن بعض فصائل اليسار صارت تشارك في املجلس الوطني فقط للحفاظ على 
واملجلس  التحرير  منظمة  فــي  الــبــقــاء  مقابل  فــي  تجنيها  الــتــي  املــالــيــة  املخصصات 
الوطني«، علمًا أن الجبهة الديمقراطية، ثاني أكبر فصيل يساري في املنظمة، قررت 

املشاركة في املؤتمر، على عكس الجبهة الشعبية.
وحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »تـــدخـــل املــصــريــون لـــدى الــقــيــادة 
الفلسطينية وقــيــادة حماس، ملنع األخــيــرة من الــدعــوة إلــى أجسام مــوازيــة ملنظمة 
التحرير، وتصعيد األزمة«. وتابعت املصادر أنه »تم التوافق في مصر، خالل وجود 
الــعــالــول، للقاء الجبهة  الـــذي تــرأســه نــائــب رئــيــس فــتــح، محمود  الــوفــد الفتحاوي 
أن تكتفي حماس  الزمنية، على  الــفــتــرة  فــي ذات  آخــر مــن حــمــاس  الشعبية، ووفـــد 
بفعاليات ذات بعد احتجاجي رمزي، تؤكد فيها على عدم شرعية املجلس بسبب 
عدم وجود إجماع وطني فيه وليس القيام بأي شيء فعلي مثل دعوات إلى أجسام 
اقترح بأن  أكــدت املصادر أن »الجانب املصري  لـ«فتح«، فقد  موازية«. أما بالنسبة 
تبقى القرارات السياسية الصادرة عن املجلس الوطني في حدها األدنى، والتأكيد 
على أن هذا االجتماع هو الدورة األخيرة للمجلس القائم، وأنه خالل الفترة الزمنية 
في  عليه  اتــفــق  مــا  أســـاس  تــوحــيــدي ومنتخب على  يعقد مجلس  أن  املقبلة يجب 

االتفاقيات بني الطرفني«.
واألمثلة عن عدم دعوة شخصيات تعارض محمود عباس للمشاركة في املؤتمر، 
استبعاد  »تــّم  أنــه  الجديد«،  لـ«العربي  النائب حسن خريشة،  ، يكشف 

ً
عديدة. مثال

الــلــه حــنــا، واســتــبــدالــه بشخصية دينية  األب عطا  وازنـــة، مثل  شخصيات وطنية 
أراضــي  ببيع  لــه  املــوجــهــة  بــاالتــهــامــات  املــعــروف  البطريرك ثيوفيلوس،  مــن  قريبة 
الكنيسة إلى االحتالل اإلسرائيلي«. وقال راعي كنيسة الالتني في األراضي املحتلة، 
إيمانويل مسلم، لـ«العربي الجديد«: »ال أنتظر دعوة للمجلس الوطني، فأنا رجل 
ديــن عــادي وأقـــاوم بطريقتي، وعلمت مــن املــطــران عطاالله حنا أنــه لــم تتم دعوته 
قــد دعــاه للمجلس  كــان  الــراحــل ياسر عــرفــات  الرئيس  أن  الوطني، علمًا  للمجلس 

الوطني، والحقًا تم تجاهله«.
نائلة...

محمد صبيح: 
كل فعاليات 

الشعب 
موجودة في 

المجلس 
)العربي الجديد(

رام اهلل ـ نائلة خليل

والعشرون  الثالثة  الــدورة  تعكس 
الفلسطيني،  الــوطــنــي  لــلــمــجــلــس 
ــة الـــعـــلـــيـــا ملــنــظــمــة  ــطـ ــلـ وهــــــو »الـــسـ
النظام  يــحــدده  مــا  نــظــريــًا، بحسب  التحرير« 
األســـاســـي لــلــمــنــظــمــة، والـــتـــي تــنــطــلــق، الــيــوم 
اإلثنني، في رام الله وتختتم في الخامس من 
العامة  الفلسطينية  الحالة  املقبل،  مايو/أيار 
السياسي  وانهيارها  وانقساماتها  بترّهلها 
على كافة املستويات. صحيح أن الــدورة هذه 
كــبــيــرة وال تنفيذية  قــــرارات  لــن تــصــدر عنها 
فعليًا، إال أن ما سبق تلك الدورة وما يشوبها 
من مقاطعة كبيرة جدًا ال تقتصر على حركتي 
اإلســالمــي«، على خلفية  »حماس« و«الجهاد 
مكان انعقاد املؤتمر، وما يقول الغائبون إنه 
استئثار في تحديد معايير الدعوات وجدول 
الذي  التقسيمي  السياسي  والسياق  األعمال 
من  عوامل جعلت  كلها  املجلس،  فيه  يجتمع 
الـــحـــدث الــســيــاســي تــكــريــســًا لــالنــقــســام، بــدل 
أن يــكــون مــحــاولــة لــلــحــّد مـــن آثـــــاره، وهـــو ما 
 فـــي املــؤتــمــر املـــــوازي الــرمــزي 

ً
ســيــتــرجــم مــثــال

الذي عقدته حركة »حماس«، أمس األحد، في 
الوطني  الشعبي  »املجلس  باسم  غــزة،  قطاع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، تـــعـــبـــيـــرًا عــــن رفـــــض انـــعـــقـــاد 
املجلس بهذا الشكل وفي هذا الزمان واملكان 
أنها ال تبحث  والحضور، مع إصــرارهــا على 
عـــن خــلــق بـــديـــل تــنــظــيــمــي ملــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية.
وقـــد يــكــون أبــــرز مــا سينتج عــن املــؤتــمــر هو 
لتنفيذية  واللجنة  املــركــزي  املجلس  انتخاب 
ملنظمة التحرير، في الخامس من مايو، وهي 
القيادة الفلسطينية التنفيذية العليا ملنظمة 
»أعلى  هو  الوطني  املجلس  أن  بما  التحرير، 
هــيــئــة فــلــســطــيــنــيــة لــتــجــديــد الـــقـــيـــادة« مثلما 
الــتــنــفــيــذيــة صائب  الــلــجــنــة  يسميه أمــيــر ســر 
ــم كـــل الــشــائــعــات الـــتـــي رافــقــت  ــ عـــريـــقـــات. ورغـ
الــنــقــاشــات الــتــحــضــيــريــة لــالجــتــمــاعــات الــتــي 
تـــبـــدأ الـــيـــوم، لـــن يـــكـــون هـــنـــاك أي حـــديـــث عن 
الفلسطينية  السلطة  رئــيــس  لــنــائــب  منصب 
أو انــتــخــاب لــهــكــذا مــنــصــب، ولـــن يــكــون هناك 
تــدرج عناوينها على  لــم  قـــرارات  أي مشاريع 
أجــــنــــدة االجــــتــــمــــاع، حــســبــمــا يــــؤكــــده عــضــو 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة ملنظمة الــتــحــريــر، واصــل 

أبــــو يـــوســـف، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وبــحــســب 
عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدالني، وهو 
املجلس  الجتماع  التحضيرية  اللجنة  عضو 
الـــوطـــنـــي أيـــضـــًا، فــــإن هــــذه الـــــــدورة ستشهد 
التنفيذية  اللجنة  أعضاء  تقليص  اقتراحات 
من 18 حاليًا إلى 15 عضوًا، ونقل صالحيات 
الصندوق  وانتخاب رئيس  الوطني،  املجلس 
القومي الفلسطيني. وقال مجدالني لـ«العربي 
بتفويض  يتعلق  اقتراحا  هناك  إن  الجديد« 
صـــالحـــيـــات املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 
كــامــلــة إلـــى املــجــلــس املــركــزي الفلسطيني في 
أسهل وأسرع  »اجتماعه  انعقاده، ألن  دورات 
من املجلس الوطني«. ونفى مجدالني صحة 
أي حديث عن إلغاء أي دائرة من دوائر منظمة 

التحرير.
وســتــبــدأ الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة فــي الــســادســة 
بكلمة من  اإلثــنــني،  اليوم  والنصف من مساء 
كلمة  تليها  الــزعــنــون،  سليم  املجلس،  رئيس 
 جدول أعمال 

ّ
للرئيس محمود عباس، على أن

املؤتمر الذي تم توزيعه على األعضاء ينقسم 
بحسب الترتيب التالي: أواًل: القدس عاصمة 

القرار األميركي بنقل  لدولة فلسطني ورفــض 
ثالثًا:  الــعــودة لالجئني،  ثانيًا: حــق  الــســفــارة، 
املصالحة الفلسطينية وإزالة العقبات أمامها، 
رابــــعــــًا: اســـتـــدامـــة الـــفـــعـــالـــيـــات الــجــمــاهــيــريــة 
وكــل  يــوســف.  أبـــو  يكشفه  حسبما  الشعبية، 
ذلـــك تــحــت شــعــار عــريــض هــو »دورة الــقــدس 

وحماية الشرعية الفلسطينية«.
وعلى الرغم من أن النصاب العددي متوفر، إال 
أجــواء  ناقص، في ظل  السياسي  النصاب  أن 
ومقاطعة  واالتهامات  اإلعالمي  التراشق  من 
عـــــشـــــرات األعــــــضــــــاء االجـــــتـــــمـــــاع، ومـــقـــاطـــعـــة 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني«، وطالئع 
حزب التحرير »الصاعقة« و«الجبهة الشعبية 
القيادة العامة«، ونحو 114 من نواب املجلس 
التشريعي وأعضاء كثر من املجلس الوطني، 
االنقسام  ويعّمق  توحيدي  »غــيــر  أنــه  بحجة 
ــدم تــنــفــيــذ  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، ال ســـيـــمـــا بـــعـــد عــ
حركتي  ورفــض  االنقسام،  إلنهاء  االتفاقيات 
»حماس« و«الجهاد اإلسالمي« املشاركة فيه.

الفلسطينية  الــقــيــادة  مـــن  األول   
ّ

الـــصـــف لــكــن 
أصــّر على أن دورة املجلس الوطني »ستعقد 
املركزية  اللجنة  إن عضو  بمن حضر«، حتى 
ملنظمة  التنفيذية  للجنة  ومرشحها  لـ«فتح« 
التحرير، عزام األحمد، أفاد من القاهرة قبيل 
اجــتــمــاع وفـــدي »فــتــح« و«الــجــبــهــة الشعبية« 
في  الوطني سيعقد  »املجلس  بــأن  أيـــام،  قبل 
موعده، شاء من شاء وأبى من أبــى«، مضيفًا 
أن »الـــلـــي مـــش عــاجــبــه يــشــرب مـــن بــحــر غــزة 
ف عاصفة 

ّ
كــالم خل البحر«.  امللوث من  الجزء 

مــن االنــتــقــادات ضـــده، ســـواء مــن الفصائل أو 
ــررت مقاطعة  الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة الــتــي قــ
إذ أن األحــــمــــد اســتــخــدم  الـــوطـــنـــي،  املـــجـــلـــس 
عـــبـــارة يــاســر عـــرفـــات الــتــي قــالــهــا يــومــًا ضد 
االحتالل اإلسرائيلي، ليوجهها األحمد اليوم 
ــق 

ّ
لــخــصــوم »فـــتـــح« مـــن الــفــلــســطــيــنــيــني. وعــل

أبو  نــهــاد  الديمقراطية  الجبهة  فــي  الــقــيــادي 

تصريحات  على  الــجــديــد«،  لـ«العربي  غــوش، 
ــى مـــن أبـــى(  ــاء مـــن شـــاء وأبــ ــزام األحـــمـــد )شــ عــ
بوصفها أنها »منفرة جدًا، وتشير إلى درجة 
السياسية  الحياة  إليها  التي وصلت  الفساد 

الفلسطينية«. 
الوطني  للمجلس  عــام  اجتماع  آخــر  وُيعتبر 
فــي 22 إبــريــل/نــيــســان 1996 فــي قــطــاع غــزة، 
ــعـــشـــرون  حـــيـــث عـــقـــدت الــــــــدورة الـــحـــاديـــة والـ
بــعــنــوان »دورة إعــمــال الــوطــن واالســتــقــالل«، 
ــاع لــلــمــجــلــس الــوطــنــي  ــمـ ــتـ فــــي حــــني عـــقـــد اجـ
وفــعــالــيــات شــعــبــيــة فـــي 14 ديــســمــبــر/كــانــون 
األول 1998 وجاءت بطلب أميركي وبحضور 
الرئيس األسبق بيل كلينتون لتعديل وحذف 
مواد من ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، 

وبلغ عدد املدعوين أكثر من 850 شخصًا.
أما اجتماع املجلس عام 2009 )الدورة 22(، في 
باستكمال عضوية  كــان خاصًا  فقد  الله،  رام 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
التي فقدت نصابها القانوني بعد وفاة عضو 
الــلــجــنــة، ســمــيــر غــوشــة، أي أنـــه كـــان اجــتــمــاع 
مـــلء شــواغــر لــيــس أكــثــر. ورّد رئــيــس اللجنة 
مسمار،  خالد  الوطني،  للمجلس  السياسية 
املقدمة  العريضة  على  الرسمية  اإلذاعـــة  عبر 
لرئاسة املجلس من نواب املجلس التشريعي 
ينتمون  إما  »بأنهم  إياهم  املقاطعني، واصفًا 
لحركة حماس أو من جماعة )املسؤول األمني 
ق 

ّ
املطرود من حركة فتح( محمد دحالن«. وعل

النائب في املجلس التشريعي حسن خريشة، 
لـ«العربي الجديد«، على كالم مسمار بالقول: 
»أنا ال أنتمي لحماس ولست قريبًا من دحالن، 
وهناك العديد مثلي الذين يقاطعون، ألن عقد 
االنقسام  سيعمق  الحالية  بصيغته  املجلس 
ولـــن تــكــون قـــراراتـــه مــلــزمــة«. أجــمــعــت أطـــراف 
عدة على أن هذا املجلس اكتسب نصابًا عدديًا 

وليس سياسيًا، إذ بذلت حركة »فتح« جهودًا 
جّبارة لضمان مشاركة الجبهة الشعبية، غير 
حركة  بتنفيذ  وتمسكها  األخــيــرة  مطالب  أن 
ــتـــزامـــات املــتــرتــبــة عــلــيــهــا واملــتــفــق  »فـــتـــح« االلـ
في  التحضيرية،  اللجنة  اجــتــمــاع  فــي  عليها 
يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي فـــي بـــيـــروت، 
حـــال دون ذلــــك. واســتــبــقــت »فــتــح« واألجــهــزة 
األمنية الفلسطينية مقاطعة الجبهة الشعبية 
غــيــر املـــتـــوقـــع، ورفـــــض »حـــمـــاس« و«الــجــهــاد 
اإلســــالمــــي« املــتــوقــع وعـــشـــرات الــشــخــصــيــات 
الــوطــنــي والشخصيات  املــجــلــس  مــن أعــضــاء 
املجلس  إلــى تأجيل عقد  التي دعــت  الوطنية 
الحالي،  إبــريــل  بــدايــة  الــوطــنــي، فدشنت، منذ 
تحت  عباس  محمود  للرئيس  مبايعة  حملة 
عناوين مختلفة، منها أنه »حامي الشرعية«. 
ــراف األجـــهـــزة  ــإشــ ــتـــشـــرت هــــذه الــحــمــلــة بــ وانـ
األمــنــيــة فـــي مــخــتــلــف مــــدن الــضــفــة الــغــربــيــة، 

وصــاحــبــهــا فـــي بــعــض املـــواقـــع »مــهــرجــانــات 
ــبـــاس، الــــــذي »تــــصــــدى لــصــفــقــة  ــعـ مـــبـــايـــعـــة« لـ

القرن«، و«ال شرعية بدونه«. 
الفتحاوية  القيادات  نشطت  ذاتــه،  الوقت  في 
فـــي هــنــدســة أصـــــوات املــســتــقــلــني، وتــعــويــض 
بأعضاء  79 عضوًا،  وعــددهــم  منهم،  املتوفني 
جدد مقربني من »فتح«. وقال تيسير الزبري، 
مــن الــحــراك الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«: »لـــقـــد ضــمــنــت فــتــح 50 فـــي املــائــة 
مــــن أصـــــــوات املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الـــجـــديـــد، إذ 
الــداخــلــي للمجلس بـــأن تكون  الــنــظــام  ضــمــن 
ــادات الــشــعــبــيــة وعــــددهــــا 13 اتـــحـــادًا  ــ ــحــ ــ االتــ
)العمال والنقابات واملرأة والفالحني(، تساوي 
50 في املائة من أعضاء املجلس الوطني. أما 
بحسب  منتسبيها  مــشــاركــة  فتتم  الــفــصــائــل 
ى من مستقلني تعمل فتح 

ّ
الحصص، وما تبق

على أن يكونوا محسوبني عليها«.

مرآة لالنهيار السياسي 
وفرصة عباس 
لتثبيت سلطته

المجلس  الجتماعات  اليوم  تبدأ  التي  الدورة  تترجم 
ال  فلسطيني  سياسي  انهيار  حالة  الفلسطيني،  الوطني 
يبدو أن لها حدودًا، في ظّل ضغوط إقليمية، مصرية 

خصوصًا، لمنع قيام أجسام موازية لمنظمة التحرير

المجلس الوطني 
الفلسطيني

فتح تؤمن النصاب 
ومقاطعة الشعبية 

وحماس والجهاد

لم تجِر أية انتخابات 
شعبية ألعضاء المجلس 

الوطني منذ تأسيسه

)Getty/يريد عباس من الدورة الحالية تعزيز سلطته في ظل الضغوط التي يتعرض لها )ثائر غنيم
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يواجه المقدسيون أعتى حملة إسرائيلية تستهدف وجودهم بمدينتهم )فرانس برس(

خالل الدورة الـ21 للمجلس الوطني 
الــوطــن  إعـــمـــار  )دورة  الــفــلــســطــيــنــي 
واالستقالل( في مدينة غزة بني 22 
مــنــه، تم  إبــريــل/ نيسان 1996 و25 
)الــصــورة(  الزعنون  سليم  انتخاب 
 لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 

ً
رئــيــســًا أصـــيـــال

ــــن الـــرئـــيـــس  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بـــــــداًل مـ
املـــســـتـــقـــيـــل الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــحــمــيــد 
السائح. وتم انتخاب لجنة تنفيذية 
جديدة، باإلضافة إلى قرارات حول 
بـــنـــاء وتـــرســـيـــخ الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية واالنتخابات الرئاسية 
والــتــشــريــعــيــة والــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
والــعــائــديــن  والـــقـــدس  الفلسطينية 
والـــنـــازحـــني والـــالجـــئـــني. وقــــد قـــّرر 
ــلــــس الــــوطــــنــــي الــفــلــســطــيــنــي  ــجــ املــ
التشريعي  املجلس  أعــضــاء  اعتبار 
ــزءًا مـــن حصة  ــ الــفــلــســطــيــنــي فــيــه جـ

الداخل في املجلس.

الفلسطيني  الوطني  املجلس  يمثل 
السلطة العليا للشعب الفلسطيني 
في أماكن وجــوده كافة، وهــو الذي 
يــضــع ســيــاســات مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ــم بـــرامـــجـــهـــا  ــ ــــرسـ الــفــلــســطــيــنــيــة ويـ
ــنــــظــــمــــة، مـــــن أجــــل  ــثــــاق املــ ــيــ وفـــــــق مــ
إحقاق الحقوق الوطنية املشروعة، 
واملــتــمــثــلــة فــي الـــعـــودة واالســتــقــالل 
والــســيــادة وإقــامــة الــدولــة املستقلة 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــــقــــــدس. وقـــــــد عــقــد 
املؤتمر الوطني األول في القدس بني 
28 مايو/ أيار و2 يونيو/ حزيران 
1964، فانبثق عنه املجلس الوطني 
عــدد  كـــان  الــــذي  األول  الفلسطيني 
أعضائه 422 عضوًا بمدينة القدس. 
وأعـــلـــن هـــذا املــؤتــمــر فـــي بــيــانــه عن 
الفلسطينية،  التحرير  قيام منظمة 
املمثلة للشعب العربي الفلسطيني 
لخوض معركة التحرير. وقد صدر 
الفلسطيني  الــوطــنــي  املــجــلــس  عــن 
أيضًا عــدد مــن الوثائق والــقــرارات، 
أهــمــهــا املـــيـــثـــاق الـــقـــومـــي )الــوطــنــي 
الــفــلــســطــيــنــي(، والــنــظــام األســاســي 
لــلــمــنــظــمــة وغـــيـــرهـــا. وتــــم انــتــخــاب 
ــًا ملــنــظــمــة  ــيـــسـ ــيـــري رئـ ــقـ ــمــــد الـــشـ أحــ
الفلسطينية. واليوم، عدد  التحرير 
أعضاء فصائل منظمة التحرير في 
املجلس الوطني حاليًا يقارب 170، 
لتحرير  الشعبية  الجبهة  مــن  وهــم 
فــلــســطــني، والــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة 
فـــتـــح، وجــبــهــة الــتــحــريــر الــعــربــيــة، 
ــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــبـــهـــة الـ وجـ
ومن   .

ً
فصيال  11 وعددها  وغيرها، 

أصل 700 عضو للمجلس الوطني، 
تعويض  يتوقع  متوفني،   79 هناك 
بــد  ال  ــه  ــ ألنـ ــقـــط،  فـ مــنــهــم   15 أو   10
الشخصيات  عــلــى  االتـــفـــاق  يــتــم  أن 
الــبــديــلــة بــني الــفــصــائــل، وهـــو مــا لم 

يحصل. 

ــانـــت بــــدايــــات الـــعـــمـــل الــتــنــظــيــمــي  كـ
الفلسطيني  الوطني  املستوى  على 
شـــهـــدت  أن  بــــعــــد   ،1919 ــام  ــ ــ عـ فـــــي 
العربي  فلسطني ما عــرف باملؤتمر 
تمثيلي  مؤتمر  وهــو  الفلسطيني، 
ــم عــــــرب فـــلـــســـطـــني ســبــع  ــاســ ــد بــ ــقـ عـ
و1928.   1919 ــامـــي  عـ بــــني  دورات 
ــذا املـــؤتـــمـــر، فــــي بـــلـــد حـــرم  ــ وُعـــــــّد هـ
ــمـــارســـة حــق  ــعــــرب مــــن مـ أبــــنــــاؤه الــ
االنتخاب زمن االحتالل البريطاني، 
ــة مـــشـــابـــهـــة إلــــى  ــيــ ــنــ ــة وطــ مــــؤســــســ
ــّد مـــا لــلــمــجــالــس الــنــيــابــيــة ولــهــا  حــ
ــا  ــهـ أهــــدافــــهــــا الــــواضــــحــــة وبـــرامـــجـ
عــّبــر   ،1948 نـــكـــبـــة  بـــعـــد  املـــــحـــــددة. 
الشعب الفلسطيني في مؤتمر غزة 
الــــذي دعـــت إلــيــه الــحــركــة الــوطــنــيــة 
فـــي مــطــلــع أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
االســـتـــقـــالل  فــــي  إرادتـــــــــه  عــــن   1948
ــنـــي عــلــى  وإقــــامــــة ســلــطــة حـــكـــم وطـ
اإلرادة  تلك  وجــّســد  فلسطني.  كامل 
فلسطني  إنشائه حكومة عموم  في 
حـــني قــــام أمــــني الــحــســيــنــي بالعمل 
على عقد مجلس وطني فلسطيني 
ــل أول سلطة تشريعية 

ّ
مــث فــي غــزة 

فلسطينية ُمقامة على أرض الدولة 
العربية الفلسطينية.

دورة إعمار 
الوطن 

واالستقالل

أحمد الشقيري 
والتأسيس 
في 1964 

نواة المجلس 
الوطني



لم تكن زيارة 
وزير الخارجية 

األميركي، مايك 
بومبيو، خارجة 

عن التوقعات مع 
تحديده »الخطر 
اإليراني« كأولوية 
مطلقة إلدارته، 

معلنًا دعم بالده 
إلسرائيل في 

مواجهة إيران 
من جهة، ومبديًا 

سروره بنقل 
السفارة األميركية 

إلى القدس 
المحتلة، في 14 
مايو/أيار المقبل 
من جهة ثانية. 

وضع يسعى 
بنيامين نتنياهو 

الستغالله داخليًا

غزة ـ ضياء خليل

أجهزة  تحقيقات  إلــيــه  توصلت  مــا  يكن  لــم 
األمــــن فــي غــــزة، والــتــي أعــلــنــت عــنــهــا وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تـــديـــرهـــا حـــركـــة »حـــمـــاس« 
بعد  مــســتــغــربــة،  أو  الــقــطــاع، مستبعدة  فــي 
سلسلة من التسريبات التي سبقت اإلعالن 
بلغت للوسيط املصري في 

ُ
الرسمي، والتي أ

ملف املصالحة الوطنية املتعثرة. ومنذ بدأ 
التحقيق في محاولة اغتيال مدير عام قوى 
أبــو نعيم، وتفجير  الــداخــلــي، توفيق  األمــن 
موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله، والذي 
كان يرافقه مدير االستخبارات الفلسطينية 
ــقـــربـــة مــن  مــــاجــــد فـــــــرج، أشــــــــارت أوســــــــاط مـ
 »الــتــحــقــيــقــات فـــي أعــمــال 

ّ
»حـــمـــاس« إلـــى أن

فذت سابقًا في القطاع املحاصر 
ُ
تخريبية ن

كانت من تخطيط وتنفيذ متنفذين في جهاز 
االســـتـــخـــبـــارات فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــد خــــرجــــت لــــإلعــــالم بـــعـــض الــتــفــاصــيــل  ــ وقــ
بــذلــك«. يعترفون  للمنفذين  والفيديوهات 

الــوطــنــي  الـــداخـــلـــيـــة واألمــــــن  واتـــهـــمـــت وزارة 
فــي غـــزة، مــســاء الــســبــت، مــســؤولــني فــي جهاز 
ــع لــلــســلــطــة  ــابــ ــتــ ــة، الــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــارات الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االسـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي رام الـــلـــه، بــاملــســؤولــيــة عن 
تفجير موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني 
رامي الحمد الله في 13 مارس/ آذار املاضي، 
ومــحــاولــة اغــتــيــال املـــديـــر الـــعـــام لــقــوى األمـــن 
الــداخــلــي تــوفــيــق أبـــو نــعــيــم فــي 27 أكــتــوبــر/

تشرين األول من العام املاضي. ولعل األخطر 
ــــن  الـــداخـــلـــيـــة واألمـ ــــذي كــشــفــت عـــنـــه وزارة  الــ
الـــوطـــنـــي، هـــو املــتــعــلــق بــقــيــام املــتــنــفــذيــن في 
ــإدارة  ــ جـــهـــاز االســـتـــخـــبـــارات الــفــلــســطــيــنــيــة بــ
عمليات من خــالل خاليا سلفية جهادية في 
ســيــنــاء املــصــريــة، وهـــو مــا أبــلــغــتــه »حــمــاس« 
لــم تــكــن مقتنعة  الــقــاهــرة  لــكــن  مسبقًا ملــصــر، 

بهذا األمر قبل ذلك.
 »خيوط 

ّ
أكــدت مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

تجنيد جماعات سلفية جهادية، أو منحرفني 
فــكــريــًا مـــن قــبــل جــهــاز االســتــخــبــارات الــعــامــة 
بــــــدأت تــتــكــشــف قـــبـــل نـــحـــو خـــمـــس ســـنـــوات، 
وسورية  مصر  إلــى  جهاديون  انطلق  ومنها 
وبــعــضــهــم لـــم يــصــل لــهــدفــه وكــــان ُيــقــتــل قبل 
 »حماس أبلغت 

ّ
الوصول«. وذكرت املصادر أن

مصر بجزء من املعلومات في وقت سابق، ما 
املــصــريــة على  الــضــغــوط  بتخفيف  لها  سمح 
لقى ضد 

ُ
غــزة، ووقــف االتهامات التي كانت ت

القطاع في وسائل اإلعــالم املصرية املدعومة 
الــدولــة، والــتــي كانت تربط العمليات في  مــن 

سيناء بالحركة«.
وحاولت »حماس« عقب املؤتمر الذي عقدته 
ــزة، تــخــفــيــف وقــــع االتـــهـــامـــات، من  ــ داخــلــيــة غـ
خــالل طــرح مــبــادرة واســعــة تضّمنت تحقيقًا 
فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا في املعطيات التي 
قدمتها الوزارة، وتأكيدها ضرورة العودة عن 

العقوبات املفروضة على غزة وإعــادة تفعيل 
املصالحة الفلسطينية.

واتفق مع هذا الرأي، أستاذ العلوم السياسية 
الــذي  الدجني،  األمــة بغزة حسام  فــي جامعة 
قال لـ »العربي الجديد«، إنه »لو لم تقم حركة 
املؤتمر  أعقب  صحافي  مؤتمر  بعقد  حماس 
الخاص بــوزارة الداخلية لوصلت األمور إلى 

حّد القطيعة الكاملة«.
وأضـــــاف الــدجــنــي أن »مــؤتــمــر حــمــاس حـــّدد 
ــامـــات وتــــــرك الـــبـــاب  ــهـ ــددة لـــالتـ ــحــ شـــريـــحـــة مــ
األزمــة  احــتــواء  أجــل  مــن  للمصالحة  مفتوحًا 
والــخــروج بأقل األضــــرار، خصوصًا وأنــه في 
حــال صحة روايــة الداخلية فاألمر تحول من 
مــرحــلــة الــخــصــومــة الــســيــاســيــة إلـــى الــتــهــديــد 
الوجودي«. ورأى أن »دالالت املؤتمر وتوقيته 
ــام قليلة مــن إنــهــاء وفـــد حركة  ــاءت بــعــد أيـ جـ

يومني  وقبل  للقاهرة،  قصيرة  زيــارة  حماس 
مــن انــعــقــاد املــجــلــس الــوطــنــي الــتــابــع ملنظمة 
»حــركــة  أن  وأوضــــح  الفلسطينية«.  الــتــحــريــر 
حماس أرادت من وراء هذا اإلعالن عن نتائج 
الــتــحــقــيــق اســتــبــقــاء أي هـــجـــوم مــحــتــمــل من 
عليها،  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 
وإيـــصـــال رســـائـــل ألعـــضـــاء املــجــلــس الــوطــنــي 
املشاركني فيه أن أي حديث آخر عما جرى هو 
غير منطقي«. وبحسب الدجني فإن »السلطات 
الفترة  املصرية وأطرافًا عربية تدخلت خالل 
املاضية من أجل احتواء املوقف ومنع تدهور 
ــاء عـــلـــى املـــصـــالـــحـــة قـــائـــمـــة«.  ــ ــقـ ــ األمــــــــور، واإلبـ
وعــــن مــســتــقــبــل املــصــالــحــة، أكــــد أن »واقــعــهــا 
بــات صعبًا فــي ظــل مــا يجري حاليًا مــن عقد 
للمجلس الوطني والكشف عن ملف محاولتي 
اســتــهــداف مــوكــبــي الــحــمــدالــلــه وأبــــو نــعــيــم«.

الرياض ـ العربي الجديد

بدا وزير الخارجية األميركي املعني حديثًا، 
مايك بومبيو، في جولته األولى إلى املنطقة، 
ــران لتصعيد  ــ ــداء إيــ ــ ــم أعــ كــأنــمــا يــحــشــد دعــ
أمــيــركــي ربــمــا يــكــون ســمــة املــرحــلــة املقبلة 
عــشــيــة مــوعــد 12 مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل، تــاريــخ 
سحب الرئيس دونــالــد تــرامــب الــتــزام بــالده 
ــران أو الــبــقــاء فيه  ــ بــاالتــفــاق الـــنـــووي مـــع إيـ
إلـــى حــني الــتــفــاوض عــلــى صيغة جــديــدة له 
مثلما أوحت تصريحاته والرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي واشــنــطــن األســبــوع 
السعودية  أن تكون  وقـــّرر بومبيو  املــاضــي. 

وإسرائيل أول محطتني لجولته التي تشمل 
األردن أيضًا والتي يصل إليها اليوم االثنني، 
إيــــران كانت  التعبئة ضــد  ــدا واضــحــًا أن  وبـ
أكان  الصادرة  املواقف  في  الطاغي  العنصر 
فــي الــريــاض أو فــي تــل أبــيــب. وأكــثــر مــا كان 
بكلمة  وإن  الفلسطيني  املــلــف  غــيــاب  الفــتــًا، 
ــــدة فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي مـــع نظيره  واحـ
عادل الجبير، واقتصار الكالم على املواقف 
ــد إيـــــــران، وهــــو أمــــر نـــاتـــج عن  املـــتـــشـــددة ضـ
الخارجية  السياسة  تحكم  سياسية  عقيدة 
السعودية منذ سنوات، تقوم على قاعدة أن 
مع  والتنسيق  التطبيع  يبرر  إليـــران  الــعــداء 

إسرائيل، علنًا أو سرًا أو بشكل ضمني.
رغم ذلك، فقد أعلن مستشار األمن القومي 
ــد أن  األمـــيـــركـــي، جـــون بــولــتــون، أمـــس األحــ
قــرارًا بعد  الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ 
بما اذا كان سينسحب من االتفاق النووي 
اإليراني أم ال. وقال بولتون لشبكة »فوكس 
نيوز« إن ترامب »لم يتخذ قــرارًا بعد حول 
ــفــــاق الــــنــــووي، ســـــواء لــجــهــة الـــبـــقـــاء او  االتــ

االنسحاب«. 
ومن الرياض، اتهم بومبيو طهران بالعمل 
عــلــى »زعـــزعـــة اســتــقــرار« املــنــطــقــة فــي إطــار 
ــد إيـــــــران وإطـــــــالع حــلــفــاء  حـــشـــد الــــدعــــم ضــ
واشنطن على موقف الرئيس األميركي إزاء 
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي. والتقى بومبيو 
العاهل السعودي امللك سلمان بعد وصوله، 
بــن سلمان على  العهد محمد  وكــذلــك ولــي 
ولــيــمــة عـــشـــاء. وقـــــال بــومــبــيــو فـــي مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع الجبير إن إيران تعمل 
املــنــطــقــة، وتـــدعـــم املليشيات  عــلــى »زعـــزعـــة 
ــة، وتـــعـــمـــل كــتــاجــر  ــيــ ــابــ ــمـــاعـــات اإلرهــ والـــجـ
اليمن،  فــي  الحوثيني  إنها تسلح  إذ  ســالح 
إلكترونية.  قرصنة  بحمالت  تقوم  ــران  وإيـ

القاتل«. وتابع  وتدعم نظام )بشار( األســد 
أنه »على العكس من اإلدارة السابقة، نحن 
ــران واســـع الــنــطــاق«.  ــاب إيــ ال نــتــجــاهــل إرهــ
الــنــووي »بشكله  االتــفــاق  أن  ورأى بومبيو 
الــحــالــي« لــيــس كــافــيــًا لــضــمــان عـــدم حــيــازة 
ح مرة أخرى إلى 

ّ
إيران لسالح نووي، وقد مل

اســتــعــداد تــرامــب لــالنــســحــاب مــن االتــفــاق. 
الــعــمــل مـــع حلفائنا  ــاف: »ســنــواصــل  ــ وأضــ
األوروبــيــني إلصــالح هذا االتفاق، ولكن في 
حــال عــدم التوصل إلــى اتفاق، فــإن الرئيس 

قال إنه سينسحب منه«. 
مـــــن جــــانــــبــــه، دعـــــــا الـــجـــبـــيـــر فـــــي املـــؤتـــمـــر 
النووي  االتــفــاق  »تحسني«  إلــى  الصحافي 
ــران. وقــــال »تــؤيــد الــســعــوديــة جهود  ــ مــع إيـ
تـــحـــســـني االتــــفــــاقــــيــــة الــــنــــوويــــة اإليــــرانــــيــــة، 
ونعتقد أن املدة التي يكون فيها حد لكمية 
تخصيب اليورانيوم يجب أن تلغى وتكون 
بــشــكــل أبــــــــدي«. وتــــابــــع: »كـــمـــا نــعــتــقــد أنـــه 
يجب أن يــكــون هــنــاك تكثيف فــي موضوع 
التفتيش« للمنشآت النووية اإليرانية. كما 
دعــــا الــجــبــيــر إلــــى تــشــديــد الــعــقــوبــات على 
اإليــرانــيــة  املشكلة  أن  »نعتقد   

ً
قــائــال ــران،  إيــ

يــجــب أن يــكــون الــتــعــامــل مــعــهــا عـــن طــريــق 
فرض املزيد من العقوبات )...( النتهاكاتها 
ــيـــة املــتــعــقــلــة بــالــصــواريــخ  ــرارات الـــدولـ ــ ــقـ ــ الـ

وتدخالتها  لــإلرهــاب  ودعــمــهــا  البالستية، 
في شؤون دول املنطقة«.

وكان مسؤول أميركي أبلغ الصحافيني في 
الرياض أن »هذه اإلدارة )األميركية( جعلت 
من أولوياتها التعامل مع برامج الصواريخ 
اإليـــرانـــيـــة الـــتـــي يــطــلــقــهــا الـــحـــوثـــيـــون على 
السعودية«. وفي ما يتعلق بمطالبة ترامب 
ببذل  الخليجية  الــعــواصــم  وبقية  الــريــاض 
مزيد من الجهود وزيادة مساهماتها املالية 
لـــدعـــم الــعــمــلــيــات الـــتـــي تـــقـــودهـــا واشــنــطــن 
ــل الـــســـمـــاح لــلــجــنــود  ــ فــــي ســـــوريـــــة، مــــن أجــ
األمــيــركــيــني بــالــعــودة ســريــعــًا إلـــى بــالدهــم، 
أشــار مسؤول أميركي رفيع يرافق بومبيو 
إلى أن »الرئيس أوضح أنه يرغب في رؤية 

مشاركة ذات معنى من الدول في املنطقة«. 
وحصار  الخليجية  ــة  األزمـ بخصوص  أمــا 
ــلــــى أهـــمـــيـــة  ــقــــد شـــــــدد بـــومـــبـــيـــو عــ قــــطــــر، فــ
املؤتمر  الخليج«. وقــال خــالل  »وحـــدة دول 
الصحافي مــع الجبير: »شـــددت أمــام وزيــر 
الخارجية على أن وحدة الخليج ضرورية. 
نــحــتــاج إلـــى تــحــقــيــقــهــا«. وكــــان مــســؤولــون 
أمـــيـــركـــيـــون مـــرافـــقـــون لــبــومــبــيــو قـــد أكــــدوا 
أنهم ال يلقون باللوم على أي من األطــراف 
فـــي األزمــــــة الــخــلــيــجــيــة، ولــكــنــهــم يــرغــبــون 
ــريـــاض والــــدوحــــة الــخــالف  فـــي »أن تــحــل الـ
بــنــفــســيــهــمــا«، عــلــمــًا أن تـــرامـــب أجــــل الــقــمــة 
األمــيــركــيــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي كـــان مـــقـــررًا أن 
تعقد فــي مــايــو/أيــار املــقــبــل فــي واشــنــطــن، 
أن يتدخل  املقبل، على  إلى سبتمبر/أيلول 
حينها لحل األزمة الخليجية في حال كانت 
متواصلة حتى ذلك التاريخ، بحسب ما نقل 
مع  اتــه  لــقــاء بعد سلسلة  منه  مقربون  عنه 
زعماء دول خليجية في األسابيع املاضية 

في واشنطن.
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هـــي مــألــوفــة لـــديـــه، نــاهــيــك عـــن أن مــواقــفــه 
األخيرة مدعومة من قيادات في الجيش«.

وأشــــار هــرئــيــل فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى »حــالــة 
التقديرات واملواقف بني املستويني  تماٍه في 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري فــــي كــــل مــــا يــتــعــلــق 
بــاملــواقــف اإلســرائــيــلــيــة املــعــلــنــة مــن الــوجــود 
ــقـــط مــن  اإليـــــــرانـــــــي فـــــي ســـــــوريـــــــة«. ولـــــــم يـــسـ

باالبتعاد  طيلة سنوات حكمه  اتسم  الــذي 
عن التصعيد العسكري وعن خوض حروب 
وحــمــالت عــســكــريــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق بــرز 
املــراســل العسكري لصحيفة  قــالــه   مــا 

ً
مــثــال

يــومــني، حني  قبل  هــآرتــس، تسيفي هرئيل 
أنــه »مــن املــالحــظ أن نتنياهو يبدي  اعتبر 
في الفترة األخــيــرة جــرأة غير مسبوقة وال 

فــي لهجة  التغيير  »يــكــون هــذا  أن  تحليالته 
ــزءًا مـــن مــحــاولــة لــكــســب أوراق  ــ نــتــنــيــاهــو جـ
للمساومة في املستقبل للتأثير على أي اتفاق 
يــمــكــن أن يــتــوصــل إلــيــه الــطــرفــان األمــيــركــي 
ــي فــــي ســــوريــــة، وبــضــمــنــه مــســألــة  ــ ــروسـ ــ والـ
من  اإليرانية  القوات  إخــراج  إسرائيل  مطلب 
ســـوريـــة«. فــي املــقــابــل كـــان بــن كــاســبــيــت، في 

»معاريف« أكثر وضوحًا في محاوالته قراءة 
التغيير في لهجة نتنياهو، وهو نسب ذلك 
إلـــى »احــتــمــال كـــون نتنياهو يــتــحــدث بفعل 
الــتــأيــيــد األمـــيـــركـــي ملـــواقـــفـــه بــفــعــل الــتــغــيــيــر 
كل  األميركية، ووصــول  اإلدارة  الحاصل في 
من بومبيو وجون بولتون ملواقع مؤثرة في 
اإلدارة األمــيــركــيــة«. لكنه مــع ذلـــك، نـــزع إلــى 

بشأن  للهجته  نتنياهو  »تصعيد  إن  الــقــول 
بإيران ووجودها في سورية،  كل ما يتعلق 
ال يخلو من حساباته الداخلية، خصوصًا ما 
يتعلق منها بملفات الفساد ضده، واحتمال 
في  األرضــيــة  إلـــى تحضير  نتنياهو  اتــجــاه 
إســرائــيــل النــتــخــابــات مــبــكــرة. بــالــتــالــي فــإن 
اللهجة ضد  الــخــطــاب وتصعيد  رفـــع ســقــف 
إيــران وسورية يخدمان فــرص نتنياهو في 
تثبيت خــطــاب ســيــاســي وأمــنــي فــي املعركة 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، بـــدرجـــة تــطــغــى عــلــى احــتــمــال 
الفساد ضــده«.  ملفات  على  تركيز خصومه 
 إلـــى أنـــه »حــتــى لو 

ً
ولــفــت بــن كاسبيت مــثــال

تمكنت إســرائــيــل مــن إخــــراج قــــوات إيــرانــيــة 
ومــلــيــشــيــات حــلــيــفــة لــهــا فـــي ســـوريـــة، إال أن 
هذه القوات ستعود إلى سورية بعد انقشاع 
غبار املعارك«، مبينًا أن »إسرائيل لن تتمكن 
مــن مــنــع عـــودة هـــذه الــقــوات ســـواء اإليــرانــيــة 
تــابــعــة إليـــران  قـــوات ملليشيات  أم  الــنــظــامــيــة 
إلى سورية«. وقد رصد املحلل العسكري في 
التصعيد  دافيد،  بن  ألــون  أيضًا،  »معاريف« 
في لهجة نتنياهو ضد إيران في سورية من 
ـــدوره تــفــســيــرًا قــاطــعــًا لــهــا«،  دون أن يــبــدي بـ
لكنه اعتبر أنها »تشير إلى تغيير ما يحدث 

لدى نتنياهو«.
إلى ذلك فإن زيارة بومبيو لتل أبيب ولقاءه 
ا عشية عودة الكنيست ملزاولة  بنتنياهو جاء
عــمــلــه، مــمــا مــنــح نــتــنــيــاهــو فـــرصـــة مــمــتــازة 
السياسي،  بيانه  واملــفــاخــرة خــالل  لــإلشــادة 
الـــذي يفترض بــه إلــقــاؤه مــع افــتــتــاح الـــدورة 
الــيــوم االثــنــني، مــدعــيــًا »إنــجــازات  الصيفية، 
ــاء مــجــددًا أن  ــ لــســيــاســتــه الــخــارجــيــة« واالدعــ
»إسرائيل ليست معزولة سياسيًا«. كما يكرر 
نتنياهو الزمة »التعاون واملصالح املشتركة 
املــعــتــدل«. وستغذي  املــحــور السني  مــع دول 
تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل 
الجبير األخـــيـــرة، بــشــأن كـــون »إيــــران تشكل 
مصدر خطر الستقرار املنطقة«، تصريحات 
ــذه، لـــلـــداللـــة عـــلـــى صـــحـــة خــطــه  ــ نــتــنــيــاهــو هــ
السياسي في مواجهة الوهن والخوف الذي 

تبديه املعارضة اإلسرائيلية.
ويبدو أن نتنياهو الذي يسعى الفتعال أزمة 
محكمة  صالحيات  بــشــأن  جــديــدة،  ائتالفية 
إلــغــاء ورفــض  فــي  العليا اإلسرائيلية  الــعــدل 
قــوانــني غــيــر ديــمــقــراطــيــة، يــأمــل بـــأن يتمكن 
انتخابية في شهر  إلــى معركة  الوصول  من 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــقــبــل، وهــو فــي أوج 
التصعيد  خلفية  وعلى  لــه  الشعبي  التأييد 
املــحــتــمــل فــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة مــع ســوريــة 
والتصعيد على حدود قطاع غزة، ليضمن له 

معركة انتخابية مريحة.
أو  العسكري  العمل  بــآفــاق  يتعلق  فيما  أمــا 
أن »مثل  املراقبون  املحتمل، فيرى  التصعيد 
يــزال غير حتمي«. ويشير  ال  التصعيد  هــذا 
عــــدد مــنــهــم إلــــى أن »مـــحـــافـــل فـــي املــؤســســة 
األمنية وفي الجيش اإلسرائيلي ال تزال ترى 
أن هناك هامشًا واسعًا للمناورة، حتى عبر 
شن عمليات محددة، قبل الوصول إلى حالة 
مواجهة عسكرية شاملة بني إسرائيل وإيران 

على األرض السورية«.
ــقــــد أمـــــــس األحـــــــد،  ــيــــو، قـــــد عــ ــبــ وكـــــــــان بــــومــ
مــؤتــمــرًا صــحــافــيــًا مـــع نــظــيــره الــســعــودي، 
عـــادل الــجــبــيــر، فــي الـــريـــاض، اعــتــبــر فــيــه أن 
»واشـــنـــطـــن لـــن تــغــض الـــطـــرف عـــن أنــشــطــة 
إيــــران اإلرهــابــيــة فــي املــنــطــقــة«، مــشــيــرًا إلــى 
تـــزعـــزع أمــــن املــنــطــقــة وأن أمــن  أن »إيـــــــران 
الـــســـعـــوديـــة أولــــويــــة لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة«. 
ــــن املــنــطــقــة  ــاف أن »إيــــــــران تــــزعــــزع أمـ ــ ــ وأضـ
الحوثي  مليشيات  دعــم  خــالل  مــن  برمتها 
ومـــدهـــا بــالــســالح فـــي الــيــمــن والـــتـــي تــهــدد 
بدورها املالحة البحرية، وتطلق الصواريخ 
على األراضي السعودية«. وقال بومبيو إن 
»هناك توافقًا أميركيًا سعوديًا على أهمية 

الحل السياسي لألزمة في اليمن«.

تقريرمع الحدث

بومبيو: شددت أمام 
الجبير على أن وحدة 

الخليج ضرورية

بومبيو لتل أبيب: ندعمكم

الشرق  جولته  بومبيو،  مايك  األميركي،  الخارجية  وزيــر  يستكمل 
أوسطية، اليوم اإلثنين، على أن يحّط في عّمان للقاء الملك عبداهلل 
الثاني. ومن المتوقع بحث ملفات عدة في اللقاء، ومنها االتفاق 
النووي مع إيران وحصيلة زيارتي المسؤول األميركي إلى السعودية 
بومبيو  يقوم  أن  يستبعد  وال  القرن«.  »صفقة  عن  فضًال  وإسرائيل، 
بزيارة خاطفة إلى بغداد بال إعالن مسبق، في ظّل عدم شمول مصر 

في جولته األولى خارجيًا.

هل يزور بغداد؟

الحدث

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــقـــاء وزيــ لــــم يـــخـــرج لـ
األمـــيـــركـــي، مـــايـــك بــومــبــيــو، أمــس 
األحد، مع رئيس حكومة االحتالل 
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو عـــن دائـــــرة الــتــوقــعــات، 
ــتـــبـــق نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــلـــقـــاء بــــاإلعــــالن  ــقـــد اسـ فـ
أنـــه »ســيــبــحــث مــع الـــوزيـــر األمــيــركــي امللف 
ــران،  اإليـــرانـــي والــســيــاســات الــعــدوانــيــة إليــ
ومــلــف االتــفــاق الــنــووي الـــذي ينتظر قـــرارًا 
أشــاد نتنياهو  قــريــبــًا«. وكــالــعــادة  أميركيًا 
ــات  ــيـــل والــــواليــ بــعــمــق الـــعـــالقـــة بـــني إســـرائـ
بومبيو  مايك  »اختيار  أن  معتبرًا  املتحدة 
أن تــشــمــل رحــلــتــه األولـــــى خــــارج الـــواليـــات 
املتحدة، بصفته وزيرًا للخارجية، إسرائيل 
دلــيــل عــلــى مــتــانــة الــعــالقــة بـــني الــطــرفــني«. 
ــوان نــتــنــيــاهــو بــالــتــصــريــح أن  واكـــتـــفـــى ديــــ
اللقاء:  أبلغ نتنياهو في مستهل  »بومبيو 
أنتم شركاء ال مثيل لهم من حيث األهمية، 
وأحــتــفــظ بــمــكــانــة خــاصــة لــكــم فـــي قــلــبــي«. 
ــــي مـــلـــف نـــقـــل الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة إلـــى  وفـ
أبــدى بومبيو ســروره بأن  القدس املحتلة، 
»نــفــتــتــح الــســفــارة األمــيــركــيــة بــالــقــدس في 
14 مــايــو/أيــار املــقــبــل«. وأضــــاف فــي ختام 
لــقــائــه بــرئــيــس حــكــومــة االحـــتـــالل، بنيامني 
نــتــنــيــاهــو: »نـــحـــن نـــقـــف مــــع إســـرائـــيـــل فــي 
صراعها ضد إيران، إذا كان من غير املمكن 
منه«.  الــنــووي فسننسحب  االتــفــاق  تعديل 
وتــابــع »إن إلســرائــيــل الــحــق فــي الــدفــاع عن 
نــفــســهــا. أنــشــطــة إيــــران فــي املــنــطــقــة تقلقنا 
وســنــدعــم إســرائــيــل فــي مــواجــهــتــهــا«. وكــان 
بــومــبــيــو الــتــقــى بــرئــيــس حــكــومــة االحــتــالل 
آتيًا من السعودية، حيث أجرى لقاءات مع 
أن  أمــا نتنياهو فاعتبر  هــنــاك.  املــســؤولــني 
»على إيران أن توقف سعيها المتالك سالح 
نــــــووي«. وجــــاء لــقــاء نــتــنــيــاهــو وبــومــبــيــو، 
ــلـــني  ــدد مــــن املـــراسـ ــ ــيـــه عــ ــد فـ ــ ــــت رصــ فــــي وقــ
الــســيــاســيــني فــــي إســـرائـــيـــل تـــغـــيـــيـــرات فــي 
لهجة نتنياهو ومواقفه املعلنة، تناقض ما 
لنتنياهو  التقليدي  بالخط  هــؤالء  وصفه 

القاهرة ـ العربي الجديد

بدأ وفد أميركي رفيع املستوى برئاسة 
السفير دونالد ياماموتو، مساعد وزير 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون األفــريــقــيــة، زيـــارة 
قبل يومني إلــى أديــس أبــابــا، مــن املقرر 
أن يلتقي خاللها كبار املسؤولني هناك. 
ــد أمـــيـــركـــي بـــرئـــاســـة مــســاعــد  ــ ــان وفـ ــ وكــ
وزير الخارجية باإلنابة لشرق أفريقيا، 
 من مصر 

ً
إيريك ستروماير، قد زار كال

والــــــســــــودان فــــي مـــــــــــــارس/آذار املـــاضـــي 
ــة ســـد الــنــهــضــة ولـــعـــب دور  ــ لــبــحــث أزمـ
الــوســاطــة لــتــقــريــب وجــهــات الــنــظــر بني 
الــدول الــثــالث، فيما أعلنت أديــس أبابا 
وقتها عدم جاهزيتها الستقبال الوفد. 
وبحسب مصدر دبلوماسي أميركي في 
واشنطن  أبلغت  إثيوبيا  فــإن  الــقــاهــرة، 
»عدم استعدادها إلدخال أطراف دولية 
إلى  فــي األزمـــة تحت أي مسمى«، الفتًا 
أن »األزمــــــــة تـــتـــم مــنــاقــشــتــهــا فــــي إطــــار 
امـــتـــدادهـــا الــطــبــيــعــي وضـــمـــن أطــرافــهــا 
الثالثة«. وذّكــر بأن أديــس أبابا رفضت 
ــراك الــبــنــك الـــدولـــي في  ــ فـــي الــســابــق إشـ

املشاورات.
ــــي، الـــــــــذي تـــحـــدث  ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ وقـــــــــال الـ
ــات  ــ ــواليـ ــ »الـ الــــجــــديــــد«، إن  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
املتحدة قّررت إدخال تعديل على تشكيل 
موضحًا  اإلثيوبي«،  املوقف  بعد  الوفد 
 »جولته ستشمل أيضًا دواًل عدة في 

ّ
أن

النقاشات  وستتطرق  األفــريــقــي،  الــقــرن 
إلـــى مكافحة اإلرهـــــاب، والــقــضــايــا ذات 
االهــتــمــام املــشــتــرك«. وتــمــّر املــفــاوضــات 
ـــر وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا والــــــــســــــــودان  ــــصــ بـــــــني مـ
ــد أن رفـــضـــت  ــعــ بــ ــر،  ــيــ ــطــ بـــمـــنـــعـــطـــف خــ
ــا الـــحـــضـــور إلـــــى الـــقـــاهـــرة  ــابــ أديــــــس أبــ
ـــل عــقــد  تــلــبــيــة لــــدعــــوة مـــصـــريـــة مــــن أجــ
الخارجية  وزراء  على مستوى  اجتماع 
 
ً
محملة االستخبارات،  ورؤســاء  واملياه 

الذي  القاهرة مسؤولية فشل االجتماع 
اســتــقــبــلــتــه الـــخـــرطـــوم أخـــيـــرًا. وتــرفــض 

أديـــس أبــابــا االعـــتـــراف بــاتــفــاقــيــة 1959 
التي تنّص على منح مصر حصة ثابتة 
مـــن مــيــاه الــنــيــل تــقــدر بـــــ55 مــلــيــار متر 
مكعب، والسودان 18 مليار متر مكعب.

ــانــــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة كــشــفــت  وكــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أخــيــرًا، أن القاهرة  لـــ
املفتوحة  االتــصــاالت  خــطــوط  استغلت 
 إسرائيل 

ً
أبيب، مطالبة تل  بينها وبني 

بــمــّد يـــد الـــعـــون ولــعــب دور الــوســاطــة، 
ملـــا لــهــا مـــن نـــفـــوذ فـــي إثـــيـــوبـــيـــا، وذلـــك 
االجتماع  عقد  على  باملوافقة  إلقناعها 

الذي كان مقررًا في أسرع وقت ممكن.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، نــاقــش رئــيــســا أركـــان 
كمال  واإلثــيــوبــي،  الــســودانــي  الجيشني 
عبد املعروف وسامورا يونس، على مدى 
يومني في أديس أبابا بروتوكواًل دفاعيًا 
تفعيل  على  واتفقا  البلدين،  بني  عًا 

ّ
موق

الــحــدود،  على  مشتركة  قـــوات  وتنشيط 
ضمن مهامها تأمني سد النهضة. 

وأكــــــــــد الـــــجـــــانـــــبـــــان، لـــــوكـــــالـــــة األنـــــبـــــاء 
ــزام  ــتــ الــــســــودانــــيــــة، عـــلـــى »ضــــــــرورة االلــ
ــل إلـــيـــه مـــن مــخــرجــات  ــتـــوّصـ بـــمـــا تــــّم الـ
ــداد لـــلـــتـــضـــامـــن الــــكــــامــــل فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واالسـ
ــادل املـــعـــلـــومـــات  ــ ــبـ ــ تـــأمـــني الـــــحـــــدود، وتـ
ــتــة 

ّ
والـــســـيـــطـــرة عــلــى الـــجـــمـــاعـــات املــتــفــل

ومــكــافــحــة الــتــهــريــب واالتـــجـــار بالبشر 
وتــجــارة الــســالح واملـــخـــدرات والــجــرائــم 
العابرة«. واتفق الجيشان على »تفعيل 
وتــنــشــيــط الـــقـــوات املــشــتــركــة بــني الــفــرق 
الـــحـــدوديـــة املــتــقــابــلــة لــلــمــحــافــظــة على 
األمــن واالســتــقــرار، إلــى جانب التعاون 
فــي مــجــاالت الــتــدريــب املــشــتــرك وتــبــادل 
ــة النيل  الــخــبــرات«. وكــانــت اتــفــقــت واليـ
شنقول  بني  وإقليم  السودانية  األزرق 
ــانـــون الــثــانــي  ــايـــر/كـ ــنـ اإلثـــيـــوبـــي فــــي يـ
لتأمني  مشتركة  قــوة  نشر  على  الفائت 
ــع أي أنـــشـــطـــة مـــعـــاديـــة  ــنــ الـــــحـــــدود ومــ
النهضة  سد  حماية  فيها  بما  للبلدين 
الــذي تبنيه إثيوبيا على بعد نحو 20 

كيلومترًا من حدود السودان.

السودان وإثيوبيا: قوات 
لتأمين سّد النهضة

بومبيو: مسرور 
بأن نفتتح السفارة 
األميركية بالقدس

تطابق إسرائيلي ـ 
سعودي في الموقف 

يُسعد حكام تل أبيب

سعت »حماس« إلى 
توجيه االتهامات 

للسلطة الفلسطينية في 
شأن تفجير موكب رئيس 

الحكومة الشهر الماضي، 
استباقًا لخطاب الرئيس 
الفلسطيني محمود 

عباس، اليوم االثنين

يفترض أن يكون وزير 
الخارجية األميركي 

مايك بومبيو قد أبلغ 
المسؤولين السعوديين 
واإلسرائيليين بقرار رئيسه 

دونالد ترامب إزاء االتفاق 
النووي مع إيران

خاص مواجهة طهران أولوية ودعم مطلق لالحتالل... 
ونتنياهو يريد استغالل الوضع داخليًا 

االثنين 30  إبريل/ نيسان   2018 م  14  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1337  السنة الرابعة
Monday 30 April 2018

االثنين 30  إبريل/ نيسان   2018 م  14  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1337  السنة الرابعة
Monday 30 April 2018

)Getty( وفد أميركي برئاسة دونالد ياماموتو يزور إثيوبيا

جرت محاولة اغتيال الحمدهلل الشهر الماضي )مصطفى حسونة/األناضول(

وائل قنديل

التحق كمال الهلباوي عام 2011 
بثورة يناير، فعاد من منفاه الطويل 
إلى الوطن معززًا مكرمًا... ثّم انخرط 

في مشروع االنقالب عليها، فعاد 
إلى املنفى، يخشى العودة، فتدهسه 

جنازير الثالثني من يونيو. تلك 
باختصار هي املسألة التي ينبغي 
على الهلباوي أن يواجه نفسه بها. 
وقبل أن يخترع مشروع مصالحة 

تقوم على اعتذار القتيل للقاتل، 
كان عليه أن يعالج هذه اإلشكالية 

الوجودية مع نفسه، فيعالج ما 
تصدع بني هلباوي الثورة وهلباوي 

االنقالب. دعنا نفترض أن الهلباوي، 
اإلخواني القديم جاد جدًا ومشغول 

 بقضية املصالحة السياسية 
ً
فعال

في مصر. دعنا نقول إن ما طرحه 
الهلباوي، بوصفه معبرًا عن نموذج 

اإلسالم السياسي، املفضل عند 
عبد الفتاح السيسي، ذلك النموذج 

املنتمي ملشروع انقالبه، هو من بنات 
أفكاره، وليس رسالة موجهة الختبار 
اإلرادات والنيات. دعنا نتجاهل، كذلك، 

أن ما تسمى مبادرة الهلباوي، تعّبر 
عن قلق حقيقي من صاحبها على 

مستقبل البالد والعباد.
السؤال األساس هنا: هل يتصّور 

السيد الهلباوي، عضو املجلس 
القومي لحقوق إنسان 30 يونيو، أن 

السيسي مهموم بإنجاز مصالحة 
وطنية؟ هل يمكن أن يتعاطى 

بإيجابية مع مبادرة تبحث عن 
مصالحة املجتمع على نفسه؟ 

الشاهد أن السيسي يستمّد 
وجوده في الحكم من هذه الحالة، 

من االنقسام املجتمعي الفادح، وال 
يستطيع أن يبقى من دون مواصلة 

شحن جمهوره ضد عدو داخلي 
مصطنع، يستخدمه فزاعة في وجه 
قطاعات شعبية أنهكها التردي في 

أحوال املعيشة، وأرهقها الخراب 
االقتصادي. كما يستخدمه شماعة 

لتبرير قتل الحريات وتغييب 
الديمقراطية وإخراس ألسنة النقد 

واالحتجاج، بحجة حماية الوطن من 
السقوط. في أحدث وصلة ثرثرة 

وهذيان قومي، تحدث السيسي قبل 
يومني في ما تسمى الندوة التثقيفية 

للقوات املسلحة، محددًا بوضوح 
مفهومه للمصالحة والتعايش، ذلك 
املفهوم الذي يبدأ وينتهي بالعالقة 
مع الكيان الصهيوني، كاشفًا عن 

أن املصالحة الوحيدة التي يمكن أن 
تشغل باله هي مع إسرائيل. في هذه 
الثرثرة يجدد السيسي اعتقاده بأن 

العدو في الداخل، وليس إسرائيل.
في السابق، كان نظام السيسي 

يطير عصافير املصالحة الوطنية 
في الفضاء كلما استشعر قلقًا 

خارجيًا من األوضاع في مصر، 
ل فيها 

ّ
في لحظات كانت تتشك

مالمح معارضة ضاغطة، في 
الخارج والداخل، فيسارع إلى توجيه 
رسائل لألطراف اإلقليمية الغاضبة 

من جهة، ومن جهة أخرى إثارة 
االشتباكات بني الجماعة الوطنية، 
بما يقطع الطريق على أي فرصٍة 

لاللتقاء بني اإلسالميني والتيارات 
السياسية األخرى، وإشعال مواقد 
االتهام بالصفقات السرية. أما هذه 

املرة، مع مبادرة السيد الهلباوي، 
فإن السيسي في موقف أقوى مما 

سبق، على مستوى الداخل والخارج، 
ومن ثم ال يوجد ما يجبره على 

إطالق بالون مصالحة في الهواء، 
وإن كان نظامه لم يفوت فرصة 

استغاللها في إظهار نوع من 
االستعالء والغطرسة والسخرية 

بمواجهة مثل هذه الدعوات، ليقرر 
عبر أبواقه السياسية واإلعالمية 

أن هذا النوع من األفكار ممنوع من 
التداول في الساحة املصرية، بل إن 
مجرد طرحها هو بحد ذاته خيانة 
وطنية وتهديد لألمن القومي. أسوأ 

من ذلك أن سلطة السيسي استثمرت 
املوقف في صناعة صورة تقول 
مفرداتها إن املشروع املناوئ لها 

بات يستجديها إلبرام صفقة معه، 
ويتسول املصالحة منها، فال يجد إال 
الرفض والسخرية، على نحو يسيء 

للموقف املبدئي املحترم ألولئك 
الصامدين في الزنازين، خصوصًا 
وأن مطلقي هذا النوع من املبادرات 

يغلفونها عادة بكالم فخم عن إنهاء 
مأساة املسجونني واملعتقلني، وكأنهم 

يتحدثون باسمهم أو حصلوا على 
توكيالت بالتفاوض نيابة عنهم.

هلباوي الثورة 
وهلباوي االنقالب

مرور
الكرام

الجبير خالل المؤتمر الصحافي مع بومبيو أمس )فايز نورالدين/فرانس برس(

بومبيو لنتنياهو: أنتم شركاء ال مثيل لهم )توماس كوكس/فرانس برس(
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لبنان: استكمال
اقتراع المغتربين

بــدأت مساء السبت ـ األحــد، املرحلة 
في  املغتربني  تصويت  مــن  الثانية 
اللبنانية،  التشريعية  االنــتــخــابــات 
فـــي الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي ألســتــرالــيــا، 
اإلثنني،  الــيــوم  تنتهي فجر  أن  على 
ــلــــواليــــات  فـــــي الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي لــ
املتحدة، مع شمولها بلدانًا أوروبية 
التوقعات،  عكس  وعــلــى  وأفــريــقــيــة. 
ــلـــت االنــــتــــخــــابــــات إقــــبــــااًل  ــّجـ فـــقـــد سـ
ضــعــيــفــًا، ألســـبـــاب عــــدة، مــنــهــا عــدم 
حماسة املغتربني، ومنها عدم ورود 
لوائح  على  الناخبني  بعض  أسماء 
الــشــطــب، ومــنــهــا بــســبــب إضـــرابـــات 

وسائل النقل العام في فرنسا.
)العربي الجديد(

إيران ترد على تهديدها
بالخيارات العسكرية

ــــي، أمــيــر  ــرانـ ــ قــــال وزيـــــر الــــدفــــاع اإليـ
حــاتــمــي )الــــصــــورة(، إن طــهــران »ال 
تخشى أيــًا مــن أعــدائــهــا«، موضحًا 
في كلمة له، أمس األحــد، أن »إيــران 
استطاعت رفع مستوى قوة الردع، 
ــن مـــصـــالـــحـــهـــا وأمـــنـــهـــا  ــ ــلــــدفــــاع عـ لــ
القومي وملواجهة أي خطر محدق«. 
وفـــي مــا يتعلق بــاالتــفــاق الــنــووي، 
ــتـــحـــدث بـــاســـم لــجــنــة األمــــن  قـــــال املـ
الــقــومــي والـــســـيـــاســـات الــخــارجــيــة، 
ــنـــي، لـــوكـــالـــة  ــيـ حـــســـني نــــقــــوي حـــسـ
ــــالده »ســتــســتــأنــف  »تــســنــيــم«، إن بـ
وبوتيرة  كافة  الــنــوويــة  نشاطاتها 
ــــرع مـــن الــســابــق إذا مـــا خــرجــت  أسـ

أميركا من االتفاق«.
)العربي الجديد(

العسكريون التونسيون 
يدلون بأصواتهم 

للمرة األولى
ــنـــيـــة مــــشــــددة،  وســــــط إجـــــــــــراءات أمـ
وبـــــدون طـــوابـــيـــر، شــــارك األمــنــيــون 
ــي تــــونــــس أمـــس  ــ ــكــــريــــون فـ والــــعــــســ
األحـــد فــي أول انــتــخــابــات لــهــم منذ 
االستقالل، إذ فتحت مكاتب االقتراع 
ممثليهم  النتخاب  أمامهم  أبوابها 
ــالـــس الــــبــــلــــديــــة. وخــصــصــت  ــجـ ــاملـ بـ
اقتراع  مكتب   53 االنتخابات  هيئة 
لــنــحــو 36 ألــــف شـــرطـــي وعــســكــري 
مــســجــلــني فـــي الــقــوائــم االنــتــخــابــيــة 
للتصويت في أول انتخابات بلدية 

بعد ثورة عام 2011.
)العربي الجديد(

الجيش اللبناني: 
إسرائيل خطفت مواطنة 

على الحدود
قـــال الــجــيــش الــلــبــنــانــي، الــســبــت، إن 
دورية حدودية إسرائيلية احتجزت 
لبنانية في منطقة شبعا واقتادتها 
ــــت قـــيـــادة  ــحـ ــ عـــبـــر الـــــحـــــدود. وأوضـ
الجيش في بيان أن »دوريـــة تابعة 
بتاريخ  أقــدمــت  اإلســرائــيــلــي  للعدو 
28 إبــريــل/ نيسان، فــي خــراج بلدة 
شــبــعــا، عــلــى خــطــف املــواطــنــة نهاد 
دلــــي، مــن ســكــان املــنــطــقــة املـــذكـــورة، 
ــى داخـــــــل األراضـــــــي  ــ ــا إلــ ــهــ ــادتــ ــتــ واقــ
الفلسطينية املحتلة«. وأمس األحد، 
ــه احــتــجــز  ــ ــال جـــيـــش االحــــتــــالل إنـ ــ قـ
لفترة وجيزة امرأة لبنانية »عبرت 

الحدود« ثّم رحلها.
)رويترز(

لودريان في القاهرة

بدأ وزير الخارجية الفرنسي، جان 
ــــارة  ــــورة(، زيـ ــــصــ ــــان )الــ ــــودريـ ــــف لـ إيـ
رســـمـــيـــة إلـــــى مـــصـــر، أمـــــس األحـــــد، 
املسؤولني  كبار  مع  خاللها  يبحث 
األوضــــــــــــــاع فــــــي لـــيـــبـــيـــا وســـــوريـــــة 
ما  حــســب  الفلسطينية،  والــقــضــيــة 
قـــالـــت مـــصـــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة. ومــن 
الــذي  لـــودريـــان،  يلتقي  أن  ــع 

ّ
املــتــوق

وصل إلى القاهرة السبت، الرئيس 
ــاح الـــســـيـــســـي ونـــظـــيـــره  ــتــ ــفــ عـــبـــد الــ
ســـامـــح شـــكـــري واملـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
املوجود  ليبيا، غسان ســالمــة،  إلــى 
حاليًا في القاهرة. والتقى لودريان، 
العام لجامعة  أمــس، األمــني  صباح 

الدول العربية، أحمد أبو الغيط.
)فرانس برس(

عدن ـ العربي الجديد

عــلــى وقـــع التصعيد الــعــســكــري والــتــطــورات 
ــي شـــهـــدهـــا الـــيـــمـــن فــي  ــتــ الــــدرامــــاتــــيــــكــــيــــة الــ
األســابــيــع األخــيــرة، يسعى املــبــعــوث األممي 
مـــارتـــن غــريــفــيــث إلـــى إعـــــادة تــحــريــك جــهــود 
استئناف املــفــاوضــات بــني األطـــراف، فــي ظل 
معطيات زادت من تعقيدات املشهد اليمني، 
»املجلس  بـ ُيسّمى  مــا  رئيس  مقتل  وأبــرزهــا 
ــلـــى«، واجـــهـــة ســلــطــة جماعة  الــســيــاســي األعـ
أنـــصـــار الــلــه )الـــحـــوثـــيـــني(، صــالــح الــصــمــاد، 
وســــط تــوقــعــات أن يــلــقــي ذلــــك بــظــاللــه على 
أي محطة ســالم مقبلة. كــذلــك فــاجــأت مصر 

الجميع بموقف الفت يمنيًا.
ــاق، شـــــــّدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ
 

ّ
املصري، سامح شكري، على أنه »ال يوجد حل
»اســتــعــداد  مــؤكــدًا  اليمنية«،  لــألزمــة  عسكري 
لجهود  السياسي  الدعم  لتقديم  الدائم  مصر 
باإلضافة  السياسي،  والــحــل  الــســالم  تحقيق 

القاهرة ـ العربي الجديد

املتقاعد خليفة حفتر  الــلــواء  يــزال مصير  ال 
في ليبيا غامضًا، إثر تعّرضه لوعكة صحية، 
وسفره لتلقي العالج في فرنسا، قبل العودة 
إلى بنغازي أخيرًا عبر القاهرة، مصدر دعمه 
اإلقليمي األبرز مع أبوظبي. وقد بدأت مصر 
واإلمــارات في وضع سيناريوهات للتعامل 
مــع املــلــف الــلــيــبــي فــي حـــال غــيــاب حفتر عن 
الفترة  وتـــرددت خــالل  الليبي.  الشرق  قيادة 
ــادة قـــوات  ــ املــاضــيــة أســـمـــاء عــــدة مـــن كـــبـــار قـ
حفتر، أبرزها رئيس أركان قوات حفتر، عبد 
الــــرازق الــنــاظــوري، وعــبــد الــســالم الــحــاســي، 

ونيس بوخمادة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفــــــادت مـــصـــادر مــصــريــة 
قــريــبــة مـــن املـــلـــف الــلــيــبــي بــــأن »أســـهـــم عبد 
األيــام  ارتفعت بشدة خــالل  الحاسي  السالم 
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، لــيــكــون خــلــيــفــة لــحــفــتــر«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــيـــد« أن  ـــ ــادر لـ ــافــــت املــــصــ وأضــ

ــال، جـــهـــود األمـــم  إلــــى دعـــمـــهـــا، بــطــبــيــعــة الــــحــ
املــتــحــدة لــلــوســاطــة«. كـــالم شــكــري جـــاء عقب 
مباحثات أجراها مع نظيره اليمني عبد امللك 

املخالفي، بالقاهرة، أمس األحد.
فــي إطـــار حـــراك غــريــفــيــث، فــقــد أكـــدت مــصــادر 
مــتــطــابــقــة أن »غــريــفــيــث ألـــغـــى، يــــوم الــســبــت 
املاضي، زيارته الثانية التي كان من املقرر أن 
يقوم بها إلى العاصمة اليمنية صنعاء، قبل 
أن يعلن موعدًا جديدًا، للزيارة التي سيلتقي 
يوم  وحلفائهم،  الحوثيني  عــن  ممثلني  فيها 
السبت 5 مايو/ أيار املقبل«. وكشفت مصادر 
»العربي  لـ األمــمــي،  املبعوث  مكتب  مــن  قريبة 
إلى مناقشة  »الزيارة تهدف  أن  الجديد«، عن 
األفكار واملقترحات األولية املوضوعة من قبل 
غــريــفــيــث، كــخــطــوط عــريــضــة ســتــتــحــدد على 
ضــوئــهــا إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف املــفــاوضــات في 

القريب العاجل من عدمه«.
الـــتـــي يحملها  ــول تــفــاصــيــل املــقــتــرحــات  وحـــ
املــبــعــوث الــــدولــــي، أشـــــارت املـــصـــادر إلــــى أنــه 
»ال يــحــمــل خــطــة مــكــتــوبــة حــتــى الـــيـــوم، بــقــدر 
ــة، الـــتـــي تــتــمــحــور  ــيــ ــا يــنــاقــش األفـــكـــار األولــ مـ
ــة الـــــشـــــروع فــــي خــــطــــوات لــبــنــاء  ــيـ ــمـ ــول أهـ ــ حــ
والتفاهمات  اإلجــــراءات  مــن  ومجموعة  الثقة 
املبدئية التي تضمن التزام األطراف بالدخول 
في جولة مشاورات في املرحلة القليلة املقبلة. 
على أن األفكار األولية املقترحة حول الحل، ال 
تخرج عن األفكار الرئيسية التي تدور حولها 
سنوات،  ثــالث  نحو  منذ  السياسية  الجهود 
وتــتــمــثــل بــشــقــني، ســيــاســي يــتــطــلــب تشكيل 
حكومة جديدة تشارك فيها مختلف األطراف، 
بــمــا فــي ذلـــك الــحــوثــيــون، وأمــنــي يتطلب من 

أن  املقرر  الــريــاض، ومــن  السعودية  العاصمة 
يقوم بزيارة إلى صنعاء يوم السبت املقبل.

في  الجديدة،  األممي  املبعوث  وجــاءت جولة 
ــل الــتــغــيــيــرات املـــتـــســـارعـــة الـــتـــي طـــــرأت في  ظـ
املــشــهــد الــيــمــنــي، خــــالل األســـابـــيـــع األخـــيـــرة، 
وأبرزها، حادثة مقتل صالح الصماد، رئيس 

»األســمــاء الــتــي كــانــت مــتــداولــة فــي األوســـاط 
املصرية واإلماراتية كان من بينها الحاسي، 
وكـــانـــت الــتــفــضــيــالت األخـــيـــرة مـــن نــصــيــبــه، 
ــاه األقــــــرب هو  شـــيـــع أن االتــــجــ

ُ
ولـــيـــس كــمــا أ

تــولــيــة عــبــد الــــرازق الــنــاظــوري رئــيــس أركـــان 
يتمتع  »الــحــاســي  أن  وتابعت  قــوات حفتر«. 
بــثــقــل كــبــيــر إقــلــيــمــيــًا، وهــنــاك ثــقــة كــبــيــرة به 
في القاهرة، خصوصًا أنه كان رئيسًا لغرفة 

عمليات الكرامة في بنغازي«.
ــارت املــصــادر إلــى أن »مــقــارنــات حدثت  وأشــ
على مدار الفترة املاضية لوضع تصّور كامل 
لــتــرتــيــب املــشــهــد الــلــيــبــي حــــال غـــيـــاب حفتر 
تــمــامــًا بــســبــب مــرضــه الــشــديــد، الــــذي ســافــر 
أثــره لتلقي العالج في فرنسا«. وأكــدت  على 
لناحية  لحفتر  األقـــرب  يعتبر  »الــحــاســي  أن 
غياب  إن  إذ  والقيادية،  الشخصية  السمات 
األخير، ومــا يحظى به من دعــم في املعسكر 
الشرقي بليبيا، لن يتمكن أحد من تعويضه، 
خصوصًا أن صعود حفتر لم يكن بني ليلة 

وضحاها«.
ولــفــتــت إلـــى أن »الــحــاســي لــديــه بـــاع طــويــل 
وشــخــصــيــة مــعــروفــة فـــي األوســـــاط الليبية 
ويــحــظــى بــدعــم قــبــلــي، ومـــن أبــنــاء املؤسسة 
تمّكنه  كــاريــزمــا  ولــديــه  الــقــدامــى،  العسكرية 
ــلـــى األقـــــــل مــــن مـــحـــاولـــة تـــعـــويـــض غــيــاب  عـ
ــــاذ أي  ــــخـ ــلـــى »عـــــــدم اتـ ــفــــتــــر«. وشـــــــــددت عـ حــ
إجــراءات في هذا الشأن في القريب العاجل، 
بانتظار استيضاح الحالة الصحية لحفتر 
من خالل اختبار قدرته على العودة ملواصلة 
عمله مــرة أخــــرى«. وحـــول وجـــود حفتر في 
الــقــاهــرة، قــبــل عــودتــه إلـــى بــنــغــازي، كشفت 

املــصــادر ذاتــهــا أن »حــفــتــر وصـــل إلـــى مصر 
زيــارة خاطفة سريعة في طريق عودته  في 
من فرنسا، إذ وصل صباح الثالثاء املاضي، 
املصرية«.  السلطات  مــن  شديد  م 

ّ
تكت وســط 

ــزال يــعــانــي من  ــ ولــفــتــت إلــــى أن »حــفــتــر ال يـ
تأثيرات املــرض حتى اآلن، وهــذا يفّسر عدم 
اإلعــــالن الــرســمــي عــن وجــــوده فــي مــصــر، إال 

بعد وصوله بساعات عدة«.
ــادر بـــــأن »تــــحــــركــــات ومـــكـــان  ــ ــــصـ وأفـــــــــادت املـ
وجــود حفتر ومــدى صحة إجــراء لقاءات مع 
ألقصى  غامضة  كــانــت  مصريني،  مسؤولني 
درجة، وأحيط حولها تكتم شديد، وإال لكانت 
ظــهــرت صـــورة لــه خـــالل وجـــــوده«. ورّجــحــت 
ــارة حــفــتــر لــيــســت إال مــحــاولــة  ــ أن »تـــكـــون زيـ
مــن املــســؤولــني فــي الــقــاهــرة لالطمئنان على 
التحرك إلعــادة ترتيب  حالته الصحية، قبل 
املشهد الليبي خالل الفترة املقبلة، ومراجعة 
أجراها  التي  والفحوصات  الطبية  التقارير 

في فرنسا«.
»العربي  وفي وقت سابق، تحدثت مصادر لـ
ــرز املــرشــحــني  الــجــديــد« أن »الــحــاســي مـــن أبــ
تعيينه  األقـــل  على  أو  حفتر  منصب  لتولي 
نــائــبــًا لــه إلـــى حــني غــيــاب حــفــتــر نــهــائــيــًا عن 

تــأيــيــدًا محليًا  املـــشـــهـــد«. وقـــالـــت إن »هـــنـــاك 
ودوليًا للقبول به لخالفة لحفتر«.

لحفتر  الشديد  والؤه  الحاسي  عــن  وُيــعــرف 
ــاه إلـــى رتــبــة لــــواء وعــّيــنــه املــســؤول  ــ ـ

ّ
الــــذي رق

بنغازي،  فــي  الــكــرامــة«  »عملية  لغرفة  األول 
ى 

ّ
العملية وتول هــذه  إلــى  انضم مبكرًا  وهــو 

املسؤولية عن غرفة عمليات الجبل األخضر، 
واعــتــمــد عــلــيــه حــفــتــر فـــي إقـــصـــاء خــصــومــه، 
ومن أشهر عملياته إنهاء ما يشبه االنقالب 
العسكري الــذي قــاده العقيد فــرج البرعصي 
وضباط آخــرون عــام 2015. ولــم تتوقف ثقة 
ــيـــادة قـــواتـــه بـــل بــلــغــت إلــى  حــفــتــر بـــه عــنــد قـ
والجزائر،  السودان  إلى  مبعوثًا  إرساله  حد 
مــطــلــع هــــذا الــشــهــر، لــتــحــســني الـــعـــالقـــات مع 
هــاتــني الـــدولـــتـــني، مـــا يــشــيــر إلـــى خــبــرتــه في 
الجانب السياسي، باإلضافة إلى العسكري. 

أّكـــدت مــصــادر مصرية  وفــي سياق متصل، 
»العربي الجديد«،  وليبية خاصة، تحّدثت لـ
أن »عودة حفتر مجرد مرحلة إلعادة ترتيب 
املشهد الليبي، ولكن بشكل أكثر هدوءًا، وأن 
االختيار  اآلن  حتى  سيتم  اللذين  االســمــني 
مـــن بــيــنــهــمــا، وهــمــا عــبــد الـــســـالم الــحــاســي 
ــانــــي، فـــرصـــهـــمـــا مـــتـــســـاويـــة  ــفــــرجــ وعـــــــون الــ
تــقــريــبــًا«. وأشــــارت املــصــادر إلــى أنــه »خــالل 
منهم  واحــد  تصعيد  سيتم  املقبلة  املرحلة 
رئيسًا لــألركــان بــداًل مــن الــنــاظــوري، ليكون 
من سيقع عليه االختيار جاهزًا لتولي مهام 
حفتر فــي حــال غيابه فــي أي وقـــت. وهناك 
اتـــفـــاق رســـمـــي عــلــى تــرضــيــة لـــه ألن هــنــاك 
تــوافــقــًا مــصــريــًا إمـــاراتـــيـــًا لــيــبــيــًا عــلــى عــدم 

قدرته على خالفة حفتر«.

ــدن الــرئــيــســيــة  ــ ــاب مــــن املــ ــحـ الـــجـــمـــاعـــة، االنـــسـ
ــلــــحــــة ومـــخـــتـــلـــف الـــتـــرتـــيـــبـــات  وتـــســـلـــيـــم األســ
املفاوضات  بالترافق مع  املطلوبة،  العسكرية 

أو في أعقاب الوصول إلى اتفاق«.
وكــان غريفيث، الــذي ُعــني في فبراير/ شباط 
املــاضــي، قــام بجولته األولـــى فــي املنطقة بني 
أواخر شهر مارس/ آذار املاضي وحتى مطلع 
الــحــالــي، وقـــّدم إحاطته  إبــريــل/ نيسان  شهر 
األولـــى إلــى مجلس األمـــن الــدولــي فــي 17 من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، الــتــي وعــــد فــيــهــا بــــأن يضع 
أمــام املجلس إطــارًا عامًا في غضون شهرين. 
وهو ما بدأ العمل عليه بجولته الجديدة في 
ــر األســبــوع املــاضــي، حني  املــنــطــقــة، مــنــذ أواخــ
الــتــقــى الــرئــيــس عــبــدربــه مــنــصــور هــــادي، في 

ــر الــــواقــــع لــلــحــوثــيــني في  ــ ــة ســلــطــة األمـ ــهـ واجـ
صــنــعــاء، كــأرفــع مــســؤول فــي الــجــمــاعــة ُيقتل 
الــبــالد قبل سنوات،  فــي  الــحــرب  منذ تصاعد 
باإلضافة إلى التطورات التي أعقبت مقتله، من 
الحوثيني  وتنصيب  جــوي  عسكري  تصعيد 
قــيــاديــًا ُيــوصــف بــأنــه مــن الــتــيــار املــتــشــدد في 
للصماد  املشاط، خلفًا  الجماعة، وهو مهدي 
في »املجلس السياسي األعلى«. وكان األخير 
السالم  عملية  فــي  مهمة  بمثابة حلقة وصــل 
أو على مستوى  املتحدة،  األمــم  ترعاها  التي 
الــعــالقــات بــني الــحــوثــيــني واألطـــــراف اليمنية 

املحلية األخرى.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الـــذي 
يسود الساحل الغربي أيضًا، بفعل دعم قوات 
للتقدم نحو  يمنية  قـــوات  الــعــربــي  الــتــحــالــف 
مــديــنــة الــحــديــدة االســتــراتــيــجــيــة، وكــذلــك في 
املناطق الحدودية بني الحوثيني والسعودية، 
ــإن املـــبـــعـــوث األمــــمــــي يـــجـــد تــرحــيــبــًا عــلــنــيــًا  ــ فـ
مــــن مــخــتــلــف األطــــــــراف الـــتـــي يــلــتــقــيــهــا، بــمــا 
الحوثيون.  وكــذلــك  الشرعية  الحكومة  فيها 
ــرحــت تــســاؤالت حـــول طبيعة األثـــر الــذي 

ُ
وط

سيتركه مقتل الصماد على موقف الحوثيني 
في املفاوضات وجهود السالم، إذ إن الخسارة 
تدفعها  قد  بمقتله  الجماعة  بها  ُمنيت  التي 
ــازالت، لــتــتــمــّكــن مــــن الــتــقــاط  ــ ــنـ ــ ــى تـــقـــديـــم تـ ــ إلـ
األنفاس على األقل، كما أنها في اإلطار نفسه، 
يمكن أن تدفعها إلى التشدد والشروع بمزيد 
من  تسعى  الــتــي  التصعيدية  اإلجـــــراءات  مــن 
خاللها إلى إثبات عدم تأثرها بمقتل الصماد، 
األمر  للجماعة،  ربما بخسائر غير معلنة  أو 

الذي سيتضح خالل األسابيع املقبلة.

دير الزور
تمرّد إيراني

المناطق 
المتنازع 

عليها

املنطقة خصوصًا.  تلك  في  األميركية  القوات 
وأكثر ما هو الفت في هذا التطور، أن الحملة 
الديمقراطية«  قـــوات »ســوريــة  اإليــرانــيــة ضــد 
تحصل بالتزامن مع إعالن »قسد« التحضير 
لشن معارك ضد ما تبقى من تنظيم »داعش« 

في دير الزور.
وذكــرت وكالة أنباء النظام الرسمية )سانا( 
أن »وحـــدات من الــقــوات املسلحة تمكنت من 
السيطرة على قرى الجنينة والجيعة وشمرة 
ــة املـــعـــيـــشـــيـــة، شـــــرق نــهــر  ــقـ ــويـ ــان وحـ الـــحـــصـ
الـــفـــرات«، الــتــي كــانــت تحت سيطرة »قــســد«، 
شمال شرقي مدينة دير الزور. وقالت مصادر 
»العربي الجديد« إن السيطرة تمت  محلية لـ
ولــواء  الوطني  الدفاع  من  عناصر  بمشاركة 
الباقر املدعوم من إيران وحزب الله العراقي. 
ــوا هجومًا 

ّ
أن مقاتلي »قــســد« شــن وأضــافــت 

الــعــديــد من  املنطقة واســتــعــادوا  فــي  عكسيًا 
الــدولــي،  التحالف  النقاط بدعم مــن طــائــرات 

بتنفيذ عمليات تغيير ديمغرافية لصالحها 
وطرد العرب املسلمني واملسيحيني وتوطني 
أكـــراد مــن مناطق داخــل إقليم كردستان في 

املناطق املتنازع عليها.
وعلى الرغم من أن أربيل أدخلت تلك املناطق 
فــي االســتــفــتــاء الــــذي نظمته لــالنــفــصــال عن 
العراق في عام 2017، إال أن الحملة العسكرية 
ــغـــداد بــمــشــاركــة  الــضــخــمــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا بـ
عـــشـــرات اآلالف مـــن الــجــنــود وبــغــطــاء جــوي 
)البشمركة(  الــكــرديــة  الــقــوات  إلـــى طـــرد  أدى 
الــعــام  مــن  األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  منتصف 
املــاضــي مــن غالبية تــلــك املــنــاطــق وعــودتــهــم 

إلى حدود عام 2003.
وفــرضــت بــغــداد سلطتها على هــذه املناطق 
بــعــد أربـــــع ســـنـــوات مـــن ســيــطــرة أربـــيـــل إثــر 
ــك بــتــفــويــض  ــ ــــش لـــلـــعـــراق، وذلــ اجـــتـــيـــاح داعــ
الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء حــيــدر 
الذي  العسكري  التحرك  هــذا  حيال  العبادي 
ــار الــنــفــط وحــقــول  شــمــل أيــضــًا املــئــات مــن آبــ
املناطق  هــذه  املنطقة. وتشهد  تلك  الغاز في 

أمين العاصي

شنتها  التي  املفاجئة  الحملة  طغت 
ــنــــظــــام الـــــســـــوري مـــدعـــومـــة  قـــــــوات الــ
لها، ضد  أجنبية حليفة  بمليشيات 
الفرات  نهر  الديمقراطية شــرق  قــوات سورية 
في محافظة دير الزور، على كل ما عداها من 
أحداث سورية، ذلك أن ما أعلنت عنه مصادر 
النظام السوري، يعني تجاوزًا من قبل حلفاء 
إيران لخط أحمر منعت أميركا اجتيازه على 
الــروس وعلى اإليرانيني، يتمثل بنهر الفرات 
ــزور، وسبق  فــي تــلــك املنطقة مــن ريـــف ديـــر الــ
اإليرانية  الــقــوات  من  املئات  قتلت  أن  ألميركا 
والروسية قبل أشهر حني حاولت تلك األخيرة 
ــن غـــربـــه إلـــــى شــرقــه  ــاز ضـــفـــة الـــنـــهـــر مــ ــيـ ــتـ اجـ
لــلــوصــول إلـــى مــنــابــع الــنــفــط الــرئــيــســيــة التي 
الديمقراطية«  »ســوريــة  قــوات  عليها  تسيطر 
من  مباشرة  املدعومة  الكردية،  الغالبية  ذات 

بغداد ـ زيد سالم

ترحيل ملف املناطق املتنازع عليها 
بني بغداد وأربيل إلى البرملان املقبل 
ــه بــعــد أســابــيــع قليلة  املـــقـــررة والدتــ
مــن اآلن، يعني بــالــضــرورة أن أولــى األزمــات 
من   140 باملادة  تتعلق  البرملان  تنتظر  التي 
الـــدســـتـــور الـــخـــاصـــة بــتــحــديــد مــصــيــر هـــذه 
املناطق. ويتوعد مسؤولون أكراد بفتح ملف 
املناطق املتنازع عليها بعد تشكيل البرملان 
والحكومة عقب انتخابات مايو/ أيار املقبل 
والدفع لتطبيق املادة 140 من الدستور، في 
حني يريد مسؤولون في بغداد تعديل املادة 
وإلـــغـــاء مــصــطــلــح املــنــاطــق املــتــنــازع عليها، 
املناطق  هــذه  على  السيطرة  أن  اعتبار  على 
وإدارتها من قبل الحكومة االتحادية مسألة 
الــبــلــدات ال  بــلــدة مــن تلك  محسومة، وأن أي 
تقل أهمية عن بغداد أو النجف أو الفلوجة. 
»املــتــنــازع عليها« شريطًا  املــنــاطــق  ــشــكــل 

ُ
وت

ألــف كيلومتر يمتد من  أكثر من  يبلغ طوله 
اإليرانية،  الحدود  سورية حتى  مع  الحدود 
وتــبــلــغ مــســاحــتــهــا نــحــو 48 ألــــف كــيــلــومــتــر. 
يـــمـــّر هــــذا الـــشـــريـــط إلــــى جـــنـــوب مــحــافــظــات 
ودهــوك،  والسليمانية  أربيل  الثالث،  اإلقليم 
التي تتمتع بحكم ذاتي، ويشمل أراضي في 
مــحــافــظــات نــيــنــوى وأربـــيـــل وصــــالح الــديــن 
وديــالــى، إلــى جانب محافظة كــركــوك، وهــذه 
عد األبرز كونها األغنى باحتوائها 

ُ
األخيرة ت

عــلــى الــنــفــط. وتــمــتــلــك هــــذه املــنــاطــق أهــمــيــة 
خـــاصـــة، إذ يــتــوفــر فــيــهــا نــحــو ثــلــث الــنــفــط 
عدا  غــاز ضخمة،   عن حقول 

ً
العراقي، فضال

عن كونها مناطق حدودية مع تركيا وإيران 
ذات طبيعة تجارية جيدة.

ويــقــطــن حــالــيــًا فــي هـــذه املــنــاطــق خــلــيــط من 
الـــقـــومـــيـــات والــــطــــوائــــف الـــعـــراقـــيـــة مــــن عـــرب 
وأكـــــــراد وتـــركـــمـــان ومــســلــمــني ومــســيــحــيــني. 
وعمد الدستور الذي أقّر عام 2005، من خالل 
املادة 140، إلى تحديد صيغة لحسم مصير 
املــنــاطــق املــخــتــلــطــة الــتــي تــقــول أربـــيـــل إنــهــا 
كــرديــة أو إنــهــا ذات غــالــبــيــة كـــرديـــة، تقضي 
ثم إجراء  للسكان ومن  بتنظيم إحصاء عام 
استفتاء يخّير السكان هناك بني البقاء تحت 
ســلــطــة الـــدولـــة املــركــزيــة أو االنـــضـــواء تحت 
املــادة بسبب  لم تطبق  لكن  كردستان.  إدارة 
مشاكل سياسية واتهامات من بغداد ألربيل 

مــشــيــرة إلـــى أنــهــم مــســتــمــرون بــاســتــعــادة ما 
أمــيــركــا عن  يــتــوقــع أن تتخلى  خـــســـروه. وال 
إليها  بالنسبة  االستراتيجية  املنطقة  هــذه 
ــة، حــيــث  ــيـ ــراقـ ــعـ عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الــــحــــدود الـ
النفوذ اإليراني الرئيسي، وهو ما أعرب عنه 
صــراحــة قبل يــومــني وزيـــر الــدفــاع األميركي 
جيمس ماتيس الــذي جــزم بــأن أي انسحاب 
قريبًا من منطقة شرقي  لن يحصل  أميركي 

الفرات في دير الزور.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــــحــــتــــدم االشــــتــــبــــاكــــات 
ــنـــوب الـــدمـــشـــقـــي بــــني قــــــوات الــنــظــام  فــــي الـــجـ
ومليشيات فلسطينية مرتبطة بها من جهة، 
 

ّ
وتــنــظــيــم »داعــــــش« مـــن جــهــة أخـــــرى، فـــي ظــل
تــحــقــيــق قــــوات الــنــظــام تــقــدمــًا عــلــى التنظيم 
بسبب خالفات  املــركــزيــة  السيطرة  فقد  الـــذي 
بني مسلحيه، فيما تستعّد بلدات في جنوب 
للتهجير  املــعــارضــة،  عليها  تسيطر  دمــشــق 
بعد التوّصل التفاق مع النظام شبيه باتفاق 

غوطة دمشق والقلمون الشرقي. 
فـــي املـــقـــابـــل، أشـــــار »املــــرصــــد« إلــــى اســتــمــرار 
القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على 
أمــاكــن فــي الجنوب الدمشقي، مــؤكــدًا حــدوث 
اشتباكات بني قوات األسد ومسلحي »داعش« 
ــــي مـــحـــيـــط وأطــــــــــراف أحـــيـــاء  ــــاور فـ ــــحـ عـــلـــى مـ
األســود  والحجر  اليرموك  ومخيم  التضامن 
ــقـــدم. وأفـــــادت مــصــادر إعــالمــيــة مــعــارضــة  والـ

منذ أسابيع توترًا ملحوظًا، مع قرب موعد 
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة، وســـط تــصــريــحــات 
لضغوط  تعّرضهم  بــشــأن  أكـــراد  لسياسيني 
ــد الـــشـــعـــبـــي« ونــفــي  ــن قـــبـــل قــــــوات »الـــحـــشـ مــ

األخيرة لذلك.
ويقول مسؤول كــردي بــارز في أربيل، سبق 

بمقتل نــحــو 85 عــلــى األقـــل مــن قـــوات النظام 
 9 خــالل  بها  مرتبطة  فلسطينية  ومليشيات 
أيام من املعارك، بينهم عدد من الضباط، فيما 
قتل 74 عنصرًا مــن تنظيم »داعــــش«. وأكــدت 
مــصــادر محلية لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه »لم 
تعد هناك قيادة مركزية للتنظيم في الجنوب 
الــدمــشــقــي نــتــيــجــة االنــقــســامــات الــتــي حــدثــت 
 
ّ
 إلـــى أن

ً
داخــلــه فــي اآلونــــة األخـــيـــرة«، مــشــيــرة

»كل مجموعة تقاتل لوحدها من دون وجود 
تنسيق مع املجموعات األخرى«.

وأكــــدت املــصــادر أن 68 عــنــصــرًا مــن »داعـــش« 
ــن جـــنـــوب دمـــشـــق »مـــنـــذ يـــومـــني«  ــوا مــ ــرجــ خــ
بتسهيل من قوات النظام عبر حاجز »بردى« 
بــاتــجــاه مــنــاطــق ســيــطــرة الــتــنــظــيــم فـــي ريــف 
درعا الغربي على الحدود السورية املشتركة 
املحتلة.  الفلسطينية  واألراضـــــي  األردن  مــع 
التنظيم   قسمًا مــن مسلحي 

ّ
أن إلــى  وأشـــارت 

»يـــنـــتـــظـــرون الـــتـــســـويـــة مــــع الـــنـــظـــام مــــن أجـــل 
الخروج إلى البادية السورية، فيما قّرر قسم 

آخر القتال حتى النهاية«.
 قوات النظام تتعّمد 

ّ
وأكدت املصادر ذاتها أن

لتنفيذ مخطط  الــدمــشــقــي  الــجــنــوب  تــدمــيــر 
باتت معامله واضحة وهو إفراغه من غالبية 
أهله، وإعادة تنظيم املنطقة التي تقع جنوب 
ــى بــلــدة  ــ ــوبـــي«، وصـــــــواًل إلـ ــنـ »املـــتـــحـــلـــق الـــجـ
غير سوريني  زينب، إلسكان شيعة  السيدة 
فيها، في سياق استراتيجية إيرانية هدفها 
الــوجــود  لتثبيت  الــســوريــة،  بالهوية  اللعب 
أن  املصادر  اإليراني في سورية. وأوضحت 
غالبية املساكن في جنوب دمشق »عشوائية، 
وأصحابها ال يمتلكون سندات تمليك، مما 
بالترهيب«،  منها  اقتالعهم  عملية  يسّهل 
ورّجحت خروج آالف املدنيني من بلدات يلدا 
لتسوية  توّصلت  التي  سحم  وبيت  وببيال 
ــــروج نحو   خـ

ً
مـــع الــنــظــام الــســبــت، مــتــوقــعــة

باتجاه  الــبــلــدات  هـــذه  مــن  فلسطيني   2500
الشمال السوري.

وكان النظام وفصائل املعارضة السورية في 
اتفاق  إلــى  قــد توّصلوا  بــلــدات جنوب دمشق 
الغوطة  باتفاق  بعيد  حــّد  إلــى  تسوية شبيه 
الشرقية ومنطقة القلمون الشرقي. وقال بيان 
لوفد املعارضة إن التحضيرات بدأت إلخراج 
ــع عــوائــلــهــم  ــام »املـــصـــالـــحـــة« مــ ــمــ رافــــضــــي إتــ
ــان الـــحـــكـــومـــة  ــمــ ــم الــــــفــــــردي، وبــــضــ ــهـ بـــســـالحـ
بعد  الــخــروج  »تبدأ عملية  أن  الروسية، على 

تأمني جبهات املنطقة«.
بــنــود االتــفــاق، للراغبني في  ويــمــكــن، بحسب 
العسكرية  للشرطة  سالحهم  تسليم  الــبــقــاء، 
النظام،  قــوات  مع  التسوية  وإكمال  الروسية، 
على أن تقع مسؤولية حماية البلدات الثالث 
على الشرطة العسكرية الروسية. كما »يلتزم 
النظام بتقديم جميع أشكال الدعم اإلنساني 
للمتبقني في البلدات، وتأمني العودة السريعة 
ــة االقـــتـــصـــاديـــة والــخــدمــيــة  ملـــؤســـســـات الــــدولــ
بمنح  االتفاق  وقضى  والتعليمية«.  والطبية 
تأجيل ملدة ستة أشهر للمتخلفني عن الخدمة 
العسكرية اإللزامية واالحتياطية، و»يمكن ملن 
بالتطّوع«. وبحسب  بتسوية وضعهم  قاموا 
مصادر محلية، فإن وجهة املهجرين ستكون 
إلــى إدلــب وريــف حلب الشمالي، وربما نحو 

مدينة درعا أيضًا.
على صعيد آخــر، صّعدت قــوات النظام أمس 
األحد، من قصفها على ريف حمص الشمالي 
ر فيه املفاوضات 

ّ
وسط البالد، في وقت تتعث

ــاق بـــشـــأن  ــ ــفـ ــ ــقـــة إلبـــــــــرام اتـ ــنـــطـ ــع مـــمـــثـــلـــي املـ ــ مـ
من  عسكريًا  النظام  يضغط  حيث  مصيرها، 
املعارضة على تسليمها  إجبار فصائل  أجــل 
»العربي  لقوات النظام. وقالت مصادر محلية لـ
الجديد« إن الطيران الحربي الروسي وطيران 
ــارات بــالــصــواريــخ  ــغــ ــرات الــ  عـــشـ

ّ
ــن الـــنـــظـــام شــ

الــفــراغــيــة واالرتــجــاجــيــة والــبــرامــيــل املتفجرة 
على قــرى الــزعــفــرانــة واملــجــدل وديــرفــول وعز 
الــديــن والــحــمــرات وسليم، مــا أسفر عــن مقتل 
مدنيني، وخروج مشفى الزعفرانة عن الخدمة. 
ويعد هذا املشفى من أهم املشافي العاملة في 
ريـــف حــمــص الــشــمــالــي، ويــخــدم أكــثــر مــن 25 
ألــف مدني  بلدة وقرية يقطنها ما يقارب 70 

في الريف املحاصر.

ــًا فــي حــكــومــة نــوري  ــ أن شــغــل منصبًا وزاريـ
املــالــكــي، إنـــه تــوجــد مــؤامــرة جـــرت حياكتها 
إلى  ويلفت  املقبل.  للبرملان  بــغــداد سلفًا  فــي 
أن »العرب السنة والشيعة وكذلك املسيحيني 
ــراد  ــ فـــي ســهــل نــيــنــوى ســيــتــحــدون ضـــد األكـ
كــعــادتــهــم فـــي مــثــل هــــذه الـــقـــضـــايـــا، وهــنــاك 
اتفاق على املناطق املتنازع عليها«. ويضيف 
املسؤول الكردي، الذي فضل عدم ذكر اسمه: 
»نحاول أن نشكل لجنة من اآلن لالستعداد 
الدولية«.  املحافل  وأمــام  قانونيًا  امللف  لهذا 
»القوى  إن  تقول  التسريبات  أن  إلــى  ويشير 
الــســنــيــة والــشــيــعــيــة اتـــفـــقـــت عـــلـــى أن يــكــون 
هو  املناطق  تلك  عائدية  تحديد  فــي  املعيار 
إحــصــاء عــام 1998، بــذريــعــة أن أربــيــل نفذت 
تغييرات ديمغرافية ضخمة في تلك املناطق 
ــــى حــــــدود صــــدام  ــدون مـــنـــا الــــعــــودة إلـ ــ ــريـ ــ ويـ

حسني«، وفقًا لقوله.
ــي الـــحـــزب  ــة فــ ــاديـ ــيـ ــقـ ــيــــاق، تـــؤكـــد الـ ــي الــــســ فــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي الـــــذي يــتــزعــمــه 
رئــيــس اإلقــلــيــم الــســابــق مــســعــود الــبــارزانــي، 
نــجــيــبــة نــجــيــب، أن »األحــــــــزاب الـــكـــرديـــة وال 
كــردســتــان، ستعمل  فــي  اآلن  الحاكمة  سيما 
تطبيق  على  املقبلة  البرملانية  املرحلة  خالل 
الــعــراقــي، ومعالجة  الدستور  املـــادة 140 مــن 
املــتــنــازع  لــلــمــنــاطــق  املــشــتــركــة  اإلدارة  مــلــف 
عــلــيــهــا«. وتــلــفــت فـــي حــديــثــهــا مـــع »الــعــربــي 
إلــى أن »الــبــرملــان املقبل سيتوجه  الــجــديــد«، 
أن طالت  املــادة وتفعليها بعد  نحو تطبيق 
ــقـــوات  ــتـــي ُجــــمــــدت خـــاللـــهـــا حـــركـــة الـ ــدة الـ ــ املــ
الـــكـــرديـــة فــــي املـــنـــاطـــق املـــحـــاذيـــة لــإلقــلــيــم«. 
وتحذر من أنــه »مــن دون تفعيل هــذه املــادة، 
فـــإن املــنــاطــق املــتــنــازع لــن تنعم بــاالســتــقــرار 

األمني والسياسي واالقتصادي«.
من جهته، يقول عضو اللجنة القانونية في 
الــبــرملــان الــعــراقــي، صــادق الــلــبــان، إن »الــقــرار 
دســتــوري   ،140 املـــادة  بخصوص  الحكومي 
وال تشوبه أي شائبة. وفي حال فتح األكراد 
ملف هذه املادة في البرملان من أجل قراءتها 
أو اتــخــاذ إجــــراء جــديــد بــخــصــوص املناطق 
التي تسعى الحكومة في كردستان للسيطرة 
عليها، فــالــقــانــون ســيــكــون هــو الــحــكــم، ومــن 
رضي األكراد أو نقنعهم 

ُ
خالله نستطيع أن ن

ــريــــدون غــيــر قـــانـــونـــي«. ويــضــيــف  بــــأن مـــا يــ
أن  الجديد«،  »العربي  مع  في حديٍث  اللبان، 
»األمور مرهوبة بالزمن، فخطوات املكونات 
أو  تتغير  قــد  املقبلة  املرحلة  خــالل  العراقية 
تــتــطــور. ال أحــد يــعــرف تــوجــهــات األكــــراد في 
املرحلة املقبلة، لكن ما نعرفه هو أن القانون 
ســُيــطــبــق وســـيـــكـــون فــــوق الــجــمــيــع. ونــؤكــد 
العسكرية في  قــواتــهــا  بــغــداد بنشر  قـــرار  أن 
املناطق العراقية املنضوية ضمن املادة 140 

هو دستوري وال غبار عليه«.
في مــوازاة ذلك، يرفض ممثل املكون العربي 
فــي املــجــلــس املــحــلــي بمدينة كــركــوك بــرهــان 
الكردية  »البشمركة«  قــوات  عــودة  الــعــاصــي، 
إلى مدينته. ويقول، في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، إن »الـــقـــوات الــكــرديــة دخــلــت إلــى 
ــــوك واملــــنــــاطــــق املــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا حــني  ــركـ ــ كـ
والجماعات  ضعيفة،  العراقية  الدولة  كانت 
ــاءت  ــة تــعــبــث بـــاألمـــن املـــحـــلـــي، وجــ ــيـ ــابـ اإلرهـ
لحماية  وليس  كردستان  إقليم  تحمي  لكي 
ــة«. ويــعــتــبــر الـــعـــاصـــي أن  ــيـ ــراقـ ــعـ املـــنـــاطـــق الـ
»الـــوضـــع االجــتــمــاعــي فـــي كـــركـــوك حــالــيــًا ال 
إلــيــهــا، وحتى  البشمركة  عـــودة  فــكــرة  يتقبل 
ــنـــجـــار وأخــــــــرى فــي  ــثـــل سـ بــــاقــــي املـــنـــاطـــق مـ
ــــى أن  ــــن«. وأشــــــــار إلــ ــديــ ــ ــــالح الــ مـــحـــافـــظـــة صــ
ــــوك وفـــــق الــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي تــعــتــبــر  ــركـ ــ »كـ
عـــراقـــيـــة، وال مــكــان لــســلــطــة غــيــر االتــحــاديــة 
املــركــزيــة املتمثلة بــبــغــداد وقــراراتــهــا، ســواء 

على الصعيد األمني أو السياسي فيها«.

)Getty/غريفيث أرجأ زيارته إلى صنعاء السبت الماضي )محمد حمود

كركوك أبرز المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل )علي غريب/األناضول(

التحضيرات بدأت إلخراج المعارضين الرافضين إلتمام »المصالحة« )فرانس برس(

باغت النظام 
السوري ومليشيات 

إيرانية تدعمه 
»قوات سورية 
الديمقراطية« 

في شرق الفرات، 
محافظة دير الزور، 

بالتزامن مع استمرار 
المعارك العنيفة 
بين قوات األسد 

و»داعش« بجنوب 
دمشق، في وقت 

تستعد بلدات جديدة 
للتهجير بعد التوّصل 

التفاق مع النظام

تنتظر البرلمان العراقي الجديد بعد االنتخابات ملفات عالقة عدة، من 
بينها ملف المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وسط تحركات 

مبكرة، بدأت بها قوى كردية استعدادًا لطرح القضية أمام البرلمان
قضيةالحدث

انقسام »داعش« جنوبي 
دمشق واستمرار التهجير

أولى األزمات المنتظرة 
للبرلمان العراقي الجديد

خاصتقرير

االتفاق 
السابق

تسعى قوات النظام لحصر 
تنظيم »داعش« داخل 
جيب صغير في جنوب 

دمشق، وتقطيع أوصال 
مناطق سيطرته والتقّدم 
إلجباره على تنفيذ االتفاق 
السابق الذي جرى التوّصل 
إليه بين التنظيم والنظام، 

والذي يقضي بخروج 
مقاتلي »داعش« إلى 

أماكن سيطرة األخير في 
عمق البادية السورية.

كل مجموعة 
من »داعش« تقاتل 

لوحدها بدون تنسيق

ُتشكل المناطق المتنازع 
عليها شريطًا يبلغ طوله 

ألف كيلومتر

استمرار القصف من 
قبل النظام على أماكن 

في جنوب دمشق

ال يحمل غريفيث خطة 
مكتوبة حتى اليوم بقدر 

ما يناقش األفكار األولية

يُعرف عن الحاسي 
والؤه الشديد لحفتر الذي 

رّقاه إلى رتبة لواء

تريد القوى 
الكردية تطبيق المادة 

140 من الدستور

على وقع استمرار 
جهود المبعوث األممي 

لليمن، مارتن غريفيث، 
برز موقف مصري الفت، 

بإعالن وزير الخارجية 
سامح شكري أن »ال حل 

عسكريًا في اليمن«

ارتفعت حظوظ 
عبد السالم الحاسي، 

لخالفة اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر في الشرق 

الليبي، لتصّدره الئحة 
مصر ـ اإلمارات في سياق 

عملية الخالفة
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الكويت تؤجل ديونًا على مصر
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

ــركــــزي  ــك املــ ــنـ ــبـ ــافـــظ الـ ــحـ كـــشـــف مـ
املـــــصـــــري طـــــــــارق عـــــامـــــر، عـــــن أن 
ــا عــلــى  ــيـ ــدئـ ــبـ ــويــــت وافـــــقـــــت مـ ــكــ الــ
تــأجــيــل ســــداد وديــعــتــن بــقــيــمــة 4 مــلــيــارات 
بعد  وذلــــك  مــصــر،  عــلــى  مستحقتن  دوالر، 
شهور من تأجيل السعودية واإلمارات ودائع 

مستحقة أيضا على القاهرة.
ويتزامن تأجيل سداد الودائع الخليجية، مع 
استمرار مصر فــي االقــتــراض الــخــارجــي، ما 

أوصل الديون إلى مستويات غير مسبوقة.
ــر فــي  ــبـ ــتـ ــك املــــــركــــــزي، اعـ ــنـ ــبـ ــافـــظ الـ ــحـ ــن مـ ــكـ لـ
تصريحات خالل مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، 
أمـــــس األحــــــــد، أن »مـــشـــاكـــل وأزمـــــــــات الــنــقــد 

األجنبي في مصر أصبحت من املاضي«.
وكـــانـــت مــصــر حــصــلــت عــلــى الــوديــعــتــن من 
الكويت، األولــى بقيمة ملياري دوالر في 24 

بملياري  والــثــانــيــة   ،2013 أيــلــول  سبتمبر/ 
دوالر أيضا، في 21 إبريل/ نيسان 2015.

ولم يكشف عامر، عن مدة تأجيل الوديعتن، 
لكن مسؤوال كبيرا  أو فرض فوائد عليهما، 
ــد فـــي تــصــريــح خــاص  فـــي وزارة املـــالـــيـــة، أكــ
ــه »ســـيـــتـــم تــجــديــد  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أنـ ـــ لـ
الودائع بفائدة ميسرة«، من دون أن يفصح 
األولــى  الوديعة  أن  إلــى  عــن نسبتها، مشيرا 
غــايــتــه سبتمبر/  فــي مــوعــد  كــانــت تستحق 
ــلــــول املـــقـــبـــل، فــيــمــا تــســتــحــق الـــثـــانـــيـــة فــى  أيــ

إبريل/ نيسان 2020.
أعــلــن   ،2017 األول  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ وفــــي 
املــصــري، عــن موافقة  املــركــزي  البنك  محافظ 
اإلمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة عــلــى تــأجــيــل ســـداد 
ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع 2 مليار دوالر 

لكل منهما، كانت مقررة في 2018.
وكان على مصر سداد مليار دوالر للسعودية 
فــي مــايــو/ أيـــار، ومثلها فــي أغــســطــس/ آب، 

آب  فــي أغسطس/  لــإمــارات  وملياري دوالر 
وسبتمبر/ أيلول.

ــعـــوديـــة واإلمـــــــــــارات والـــكـــويـــت  ــدمــــت الـــسـ وقــ
مــلــيــارات الـــــدوالرات إلـــى مــصــر، بــعــد إطــاحــة 
الــجــيــش الــرئــيــس مــحــمــد مــرســي فــي الــثــالــث 
مــن يوليو/ تموز 2013، بعد عــام واحــد من 
ــــى الـــحـــكـــم، عـــبـــر أول انــتــخــابــات  وصــــولــــه إلـ
ــقـــاب ثـــورة  ــبـــالد فـــي أعـ رئــاســيــة شــهــدتــهــا الـ

يناير/كانون الثاني 2011.
املستحقة  دوالر  مليارات  الثمانية  وبجانب 
تقرر  والــتــي  واإلمــــارات  والسعودية  للكويت 
تأجيل سدادها، سبق أن أجلت مصر سداد 
ــثـــر مــــن أربــــعــــة مـــلـــيـــارات دوالر فــــي شــكــل  أكـ
ســنــدات دولــيــة واتــفــاقــات مــبــادلــة عــمــلــة مع 
الصن حل موعد سدادها نهاية 2017، وفق 
مـــا كــشــف عــنــه مــحــافــظ الــبــنــك املــــركــــزي في 

تصريحات سابقة.
ويأتي تأجيل سداد الديون، فيما قال البنك 

املـــركـــزي مطلع إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، إن 
احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي لــديــه ارتـــفـــع إلــى 
نحو 42.61 مليار دوالر بنهاية مارس/ آذار، 
مقابل 42.52 مليار دوالر في فبراير/ شباط.

»العربي  لـ املــركــزي  البنك  فــي  وقـــال مــســؤول 
ــد«: »االحـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــقــديــة لــلــبــالد  ــديـ الـــجـ
آمنة، ونتوقع ارتفاعها بحصول مصر على 
شــريــحــة جــديــدة مــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
مـــلـــيـــاري دوالر خــــالل شــهــريــن على  بــقــمــيــة 
األكـــثـــر«. لــكــن الــبــيــانــات الــرســمــيــة الـــصـــادرة 
أن االحتياجات  إلــى  املالية، تشير  عن وزارة 
 ،2019/  2018 املقبل  املالي  للعام  التمويلية 
الــذي يحل في األول من يوليو/ تموز، تبلغ 

نحو 40.7 مليار دوالر.
82.9 مليار  إلى  الخارجي ملصر  الدين  وقفز 
األول،  كـــانـــون  ديــســمــبــر/  نــهــايــة  فـــي  دوالر، 
املقومة  املصرية  السندات  لنشرة طرح  وفقا 

باليورو األسبوع املاضي، مقابل .

الدوحة ـ عالء البحار

ــة تـــوجـــهـــاتـــهـــا الـــتـــوســـعـــيـــة إلنـــتـــاج  ــ ــــدوحـ ــت الـ ــلــ واصــ
وتصدير الغاز، إذ أعلنت قطر للبترول، أمس األحد، 
توقيع اتفاقية لتزويد فيتنام بما يصل إلى مليوني 
السائل والنافثا ملدة  البترولي  الغاز  طن سنويًا من 
15 عـــامـــا. وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــقــطــر لــلــبــتــرول 
سعد بــن شــريــده الكعبي، أمــس، إن »لــهــذه االتفاقية 
أهمية كبيرة، حيث إنها املرة األولى التي تقوم فيها 
بموجب  والنافثا  السائل  البترولي  الغاز  ببيع  قطر 
اتفاقيات طويلة األمد، كما أنها أيضًا هي املرة األولى 

التي نبيع فيها هذه املنتجات البترولية مباشرة إلى 
فيتنام«. ويأتي توقيع االتفاق الجديد في إطار خطط 
أعلنت  إذ  املــجــال،  هــذا  فــي  التوسعية  للبترول  قطر 
في وقت سابق عن خطط لزيادة إنتاج الغاز من 77 
مليون طن سنويًا إلى نحو 100 مليون طن، وتعتبر 

قطر أكبر منتج ومصدر لهذه املادة في العالم.
وكثفت الدوحة من تعاقداتها لزيادة صادرات الغاز، 
مت شركة قطر غــاز، يوم 

ّ
خــالل الفترة األخــيــرة، وسل

ــــى شــحــنــات الــغــاز  25 أبـــريـــل/ نــيــســان الــــجــــاري، أولـ
الطبيعي املسال إلى بنغالدش، في إطار اتفاقية بيع 
وشــراء طويلة األمــد بن الجانبن.  وحسب محللي 

الجديد  االتفاق  يعكس  الجديد«،  »العربي  لـ اقتصاد 
الثقة املتزايدة عامليًا في االقتصاد القطري، كما يوفر 
األجــنــبــي، ما  للنقد  مــتــجــّددة  الجديد مــصــادر  العقد 
ز االســتــقــرار املــالــي للبالد فــي مواجهة الحصار 

ّ
يــعــز

الذي فرضته عليها السعودية واإلمــارات والبحرين 
ومصر منذ الخامس من يونيو/ حزيران املاضي.

وفي هذا السياق، أكد املحلل االقتصادي أحمد عقل 
للتعاون  آسيا  نحو  االتــجــاه  أن  الجديد«  »العربي  لـ 
فـــي مــجــالــي الــنــفــط والـــغـــاز ســيــنــعــكــس إيــجــابــًا على 
االقتصاد على املدى الطويل، مشيرًا إلى أن توقعات 
املــؤســســات الــدولــيــة بـــزيـــادة الــنــمــو فــي شـــرق آســيــا، 

وبالتالي زيادة الطلب على مواد الطاقة، األمر الذي 
استثمرته قطر لصالحها.

وأوضــح أن الدوحة تجاوزت الحصار اقتصاديًا، ما 
انعكس إيجابًا عليها من خالل زيــادة الثقة العاملية 
إلى  فــي قدراتها على مواجهة األزمـــات. وأشـــار عقل 
وغيرها  فيتنام  مع  الغاز  في  الجديدة  الشراكات  أن 
ستساهم في توفير النقد األجنبي وارتفاع الفائض 

في ميزان املدفوعات.
وأظهرت بيانات قطرية رسمية، أول من أمس، ارتفاع 
فــائــض املـــيـــزان الــتــجــاري الــســلــعــي، فـــي مــــــارس/آذار 

املاضي، بنسبة 45.3 %، على أساس سنوي. 

قطر تتوسع في تصدير الغاز بعقد جديد مع فيتنام

االستخدام األمثل 
للكهرباء في ُعمان

مت منطقة الرسيل الصناعية، 
ّ
نظ

التابعة للمؤسسة العامة 
للمناطق الصناعية في سلطنة 

عمان، وبالتعاون مع شركة 
مسقط لتوزيع الكهرباء حلقة 
عمل للمستثمرين في املنطقة 
حول االستخدام األمثل للطاقة 
الكهربائية وإمكانية استخدام 

الطاقة البديلة مثل الطاقة 
الشمسية، باإلضافة إلى اطالع 

املستثمرين على التعرفة الجديدة 
للكهرباء للشركات واملصانع 
في املبنى الرابع بواحة املعرفة 

مسقط. وأوضح القائم بأعمال 
مدير الشؤون اإلدارية بمنطقة 

الرسيل الصناعية، سالم بن 
صالح الخروصي، أن اللقاء يأتي 

في إطار االهتمام الكبير الذي 
توليه إدارة املنطقة في خدمة 

املستثمرين والصناعيني بكافة 
فئاتهم، مشيرا إلى أن املنطقة 
تحرص باستمرار على إقامة 

ندوات ولقاءات دورية لالستماع 
إلى رجال األعمال واألخذ بآرائهم 
بغية تذليل الصعوبات ومواجهة 

التحديات التي قد يواجهونها.

الفيليبين تحظر سفر 
عمالتها للكويت 

أعلن الرئيس الفيليبيني رودريغو 
دوتيرتي، أمس، أن الحظر املؤقت 
على سفر الفيليبينيني للعمل في 
الكويت بات دائما، وقال دوتيرتي 

للصحافيني في مدينة دافاو 
الجنوبية وفقا لوكالة »فرانس 

برس« إن: »الحظر سيبقى 
دائما. لن تجري عمليات توظيف 
خصوصًا للعمالة املنزلية«. ودعا 

دوتيرتي العمالة الفيليبينية في 
الكويت بالعودة إلى ديارهم، وقال 
»أرغب بمخاطبة حسهم الوطني: 
عودوا إلى دياركم. بغض النظر 
عن فقرنا، سنعيش. االقتصاد 

بوضع جيد ولدينا نقص في 
العمالة«. وأوضح دوتيرتي أنه 

بإمكان العمال العائدين من 
الكويت الحصول على وظائف 

كمدرسني في الصني، مشيرًا إلى 
تحسن العالقات مع بكني التي 
»الصديق الحقيقي«.  وصفها بـ

وأضاف أنه ال يسعى إلى 
»االنتقام« من الكويت وال يحمل 

أي »كراهية« تجاه البلد.

حصاد زراعي 
جيد للجزائر

ذكرت وكالة األنباء الجزائرية، 
أن البالد تتوقع حصادا زراعيا 

كبيرا هذا العام بعد هطول وفير 
لألمطار وأنها تخطط لتقليص 
مشترياتها من الشعير والقمح 

الصلد بشدة في عام 2020. وقال 
نور الدين عمراني، وهو مسؤول 

في وزارة الزراعة، ألو من أمس، 
إن وفرة مياه األمطار في شرق 
وغرب ووسط البالد ستسمح 
بحصاد كبير هذا العام. وبلغ 

حجم إنتاج الجزائر من الحبوب 
3.5 ماليني طن في عام 2017 

ارتفاعا من 3.4 ماليني طن في 
2016، لكنه يقل عن أربعة ماليني 

درت 
ُ
طن في العام السابق. وق

فاتورة الواردات في عام 2017 
بنحو 2.7 مليار دوالر.

أخبار

اتهام ملياردير 
فرنسي بإفساد 

مسؤولين أفارقة

نفى امللياردير فنسنت بولور، أمس األحد، اتهامات أن مجموعته التي تديرها عائلته، أفسدت مسؤولن حكومين في دول أفريقية من أجل الفوز 
بامتيازات في موانئ في غرب القارة السمراء. وقال فنسنت في مقال في صفحة الرأي في صحيفة جورنال دو ديمانش األسبوعية الفرنسية إن هذه 
االتهامات غير موثوق بها ونجمت عن معلومات »خبيثة« و»كاذبة«. ويملك بولور إمبراطورية في مجال الخدمات اللوجستية في مستعمرات فرنسية 
سابقة في غرب أفريقيا. وجاء هذا املقال بعد أربعة أيام من وضع قاض فرنسي بولور )66 عاما( رهن التحقيق الرسمي بشأن اتهامات بحصول 

شركته العمالقة على تسهيالت في توغو وغينيا، مقابل دعم مرشحن رئاسين. وتدير مجموعة فنسنت 16 ميناء للحاويات في غرب أفريقيا.

اقتصاد
االثنين 30  إبريل/ نيسان   2018 م  14  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1337  السنة الرابعة
Monday 30 April 2018

)فرانس برس(

كيم يغلق الموقع النووي في مايو

الملف الكوري: األمور جيدة جدًا

أرمينيا: زعيم المعارضة يتحضر للسلطة

كيم: لست شخصًا قد 
يطلق سالحًا نوويًا على 

الواليات المتحدة

طاغية  اإليجابية  األجـــواء  بــاتــت 
عــلــى مــلــف كــوريــا الــشــمــالــيــة، مع 
ــــس األحـــــــد، أن  ــيــــول، أمـ إعــــــالن ســ
بــيــونــغ يــانــغ تــعــهــدت بـــإغـــالق املـــوقـــع الـــذي 
ــة الــشــهــر  ــنـــوويـ تـــجـــري فــيــه اخـــتـــبـــاراتـــهـــا الـ
 عن دعــوة خبراء من الواليات 

ً
املقبل، فضال

املتحدة للتأكد شخصيًا من ذلــك، في وقت 
ترامب عن  األميركي دونالد  الرئيس  أعــرب 
تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع 

النظام الكوري الشمالي. 
ــــذي تــحــدثــت  ويـــأتـــي تــعــّهــد بــيــونــغ يـــانـــغ الـ
ــد أســــابــــيــــع مــن  ــعـ ــه تــــقــــاريــــر إعــــالمــــيــــة بـ ــنـ عـ
ــّوج بــاتــفــاق خـــالل قمة  ــ

ُ
حـــراك دبــلــومــاســي ت

ــيـــم كـــوريـــا  ــة، بــــن زعـ ــيـ ــــوم الــجــمــعــة املـــاضـ يـ
الــشــمــالــيــة كــيــم جـــونـــغ-أون ورئــيــس كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة مـــون جـــاي - إن عــلــى اســتــكــمــال 
نـــزع األســلــحــة الــنــوويــة فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
ــاد املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــرئــاســة  ــ ــة. وأفــ ــكـــوريـ الـ
فــي ســيــول يـــون يــونــغ ـ تــشــان أن »كــيــم قــال 
خـــالل قــمــتــه مـــع مـــون إنـــه ســيــنــفــذ )عــمــلــيــة( 
إغـــالق مــوقــع الــتــجــارب الــنــوويــة فــي مايو/

أيـــار، وإنــه سيدعو قريبًا خــبــراء مــن كوريا 
الــجــنــوبــيــة والـــواليـــات املــتــحــدة إضــافــة إلــى 
صحافين لكشف العملية للمجتمع الدولي 
بــشــفــافــيــة«. وأضـــــاف أن »كــيــم قــــال )تــشــعــر 
عندما  لكن  منا،  بالنفور  املتحدة  الــواليــات 
نتحدث سيدركون بأنني لست شخصًا قد 
الجنوبي  الشطر  على  نوويًا  يطلق سالحًا 
أو يستهدف الواليات املتحدة. إذا اجتمعنا 
الــثــقــة وأنهينا  مــع واشــنــطــن وبنينا  ــرارًا  مــ
الـــحـــرب وتــلــقــيــنــا وعــــــودًا فـــي الــنــهــايــة بــأال 
األسلحة  إلى  فلم سنحتاج  اجتياحنا،  يتم 

النووية(؟«.
مراقبن  دعــت  أن  الشمالية  لــكــوريــا  وســبــق 
أجانب وصحافين لزيارة مجمعها النووي 
الرئيسي يونغبيون في 2008 عندما دمرت 
برج تبريد قديمًا في تفجير هائل تناقلته 
ذلك  يخفف  ولــم  العالم.  حــول  التلفزيونات 
من اندفاعة بيونغ يانغ النووية لكن الوضع 
يدعو إلــى التفاؤل أكثر هــذه املـــرة، وفــق ما 
ــال املــحــلــل مـــن املــعــهــد الـــكـــوري لــلــتــوحــيــد  قــ
أن »هناك  اعتبر  الـــذي  الوطني هــونــغ مــن، 
فــرقــا شــاســعــا بـــن تــفــجــيــر بــرنــامــج تــبــريــد 
ــنـــووي الــوحــيــد الــعــامــل،  وتــفــكــيــك املـــوقـــع الـ
فــي حـــال كـــان مــا قــالــه كــيــم صــحــيــحــا، الــذي 
تملكه«. وأضاف أن كيم »يتخلى مسبقًا عن 
كان  التي  الرئيسية  املساومة  أوراق  إحــدى 
بإمكانه أن يخبئها للقائه الفعلي بترامب«. 
ــرد تـــحـــرك  ــجــ ــرًا إلــــــى أن هــــــذا مــ ــ ــظـ ــ وقـــــــال »نـ
االجتماع  أن  أعتقد  القمة،  قبيل  تصالحي 
ملموسة  نتائج  األرجـــح  على  عنه  سينجم 
ــثــــر«. وطـــالـــبـــت بــيــونــغ يـــانـــغ بــضــمــانــات  أكــ
أمنية، لم يتم تحديدها بعد، مقابل مناقشة 
ترسانتها. لكن بإمكان كيم استغالل اللقاء 
النووية  واملنشآت  »األسلحة  على  لالتفاق 
التي سيتم تفكيكها واإلطار الزمني املحدد 

للقيام بذلك«، بحسب هونغ. 
التصريحات على األرجــح على  إلى  وينظر 

كانوا يقولون قبل أشهر؟ قالوا )سيدخلنا 
ــرب نـــــوويـــــة(«،  ــ ــركــــي فــــي حــ ــيــ الـــرئـــيـــس األمــ
الــحــرب  عــن  الــقــوة ستبعدنا  »كـــال،  مضيفًا 

النووية، لن تدخلنا فيها«. 
ر كــذلــك مـــن أنــــه مــســتــعــد للتخلي 

ّ
لــكــنــه حــــذ

عــن املــحــادثــات فــي حـــال لــم تستجب كــوريــا 
الــشــمــالــيــة ملــطــالــب واشــنــطــن بــالــتــخــلــي عن 
ــة. وتـــأتـــي  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــلـــحـ ــا لـــأسـ ــهـ ــتـ ــانـ تـــرسـ
تصريحاته في وقــت تم نشر مقتطفات من 
ــر خــارجــيــتــه الــجــديــد مــايــك  مــقــابــلــة مـــع وزيــ
بومبيو الــذي قــام بــزيــارة سرية إلــى بيونغ 
بومبيو  وقــال  الفصح.  عيد  فــي عطلة  يانغ 
لشبكة »إيــه بي سي« اإلخبارية إنه »أجرى 
حديثًا جيدًا مع كيم خالل الزيارة«، مضيفًا 
أن »الزعيم الكوري الشمالي مستعد لوضع 
خريطة قد تساعدنا على التوصل إلى نزع 
األسلحة النووية«. وأجرى ترامب اتصاالت 
ــوزراء  ــ ــيـــس الــ هــاتــفــيــة مـــع كـــل مـــن مــــون ورئـ
الياباني شينزو آبي وأعلن أن »األمور تسير 
بــشــكــل جــيــد جــــدًا«. وذكــــر مــكــتــب آبــــي، أمــس 
األحــــد، بـــأن »آبــــي وتـــرامـــب رّحــبــا باجتماع 
الــقــمــة الـــــذي ُعـــقـــد بـــن الـــكـــوريـــتـــن بــوصــفــه 
خطوة إيجابية من أجل نزع السالح النووي 

ــوة تـــاريـــخـــيـــة نـــحـــو تــحــقــيــق الـــســـالم  ــطــ وخــ
واالستقرار في شمال شرقي آسيا«. وأضاف 
أن »آبــي وتــرامــب تحدثا فــي اتــصــال هاتفي 
أهمية  على  خالله  واتفقا  دقيقة   30 استمر 
يــانــغ خــطــوات ملموسة نحو  اتــخــاذ بيونغ 

ــنـــووي«. ونــقــلــت تصريحات  نـــزع الــســالح الـ
نــشــرهــا مــكــتــب آبـــي عــنــه قــولــه للصحافين 
فـــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مـــن مـــســـاء الـــســـبـــت، إن 
»أهم شيء هو ما إذا كانت كوريا الشمالية 

ستتخذ إجراءات محددة في املستقبل«.
ووصفت كوريا الشمالية السبت قمتها مع 
التاريخي«  »االجــتــمــاع  بـــ الجنوبي  الشطر 
الــذي مهد النطالقة حقبة جــديــدة. ونشرت 
الرسمية  الشمالية  الــكــوريــة  األنــبــاء  وكــالــة 
الـــنـــص الـــكـــامـــل إلعـــــالن بــانــمــونــجــوم الـــذي 
إن  وقالت  القمة،  نهاية  في  الزعيمان  وقعه 
اللقاء يمهد »للمصالحة الوطنية والوحدة 
ــي الــوثــيــقــة، أكــد  والــــســــالم واالزدهــــــــــار«. وفــ
ــكـــوري الــشــمــالــي ورئـــيـــس كــوريــا  الــزعــيــم الـ
الــجــنــوبــيــة عــلــى »الـــهـــدف املــشــتــرك املتمثل 
ــيـــة مــن  ــالـ ــبـــه جــــزيــــرة خـ ــــى شـ ــالـــتـــوصـــل إلــ بـ
ــزع األســلــحــة  الـــســـالح الــــنــــووي مـــن خــــالل نــ
الدبلوماسية  الــعــبــارة  هــذه  لكن  الــنــوويــة«. 
الطرفن.  مــن  متباينة  تفسيرات  تحمل  قــد 
وعــنــدمــا عــبــر كــيــم خــط الــحــدود العسكرية 
التي تقسم شبه الجزيرة، أصبح أول زعيم 
كوري شمالي تطأ قدمه الجنوب منذ توقف 
الــكــوريــتــن فــي 1953  األعــمــال القتالية بــن 
كيم  وأقــنــع  باتفاق هدنة ال معاهدة ســالم. 
بعد ذلك مون بأن يخطو إلى الشمال، وهو 
الشمالية  الكورية  األنــبــاء  أوردتـــه وكالة  ما 
يوما  الزعيمان  وأمــضــى  السبت.  الرسمية 
تــخــلــلــتــه االبـــتـــســـامـــات والـــلـــحـــظـــات الـــوديـــة 
انفراد.  على  املحادثات  من  وساعة ونصف 
ــال الــزعــيــم  ــــرى، قــ وفــــي لــفــتــة تــصــالــحــيــة أخــ
بــالده  إنــه سيقدم ســاعــة  الشمالي  الــكــوري 
ثــــالثــــن دقـــيـــقـــة لـــتـــوحـــيـــدهـــا مــــع الــتــوقــيــت 
الــكــوري الــجــنــوبــي. واخــتــلــف الــتــوقــيــت بن 
البلدين منذ عام 2015 عندما قررت بيونغ 
املحلي بنصف  توقيتها  تأخير  يانغ فجأة 
ساعة عن جارتها الجنوبية، وفق املتحدث 
باسم مــون. وذكــر يــون أن كيم قــال إن رؤية 
ســاعــتــا الــحــائــط فــي قــاعــة الــقــمــة بتوقيتن 

مختلفن أمر »تنفطر له القلوب«. 
)فرانس برس، رويترز(
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سياسة

بات المعارض 
نيكول باشينيان على 
مشارف تسلّم رئاسة 

الوزراء في أرمينيا، غدًا 
الثالثاء، ليخلف سيرج 
سركيسيان بعد نحو 

أسبوعين من االحتجاجات 
التي تجري تحت أنظار 

القيادة الروسية

كان الفتًا إعالن كوريا الشمالية عزمها إغالق الموقع الذي تجري فيه اختباراتها النووية الشهر المقبل، مع دعوة األميركيين 
لمتابعة الخطوة من بيونغ يانغ، في ظّل استمرار األجواء اإليجابية المتعلقة بالملف الكوري

الصحف المحلية في سيول ترّحب بالقمة )غريغ بايكر/فرانس برس(

االنتقالية  مرحلتها  فــي  أرمينيا  استمرت 
بعد استقالة سيرج سركيسيان من رئاسة 
 بروز عهٍد 

ّ
الوزراء األسبوع املاضي، في ظل

ســيــاســي جــديــد، يــقــوده حـــزب »ألــــك« الــذي 
يــقــوده املـــعـــارض نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، الــذي 
بــات محور املرحلة املقبلة في بــالد تعتمد 
الــروســي خصوصًا.  الــدعــم  على  اقتصاديًا 
وفــــي اســـتـــمـــراريـــة الســتــقــالــة ســركــيــســيــان، 
حــصــل املـــعـــارض نــيــكــول بــاشــيــنــيــان على 
دعــم جــديــد، قبل أن ينتخب الــنــواب رئيسًا 
لــلــوزراء، غدًا الثالثاء، في هذا البلد  جديدًا 
الــذي تعصف  الــقــوقــاز  الصغير فــي جنوب 
بــه أزمـــة سياسية مــنــذ حــوالــي شــهــر. ومــن 
 42( باشينيان  ترشيح  يطرح  أن  املفترض 
عــامــًا(، زعيم التمرد الــذي أدى يــوم االثنن 
املــاضــي، إلــى سقوط أقــوى رجــل فــي البالد 
ــوزراء السابق  ــ فــي الــعــقــد األخــيــر، رئــيــس الـ
استثنائية  جلسة  فــي  سركيسيان،  سيرج 
ــتــــخــــاب رئـــيـــس  ــــن أجــــــل انــ ــان مـ ــرملـ ــبـ ــلـ غــــــدًا لـ
الــذي  جــديــد للحكومة. ويــحــتــاج املــعــارض 

يعّرف عن نفسه بأنه »مرشح الشعب« إلى 
53 صــوتــًا حــتــى يــتــم انــتــخــابــه.  وبصفته 
نــائــبــًا، يستطيع االعــتــمــاد على دعــم حزبه 
إلـــك )تــســعــة مــقــاعــد( ودعـــم حـــزب »أرمينيا 
املزدهرة« الذي يشغل 31 مقعدًا في البرملان. 
ــــر خــاتــشــيــك  ــيـ ــ ــــزب األخـ ــــحـ ــم الـ ــيــ ــــن زعــ ــلـ ــ وأعـ
تسوراكيان مساء السبت، أن »حزب أرمينيا 
املزدهرة لن يطرح مرشحًا وسيدعم مرشح 
الشعب، أيًا يكن«، ملمحًا في تصريح لقناة 

»كنترون« التلفزيونية، إلى أنه باشينيان.
الحاكم  الجمهوري  الحزب  قــرر  من جانبه، 
ــــذي يــشــغــل 58 مــقــعــدًا فـــي الـــبـــرملـــان، »أال  الـ
املتحدث باسمه  قــال  يسمي مرشحًا«، كما 
أن  أوضــــح  وبــعــدمــا  شـــرمـــازانـــوف.  إدوارد 
حيال  موقفه  االثنن  اليوم  سيعلن  »حزبه 
التصويت النتخاب رئيس جديد للوزراء«، 
أضــــاف »ســنــرى مــن هــم األشـــخـــاص الــذيــن 
سيترشحون، عندئذ سنقرر ملن سنصوت«. 
ــفــــاريــــان إلـــى  وســــــــارع املـــحـــلـــل ســـتـــيـــبـــان ســ
 إن »ذلك 

ً
التخفيف من حدة هذا الكالم قائال

ال يعني أن الــحــزب الــجــمــهــوري يــخــرج من 
الــلــعــبــة«. وأضــــاف أنـــه »مـــا زلــنــا نجهل هل 
سيجعلونه  أم  التصويت  فــي  سيشاركون 

غير صالح«.
وبــــدا بــاشــيــنــيــان حــــذرًا حــيــال تــصــريــحــات 
الحزب الجمهوري. وقال »لن تكون جيدة إال 
عندما تعلن كل القوى النيابية عزمها على 
دعـــم تــرشــيــحــي«. ودعــــت وزارة الــخــارجــيــة 
األميركية مساء السبت، جميع األطراف إلى 
»املــشــاركــة فــي مــفــاوضــات بــنــوايــا حسنة«. 
وقالت وزارة الخارجية األميركية في بيان 
 جميع 

ّ
أصدقاء ألرمينيا، نحض »بصفتنا 

األطـــــراف عــلــى الـــدخـــول بــنــوايــا حــســنــة في 
مــفــاوضــات حـــول تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
قــرار يعكس  إلــى  والتوصل  للدستور  وفقًا 
مصالح جميع األرمــن«. وأضافت »نواصل 

لــلــتــظــاهــرات،  السلمية  بالطبيعة  اإلشــــادة 
ــن يــمــارســون  ونــثــق فـــي أن قــــوات األمــــن ومـ
حــقــهــم فـــي االحـــتـــجـــاج الــســلــمــي ســيــظــلــون 
مـــلـــتـــزمـــن الــــالعــــنــــف فــــي األيــــــــام املـــقـــبـــلـــة«. 
التي تستخدم  بــدورهــا، اضطلعت روســيــا 
قاعدة عسكرية في أرمينيا، بدور الوسيط 
في النزاع الذي يصفه الكرملن بأنه »قضية 
داخلية أرمينية«. وأجرى الرئيس فالديمير 
ــا يــــــوم الــخــمــيــس  ــيـ ــفـ ــاتـ ــااًل هـ ــ ــــصــ بــــوتــــن اتــ
املاضي، بكارن كارابتيان، بعد اتصال يوم 
األربــعــاء املــاضــي بنظيره األرمــيــنــي أرمــن 
اليوم نفسه، سافر نائب  سركيسيان. وفي 
رئــيــس الـــــوزراء، أرمـــن غــيــفــوركــيــان ووزيـــر 
موسكو  إلــى  نالبانديان  إدوارد  الخارجية 
إلجــــــــراء »مـــــــشـــــــاورات«. كـــمـــا تــــم اســتــقــبــال 
في سفارة روسيا  األربعاء  يوم  باشينيان 

لدى أرمينيا.
إلى  األرمـــن  أيــضــًا  السبت  باشينيان  ودعـــا 
»الــخــروج إلــى شـــوارع يريفان األحـــد«، وقد 
ــقــبــل اســتــقــبــال األبـــطـــال خـــالل جــولــة له 

ُ
اســت

السبت املاضي، في أنحاء أرمينيا، تحديدًا 
إلــــى ديــلــيــكــان وإيـــدجـــيـــفـــان، شـــمـــال شــرقــي 
الـــبـــالد، قــبــل أن يــصــل إلـــى فـــانـــادزور، ثالث 
مدينة في هذا البلد. وذهب مئات األشخاص 
للقائه، وكان عدد كبير منهم يحملون علم 
وقال  واألحمر.  واألزرق  البرتقالي  أرمينيا، 
املوسيقي  عـــامـــًا(،   43( أوفــســيــبــايــان  أرمــــن 
الــذي يقطن ديليكان: »نريد أن يجرى على 
لــلــوزراء.  انــتــخــاب باشينيان رئــيــســًا  الــفــور 
الحكم،  التخلي عن  الجمهوريون  إذا رفض 
فسنرغمهم على ذلك بطريقة سلمية«. وكان 
كــارابــتــيــان رفـــض الــجــمــعــة الــتــفــاوض على 
الخروج من األزمة السياسية مع باشينيان، 
الــــذي شــــارك فـــي شـــــوارع غــيــومــري )شــمــال 

غرب( في تظاهرة ضمت آالفًا من أنصاره.
)فرانس برس(

أنــهــا مــحــاولــة لتلطيف األجـــــواء قــبــيــل قمة 
ترامب املرتقبة مع كيم والتي أعلن الرئيس 
األمــيــركــي أنــهــا »ســتــجــري خـــالل األســابــيــع 
املقبلة.« وتــعــّهــد ترامب  األربــعــة  أو  الــثــالثــة 
»تـــقـــديـــم خـــدمـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــعـــالـــم« بـــأســـره  ـــ بـ
عبر إبـــرام اتــفــاق نــووي مــع النظام الكوري 
واليـــة ميشيغن  فــي  تجّمع  الشمالي، خــالل 
جــرى وســط هتافات »نوبل! نــوبــل!«. وعمل 
ــراق مــع  ــتــ تــــرامــــب جــــاهــــدًا عـــلـــى تــحــقــيــق اخــ
بــيــونــغ يــانــغ مـــن خــــالل مـــا وصــفــهــا الــبــيــت 
درجــة«  بأقصى  للضغط  »حملة  بـ األبــيــض 
تضمنت تشديد خطابه وتكثيف العقوبات 
الـــدولـــيـــة والـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة لـــزيـــادة 
عـــزلـــة الـــنـــظـــام االســــتــــبــــدادي. وقـــــال تــرامــب 
ألنصاره شمال ديترويت »هل تذكرون ماذا 

متابعة

■ لبنان املغترب يقترع. بعضهم قد هاجر من ستن عامًا، 
بعضهم أحفاد من هاجروا في املجاعة وقسم أكبر من طرقوا 

أبواب السفارات في الحرب: ال جامعات فرنسا وال مصانع 
أملانيا أو ناطحات سحاب أمريكا أو حيوانات الكنغورو 

األليفة خففت من عنفوانهم، باختصار نقيض كل ما هجرهم 
من تدمير لإنسان واألوطان والبيئة لم يثنهم عن الهتاف 

»بالروح بالدم« للزعماء

■ هنا يحرق مخيم اليرموك والحجر األسود والتضامن. وقد 
بلغ عدد الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي الروسي 
والسوري أكثر من 150 غارة جوية وبعضها صواريخ حديثة 
ال تصدر صوت انفجار وإنما حرائق فقط. وبلغ عدد البراميل 
 ألقاها الطيران املروحي على هذه املناطق 

ً
املتفجرة 38 برميال

و90 صاروخًا و300 قذيفة 

■ دراسات انتخابية في بلدان متعددة تشير إلى أن الناخب 
يريد خصلتن في مرشح #االنتخابات: القوة واألمانة. القوة 

هي القدرة ع ادارة الدولة وحمايتها من #الفساد واألمانة هي 
تنفيذ الوعود االنتخابية للشعب عن طريق تعين الكفوئن 

والخبراء. فمن بنظرك له هاتان الخصلتان في مرشحي 
#االنتخابات_العراقية_2018

■ لتكن التجربة الجديدة بصيص أمل لينهض العراق من 
جديد ويلتحق بركب الدول األخرى وينعم أهله باألمن واألمان

 #االنتخابات_العراقية

■ مفوضية االنتخابات تمنع إدخال الهواتف املحمولة في 
يوم االقتراع خشية كتابة الناخبن عبارات ساخرة على 

الورقة االنتخابية ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي. 
#االنتخابات_العراقية 

غرب ويهّدد بوقف الدعم عن كل 
َ
■ ترامب ُيعِلن الَحرب على امل

صّوت لصالح مساعيها الستضافة كأس العالم عام 
ُ
دولة ت

2026. هل يعقل يكون هذا الترامب الوقح رئيسًا لدولة عظمى، 
قيادته لبالده وللعالم توحي بأنه جاء رئيسًا من أحياء 

املشردين  في نيويورك أو من املتسولن

الرئيس  قمة  الستقبال  العالم  حول  عدة  مناطق  بأسماء  التداول  تّم 
األميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ ـ أون. 
وفي وقٍت كان ترامب يعلن وجود أماكن عدة محتملة للقاء المرتقب 
في أواخر شهر مايو/أيار أو مطلع شهر يونيو/حزيران المقبلين، كشفت 
شبكة »سي بي أس« األميركية، بأن »منغوليا وسنغافورة هما الوجهتان 
األخيرتان المطروحتان أو بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين من أجل 

عقد لقاء ترامب وكيم«.

منغوليا أو سنغافورة؟
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

ــلــــى حــمــلــة  ــرة أيـــــــــام عــ ــ ــشـ ــ مـــــــرت عـ
ــي املـــغـــرب،  مـــقـــاطـــعـــة مـــنـــتـــجـــات فــ
ــا بـــتـــوســـيـــع  ــقــــوهــ ــلــ ويـــــــلـــــــّوح مــــطــ
دائرتها، في الوقت الذي تسود فيه حالة من 
القلق بن املنتجن والشركات، كما يتواصل 
موقف الحكومة الغامض تجاه هذه الحملة.

وأطــلــقــت حملة املــقــاطــعــة، فــي الــعــشــريــن من 
على  صفحتن  عبر  الــجــاري،  إبريل/نيسان 
»فــيــســبــوك«، تــحــت شــعــار »املــقــاطــعــة ثقافة 
شــعــب«، حــيــث دعــتــا إلـــى مــقــاطــعــة منتجات 
ملدة شهر، من أجل حث الشركات على خفض 
املسبوقة  غير  الحملة،  واستهدفت  األسعار. 
ــيــــاه »ســــيــــدي عــلــي«  فــــي تــــاريــــخ املـــــغـــــرب، مــ
أوملــاركــوم، ووقود  لشركة  اململوكة  املعدنية، 
ــوا«،  شــركــة »أفــريــقــيــا« الــعــائــدة ملجموعة »أكـ

وحليب شركة »سنترال دانون«.
عليها  يــؤخــذ  الــتــي  الحملة،  واعــتــبــر مطلقو 
اســـتـــهـــداف مـــاركـــات بــعــيــنــهــا، أنــهــم قــصــدوا 
بــحــمــلــتــهــم مــــاركــــات رائـــــــدة فــــي الــــســــوق فــي 
مجالها، من أجل إشعار املواطنن بحقوقهم، 
إلى منتجات  الحملة ستمتد  حيث قالوا إن 

أخــــــرى. ونـــشـــر مــطــلــقــو الــحــمــلــة الــكــثــيــر من 
الصور والفيديوهات التي يحاولون عبرها 
الــتــأكــيــد عــلــى نــجــاح املــقــاطــعــة، حــيــث تشير 
إلــــى مــحــطــات وقــــود مـــهـــجـــورة، أو أصــحــاب 
مـــحـــالت يـــرفـــضـــون تــســلــم حــلــيــب »ســنــتــرال 
املعدنية، غير  ليتيير« ومياه »سيدي علي« 
ــك، وإن  الــوقــوف عــلــى حقيقة ذلـ أنـــه يصعب 
الحظت »العربي الجديد«، عبر استطالع آراء 
بــعــض مــحــالت الــبــقــالــة أو مــحــطــات الــوقــود، 

تراجعا في اإلقبال على منتجاتها.
ولــــم يــكــتــف الــبــعــض بــالــحــمــلــة عــبــر وســائــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حــيــث نــشــر البعض 
البيضاء  الـــدار  فــي  إلــى تنظيم مسيرة  نـــداء 
من أجل حماية جيوب املغاربة، وهو ما دفع 
العديد من الصفحات التي كانت وراء حملة 

املقاطعة إلى التبرؤ من تلك الدعوة.
عن  التعبير  في  الحليب  منتجو  يتردد  ولــم 
شجبهم لحملة املقاطعة، فقد وصف رئيس 
ديديي  الحليب،  ملنتجي  املهنية  الفيدرالية 
لوبالن، من يقفون وراء الحملة بـ«بإرهابيي 

اإلنترنت«.
ــــدى شــركــتــي  ــالــــة مــــن الــــتــــرقــــب لــ وتــــســــود حــ
ــدتـــن في  ــرائـ ــيـــدي عـــلـــي« و«أفـــريـــقـــيـــا« الـ »سـ
قــطــاعــيــهــمــا، فــلــم تــعــّبــرا، حــتــى اآلن، عـــن أي 
موقف رسمي من الحملة التي تستهدفهما. 

واعتبرت إدارة املشتريات في شركة »سنترال 
دانــــــون«، أن ضـــرب املــنــتــجــات الــتــي تــوفــرهــا 
ــوع مـــن الــخــيــانــة  الـــشـــركـــات املــغــربــيــة، هـــو نــ

لــدى رواد  أثــار ردود أفعال قوية  للوطن، ما 
ــل الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، حـــيـــث رد  ــائــ وســ
أحدهم »ال أشرب حليب سنترال ليتيير منذ 
سنوات، فهل أنا خائن«، وعلق آخر »الخيانة 

العظمى هي أن تسرق املواطنن«.
ملنتجي  املغربية  املهنية  الفيدرالية  وأعلنت 
الــحــلــيــب، عــن إطـــالق حملة وطــنــيــة مــن أجــل 
تشجيع املغاربة على استهالك الحليب، حيث 
تجوب قافلة 23 مدينة، بن الرابع والعشرين 
من إبريل/نيسان الجاري والتاسع عشر من 
يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل. وتــتــوخــى تلك الحملة 
إقناع املستهلكن بمنافع استهالك منتجات 
الحليب، في سياق متسم بتراجع االستهالك 
التي ال تمثل  الــصــادرات،  املحلي وانخفاض 

سوى 6% من رقم معامالت القطاع.
األسبوعي،  مجلسها  فــي  الحكومة  وتــفــادت 
ــي، الـــخـــوض فـــي هــذا  ــاضــ يــــوم الــخــمــيــس املــ
املـــــوضـــــوع، فـــقـــد تـــجـــنـــب الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، مــصــطــفــى الـــخـــلـــفـــي، بــعــد 
ذلـــك االجــتــمــاع، التعبير عــن مــوقــف رســمــي، 
الحكومة  أن  أكد  املقاطعة، حيث  حول حملة 
لم تتطرق إلــى املــوضــوع، ما ال يتيح إعطاء 

موقف رسمي.
بمنأى  يبقوا  لم  الحكومة  في  وزراء  أن  غير 
عـــــن الـــــخـــــوض فـــــي الــــنــــقــــاش الــــــدائــــــر حــــول 
املقاطعة، التي دعت إليها صفحات التواصل 
االجتماعي، فقد كان وزير االقتصاد واملالية، 
محمد بوسعيد، أول الذين انتقدوا املقاطعة.

ــر الــفــالحــة والــصــيــد الــبــحــري،  ــ وانـــضـــم وزيـ
عزيز أخنوش، إلى املنددين بالحملة، عندما 
التي تأتي عبر اإلنترنت لن  الحملة  إن  قــال 
تــؤثــر عــلــى نــشــاط منتجي الــحــلــيــب، الــذيــن 
يــوفــرون 474 ألــف فرصة عمل، مــشــددا على 
الله، ألن  أنــه يجب على املغاربة أن يحمدوا 
القطاع يوفر 96% من احتياجات البالد من 
سيستمرون  املغاربة  أن  مؤكدا  السلع،  تلك 

عّمان ـ زيد الدبيسية

أكـــد املـــرصـــد الــعــمــالــي األردنـــــي )مــســتــقــل( أن 
قطاعات واسعة من العاملن في البالد تعاني 
التي يتعرضون  االنتهاكات  اتساع رقعة  من 
لها في ظل تردي أوضاعهم املالية واملعيشية. 
وأضــــاف املــرصــد فــي تــقــريــر أعــــده بــالــتــعــاون 
مــع مــؤســســة »فــريــدريــش ايـــبـــرت«، وحصلت 
»العربي الجديد« على نسخة منه، أن عمليات 
الــتــفــتــيــش الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا وزارة الــعــمــل ما 
زالـــت غير قـــادرة على وضــع حــد للتجاوزات 
ــات كــبــيــرة  ــئـ ــوم بـــهـــا فـ ــقـ ــتـــي تـ ــات الـ ــفـ ــالـ ــخـ واملـ
مـــن أربـــــاب الــعــمــل، وخـــاصـــة فـــي املــؤســســات 
املــتــوســطــة والــصــغــيــرة وكــذلــك الــعــامــلــن في 

القطاع غير النظامي )غير الرسمي(.
وقال رئيس املرصد العمالي األردني أحمد 
عــــوض فـــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ«الــعــربــي 
الــــجــــديــــد« إن الـــتـــقـــريـــر رصـــــد حـــالـــة ســـوق 
املـــاضـــي  ــام  ــ ــعـ ــ الـ خــــــالل  األردن  ــــي  فـ ــل  ــمـ ــعـ الـ
والظروف الصعبة التي يعاني منها العمال 

والتحديات التي تواجههم.
وأضـــاف عــوض أن معاناة العمال مــا تــزال 

ــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي  مــســتــمــرة فـــي ظـــل الـ
يـــعـــانـــون مــنــهــا فـــي بــيــئــة الــعــمــل مــنــذ عــدة 
سنوات والتي تتعلق بتدني األجور والعمل 
لـــســـاعـــات طــويــلــة واملـــعـــامـــلـــة غــيــر الــالئــقــة 
والظروف غير املناسبة. وأشار إلى القيود 
التي تحد من التحركات العمالية للمطالبة 
جمعيات  إنــشــاء  عرقلة  وكــذلــك  بحقوقهم، 
ــدة لـــلـــدفـــاع عـــن أعــضــائــهــا.  ــديـ ونـــقـــابـــات جـ
ــال عــــوض: لــقــد بــلــغ عـــدد االحــتــجــاجــات  وقــ
العمالية 229 احتجاجا في عام 2017 ركزت 
املعيشية  األوضـــاع  بتحسن  املطالبة  على 

وزيادة الرواتب.
وأوضــــح أن نــظــام الــخــدمــة املــدنــيــة الجديد 
ــرا يـــزيـــد مــن  ــه الـــحـــكـــومـــة مــــؤخــ ــرتــ الــــــذي أقــ

مـــعـــانـــاة الــعــامــلــن فـــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 
كــونــه ســـيـــؤدي إلــــى الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم من 
ــرأي والــتــعــبــيــر والــتــنــظــيــم النقابي  حــيــث الــ
 إن ذلـــك أمـــر مــرفــوض 

ً
واإلضــــرابــــات، قـــائـــال

األساسية  والحقوق  للمبادئ  مخالف  ألنه 
للعمال ومعايير العمل الدولي.

وأكد التقرير الذي أصدره املرصد العمالي 
بــمــنــاســبــة عــيــد الــعــمــال أن هــنــاك قــطــاعــات 
على  يحصلون  بأجر  العاملن  من  واسعة 
مقابل شهري يقل عن الحد األدنى لألجور 
وأعــــــــدادًا كــبــيــرة يـــتـــأخـــرون فـــي اســتــالمــهــا 
ألكــثــر مــن أســـبـــوع. كــمــا أن هــنــاك قــطــاعــات 
واســــعــــة مــــن الـــعـــامـــلـــن ال يــحــصــلــون عــلــى 
واملرضية  السنوية  اإلجـــازات  فــي  حقوقهم 
الــذي شــّدد على  التقرير  والرسمية، حسب 
أنـــه بــالــرغــم مــن الــتــعــديــالت املــتــالحــقــة على 
نصوص قانون الضمان االجتماعي والتي 
كانت بمجملها ذات صبغة إصالحية، فإن 
نسبة املشمولن في الضمان االجتماعي ما 
زالــت قليلة، فهم يشكلون مــا يــقــارب 50 % 
من مجمل القوى العاملة البالغة نحو 2.5 

مليون في 2017.

القاهرة ـ جيهان عبد الغني

قال مسؤول حكومي بارز لـ«العربي الجديد« 
ارتفاع أسعار  إن حالة من االرتباك أحدثها 
األمر  املصرية  الحكومة  داخــل  عامليا  النفط 
الذي قد يدفعها نحو رفع توقعاتها للعجز 

في املوازنة الجديدة 2018/ 2019.
وتستهدف مصر خفض العجز في موازناتها 
تــقــديــرات بنحو  إلــى 8.4% مقابل  الــجــديــدة 
9.8% العام املالي الحالي 2017/ 2018 الذي 

ينتهي في شهر يونيو/ حزيران املقبل. 
ــر اســـمـــه، لـ  ــــذي رفــــض ذكــ ــال املــــســــؤول، الـ ــ وقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، ســنــحــســم فــتــح اعــتــمــاد 
إضــافــي فــي املــوازنــة الحالية مــن عدمه بعد 
استقرار أسعار النفط عند معدل معن، فإذا 
املالية لفتح  واصــل ارتفاعه ستضطر وزارة 
االعتماد، أما إذا تراجع سيكون األثر املالي 

محدودا في نطاق املوازنة العامة. 
وقدرت مصر موازناتها الحالية على أساس 
55 دوالرا للبرميل، وارتفع السعر خالل العام 
املالي مالمسا 75 دوالرا وسط توقعات بأن 
العاملي بن 80 و100 دوالرا  السعر  يــتــراوح 

خالل الشهور املقبلة.
وأكد املسؤول أنه بالنسبة للموازنة الجديدة 
جرى مناقشتها حاليا في البرملان لن 

ُ
التي ت

نــدخــل عــلــيــهــا تــعــديــالت وســتــقــوم بتعديل 
األمر  املــوازنــة ومناقشة  في  العجز  توقعات 

مع صندوق النقد الدولي. 
وفـــى ســيــاق مــتــصــل أكـــد املـــســـؤول أن بعثة 
صندوق النقد الدولي ستحضر إلى القاهرة 
الــخــمــيــس املــقــبــل إلجـــــراء املـــراجـــعـــة الــثــالــثــة 
لالقتصاد املصري قبل صرف ملياري دوالر 
الــقــرض البالغ  الــرابــعــة مــن  قيمة الــشــريــحــة 

إجماليه 12 مليار دوالر. وتابع املسؤول أن 
أســبــوعــن وستقوم  ملـــدة  الـــزيـــارة ستستمر 
التشريعات  فــي  الحكومة  بمناقشة  البعثة 
ــروع قـــانـــون  ــ ــشـ ــ االقــــتــــصــــاديــــة الــــجــــديــــدة ومـ
املوازنة العامة لعام 2018/ 2019 واإلجراءات 
املزمعة لخفض العجز والسيطرة على الدين 

املحلي والخارجي. 
وتــســتــهــدف مــصــر خــفــض الـــديـــن الـــعـــام من 
يــونــيــو/  بــنــهــايــة   %98 ــــى  إلـ حـــالـــيـــا   %108
حزيران املقبل وما بن 91 و92% العام املالي 

املقبل، حسب تقارير رسمية. 
وأكــد املــســؤول أن زيــارة وفــد صندوق النقد 
ســتــنــاقــش مـــســـار أســـعـــار الـــفـــائـــدة املــحــلــيــة، 
مــتــوقــعــًا أن تــحــصــل مــصــر عــلــى الــشــريــحــة 
الـــرابـــعـــة مـــا بـــن شـــهـــري يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 

ويوليو/ تموز املقبلن.
ــد، فــي  ــقــ ــنــ ــقــــت مـــصـــر مـــــع صـــــنـــــدوق الــ ــفــ واتــ
على   ،2016 ــام  عــ الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
على  دوالر  مليار   12 بقيمة  قــرض  بــرنــامــج 
مدى 3 سنوات، ومرتبط بإصالحات واسعة، 
من بينها خفض اإلنفاق، وزيادة الضرائب، 
وخفض الدعم املقدم للسلع الرئيسة، ومنها 
املحلية  العملة  وتعويم  والكهرباء،  الــوقــود 
ــدوالر، وخــفــض عـــدد الــعــامــلــن في  ــ مــقــابــل الـ

الجهاز اإلداري بالدولة.

حراك ضد الغالء

الحكومة ترفع أسعار الوقود لخفض عجز 
)Getty/الموازنة )أحمد الديب

اتساع االنتهاكات العمالية في األردن

ارتفاع أسعار النفط يرهق موازنة مصر

تواصل مقاطعة منتجات بالمغرب 
وسط تصاعد مخاوف الشركات

قفزة في أسعار التذاكر ومخاوف على موسم الحصاد

تواصلت حملة 
مقاطعة بعض 

المنتجات المغربية 
وسط تصاعد مخاوف 
الشركات من التداعيات 

السلبية المترتبة على 
هذه الحملة

معيشة أسواق

مالية

%60
السودانية  الحكومة  لجأت 
من   %60 استيراد  إلى  أخيرًا، 
من  المحلي  االســتــهــاك 
لمواكبة  البترولية  المواد 
تشير  فيما  الطلب،  ارتفاع 
أن  إلــى  النفط  وزارة  بيانات 
متوسط اإلنتاج اليومي من 
طن،   8800 يبلغ  الجازولين 

والبنزين 3650 طنا يوميًا.

تحقيق

اتهامات لحزب العدالة 
والتنمية بالوقوف وراء 

الحملة... وبنكيران ينفي

وعود حكومية بقرب 
حل األزمة والمواطنون 

ينتظرون بفارغ الصبر

صفوف طويلة من 
السيارات أمام محطات 
الوقود في الخرطوم

عدد االحتجاجات 
يبلغ 229 احتجاجًا خالل 

عام 2017

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض 
            وهالة حمزة

وقـــف أبــشــر عــــوض، )35( عــامــًا، 
صف  في  حافلة صغيرة،  سائق 
طـــويـــل مــــن الــــســــيــــارات، وأمـــامـــه 
وجميعها  مثلها،  وخلفه  ســيــارة   80 نحو 
ــام مــحــطــة لـــلـــوقـــود فــــي مــنــطــقــة  ــ تــنــتــظــر أمــ
الـــريـــاض بــالــخــرطــوم. وبــعــد 5 ســاعــات من 
ـــت أمــــامــــه 7 

ّ
ــــن تـــبـــق انـــتـــظـــار )عــــــــوض(، وحـ

سيارات فقط، نفد الوقود من املحطة وعاد 
إلى منزله بخفي ُحنن.

وفــي اليوم التالي ذهــب إلــى أكثر من ثالث 
ــــود ووجـــدهـــا جــمــيــعــًا مــغــلــقــة،  مــحــطــات وقـ
وبــالــرغــم مــن ذلــك تصطف أمــامــهــا عشرات 
الــســيــارات، كما ذهــب إلــى وســط الخرطوم، 
ووجــــد هــنــاك مــحــطــة تــعــمــل لــحــســن الــحــظ، 
فـــأوقـــف ســـيـــارتـــه الـــتـــي كـــانـــت تـــــدّب دبــيــبــًا 
ووصـــل بــعــد 4 ســاعــات إلـــى مــكــان الــتــزود، 

ونجح أخيرًا في الحصول على جازولن.
ما تعرض له )عــوض( هو ذات ما يتعرض 
له مئات اآلالف من أصحاب املركبات العامة 
ــة الـــوقـــود  التي  والــخــاصــة، فــي ســيــاق أزمــ
دخلت اليوم أسبوعها الثاني، وسط وعود 
مــتــكــررة مــن املــســؤولــن الــحــكــومــيــن بقرب 
نهاية األزمــة، آخرها تأكيدات وزارة النفط 
التي أعلنت انتهاء العمل بنسبة كبيرة في 
الرئيسة  صيانة مصفاة الجيلي، )املصفاة 
في البالد(، التي كان لصيانتها أثر أساسي 
في األزمة، إضافة إلى سبب عدم توفر النقد 

األجنبي ألغراض االستيراد.
وعّمت األزمة جميع واليات السودان، وأدت 
إلـــى زيــــادة كــبــيــرة فــي أســعــار الــنــقــل، ســواء 
ــدن أو بــن  ــ ــل املــ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــقـــل داخــ
الــواليــات، وتضاعفت أســعــار تــذاكــر السفر 
املـــنـــاطـــق، كــمــا  بـــعـــض  فــــي  بــنــســبــة %200، 
شــهــدت الــعــاصــمــة الــخــرطــوم ومــــدن أخــرى 
ــل الـــنـــقـــل، أحــدثــت  ــائـ ــة فـــي وسـ ــعـ ــدرة واسـ ــ نـ

تضجرًا كبيرًا وسط املواطنن.
ــة ســلــبــًا عــلــى الــعــمــلــيــات  ــ ــــرت األزمــ كـــذلـــك أثـ
ــيــــة، خـــاصـــة عــمــلــيــات الـــحـــصـــاد، إذ  الــــزراعــ
ــــون فـــي املـــشـــاريـــع الــكــبــرى  ــزارعـ ــ اشــتــكــى املـ

 مــن النقص الــحــاد فــي الــوقــود، مــا أدى إلى 
تــوقــف عــمــلــيــات حــصــاد الــقــمــح فـــي شــمــال 
السودان وحصاد الذرة والسمسم في شرق 

ووسط السودان.
االتحاد  أبشر، رئيس  أحمد  املــزارع  ويقول 
الــســابــق لــلــزراعــة اآللــيــة بــواليــة الــقــضــارف، 
ــنـــاطـــق الــــزراعــــيــــة، إن األزمـــــــة فــي  كـــبـــرى املـ
تــصــاعــد مــســتــمــر وتـــنـــذر بــكــارثــة حقيقية 
ــرت ســلــبــًا على  فـــي الــقــطــاع الــــزراعــــي، إذ أثــ
كثيرًا  دفــع  ما  املحاصيل،  كثير من  حصاد 
مــن املــزارعــن إلــى شـــراء برميل الــجــازولــن 
بنحو 4 آالف جنيه من السوق السوداء، بما 

يعادل ثالثة أضعاف سعره الحقيقي.
وأشار أبشر في حديثه لـ«العربي الجديد« 
الجديد،  للموسم  ــداد  اإلعــ عمليات  أن  إلــى 
التي  األرض وحراثتها وغيرها  نظافة  من 
مــن املــفــتــرض أن تــبــدأ منذ فــبــرايــر/ شباط 
املـــاضـــي، تــوقــفــت تــمــامــًا، وهــــو مـــا يــعــّرض 
أنه  الــزراعــي ككل للفشل، وأوضـــح  املــوســم 
حــتــى عمليات نــقــل بــعــض املــحــاصــيــل بعد 
ت 

ّ
إذ ظل الــنــقــل،  تــجــابــه بمشكلة  حــصــادهــا 

في مكانها، ما يعرضها للتلف، ال سيما إذا 
هطلت أمطار في املنطقة.

وفـــي قــطــاع الــنــقــل الـــجـــوي كــشــف املــســؤول 
بشركة نايل بكري لتوزيع وقود الطائرات 
ــة الـــســـودانـــيـــة  لــشــركــتــي الـــخـــطـــوط الـــجـــويـ
)ســودانــيــر( وتــاركــو لــلــطــيــران، عـــالء الــديــن 
أحمد، لـ«العربي الجديد«، عن حدوث عجز 

الراهنة،  األزمــة  الطائرات بسبب  وقــود  في 
ــيـــران تضطر  الـــطـ إلــــى أن شـــركـــات  مــشــيــرًا 
لتزويد طائراتها بالوقود في رحلة الذهاب 
ــن الـــخـــرطـــوم إلـــــى الـــــــدول األخــــــرى،  فـــقـــط مــ
بالوقود  طائراتها  بــتــزود  العكس  ليحدث 
الــعــودة، بينما  الــدول املعنية في رحلة  من 
تتزّود طائرات النقل الداخلي بالوقود الذي 

يكفيها في رحلتي الذهاب واإلياب.
وقـــال مــصــدر فــي إحـــدى شــركــات الــطــيــران، 
الجديد«،  لـ«العربي  اسمه،  ذكــر  عــدم  ل 

ّ
فض

لعدم  الــوقــود مستمرة وستستمر  أزمــة  إن 
وجـــود الــســيــولــة وإلغــــالق املــصــفــاة، مــؤكــدًا 
إلغاء غالب شركات الطيران رحالت الشحن 

الجوي بسبب شح الوقود. 
ــار الــســالــبــة لــتــأخــر تفريغ  ــ ــار إلـــى اآلثـ ــ وأشـ
ــود »الـــجـــت  ــ الـــشـــحـــنـــات املــــســــتــــوردة مــــن وقــ
وان«، وهو الوقود الخفيف الذي تستخدمه 
ــرات، بـــمـــيـــنـــاء بـــــورتـــــســـــودان. وقــــال ــ ــائـ ــ ــطـ ــ  الـ

أكــثــر مــن )30(  ُيــكــلــف    إن تفريغها جــزئــيــًا 
ألف دوالر.

ومــع ازديـــاد االنــتــقــادات ألداء وزارة النفط، 

الرحمن عثمان مرشحًا  عبد  وزيــرهــا  بــات 
بـــقـــوة لــــإقــــالــــة، ضـــمـــن حـــزمـــة الــتــغــيــيــرات 
عمر  الرئيس  يجريها  أن  املتوقع  مــن  التي 
فيما  املقبل،  األربــعــاء  فــي حكومته  البشير 
كشفت تقارير صحافية عن قرارات صدرت 
ــثــــر مــن   فــــي الـــيـــومـــن املــــاضــــن بـــإحـــالـــة أكــ
التقاعد، بينهم  إلــى  بــالــوزارة  200 مــوظــف 
100 مـــن املــوظــفــن الــقــيــاديــن، عــطــفــًا على 

األزمة ذاتها.  
وفــي آخــر تصريح لــوزيــر الــدولــة فــي وزارة 
النفط، سعد الدين البشرى، أعلن أن األزمة 
فــي طــريــقــهــا إلـــى الــحــل، وأن األيــــام املقبلة 
ــــي املـــشـــتـــقـــات  ــرًا فـ ــيـ ــبـ ـــًا كـ ــراجـ ــفــ ســـتـــشـــهـــد انــ
البترولية بصورة نهائية عقب االنتهاء من 
املرحلة األولى من صيانة مصفاة الجيلي، 
الصيانة  مــن  الثانية  املرحلة  تبدأ  أن  على 
ــراء اخــتــبــارات  فــي األســبــوع املــقــبــل بــعــد إجــ

التشغيل األولى. 
وقال الوزير لـ »العربي الجديد« إن صفوف 
ـــصـــت بــــصــــورة كـــبـــيـــرة جــــدًا، 

ّ
الـــبـــنـــزيـــن تـــقـــل

فــيــمــا تــســتــمــّر الــجــهــود إلـــى إنـــهـــاء مشكلة 
الــجــازولــن، وتــوقــع أن تنتج املــصــفــاة بعد 
ــاج نـــحـــو 40% مــن  ــتــ دخـــولـــهـــا مـــرحـــلـــة اإلنــ
البترولية،  املشتقات  من  البالد  احتياجات 
عــلــى أن تــتــواصــل عــمــلــيــات االســـتـــيـــراد مع 

تقليصه تدرجيًا، لحن انجالء األزمة.
وأشــــار إلـــى أن عــــددًا مــن الــبــواخــر املحملة 
بالوقود وصلت إلى ميناء بورتسودان، في 
انتظار نقلها إلى الخرطوم وبقية الواليات. 
وأكد وضع برنامج دقيق مع وزارة الزراعة 
لتوفير الجازولن للموسم الزراعي، بشقيه 

املروي واملطري.
مــن جهتها أعــلــنــت غــرفــة مــواصــالت واليــة 
الـــخـــرطـــوم عـــن وضــــع آلــيــة لــضــبــط ورقــابــة 
ــــع حـــصـــص الـــــوقـــــود لــحــل  ــــوزيـ عـــمـــلـــيـــات تـ
ــواصــــالت، وتــوفــيــرهــا بــخــطــوط  ضــائــقــة املــ

الوالية. 
ــاقـــي، رئــيــس  ــبـ وقـــــال شــمــس الـــديـــن عــبــد الـ
ــافـــالت، في  الــهــيــئــة الــفــرعــيــة لــســائــقــي الـــحـ
تــصــريــح صــحــافــي يــــوم الــســبــت، إن اآللــيــة 
والغرفة،  والــشــرطــة  األمنية  األجــهــزة  تضم 
بغرض تنظيم حصص الوقود للنقل داخل 
الــخــرطــوم، وإنــهــا ستضع ضــوابــط مشددة 
للتوزيع بتحديد نسب لكل مركبة ومراقبة 

عدم استغالل الوقود ألغراض أخرى.
توزيع  شركات  املختصة  السلطات  وتتهم 
وتسريبها  بالحصص،  بالتالعب  الــوقــود 
الــســوداء، وتوعدت بمعاقبتها  السوق  إلــى 

وسحب تراخيصها.
ــي الــــجــــديــــد«  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ورّجــــــحــــــت مـــــصـــــادر »الـ

وزراء  مــن مجلس  بتوجيه  صــدور منشور 
حـــكـــومـــة واليــــــــة الــــخــــرطــــوم يــــحــــدد ســقــف 
بــالــوقــود، وتــقــول مصادر  املــركــبــات  تعبئة 
الــعــامــة سيكون  للمركبات  ســقــف  أعــلــى  إن 
في حدود )270( جنيهًا للجازولن و)415( 
 للبنزين، وبالنسبة إلى السيارات الخاصة 
لـــلـــبـــنـــزيـــن  ــيـــهـــًا  ــنـ جـ  216 تــــحــــديــــد   ســــيــــتــــم 
جنيهًا  و1584  لــلــجــازولــن  جــنــيــهــًا  و144 

للحافلة السفرية.
الرئيسي  املــيــنــاء  بــورتــســودان،  وفــي ميناء 
ــســـودان، كــشــف مــصــدر عــن وصــــول 7  فــي الـ
ــر مــحــمــلــة بــاملــشــتــقــات الــنــفــطــيــة إلــى  بـــواخـ
ــه تــم إفــــراغ ثـــالث منها محملة  املــيــنــاء، وأنـ

بالبنزين والجازولن ووقود الطائرات. أزمة الوقود 
في السودان

بحلها،  السودانية  الحكومة  الرغم من وعود  على  السودان،  الوقود في  أزمة  تستفحل 
ولكن لم يتحّقق من هذه الوعود حتى اآلن شيء يذكر، في وقت قال فيه مزارعون إنهم 

ال يستطيعون حصاد محاصيلهم
تشغيل تدريجي لمصفاة الخرطوم

أعلنت وزارة النفط والغاز السودانية، مساء السبت، عن اكتمال صيانة 
التدريجي لها،  التشغيل  الخرطوم األولــى بمنطقة قري، لبدء  مصفاة 
الدولة  وزيــر  وكــان  النفطية.   باملشتقات  املستودعات  لتغذية  تمهيدا 
بالوزارة سعد حسني البشري، قال في تصريحات لـ«العربي الجديد« 
يوم السبت املاضي، إن بدء تشغيل املصفاة سيعمل على زوال ظاهرة 

تكدس السيارات في محطات الخدمة البترولية بالعاصمة والواليات. 
وأضاف البشري، الذي تفقد عمليات الصيانة في املصفاة قبل يومني، 
أن قرار توقف املصفاة جزئيًا للصيانة كان حتميا وضروريا للحفاظ 

شح  وأدى  الــشــعــب.  ممتلكات  وإحـــدى  استراتيجية  كمنشأة  عليها 
الوقود إلى أزمة خانقة في وسائل املواصالت داخل العاصمة الخرطوم 
وبني الواليات، وسادت الشارع السوداني حالة استياء وإحباط بسبب 
تــكــرار أزمـــة الــوقــود فــي فــتــرات مــتــقــاربــة، مــا أدى إلــى ارتــفــاع أسعار 
وسائل املواصالت. وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب 
السودان عنه عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف 
برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من املواد 

البترولية، لتلبية االستهالك املحلي.

في  الــقــيــادي  واعتبر  الحليب.  استهالك  فــي 
حزب العدالة والتنمية، والذي يتولى وزارة 
الــتــشــغــيــل واإلدمــــــــــاج االجـــتـــمـــاعـــي، مــحــمــد 
من  نــوعــا  »تعكس  املقاطعة  حملة  أن  يتيم، 
ــــاط الشعب  ــل أوسـ الــحــيــويــة املـــوجـــودة داخــ
أحكم  أن  من حقي  »ليس  املغربي«، مضيفا 
فهذا  أو ضــدهــا.  مــعــهــا  أكــــون  أن  عليها وال 
مــجــتــمــع يــتــفــاعــل عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 

ــتـــمـــاعـــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــجـــاال لــلــتــعــبــيــر  االجـ
الحر«. وعندما سئل حول الجهة التي تقف 
بالله  »أشهدكم  الــوزيــر  أجــاب  الحملة،  وراء 
أنــه ال علم لي بمن يقف وراء هــذه الحملة«، 
تطلق  التي  الحمالت  هــذه  »مثل  أن  معتبرا 
ــادة عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ال  عــ
تــحــتــاج، فــي غــالــب األحــيــان، إلــى جهة تقف 
ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  ــم حــــزب الـ ــهــ ــ

ُ
خــلــفــهــا«. وات

ــذي يــقــود االئـــتـــالف الــحــكــومــي بــالــوقــوف  الــ
أشــار  مــن  إن هناك  بــل  املقاطعة،  وراء حملة 
املوالية لرئيس  إلى »الكتائب اإللكترونية«، 
الــذي  بنكيران،  اإللــه  عبد  السابق  الحكومة 
يرى البعض أنه يريد تصفية حساباته مع 
الحالي، عزيز  الفالحة  وزيــر  مثل  خصومه، 
للوقود،  »إفريقيا«  شركة  التابعة  أخــنــوش، 

ملجموعته »أكوا«.

المغاربة يعانون 
من ارتفاع األسعار 
)Getty(

صفوف 
طويلة أمام 
محطة وقود 
في الخرطوم 
)Getty(
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اقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

تــــــــــــكــــــــــــررت مــــــــــــــحــــــــــــــاوالت بــــعــــض 
االقتصادات الكبرى والنامية على 
للتخلص  املاضية  السنوات  مــدار 
ــيـــة، إال أن هـــذه  ــيـــركـ مــــن هــيــمــنــة الــعــمــلــة األمـ
املــــحــــاوالت لـــم تــســجــل نــجــاحــًا كــبــيــرًا، بينما 
تــشــيــر مـــراكـــز اقـــتـــصـــاديـــة عــاملــيــة ومــحــلــلــون 
ماليون، إلى أن السياسات األميركية في ظل 
قــد تزيد فرص  تــرامــب  الرئيس دونــالــد  إدارة 
لــلــخــروج مــن عباءة  لــلــدول الساعية  الــنــجــاح 

الدوالر وسطوته.
ولــــم تــعــد الـــصـــراعـــات الــتــجــاريــة والـــتـــوتـــرات 
السياسية، األكثر تحفيزًا للدول للدخول في 
مناوشات مع الــدوالر، وإنما أضحت مشاكل 
ــه، تمثل بــواعــث قلق  االقــتــصــاد األمــيــركــي ذاتـ
لــلــكــثــيــر مـــن االقـــتـــصـــادات الـــدولـــيـــة املــرتــبــطــة 

بالعملة الخضراء.
فــقــد انــتــخــب األمـــيـــركـــيـــون تـــرامـــب فـــي 2016 
ألسباب كثيرة، يرى بعض املحللون أن أهمها 
كــــان ســيــاســاتــه الــحــمــائــيــة، ومــــا وعــــد بـــه من 
انتعاش اقتصادي وخلق فرص عمل، بعد أن 
رفع شعار »نجعل أميركا عظيمة مرة أخرى«، 
وأكد أنه سيضع املصالح االقتصادية لبالده 
قبل أي شيء آخــر، لكن عندما بدأ ترامب في 
تطبيق سياساته، شعر الكثيرون بالقلق من 
أن يكون لبعض تلك السياسات تأثير سلبي 
على الــداخــل األمــيــركــي. وفــي وقــت ســابــق من 
النقد  أصدر صندوق  الجاري،  إبريل/نيسان 
الـــدولـــي تــقــريــر »آفــــاق الــنــمــو الــعــاملــي«، توقع 
فيه أن يــزداد عجز امليزان التجاري األميركي 
فــي حــالــة نشوب  مــلــيــار دوالر  بــحــوالــي 150 

حرب تجارية شاملة مع الصن.
كما توقعت دراســة حديثة صــادرة عن معهد 
بــروكــنــجــز فـــي واشـــنـــطـــن، أن تــفــقــد الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة أيـــضـــًا 2.1 مــلــيــون وظـــيـــفـــة، فـــي 40 
صناعة أميركية، حال نشوب الحرب التجارية، 
كما رجحت كريستن الغارد، مديرة صندوق 
الربيع  الدولي، على هامش اجتماعات  النقد 
لــلــصــنــدوق والــبــنــك الــدولــيــن، الــتــي اختتمت 
أعــمــالــهــا فـــي الــثــانــي والــعــشــريــن مـــن إبــريــل/
نــيــســان الــــجــــاري، أن تــنــخــفــض مــديــونــيــة كل 
دول العالم خالل السنوات الثالث القادمة، إال 

الواليات املتحدة.
وأكـــد تقرير الــراصــد الــعــاملــي، الـــذي صــدر عن 
صندوق النقد أيضًا في وقت سابق من الشهر 
إلى  األميركية  املوازنة  الجاري، وصــول عجز 

تريليون دوالر خالل ثالث سنوات.
األمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــزانــــة  وزارة  ــات  ــانـ ــيـ بـ ووفــــــق 
ــادرة فـــي مـــــــــارس/آذار املـــاضـــي، تــجــاوز  الــــصــ
وقــفــز  مـــــرة.  ألول  دوالر  تــريــلــيــون   21 ــديـــن  الـ
الــديــن بنحو تريليون دوالر فــي أول عــام من 
ــــان تـــرامـــب قـــد اقـــتـــرح أثــنــاء  حــكــم تـــرامـــب. وكـ
في  أميركا  ديــون  تسديد  االنتخابية  حملته 
ثــمــانــي ســـنـــوات فـــي حــــال اســتــمــر فـــي الــبــيــت 
لــواليــتــن رئاسيتن. ويــبــدو خفض  األبــيــض 
فــي ظــل خطة خفض  الــديــون شبه مستحيل 
املاضي  العام  بنهاية  أجازها  التي  الضرائب 
2017، والتي تعني عمليًا، وحسب قول خبراء 
ــل الــحــكــومــة األمــيــركــيــة من  اقـــتـــصـــاد، أن دخــ
الـــضـــرائـــب ســيــنــخــفــض، عــلــمــا بــــأن الــحــكــومــة 
في  الضريبي  الــدخــل  على  تعتمد  األميركية 

دعم امليزانية.
االنتخابية  تــرامــب خــالل حملته  تــحــدث  كما 
الــديــون  لتسديد  الــنــقــود  طباعة  إمكانية  عــن 
أو مساومة الدائنن لخصم جزء من ديونهم، 
وبــاتــت خــطــوات خـــالل األشــهــر األخــيــرة أكثر 

إلزعاجا لالقتصادات الدولية.
ومــــع وجــــود تــوجــه لــــدى صــانــعــي الــســيــاســة 
لــرفــع معدالت  املــتــحــدة  الــواليــات  النقدية فــي 
الــفــائــدة، وتقليص حــجــم مــيــزانــيــة االحــتــيــاط 
الفيدرالي )البنك املركزي(، وتأكيد ترامب أنه 
يفضل دوالرًا ضعيفًا، من أجل دعم الصادرات، 
فـــقـــد تـــجـــد بـــعـــض الـــــــــدول نـــفـــســـهـــا مــضــطــرة 
أظهرت  وقــد  األميركية.  العملة  عــن  لالبتعاد 
انــخــفــاض  الــيــابــانــيــة  املـــالـــيـــة  تـــقـــاريـــر وزارة 
صـــافـــي اســتــثــمــار الــيــابــانــيــن مـــن الــســنــدات 
الــعــاملــيــة وأغــلــبــهــا أمــيــركــيــة خـــالل األســابــيــع 
الــثــالثــة األولــــى مــن فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 

قــفــزت األربـــــاح الــصــافــيــة ملــجــمــوعــة »زد تي 
االتــصــاالت،  مــعــدات  لصناعة  الصينية  إي« 
الربع  فــي  أســـاس ســنــوي  بنسبة 39% على 
األول من العام الجاري 2018، لتسجل 1.69 
مليار يوان )267 مليون دوالر(، وذلك بالرغم 
الشركة  نشاطات  على  األميركي  الحظر  من 

في الواليات املتحدة.
ــة الـــتـــي تــتــخــذ مــــن شــنــتــشــن  ــركـ ــالــــت الـــشـ وقــ
ــه  جــنــوب الــصــن مــقــرا لــهــا، فــي تــقــريــر أوردتـ
وكالة شينخوا، إنها حققت 28.9 مليار يوان 
بــارتــفــاع بلغت نسبته  ــرادات إجــمــالــيــة،  ــإيـ كـ

حــيــث حــقــقــت صــافــي بــيــع يــقــدر بــحــوالــي 20 
مليار دوالر. وكان اليابانيون قد باعوا خالل 
الشهور الثالثة األخيرة من العام 2017، أكثر 
الخزانة  ثــالثــن مليار دوالر مــن ســنــدات  مــن 
األمـــيـــركـــيـــة، األمـــــر الـــــذي أدى إلــــى انــخــفــاض 
الياباني بنسبة 8% خالل  الــن  أمــام  الـــدوالر 
الشهور الثالثة األولى من العام الحالي 2018.
ولكن كانت هناك دول أخــرى لها حساباتها 
الــخــاصــة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، األمــــر الــذي 
ــن الـــــــدوالر.  ــتـــحـــول عــ ــا الـ ــهـ ــادتـ فـــــرض عـــلـــى قـ
وكــانــت آخـــر الــــدول الــتــي أخـــذت هـــذا التوجه 
هي إيــران، حيث أعلنت قبل أسبوع تحولها 
وحساباتها  معامالتها  لتسوية  اليورو  إلى 
الخارجية، على خلفية تهديد ترامب في أكثر 
من مناسبة بفرض عقوبات اقتصادية عليها 

واالنــســحــاب مــن االتــفــاق الــنــووي املــوقــع عام 
2015. وكانت إليران محاوالت سابقة، خاصة 
في عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد، لبيع 
الــنــفــط مــقــابــل الـــيـــورو، لــكــن ســيــطــرة الــــدوالر 
ــيـــة حــتــى اآلن كــانــت  عــلــى ســـوق الــســلــع األولـ

واضحة للجميع.
أمــا الــصــن، والــتــي ظــهــرت إرهــاصــات حربها 
التجارية مع الواليات املتحدة خالل الشهرين 
األخيرين، فمن الواضح أنها قررت استخدام 
كـــافـــة األســـلـــحـــة الـــتـــي فـــي حـــوزتـــهـــا فـــي هــذه 

الحرب حال نشوبها.
ــة مــحــاولــة  ــلـــحـ وكــــــان مــــن ضـــمـــن تـــلـــك األسـ
ــة هـــيـــمـــنـــة الـــــــــــدوالر عـــلـــى األســــــــواق  ــزعـــ زعـــ
الــعــاملــيــة، حيث أنــشــأت الــصــن فــي مــارس/
آذار املاضي أول بورصة للعقود املستقبلية 

12.2% خالل األشهر الثالثة األولى من العام 
الجاري، مشيرة إلى أنها أخذت في حسبانها 
خالل إعدادها للتقرير، تأثير إلغاء امتيازات 

صادراتها من قبل الواليات املتحدة.
وأجلت الشركة إصدار تقريرها الربعي حول 
األرباح وأوقفت عمليات تداول أسهمها في 
بورصتي شنتشن وهونغ كونغ منذ الحظر 

األميركي.
أصــدرت  الــجــاري،  إبريل/نيسان  ومنتصف 
بــمــنــع  قــــــــرارًا  ــيــــة،  ــيــــركــ األمــ ــارة  ــجــ ــتــ الــ وزارة 
الشركات األميركية من التعامل مع شركة »زد 

تي إي« ملدة سبع سنوات، بسبب انتهاكها 
اتهامها بأنها  تسوية تمت عام 2017، بعد 
بــاعــت مــعــدات بشكل غــيــر قــانــونــي، احــتــوى 
كوريا  إلــى  أميركية،  مكونات  على  بعضها 

الشمالية وإيران.
ــام مــن  ــ ــ ــــذه األيـ ــة، فــــي مـــثـــل هـ ــركـ وكــــانــــت الـــشـ
الـــعـــام املـــاضـــي، قـــد قــبــلــت االتـــهـــام، ووافــقــت 
عــلــى الــتــســويــة مــقــابــل تــحــّمــلــهــا مــبــلــغ 1.2 
للحكومة  بالفعل  دفعته  الــذي  دوالر،  مليار 
إن  قالت  املتحدة  الــواليــات  أن  إال  األميركية. 
الــتــجــارة، بشأن  الــشــركــة كــذبــت عــلــى وزارة 
مــعــاقــبــة املــوظــفــن املــتــســبــبــن فـــي املــشــكــلــة، 

وأشارت إلى أن بعضهم تلقى مكافآت.
ــــت الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى، ال  ــاتـ ــ وبـ
االتـــصـــاالت وتكنولوجيا  قــطــاع  فــي  ســيــمــا 
املــعــلــومــات فــي مــرمــى التضييق األمــيــركــي. 
وقــبــل أســبــوعــن، صــوتــت لجنة االتــصــاالت 
الــفــيــدرالــيــة األمــيــركــيــة لــصــالــح املــضــي قدمًا 
فـــــي إرســــــــــاء قـــــاعـــــدة جــــــديــــــدة، يـــمـــكـــنـــهـــا أن 
تــمــامــًا عــلــى عمليات شــركــة هـــواوي  تقضي 
املتحدة،  الــواليــات  في  الصينية  لالتصاالت 
القاعدة على منع شركات  حيث تنص هــذه 
املدعومة  والالسلكية،  السلكية  االتــصــاالت 
ــة، مــــن اســـتـــخـــدام  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ مــــن الـــحـــكـــومـــة الـ
األمــن  الــذيــن يعتبرون خطرًا على  املــورديــن 

القومي األميركي.  
كما أوقف الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
ما كان يمكن أن يكون أكبر عملية استحواذ 
التاريخ، حينما  التكنولوجيا في  في قطاع 
ــــي تـــتـــخـــذ مــن  ــتـ ــ ــة بـــــــرودكـــــــوم الـ ــ ــركـ ــ ــنــــع شـ مــ
ســنــغــافــورة مــقــرا لــهــا مـــن االســـتـــحـــواذ على 
شــركــة كــوالــكــوم األمــيــركــيــة املتخصصة في 

مجال نظم االتصاالت.
)العربي الجديد، شينخوا(

إلــــى الــرنــمــيــنــبــي، وأنــــشــــأت لـــذلـــك شــبــكــة من 
بــنــوك مــقــاصــة الــرنــمــيــنــبــي، وعـــقـــدت الــعــديــد 
من  العديد  مع  العمالت  مبادلة  اتفاقيات  من 
تواجدها  وعــززت  األجنبية،  املركزية  البنوك 
في أكبر املراكز املالية في جميع أنحاء العالم.

ونـــتـــج عـــن ذلــــك نـــشـــاط كــبــيــر لــعــمــلــيــات بيع 
وشراء السندات املقومة بالرنمينبي في هونغ 

كــونــغ وأســـــواق أخــــرى عــلــى أمـــل أن يتصبح 
االحتياطية  األصــــول  أحـــد  الصينية  الــعــمــلــة 
العاملية الجديدة، كما نجحت بكن في إقناع 
الرنمينبي  يدخل  بأن  الدولي  النقد  صندوق 
فـــي ســلــة الــعــمــالت الــتــي تــحــدد قــيــمــة حــقــوق 
السحب الخاصة، أحــد أهــم مكونات األصــول 

االحتياطية حول العالم.
وأشار تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة 
األمــيــركــيــة إلـــى انــخــفــاض مــا بــحــوزة الصن 
من سندات الخزانة األميركية بنهاية يناير/

كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، للشهر الــثــالــث على 
التوالي، ولتصل إلى أقل مستوى لها في ستة 

أشهر، والتي تقدر بنحو 1.2 تريليون دوالر.
ــم كــل تــلــك الــجــهــود، فـــإن شــركــة سويفت،  ورغـ
العالم،  حــول  التحويالت  بتنفيذ  تــقــوم  الــتــي 

تــقــول إن حــصــة الــرنــمــيــنــبــي فـــي الــتــحــويــالت 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة ال تــتــجــاوز 1.6% من 
ــتـــحـــويـــالت، كـــمـــا أن الــعــمــلــة  إجـــمـــالـــي تـــلـــك الـ
ــن إجــمــالــي  فـــقـــط مــ تــشــكــل %1.2  الــصــيــنــيــة 

احتياطيات النقد األجنبي حول العالم.
ــا فــي  ــ ــمـ ــ ــــدهـ ــــن وحـ ــــصــ ــن إيـــــــــــران والــ ــكــ ولـــــــم تــ
ــدوالر، فقد  ــ ة الــ مـــحـــاوالت الـــخـــروج مــن عــبــاء
احتياطياتها  من  كبيرًا  جــزءًا  روسيا  حولت 
من الــدوالر إلى الذهب، كما أصــدرت حكومة 
فنزويال قبل أسابيع عملة مشفرة، تستجير 
بها من انهيار عملتها، دون الوقوع في براثن 
التي انهارت  الــدول  الـــدوالر كما فعلت أغلب 

عمالتها من قبل.
كــمــا ذكــــرت صــحــيــفــة نــيــزافــيــســيــمــايــا غــازيــتــا 
الروسية، األسبوع املاضي، أن تركيا سحبت 

مـــا ال يــقــل عـــن 28 طــنــا مـــن مـــرافـــق الــتــخــزيــن 
األميركية، تحسبا لتصعيد مع واشنطن التي 

يزعجها التقارب التركي مع روسيا.
املــاضــي أعلن  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  وفـــي 4 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان خــالل 
اإليراني  نظيره  مع  مشترك  صحافي  مؤتمر 
فــي طــهــران، أن تركيا وإيــــران قــررتــا التعامل 
بالعمالت املحلية في عالقاتهما االقتصادية 
ــلــــص مــــــن ضـــــغـــــوط الــــعــــمــــالت  ــتــــخــ بـــــهـــــدف الــ

األجنبية.
ــان الحــقــا دول مــجــمــوعــة الـــدول  ــ ــا أردوغــ ودعــ
ــــي تــركــيــا  ــة الـــنـــامـــيـــة، وهـ ــيـ الـــثـــمـــانـــي اإلســـالمـ
وإيــــــــران وبـــاكـــســـتـــان وبـــنـــغـــالدش ومــالــيــزيــا 
وإندونيسيا ومصر ونيجيريا، إلى استخدام 

العمالت املحلية في التبادالت التجارية.

الخروج 
من عباءة الدوالر

أرباح »زد تي إي« الصينية تقفز 39% رغم الحظر

)Getty( الصين تلّوح باستخدام اليوان المنخفض في الحرب التجارية مع واشنطن

)Getty( مقايضة نقدية بين إيران وتركيا لتعزيز التجارة)Getty( واشنطن تمنع الكيانات األميركية من التعامل مع الشركة الصينية

أردوغان ورئيس أوزبكستان خالل لقاء سابق في أنقرة )األناضول(

الديون األميركية تتجاوز 
21 تريليون دوالر ألول مرة 

الشهر الماضي

للنفط الخام املقومة بالرنمينبي الصيني. 
لكن محاوالت الصن للدفع بعملتها كبديل 
لــلــدوالر فــي تسوية املــعــامــالت الــدولــيــة، أو 
الكثير  تواجه  فيها،  لــزيــادة حصتها  حتى 
مــن الــعــوائــق، أولــهــا حــداثــة انــفــتــاح الصن 

على األسواق العاملية.
وتقول ريبيكا كامباني من معهد بروكينجز 
إن »نجاح الرنمينبي )أو اليوان( الصيني في 
الــتــوازن  إعـــادة  يتطلب  عاملية  يكون عملة  أن 
لالقتصاد الصيني، وتطوير األســواق املالية 
للبالد وفتحها أمام بقية العالم، مع االنتقال 

إلى سعر صرف أكثر مرونة«.
ــدًا، فــعــمــدت  ــهـ ــم تـــدخـــر الـــصـــن جـ وبــالــفــعــل، لـ
في  لــديــهــا  التنظيمية  الــقــواعــد  تخفيف  إلـــى 
محاولة لجذب املزيد من املعامالت التجارية 

سياسات ترامب تزيد توجه الدول 
لزعزعة العملة الخضراء

ــيـــر األوزبــــــكــــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــفـ قــــــال الـــسـ
أغزامهادجايف،  أليشير  أنقرة،  التركية 
اتفاقية مع تركيا  بــالده ستوقع 20  إن 
خالل زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان 
إلى أوزبكستان، التي بدأت أمس األحد 
وتــســتــمــر حــتــى غـــدا الــثــالثــاء. وأوضـــح 
لوكالة  تصريحات  في  أغزامهادجايف 
تــتــضــمــن  األنــــــاضــــــول، أن االتــــفــــاقــــيــــات 
مــجــاالت عــديــدة مثل الطاقة، واملــعــادن، 
وقوانن خاصة بحماية حقوق العمال 

األوزبكين في تركيا.
وأضـــــــاف بـــأنـــه ســيــتــم تـــأســـيـــس لــجــنــة 
رفيعة املستوى للتعاون االستراتيجي 
أعضاؤها  البلدين، حيث سيلتقي  بن 
ــرات ســـنـــويـــا، لــلــتــبــاحــث بــشــأن  ــ ــدة مــ ــ عـ
سبل نقل العالقات إلى مستويات أكثر 
تقدما. وأوضح أن نحو 150 رجل أعمال 

الزيارة،  أردوغــان خالل  تركيا يرافقون 
حيث يشاركون في منتدى لألعمال، يتم 
مجاالت  فــي  اتفاقيات  توقيع  بموجبه 
ــاءات، والــنــســيــج،  ــشــ كــثــيــرة أبـــرزهـــا اإلنــ
ــــواصـــــالت،  ــيـــاحـــة، واملـ واألدويــــــــــة، والـــسـ

واألغذية، والزراعة.
التبادل التجاري  إلــى أن حجم  وأشــار 
بن بالده وتركيا بلغ 1.5 مليار دوالر 
مليار   1.2 مقابل   ،2017 املاضي  العام 
يــرتــفــع  أن  مــتــوقــعــا   ،2016 فـــي  دوالر 
هـــذا الــرقــم إلـــى الــضــعــف بنهاية الــعــام 
الـــجـــاري. تــابــع أن عــــددا مــن الــشــركــات 
الــتــركــيــة الـــتـــي اضـــطـــرت لـــإغـــالق في 
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان خــــــــالل مــــرحــــلــــة فـــتـــور 
الــعــالقــات بــن الــبــلــديــن، عـــادت ملــزاولــة 

نشاطها من جديد مؤخرًا.
)األناضول(

طهران ـ العربي الجديد

أعــلــن مــحــمــد رضـــا حــســن زادة، املــديــر 
ــي، أنــه  الــتــنــفــيــذي لــبــنــك »مـــلـــي« اإليــــرانــ
بــطــاقــات مصرفية  ــدار  إصـ قريبًا  سيتم 
وكالة  ونقلت  مــوحــدة.  تركية  ـ  إيــرانــيــة 
أنباء فارس ، أمس األحد، عن زادة قوله 
خالل لقائه حسن آيدين املدير التنفيذي 
لبنك »زراعات« التركي، إن أعدادًا كبيرة 
من السياح اإليرانين واألتراك يزورون 
البلدين سنويًا، مشيرا إلى أن استخدام 
مثل هذه البطاقات سيسهم في ازدهار 
صــنــاعــة الـــســـيـــاحـــة. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر 
املدير التنفيذي لبنك زراعات أن إصدار 
بــطــاقــات مــصــرفــيــة مــشــتــركــة يــســهــم في 
تـــبـــادل الــعــمــلــة األجــنــبــيــة بـــن الــبــلــديــن، 
ويــســاعــد عــلــى زيـــــادة الــنــمــو الــتــجــاري 

بــن الــبــلــديــن، الفــتــا إلـــى أهــمــيــة تطوير 
التعاون بن املصرفن اإليراني والتركي 

لتسهيل األعمال التجارية والسياحية.
وكـــــــان اتــــفــــاق املـــقـــايـــضـــة الـــنـــقـــديـــة بــن 
إيـــــران وتــركــيــا بــالــعــمــلــتــن الــوطــنــيــتــن 
الــريــال والــلــيــرة، قــد دخـــل حــيــز التنفيذ 
فـــي الـــســـادس عــشــر مـــن إبــريــل/نــيــســان 
بنكي  اعتماد  أول  افتتاح  إثــر  الــجــاري، 
ــــق الـــبـــنـــك املـــركـــزي  ــذا اإلطــــــــار، وفـ ــ فــــي هـ
اإليــرانــي آنـــذاك. وذكــر املــركــزي اإليــرانــي 
أن إبـــــرام االتــفــاقــيــات الــنــقــديــة وتــبــادل 
ــدول الــرئــيــســيــة يــهــدف  ــ الـــعـــمـــالت مـــع الــ
إلــى تسهيل الــتــبــادل الــتــجــاري مــع دول 
الـــجـــوار ولــتــوجــيــه الــعــمــلــيــات الــنــقــديــة 
نحو  واالعتبارين  الطبيعين  لــألفــراد 
ــلـــيـــل مــخــاطــر  ــام املــــصــــرفــــي، وتـــقـ ــنــــظــ الــ

العمليات النقدية.

20 اتفاقية خال زيارة 
أردوغان ألوزبكستان

بطاقات مصرفية 
موحدة بين تركيا وإيران

مال وسياسة

للدول  تحفيًزا  األكثر  السياسية،  والتوترات  التجارية  الصراعات  تعد  لم 
االقتصاد  مشاكل  أضحت  وإنما  الدوالر،  مع  مناوشات  في  للدخول 
األميركي ذاته، تمثل بواعث قلق للكثير من االقتصادات الدولية، التي 
تزيد توجهاتها مع مرور الوقت نحو الحد من هيمنة العملة الخضراء

ترامب،  دونــالــد  األميركي  الرئيس  ــّدد  ه
إن  ــي  »س شبكة  نقلتها  تصريحات  فــي 
نشاط  بوقف  األحــد،  أمس  األميركية،  إن« 
سبتمبر/أيلول  في  االتحادية  الحكومة 
المقبل، إذا لم يخصص الكونغرس تمويًال 
المتحدة  الواليات  بين  الحدودي  للجدار 
والمكسيك. وقد وقع ترامب، في مارس/

يمول  قانون  مشروع  على  الماضي،  آذار 
سبتمبر/ شهر  حتى  األميركية  الحكومة 

أيلول، معربًا عن إحباطه من حزمة اإلنفاق 
الحدود  ألمن  دوالر  مليار   1.6 شملت  التي 

فقط بدون تمويل للجدار الحدودي.

تعطيل الحكومة االتحادية

رؤية

صباح نعوش

أثــبــتــت املــعــطــيــات اإلحــصــائــيــة لــألشــهــر املــنــصــرمــة ضــعــف اآلثـــار 
السلبية للحصار على مالية قطر الخارجية. ويظهر ذلك واضحًا 
من خالل تحليل املبادالت القطرية الخليجية من جهة وحسابات 
ميزان املدفوعات من جهة أخرى. لكن ال يجوز تهميش هذه اآلثار 
العمل على  القطرية والخليجية. بل يتعني  الذي ال يخدم املصالح 
والفورية  املباشرة  النتائج  مــن  وســرعــة.  بفاعلية  األزمـــة  معالجة 
للحصار تراجع التجارة الخارجية بني قطر ودول الحصار. فمن 
جهة انتقلت الصادرات القطرية من 4817 مليون ريال في الربع 
الرابع من 2016 إلى 1882 مليون ريال في الربع الرابع من 2017. 
وهبطت الواردات القطرية من هذه الدول من 4617 مليون ريال في 

الفترة األولى إلى 925 مليون ريال في الفترة الثانية. 
قــبــل الــحــصــار كــانــت هـــذه املـــبـــادالت تتسم إذن بــالــتــوازن. أي أن 
الصادرات تعادل تقريبًا الواردات، أما بعد الحصار فقد أصبحت 
في صالح قطر. ألن صادراتها تعادل تقريبًا ضعف وارداتها. إذن 

الخاسر األول دول الحصار.
اإلمارات أهم شريك تجاري لقطر في مجموعة دول الحصار. ففي 
الربع الرابع من 2016 استوردت قطر سلعًا من اإلمارات )ال سيما 
الغذائية( بقيمة 2768 مليون ريــال أي ما يعادل  املالبس واملــواد 
9.6% من املجموع الكلي للواردات القطرية. وهي نسبة ال يستهان 
بها. ثم انهارت الصادرات اإلماراتية لتصل إلى 601 مليون ريال 
أي 1.8% من الــواردات القطرية. خسرت اإلمــارات خسارة فادحة 

وربحت ُعمان التي حلت محل اإلمارات في هذا امليدان.
أمــا الــصــادرات القطرية إلــى اإلمــــارات فقد شــهــدت أيــضــًا هبوطًا 
كبيرًا خالل هذه الفترة. ولكن لم يشمل الهبوط جميع املواد. فما 
الغاز الطبيعي القطري مستمرة حتى  زالت واردات اإلمــارات من 
اآلن. تستورد اإلمارات عبر أنبوب دولفني أربعة آالف طن يوميًا. 
الشديد  التوتر  وبعد مضي نحو 11 شهًرا على الحصار ورغــم 
في عالقات البلدين لم تقطع قطر صادراتها لإلمارات ولم توقف 

اإلمارات وارداتها الغازية من قطر.
الغاز  االستغناء عن  فترة قصيرة  اإلمـــارات خــالل  يصعب على 
القطري ألسباب فنية. كما يستخدم الغاز القطري لتوليد حوالي 
ثــلــث حـــاجـــات اإلمـــــــارات الــكــهــربــائــيــة. وبــاملــقــابــل يــمــكــن لــلــدوحــة 
البالغة  الــواردات اإلماراتية  وبسهولة قطع إمداداتها لإلمارات ألن 
الــصــادرات  السنة ال تمثل ســوى 1.9% مــن  1.5 مليون طــن فــي 
الغازية القطرية، كما يمكن استبدال اإلمارات بمستوردين آخرين 
في آسيا وأوروبا، بيد أن الدوحة لم تقطع صادراتها لإلمارات ألن 

ذلك ينقل األزمة الخليجية إلى مرحلة أخطر.

الميزان الجاري من عجز إلى فائض
ارتفعت الصادرات السلعية لقطر في الربع الثالث من عام 2017 
العام السابق  الفترة من  بمبلغ 8842 مليون ريال مقارنة بنفس 
نتيجة تحسن أسعار الوقود األحفوري. ولنفس السبب ارتفعت 
الــرابــع بمبلغ 8126 مليون ريــال. وباملقابل  الربع  مــرة أخــرى في 
تراجعت الــواردات في الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق بمبلغ 2968 مليون ريــال. لكنها عادت 
أداء  األخيرين تحسن  الفصلني  وفــي  الــرابــع.  الــربــع  فــي  لالرتفاع 
امليزان  هــذا  القطرية ألن  للمالية  التجاري. وهــذا ضــروري  امليزان 
هو الوحيد الذي يسجل فائضًا في ميزان املدفوعات. وال يقتصر 

األمر على قطر بل يشمل أيضًا جميع دول مجلس التعاون.
قــدره سبعة  الــجــاري من عجز  املــيــزان  انتقل  النهائية  وبالنتيجة 
مليارات ريال قبل الحصار إلى فائض ثمانية مليارات ريال في 
الربع الثالث من عام 2017 وعشرة مليارات ريال في الربع الرابع.

انخفاض طفيف لالحتياطي
يــلــعــب االحــتــيــاطــي الــنــقــدي دورًا أســاســيــًا فــي الـــدفـــاع عــن سعر 
صـــرف الــعــمــلــة. فعندما يــكــون هـــذا االحــتــيــاطــي كــافــيــًا ومــتــزايــدًا 
الصرف  عــن سعر  لــلــدفــاع  منه  بيع قسط  املــركــزي  للبنك  يمكن 
املحلية.  العملة  لها  تتعرض  أن  يمكن  التي  الهجمات  الثابت ضد 
البنك  وسيلة  تصبح  النقدي  االحتياطي  يهبط  عندما  حــني  فــي 
املركزي ضعيفة للدفاع عن العملة. هذا التحليل على درجة كبيرة 
لثبات سعر صرف  نــظــرًا  الــتــعــاون  فــي دول مجلس  األهمية  مــن 
عمالتها مقابل الدوالر. وبسبب اعتماد هذه الدول على الواردات 
في  أي هبوط  فإن  واالستهالكية  اإلنتاجية  إشباع حاجاتها  في 
القيمة التعادلية للعملة املحلية يقود بالضرورة إلى ارتفاع معدالت 

التضخم فتنخفض بالتالي القدرة الشرائية للمواطنني.
ولــكــن يتعني األخـــذ بنظر االعــتــبــار خــصــوصــيــات قــطــر فــي هــذا 
الــتــحــلــيــل. لــذلــك البـــد مــن الــتــعــرف إلـــى تــأثــيــر الــحــصــار عــلــى هــذا 
في  االحتياطي  هــذا  أهمية  وتقدير  جهة  مــن  النقدي  االحتياطي 

القدرة املالية الكلية للدولة من جهة أخرى.
أفضى الحصار في أشهره األولى إلى سحب كميات من الودائع 
ــــودائــــع األجــنــبــيــة خــاصــة  ــــم يــقــتــصــر األمــــر عــلــى ال املــصــرفــيــة. ول
إنها هجمة  املحلية.  الودائع  كذلك قسطا من  بل شمل  الخليجية 
عنيفة ضد الريال القطري. ورغبة في الحفاظ على سعر الصرف 
اضطر البنك املركزي إلى التدخل الفوري فضخ كميات كبيرة من 

الدوالرات األمر الذي قاد إلى امتصاص الهجمة
أن حجم االحتياطي  الرسمية يتبني  إلــى اإلحــصــاءات  النظر  عند 
النقدي في نهاية مايو/أيار 2017 )قبل قرار الحصار بأيام( كان 
نهاية  إلــى 36.0 مليار دوالر في  انخفض  ثم  45.7 مليار دوالر. 
أكتوبر/تشرين األول من نفس السنة أي بعد مرور خمسة أشهر 
عــلــى الــحــصــار. بمعنى أن املــصــرف املــركــزي فــقــد 9.7 مــلــيــارات 

دوالر، لكنه عاد بعد ذلك لالرتفاع. 
تــدهــورًا  للبالد  املــالــيــة  الــحــالــة  تــتــدهــور  أن  األولـــى يفترض  للوهلة 
كبيرًا ألن هذا املبلغ يعادل 23.0% من حجم االحتياطي النقدي 
املالية لقطر ال تقتصر على  الــقــدرة  املــركــزي. لكن  لــدى املصرف 
ما يملكه مصرفها املركزي بل تشمل أيضًا أصــول جهاز قطر 
لالستثمار البالغة 320 مليار دوالر، بمعنى أن قدرة البلد تعادل 
356 مليار دوالر على أقل تقدير، وبالتالي فإن املبالغ املسحوبة ال 
تمثل سوى 2.9% من هذه القدرة، ناهيك عن ارتفاع االحتياطي 
النقدي للمصرف في ديسمبر/كانون األول املنصرم، وهذا يعني 
أن ميزان املدفوعات لهذا الشهر سجل فائضًا، كما زاد االحتياطي 
في نهاية فبراير/شباط 2018، كما تشير تقارير صندوق النقد 
الجارية  للسنة  القطري  النقدي  االحتياطي  تصاعد  إلــى  الــدولــي 

وكذلك السنوات القادمة.

تأثير الحصار على مالية 
قطر الخارجية

االثنين 30  إبريل/ نيسان   2018 م  14  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1337  السنة الرابعة
Monday 30 April 2018

االثنين 30  إبريل/ نيسان   2018 م  14  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1337  السنة الرابعة
Monday 30 April 2018



عيسى الشعيبي

في ظل تدافع التطورات، وتزاحم األجندات 
واألولـــويـــات، وســخــونــة الــوقــائــع الــجــاريــة 
في املنطقة، يبدو انعقاد املجلس الوطني 
اإلثنني  اليوم  افتتاحه  املقّرر  الفلسطيني، 
)30/ 4/ 2018( في رام الله، حدثًا تفصيليًا 
ال يلفت االنــتــبــاه، وقــد يــكــون خـــارج دائــرة 
الــهــمــوم واالهــتــمــام بالنسبة لــلــرأي الــعــام 
ــر اإلعـــــــــــام، عـــلـــى الـــرغـــم  ــابــ ــنــ ــربــــي ومــ ــعــ الــ
ــذا الـــحـــدث  ــ ــا يــســتــحــوذ عــلــيــه هـ مــــن كــــل مــ
مـــن اســتــقــطــاب داخـــلـــي، ويــســتــأثــر بـــه من 
تغطياٍت كثيفٍة على الصعيد الفلسطيني، 
ويثيره من خواطر ومواقف وآراء متباينة، 
ــاالٍت ســيــاســيــٍة حــامــيــة  وُيــشــعــلــه مـــن ســـجـ
الوطيس، راحت تحتدم بقوة، وتتسع أكثر 
فأكثر مع مرور الوقت، وذلك غداة تحديد 
الـــيـــوم األخـــيـــر مـــن نــيــســان/إبــريــل مــوعــدًا 
نهائيًا لعقد دورة عــاديــة، هــي األولـــى من 

نوعها منذ 22 عامًا.
 
ً
 مصاحبة

ً
ومــع أن الــخــافــات كــانــت ســمــة

املستوى  اجتماع فلسطيني من هذا  لكل 
السياسي الرفيع، وكــان األخــذ والــرد بني 
النخب واملكونات التنظيمية الفلسطينية 
يشتد توترًا ويزداد صخبًا، عشية انعقاد 
الــتــشــريــعــيــتــني  لــلــمــرجــعــيــتــني  دورة  أي 
)املــجــلــســني الــوطــنــي واملــــركــــزي( ألســبــاب 
يطول شرحها، إال أن الخافات التقليدية 
تبدو هذه املرة أعمق وأشد انفعااًل من ذي 
قبل، ليس جــّراء استشراء حالة االنقسام 
اللعني فقط، وانسداد الدروب السياسية، 
ومـــحـــدوديـــة الـــخـــيـــارات املــتــاحــة فحسب، 
وإنــمــا أيــضــًا بــفــعــل تــمــركــز الــصــاحــيــات، 

حسين عبد العزيز

لم يكن إعان هيئة أركان الجيش الروسي 
أن مـــوســـكـــو ســتــســلــم قـــريـــبـــا مــنــظــومــات 
دفـــاع جــوي جــديــدة إلــى ســوريــة ردا على 
الفرنسية  البريطانية  األميركية  الضربة 
على مواقع تابعة للنظام السوري في 14 
الـــجـــاري، فليس للضربة  نــيــســان  إبــريــل/ 
تتطلب  وال  العسكرية،  الناحية  مــن  قيمة 
مــن صــنــاع الـــقـــرار فــي الــكــرمــلــني االنــقــاب 
الغرب حيال  القديمة مع  التفاهمات  على 
على  للنظام.  الــروســي  التسليح  مستوى 
ــكـــري مــن  الـــعـــسـ ــأت األذى  ــ يــ لــــم  الـــعـــكـــس، 
البوابة األميركية، بقدر ما جاء من البوابة 
اإلسرائيلية التي استطاعت في السنوات 
ــالـــغ فــــي الــبــنــيــة  ــرر بـ ــ املـــاضـــيـــة إلــــحــــاق ضـ
هجوم  أعنفها  وكـــان  لــلــنــظــام،  العسكرية 
فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، حــني ضــربــت 12 
هدفا عسكريا، ودمرت نحو ربع منصات 
الـــروس عزمهم تزويد  الــصــواريــخ. إعـــان 
الــنــظــام مــنــظــومــات دفــــاع جـــوي مــتــطــورة 
ــراع مـــرحـــلـــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــلــــى دخـــــــــول الـ ــر عــ ــ ــؤشـ ــ مـ
متطورة، ال ُيستبعد فيها حصول معارك 
ــبـــاشـــرة بــــني املـــتـــصـــارعـــني اإلقــلــيــمــيــني،  مـ
وبالنسبة  بالوكالة.  املعارك  كانت  بعدما 
إلسرائيل، هناك فرق كبير بني وجود هذه 
املــنــظــومــة عــلــى األراضـــــي الــســوريــة تحت 
الروسي وخضوعها ألوامر  الجيش  إمرة 
دمــشــق مــبــاشــرة. ومــع أنــه غير معلوم ما 
هي طبيعة منظومة الدفاع الجوي، إال أن 
ثمة أسئلة تطرح حول جدية موسكو فعا 
فـــي تـــزويـــد الــنــظــام الـــســـوري بــهــا، وربــمــا 

تكون املسألة مجرد تهويش عسكري.
في كل األحوال، يكمن مأزق املحور الروسي 
ــادر عــلــى إيـــقـــاف الــضــربــات  ــ ــه غــيــر قـ فـــي أنــ
قــادر على  ـ اإلسرائيلية، وال هو  األميركية 
الـــقـــيـــام بـــاملـــثـــل. بـــعـــبـــارة أخــــــرى، تستطيع 
الــواليــات املتحدة وإســرائــيــل ضــرب حلفاء 
الــــروس مــتــى أرادتـــــا، فــي حــني ال تستطيع 

سمير صالحة

يتطلع قـــرار الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
أردوغان، تقديم موعد االنتخابات الرئاسية 
الثاني  والبرملانية، من 3 نوفمبر/ تشرين 
إلى  املقبل،  يونيو/ حــزيــران  إلــى 24   2019
التعجيل بتنفيذ التعديل الدستوري، تغيير 
نـــظـــام الــحــكــم إلــــى رئــــاســــي، وطــــي صفحة 
النظام البرملاني. وأيضا قطع الطريق على 
املحاوالت الداخلية والخارجية للتأثير في 
ملفات سياسية واقتصادية وأمنية تستعد 
حــكــومــة حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة للتعامل 
معها فــي األشــهــر املــقــبــلــة، ومــنــح أردوغــــان 
ــقـــوة واالســتــقــالــيــة فـــي رســم  ــدا مـــن الـ ــزيـ مـ

السياسات التركية اإلقليمية الجديدة.
نصف ساعة بني الرئيس أردوغـــان وزعيم 
حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة )الــيــمــيــنــي(، دولــت 
 لــرســم مــســار جديد 

ً
بــهــشــلــي، كــانــت كــافــيــة

فــــي الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــركـــيـــة لــلــعــقــد 
تفاهمات  أن  متابعون  ويـــرى  ربــمــا.  املقبل 
ــا قــبــل الـــلـــقـــاء بـــشـــأن إعـــــان الــــذهــــاب الــى  مـ
االنتخابات البرملانية املبكرة كانت قد بدأت 
ــان لــم يكن ليأخذ  قبل أســابــيــع، وأن أردوغــ
باقتراح مصيري من هذا النوع لو لم يكن 
يرغب بذلك، خصوصا أنه الذي أعلن مرات 
رفضه دعوات تقديم موعد االنتخابات عن 
املبكرة  االنــتــخــابــات  قـــرار  املــعــلــن.  تاريخها 
املعارضة  مباغتة  هدفها  سياسية  خطوة 
الــداخــل، وهــي تعيش حالة  فــي  السياسية 
مـــن الـــتـــشـــرذم والــتــشــتــت، ثـــم الــتــخــوف من 
تـــراجـــع شــعــبــيــة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
ــبـــب الـــخـــضـــات  فـــــي األشـــــهـــــر املــــقــــبــــلــــة، بـــسـ
أخيرا.  واملــالــيــة  االقتصادية  واالنــتــكــاســات 
وقد أراد أردوغـــان، بهذه الخطوة املباغتة، 
اصطياد املــعــارضــة، وهــي فــي ثباتها أواًل، 
ثــــم قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى خـــطـــط ومـــشـــاريـــع 
أجهزة وعواصم كثيرة كانت تستعد لطرح 
استراتيجية إبعاده، هو وحزبه، عن الحكم 
خـــال عـــام ونــصــف الـــعـــام، فــفــاجــأهــا بــقــرار 

الذهاب إلى الصناديق بعد شهرين فقط.
ــد يـــكـــون زعـــيـــم حـــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة  قــ
)الــيــمــيــنــي(، دولـــــت بــهــشــلــي، هـــو مـــن فتح 
األبــواب أمام هذا الخيار، لكن أردوغــان هو 
مـــن تــلــقــفــه وتــمــســك بـــه وصــفــة عـــاج تنقل 
تــركــيــا خــــال أســابــيــع مـــن حـــالـــة سياسية 
ــة إلــــى حـــالـــة أخــــــرى، مــخــتــصــرة  ــتـــوريـ ودسـ
مرحلة االنتظار بنحو خمسة عشر شهرًا، 
وبأقل املخاطر واألضرار كما تقول قيادات 

حزب العدالة والتنمية )الحاكم(.
بثقة  والتنمية«  »الــعــدالــة  قــيــادات  تتحدث 
عن فوزها املؤكد في االنتخابات الرئاسية 
والــبــرملــانــيــة، فــالــرئــيــس أردوغــــــان بـــدأ قبل 
أشـــهـــر حــمــاتــه الــدعــائــيــة فـــي أغـــلـــب املـــدن 
الــتــركــيــة، ثــم هــنــاك انــتــصــار عملية »غصن 
الــزيــتــون« العسكرية فــي عفرين فــي شمال 
سورية، وتعطيل مشروع ربط الكانتونات 
ــة،  ــوريــ ــال ســ ــمــ ــــي شــ الــــكــــرديــــة بــبــعــضــهــا فـ
والــتــفــاهــمــات االســتــراتــيــجــيــة الضخمة مع 
روســيــا، الــشــريــك الــجــديــد، وفــشــل االلتفاف 
حول مرشح رئاسي واحد يقود املعارضة، 
الله غــول محط  بعدما سقط مــشــروع عبد 
آمال املعارضة، والفرصة الوحيدة القادرة، 
ــقــــريــــب بـــــني أصـــــــوات  ــتــ ــلــــى الــ ــا قــــيــــل، عــ كــــمــ
والتوجهات  املــيــول  مختلف  مــن  الناخبني 

السياسية والعرقية والحزبية.
ــــوم حــاســم  24 يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران املـــقـــبـــل يـ
من  وأبــعــد  التركية،  السياسية  الحياة  فــي 
ــة. هــنــاك  ــاديـ أن يــكــون مــجــرد انــتــخــابــات عـ

خليل العناني

العالم، صباح يوم الجمعة املاضي  فوجئ 
يقل  ال   ، تــاريــخــيٍّ بمشهد   )2018  /4  /27(
تحطيم  مشهد  عن  وتاريخيته  تأثيره  في 
جــــدار بــرلــني قــبــل أكــثــر مـــن ربـــع قــــرن، بعد 
عندما  وذلـــك  السوفييتي،  االتــحــاد  انهيار 
عــبــر رئــيــس كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، كــيــم جــونــغ 
كـــوريـــا  مــــع جــــارتــــه  الـــفـــاصـــل  الــــخــــط  أون، 
الــجــنــوبــيــة وصـــافـــح رئــيــســهــا، مـــون جـــاي- 
إن، وعــبــر بــه إلـــى الــجــانــب اآلخـــر مــن الحد 
البلدين، ليكونا بذلك أول من  الفاصل بني 
األولــى  للمرة  البلدين  الــحــدود بني  يعبران 
منذ حــوالــي 65 عــامــًا. ليس هــذا فــقــط، فقد 
اتفق الزعيمان الكوريان على إنهاء الحرب 
الخمسينيات،  أوائــل  بينهما  اندلعت  التي 
مليوني شخص  مــن  أكــثــر  وراح ضحيتها 
 عــن عــشــرات الــنــزاعــات 

ً
مــن الــبــلــديــن، فــضــا

ــة وغــيــر  ــنـــوويـ والـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـــيـــة الـ
ــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا شـــبـــه الـــجـــزيـــرة  ــنــــوويــ الــ

الكورية أكثر من نصف قرن. 
ومـــن شـــأن لــقــاء الــزعــيــمــني الــكــوريــني أيضا 
تمهيد األجواء إلخاء املنطقة من األسلحة 
النووية التي مثلت كابوسًا ليس فقط لهما، 
ولــكــن لــلــعــالــم كــلــه، طــــوال الــعــقــود املــاضــيــة. 
أمـــا أكــثــر الــعــبــارات تــأثــيــرًا فــي هـــذا الــحــدث 
التاريخي، فقد جاءت على لسان كيم جونغ 
أثــنــاء اللقاء  قـــال، فــي كلمته فــي  الـــذي  أون 
الــجــنــوبــي، إن »الشعب  الــكــوري  مــع نظيره 
الــكــوري واحــــد، ومـــن دم واحــــد، ولـــن يفّرقه 
شيء«. وكان الرجل قد سبق لقاءه باإلعان 
عــن تجميد الــتــجــارب الــنــوويــة لــبــاده في 
شبه الجزيرة الكورية، في مؤشر على صدق 
نياته تجاه تحقيق السام في املنطقة. ومن 
املــتــوقــع أن يــتــم تــوقــيــع مــعــاهــدة ســـام بني 
الدولتني الجارتني خال العام الجاري، وهو 
مــا قــد يفتح الطريق أمــام الــوحــدة بينهما، 
وهو أمر كان يصعب تخيله قبل أيام قليلة، 
العدائية بني  الخطابات  في ظل  خصوصا 
ــة. دروس  ــيـ ــوال الـــعـــقـــود املـــاضـ ــ الــبــلــديــن طــ
عديدة يمكن للعرب، خصوصا دول الخليج، 
االستفادة منها، عطفًا على القمة التاريخية 
بــني الــكــوريــتــني، لــعــل أولــهــا أن الــصــراعــات، 
مــهــمــا طـــالـــت، ومــهــمــا كــــان ضـــحـــايـــاهـــا، ال 
للبلدان  األفضل  من  وأن  نهاية.  لها من  بد 

العربية املتناحرة واملتصارعة أن تقتنع بأن 
تفرضها  حتمية،  ضــرورة  بينها  التعايش 
والــدم  اللغة  وروابــــط  والــتــاريــخ  الجغرافيا 
والثقافة. وأن التعايش ال بد أن يتم من دون 
وكلمته  فـــرض هيمنته  طــــرٍف  أي  مــحــاولــة 

على الطرف اآلخر. 
ــو الــطــريــق  ــــوار هــ ــــحـ ــانـــي أن الـ ــثـ الـــــــدرس الـ
الوحيدة لحل أية خافاٍت، أو نزاعاٍت، بني 
الخصام  سيظل  فــبــدونــه  العربية.  الــبــلــدان 
موجودًا، بل سيشتعل ويزداد تعقيدًا، وأنه 
مهما طـــال الــزمــن ال بــد مــن الــجــلــوس على 

طاولة مفاوضات بني الفرقاء. 
الصراع  ثمن  يدفع  مــن  أن  الثالث  والـــدرس 
ــو الـــشـــعـــوب الـــتـــي لـــيـــس لــهــا  ــــخـــــاف هــ والـ
ــارات الــســيــاســيــني  ــيــ نـــاقـــة وال جــمــل فـــي خــ
وقـــراراتـــهـــم، وأنــــه مـــن املــهــم أن يــتــم الــنــظــر 
يــتــم تصعيد  قــبــل أن  إلــــى هــــذا االعـــتـــبـــار، 
الراهنة،  الخليجية  األزمـــة  ففي  الــخــافــات. 
ــزال يـــجـــري، الــلــعــب عــلــى وتــر  ــ ــــرى، وال يـ جـ
االجتماعية  والروابط  التاريخية  العاقات 
ــــني مــــكــــونــــات الـــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة بــشــكــل  بـ
هذه  بــدء  ومنذ  تماسكها ووحدتها.  يهّدد 
وأنــا أسمع حكايات كثيرة محزنة  األزمـــة، 
بــشــأن االنــقــســامــات الــعــائــلــيــة والــقــبــائــلــيــة 
ــاوزت الــخــافــات  ــجــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــ
للنسيج  تــهــديــدًا  تمثل  وبــاتــت  السياسية، 
ــي الـــخـــلـــيـــج، والــــــــذي تـــكـــّون  ــاعـــي فــ ــمـ ــتـ االجـ
وانصهر عبر قرون. وأكاد أجزم بأن شعوبا 
ومجتمعات خليجية كثيرة متلهفة لعودة 
العاقات بني دول الحصار وقطر إلى سابق 
الــعــائــات والقبائل  تــتــواصــل  عــهــدهــا، وأن 
مرة أخــرى. لذا يرحب القطريون دومًا بأي 
مــبــادراٍت للحوار يمكنها حل األزمــة، ليس 
فقط انطاقًا من أن أي خاف سياسي ال بد 
وأن ُيدار بالتفاوض والحوار، وإنما أيضا 
ملا لألزمة من تداعياٍت سلبيٍة على عائات 
وقــبــائــل كــثــيــرة فـــي جــمــيــع دول الــحــصــار. 
الـــرابـــع أن تحسني الــعــاقــات ال بد  ــدرس  الــ
نــيــات مــن جميع  وأن يسبقه إعـــان حــســن 
ــــراف املــتــنــازعــة واملــتــصــارعــة، وأن يتم  األطـ
اتــخــاذ خــطــواٍت مــبــدئــيــٍة، ليس أقلها وقف 
خــطــابــات الــكــراهــيــة والـــعـــداء والــتــحــريــض 
التي تزيد العاقات توترا وتعقيدًا، وتؤخر 

فرص التوصل إلى حلول سريعة. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

ــرار، وإطــــالــــة أمـــد  ــ ــقـ ــ واحـــتـــكـــار صـــنـــاعـــة الـ
االنــقــســام، األمـــر الـــذي أفــضــى إلــى سابقة 
غــيــر مــســبــوقــة، ونــعــنــي بــهــا الـــخـــروج عن 
في  املستقرة  والتقاليد  الــنــافــذة،  القواعد 
الحياة السياسية الفلسطينية، وبالتالي 
ــدى املــجــلــس  ــه لــ ــرق الـــنـــظـــام املـــعـــمـــول بـ خــ

الوطني نفسه.
ــاب األمــــــــور املـــنـــطـــقـــيـــة املـــلـــّحـــة الــتــي  ــ فــــي بــ
تملي ضــرورة عقد املجلس الوطني، وهي 
ضرورة وطنية ملحة، يجب االستجابة لها 
مسألة  تتقّدم  التأجيل،  مــن  مزيد  دون  مــن 
الفلسطينية  الــتــشــريــعــيــة  املــؤســســة  إنــقــاذ 
مـــن عـــوامـــل الــتــآكــل الـــبـــطـــيء، بــمــا فـــي ذلــك 
ــر والــهــيــاكــل   ــ تــجــديــد بــنــيــة الــهــيــئــات واألطـ
والتنظيمات التابعة ملنظمة التحرير، وفي 
شاخت  الــتــي  التنفيذية  اللجنة  مقدمتها 
ــارت مــهــددة بــفــقــدان الــنــصــاب،  كــثــيــرًا، وصــ
ناهيك عن استعادة فاعلية املنظمة ذاتها، 
املــعــنــوي الفلسطيني  الــوطــن  بـــات  بــعــد أن 
 لــانــدثــار 

ً
هـــذا عــلــى شفير االنــهــيــار، وآيــــا

التدريجي على مرأى ومسمع من أصحابه، 
وحـــــــّدث وال حـــــرج عــــن ضـــــــرورة مــواجــهــة 
سلسلٍة ال حصر لها من األخطار املصيرية 
املاثلة حتى ألصحاب العيون الكليلة، وعن 
والتنظيمي  الــســيــاســي  األداء  ســويــة  رفـــع 
ــة الـــتـــحـــديـــات  ــهـ ــابـ ــلـــى حــــد ســــــــواء، ومـــجـ عـ
 
ً
املحدقة بالوضع من كل االتجاهات، فضا
االستقالي  الوطني  املشروع  عن تحصني 

الذي يواجه قدرًا كبيرًا من االستعصاء.
يمكن لنا إدراج مزيد من األسباب املنطقية، 
املوجبة عقد اجتماع مجلس وطني تأخر 
واملرافعة  ينبغي،  مما  أطــول  زمنًا  انعقاده 
بـــبـــاغـــة حـــــول أهـــمـــيـــة عـــقـــد هـــــذه الـــــــدورة، 

للمشاركة،  املدعوين  اختيار  في  التعّسف 
وهــــذه االنــتــقــائــيــة، حــتــى ال نــقــول الغربلة 
لـــألســـمـــاء، هـــو الـــخـــاف الــســيــاســي حــيــنــًا، 
واملـــوقـــف الــشــخــصــي املـــزاجـــي حــيــنــًا آخـــر، 
على الرغم من أن هؤالء املستبعدين ليسوا 
أصحاب مواقف عدمية أساسًا، وال هم من 
ورفاق  إخــوة  الخارجية،  االرتباطات  ذوي 
درب طــويــل، لــم يــتــوافــقــوا حتى مــع نظراء 
لــهــم عــــارضــــوا عــقــد املــجــلــس فـــي رام الــلــه 
»تحت حــراب االحــتــال!«، مع أن االختاف 
ــرأي دلــيــل عــافــيــة ســيــاســيــة، وقرينة  فــي الــ
عــلــى صــحــة أي نــظــام ســيــاســي بعينه، بل 
ــى الــديــمــقــراطــيــات  ــ ومــظــهــر ســـائـــد فـــي أرقـ
في  الخاف  إقحام  يجري  فكيف  الغربية، 
نظامية،  مسألة  فــي  هــكــذا  النظر  وجــهــات 
ــه مـــعـــيـــارا لــلــعــضــويــة املــكــتــســبــة  والــــدفــــع بـ

ــــداف هــذه  مـــن عــدمــهــا، مـــع أن أحـــد أهـــم أهـ
الدورة هو تعزير الشرعية، واسترداد ألق 

الصورة الفلسطينية؟
املــجــلــس  انـــعـــقـــاد  ــواًل مــــن دورة  ــ ــأمـ ــ كـــــان مـ
الوطني، في هذ املرحلة العصيبة، أن تشكل 
نــقــطــة تــحــول إيــجــابــي فـــي مــســار القضية 
إلــى  خـــطـــوٍة  إلـــى  تــــؤدي  وأن  الفلسطينية، 
األمام على طريق استعادة الوحدة الوطنية 
وتــرتــيــب الــبــيــت الــداخــلــي، وأن تــفــتــح بابًا 
أوسع من ذي قبل للقيام بمراجعاٍت نقدية، 
تــصــّوب املـــســـار، وتـــقـــّدم األجـــوبـــة املطلوبة 
التسويف  تحتمل  ال  أسئلٍة مطروحٍة  على 
مــنــع حالة  فــي طليعتها كيفية  لــعــل  أكــثــر، 
االنقسام من التحول إلى وضعية انفصال 
تــــأخــــذ قــــطــــاع غـــــزة إلـــــى مـــصـــائـــر كـــارثـــيـــة، 
ــارات  ــيـ ــخـ ــل عـــلـــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق الـ ــمـ ــعـ والـ
الــكــفــيــلــة بتصعيد  واملـــمـــكـــنـــات  والــــبــــدائــــل 
املقاومة الشعبية، وقد صــارت أخيرا محل 
 عــن مــواجــهــة »صفقة 

ً
إجــمــاع نــــادر، فــضــا

القرن«، ورفع وتائر االشتباك الدبلوماسي، 
وغير ذلك من استحقاقاٍت تحصى وال تعد.

الوطني  املجلس  انعقاد  أمــا وقــد أصبح 
حقيقة منتهية، وغدت كل هذه السجاالت 
فــتــرة  اســتــمــرت  الــظــهــر، حــتــى وإن  وراء 
زمــنــيــة قــصــيــرة مــقــبــلــة، فـــإن مـــن املــأمــول 
به، اليوم قبل الغد، أن يلتفت املؤتمرون 
فــــي رام الــــلــــه إلـــــى مــــا يـــحـــيـــق بـــالـــوضـــع 
الــفــلــســطــيــنــي الــــراهــــن مـــن مـــخـــاطـــر، ومــا 
يــشــارف عــلــيــه مــن مــنــزلــقــات، يعرفونها 
واملتابعني،  املراقبني  من  غيرهم  قبل  هم 
أحـــســـب أن فــــي مــقــدمــتــهــا نـــشـــوء ظـــرف 
املجلس  عقد  إمكانية  دون  يــحــول  قــاهــر 
الوطني مرة أخرى في ما تبقى من أرض 

سلطات  تمنع  كـــأن  مــتــاحــة،  فلسطينية 
ــتــــال، بــالــقــوة الــعــســكــريــة املـــجـــّردة،  االحــ
التئامه مجّددًا تحت أي ذريعة مختلقة، 
ــذي يـــقـــتـــضـــي، ربــــمــــا، تــفــويــض  ــ ــ ــر الـ ــ ــ األمـ
ــو ســيــد  ــ ــذا املــــجــــلــــس، وهــ ــ صــــاحــــيــــات هــ
نــفــســه، إلـــى املــجــلــس املـــركـــزي، وتــحــويــل 
مقام  يقوم  فلسطيني  برملان  إلى  األخير 
املجلس التشريعي املعطل منذ أحد عشر 
عامًا، وهو املجلس الذي انتهت في واقع 
األمر مدته، وانقضت شرعيته، وصار من 
منتخب،  بمجلٍس  اســتــبــدالــه  الــضــروري 

حني تسمح الظروف املوضوعية بذلك.
الفلسطيني  الــوضــع  إن  الــقــول  خــاصــة 
ــراح، املـــثـــقـــل بـــاملـــصـــاعـــب،  ــجــ ــالــ املـــثـــخـــن بــ
واملــــحــــاط بـــتـــحـــديـــاٍت مــصــيــريــٍة شــديــدة 
الوطأة على املستقبل املرئي، تتوفر له اآلن 
فرصة سانحة، قد ال تتكّرر، للدفع بدماء 
الفلسطينية،  املؤسسة  عــروق  فــي  شابة 
القائم  الــســيــاســي  الــنــظــام  أداء  وتــجــويــد 
التنظيمية،  املــحــاصــصــة  يشبه  مــا  عــلــى 
ــفـــة الـــبـــغـــيـــضـــة، ومـــن  ــاكـ ــنـ بــتــخــلــيــصــه املـ
اعتماد  املديدة، وفــوق ذلك  رهل 

ّ
الت حالة 

للتحقق،  قــابــل  واقــعــي  سياسي  برنامج 
يـــأخـــذ بــعــني االعـــتـــبـــار ســـائـــر املــتــغــيــرات 
ــو مــــا يــفــتــح  ــ ــة، وهــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـ
فلسطينية  مرحلة  أمـــام  واســعــًا  الطريق 
ــادة الــنــظــر في  ــ جـــديـــدة، قـــد تــســتــدعــي إعـ
الصيغة الفصائلية املعتمدة حاليًا، وهي 
 عفى عليها الزمن مع األسف، ولم 

ٌ
صيغة

تمثيلي ملجلس  كــأســاس   
ً
تــعــد صــالــحــة

وطني جديد، بعد أن بات كثيٌر من هذه 
الفصائل اسمًا على غير مسّمى.

)كاتب من األردن(

املعادلة  هنا  ذلـــك.  فعل  وحلفاؤها  روســيــا 
الــصــعــبــة ملــوســكــو. ولـــذلـــك اســتــغــل الـــروس 
الـــضـــربـــة الــثــاثــيــة، لــيــعــلــنــوا تــخــلــيــهــم عن 
املتحدة،  الــواليــات  مــع  السابقة  التزاماتهم 
يحتاجون  وكــانــوا  الــنــظــام،  تسليح  لجهة 
مــثــل هـــذه الــضــربــة، لتبرير هـــذا الــتــصــرف. 
واإلشكالية الروسية اآلن في كيفية مواجهة 
إســـرائـــيـــل، ال الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، ولــــم تكن 
مصادفة كشف روسيا أن إسرائيل هي التي 
نفذت الهجوم على قاعدة تيفور قرب تدمر 
في التاسع من إبريل/ نيسان الجاري الذي 
تــم فــيــه ضـــرب الـــوجـــود اإليـــرانـــي مــبــاشــرة. 
وإذا كــان هــذا الكشف قــد وضــع طــهــران في 
مــوقــف حـــرج، إال أنـــه كـــان نــوعــا مــن إطــاق 
إيــــران أو شــرعــنــة ردهــــا مستقبا على  يــد 
روسية  رســائــل  إنها  إسرائيلي.  أي هجوم 
إلـــى إســرائــيــل والـــواليـــات املــتــحــدة مفادها 
أن موسكو لديها أوراق كثيرة للعب فيها، 
وهي قادرة على فعل املزيد. ترافق التصعيد 
الروسي مع تصريحاٍت ال تخلو من دالئل 
سياسية، حني أعلن نائب وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو ال 
الــوضــع فــي ســوريــة،  تعلم كــيــف سيتطور 
فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها، 
وما صاحبها من تصريحاٍت أخرى بشأن 
كــانــت هــذه  إمــكــانــيــة تقسيم ســـوريـــة. وإذا 
الــتــصــريــحــات تـــوحـــي، فـــي مــضــمــونــهــا، أن 
روسيا لم تعد قــادرة على اإلمــســاك بزمام 
األمـــور فــي ســوريــة، إال أنــهــا تبعث رسائل 
تهديدية مضمرة أيضا، مفادها أن موسكو 

قادرة على عرقلة الجهود األميركية.
ــى مــــؤشــــرات الــعــرقــلــة مـــع فشل  ــ ــدأت أولـ ــ بـ
خلوة مندوبي الدول األعضاء في مجلس 
األمن في السويد، ورفض الروس االنجرار 
املـــســـار  ــاء  ــيـ ــإحـ بـ الـــغـــربـــيـــة  ــالـــب  ــطـ املـ وراء 
الــســيــاســي، إنـــهـــا فـــرصـــة ثــمــيــنــة لــروســيــا 
الــواليــات املتحدة، فكما  الــصــاع إلــى  لترد 
الــكــرمــلــني  ــادة  قــ مــنــعــت اإلدارة األمــيــركــيــة 
على  العسكرية  نجاحاتهم  استثمار  مــن 

أوال تــكــريــس عــمــلــيــة تــغــيــيــر شــكــل الــنــظــام 
الدولة،  لــرأس  واسعة  بصاحيات  رئاسيا 
وهناك أيضا حقيقة تحديد مسار خريطة 
التحالفات التركية اإلقليمية والدولية التي 
ستختلف، في أحسن األحوال، عما هي عليه 
اليوم، وعما كانت عليه قبل أربعة عقود، ثم 
موضوع الثقل اإلقليمي لتركيا الذي يقلق 
كــثــيــريــن ويــزعــجــهــم، وهــــم يــحــتــربــون، إمــا 
لكسبه إلى جانبهم، أو إلضعافه وإطاحته 

وإخراجه من املعادلة.
التحديات التي تواجهها أحزاب املعارضة 
ــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة صعبة  ــ الــتــركــيــة فــي األيـ
وحاسمة في تحديد استراتيجيات التحرك 
نحو الصناديق، وهي قد تكون نجحت في 
نقلة إفشال محاوالت استبعاد حزب »يني 
بــارتــي« الــقــومــي املنشق عــن حــزب الحركة 
الـــقـــومـــيـــة عــــن املـــشـــاركـــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات، 
إليه حزب  الــذي لجأ  التكتيك املفاجئ  عبر 
الشعب الجمهوري املعارض باسم »الدفاع 
عن الديمقراطية« بنقل 15 نائبا من نوابه 
إلـــى الــحــزب الــجــديــد، لــكــن رئــيــســة الــحــزب، 
مـــيـــرال أكــشــنــار، لـــم تــتــعــاون مـــع مــطــلــب رد 
الــجــمــيــل بـــإصـــرارهـــا عــلــى تــرشــيــح نفسها 
النتخابات الرئاسة، وعدم التنازل لصالح 
الـــرئـــيـــس األســــبــــق غـــــــول. لــــن يــــكــــون حـــزب 
العدالة والتنمية، ورئيسه أردوغان، بعد 24 
يونيو/ حزيران املقبل، مجبرين على التقيد 
بــمــنــاورات املــهــادنــة واملـــراعـــاة والحسابات 
التركي بني  الداخل  الضيقة في  السياسية 
املــنــاطــق والـــواليـــات واألقــضــيــة، أو االلــتــزام 
بسياسة التوازنات بني الشرق والغرب، بني 
أميركا وروسيا وأوروبا والعالم اإلسامي 
ــــران ودول الــخــلــيــج، بــل هي  وإســرائــيــل وإيـ
بالورقة  املحسوبة  والخسارة  الربح  أرقــام 
والقلم واملصالح االقتصادية واألمنية، أوال 
وأخيرا. لن يعود حلم العضوية في االتحاد 
األوروبـــــــــــي أو الـــبـــقـــاء تـــحـــت ســـقـــف حــلــف 
شمال األطلسي )الناتو( وااللتزام بمعايير 
املــجــلــس األوروبـــــي الــعــامــل األول فــي رســم 
السياسات وتحديد املواقف، والدليل أن ال 
أحد في أنقرة يسمع  بالحمات السياسية 
اليومية التي تشنها العواصم الغربية ضد 
تــركــيــا، والــتــقــاريــر املــفــصــلــة الــتــي تنشرها 
بروكسل األوروبــيــة وســتــراســبــورغ حقوق 
وال  الدولية،  العفو  منظمة  ولندن  اإلنسان 
يــريــد أن يـــرد عــلــيــهــا. يــبــحــث أردوغــــــان عن 
تحصني مــوقــعــه الــرئــاســي أكــثــر فــأكــثــر في 
مواجهة املعارضة، ويريد مزيدا من الدعم 
التعامل  فــي  قــراراتــه  اتــخــاذ  الشعبي، عند 
مع ملفات إقليمية حساسة تنتظر الحلول 
مــنــذ ســنــوات، ال بــل عــقــود، بينها املــلــفــات، 
ــانـــي وشــــــرق املــتــوســط  ــيـــونـ الـــقـــبـــرصـــي والـ
ــة واألطــلــســيــة والــعــقــبــة  ــيــ والـــعـــقـــدة األوروبــ
ــهـــذا أيـــضـــا نحن  ــيــــة. ولـ الـــروســـيـــة واإليــــرانــ
ذاهبون إلى االنتخابات هذه املرة. فبعد 24 
تركيا  في  املقبل، سنقول  حــزيــران  يونيو/ 
وداعـــا ملــواقــف وســيــاســات عــديــدة معتمدة 
منذ  ثابتة  تاريخية  وتحالفات  ملفات  في 
عقود. وكذلك هو حال الناخب التركي الذي 
يعرف أهمية املرحلة السياسية املقبلة في 
الباد، ويعرف أن تركيا، بعد هذا التاريخ، 
ســتــكــون تــمــامــا غــيــر تــركــيــا مــا قــبــلــه، وهــو 
على هذا األساس سيذهب إلى الصناديق، 

للتصويت إلى جانب هذا الخيار أو ضده.
»الــتــعــبــئــة الــشــعــبــيــة« الــتــي اســتــطــاع حــزب 
مواجهة  فــي  أن يضعها  والتنمية  الــعــدالــة 
قـــــــوى املـــــعـــــارضـــــة  تـــتـــركـــهـــا أمــــــــام املـــهـــمـــة 
املرشح  اختيار  شهرين،  خــال  املستحيلة 

الفلسطينية  السياسية  اللحظة  هـــذه  فــي 
املــفــتــوحــة عــلــى أشــــد االحـــتـــمـــاالت السيئة 
ما  فلسطيني  انــتــزع فصيل  مــا  إذا  ســــوءًا، 
املجلس  عقد  ورهـــن  )الفيتو(  النقض  حــق 
الشـــتـــراطـــاتـــه الــفــئــويــة الــضــيــقــة، وتــحــول 
شـــرط اإلجـــمـــاع عــلــى الــبــرنــامــج السياسي 
، وهــو إجــمــاع قــد ال يتحقق فــي املــدى 

ً
مــثــا

املنظور، إلى معوٍل لهدم البيت على رؤوس 
 في 

ً
الــجــمــيــع، ووقــــع الــوضــع املـــتـــأزم أصــــا

وهــــدة املــحــاصــصــة الــفــصــائــلــيــة، ومـــن ثّمة 
ــام مـــزيـــد من  ــ ــرك الــحــبــل عــلــى الــــغــــارب أمـ تــ
األزمــات الداخلية، وعوامل االنقسام املقدر 

لها أن تستفحل مع مرور الوقت.
الباعثة  السلبية  املــظــاهــر  إلـــى  بــاالنــتــقــال 
ــقــــاربــــة  ــلــــى الــــتــــوجــــس واالرتـــــــــيـــــــــاب، ومــ عــ
األسباب غير املنطقية، بدون لغة اتهامية، 
وهـــي مــظــاهــر مــرافــقــة لــدعــوة املــجــلــس في 
لــكــل ذي  تتجلى  الــحــالــيــة،  انــعــقــاده  دورة 
التجاوزات  من   

ٌ
طويلة  

ٌ
جملة بصيرٍة  عني 

عــلــى الــقــانــون الــداخــلــي لــلــمــجــلــس، وعــلــى 
املهتمني  أمــام أعني  العام، وتتبّدى  النظام 
بـــالـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي املــثــقــل بــاملــصــاعــب 
املفهوم  غير  التعسف  حقيقة  واملــشــكــات، 
فــي اســتــخــدام الــســلــطــة، واإلفـــــراط الشديد 
فـــي االنــتــقــائــيــة، ومــــن ثـــّمـــة مـــمـــارســـة حق 
أدى  مــا  فــي  أدى  فــي مشروعيته،  مشكوك 
إليه إلى تهميش بعض الشركاء، وإقصاء 
غــيــر مــقــبــول لــكــثــيــريــن مـــن أعـــضـــاء أصـــاء 
في املجلس نفسه، بعضهم من املؤسسني 
ــــر من  لــلــنــظــام الــســيــاســي، وبــعــضــهــم اآلخـ
ــاة، مــــمــــن صـــــرفـــــوا جــل  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ املــــنــــاضــــلــــني الـ
أعمارهم في الكفاح من أجل فلسطني. فقد 
الكامن وراء هذا  أن االعتبار األســاس  بــدا 

الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي بــإفــشــالــهــا مــؤتــمــر 
سوتشي، تقوم موسكو اليوم باملثل بمنع 
العسكرية  الضربة  واشنطن من استثمار 
وثاني  السياسي.  املستوى  على  الثاثية 
مؤشرات العرقلة جاءت مع رفض روسيا 
ــقــــرار الــــدولــــي الــثــاثــي  تــمــريــر مـــشـــروع الــ
فــي مــجــلــس األمــــن، عــلــى الــرغــم مــن إجـــراء 
تعديات مهمة في منطوق مشروع القرار 

بما يلبي املطالب الروسية.
 إلى 

ً
أمام هذا الوضع، تبدو األمور متجهة

الجغرافيا  داخــل  الحاد  التنافس  نــوع من 
ــة، وقـــــد بــــــدأت بـــالـــفـــعـــل عــمــلــيــات  ــوريــ ــســ الــ
االصــــطــــفــــاف اإلقـــلـــيـــمـــي ـ الـــــدولـــــي تـــأخـــذ 
ــر تــعــاونــهــا  ــ ز أواصـ

ّ
مـــداهـــا: واشــنــطــن تـــعـــز

اإلقليمي والدولي، وتفتح البوابة السورية 
ــلـــفـــاء، فــي  عـــلـــى مــصــراعــيــهــا لــــدخــــول الـــحـ
تــعــمــل مــوســكــو عــلــى تثبيت حلفها  وقـــت 
الثاثي وتطويره، ليصبح رباعيا، وربما 
خماسيا، بضم العراق ومصر إليه. ويشكل 
االجــتــمــاع الــثــاثــي فــي 28 إبــريــل/ نيسان 
الــجــاري لــــوزراء خــارجــيــة روســيــا وتركيا 
الحلف،  ــر  أواصــ لتثبيت  مــحــاولــة  ــــران  وإيـ
تــتــجــاوز  وتــفــعــيــل خـــطـــوات عــلــى األرض، 

مسار أستانة الذي فقد مقومات بقائه.
)كاتب وإعالمي سوري(

ــان  ــ الـــرئـــاســـي الـــقـــادر عــلــى مــنــافــســة أردوغــ
الــذي يقود حزبه وتركيا منذ 15 عاما، ثم 
الدخول في تفاهماٍت حزبيٍة باتجاه انتزاع 
ــل الــبــرملــان الــتــركــي املقبل،  حــصــٍة أكــبــر داخـ
والوصول إلى موقع القيادة. بروز نجم عبد 
الله غول أياما بصيص أمل للمعارضة، ثم 
ال  الرجل  أن  الستار سريعا، سببه  انسدال 
يستطيع أن يفعل الكثير ملعارضٍة مشتتة، 
غير جاهزة لتتوحد من ورائـــه، خصوصا 
ــي رســـم  أنـــــه ال يـــريـــد أن يـــتـــدخـــل كـــثـــيـــرا فــ
كسبه  بما  يغامر  ال  كــي  تحركها،  خريطة 
مــن شعبية وتــاريــخ ســيــاســي تــحــت سقف 
»العدالة والتنمية« عقودا. فرص املعارضة 
ملــا سيقوله  املتبقية بيدها هــي أن تصغي 
الطرف األقــوى في املواجهة، حــزب الشعب 
الطريق  تفسح  وأن  الــيــســاري،  الجمهوري 
أمام الشريك الجديد املفترض »إيي بارتي«، 
الديمقراطية،  الشعوب  حــزب  تهمل  ال  وأن 
ــراد فـــي تــركــيــا، إذا ما  ــ املــحــســوب عــلــى األكــ
كانت تريد أن تراه إلى جانبها في املواجهة، 
املحافظة واإلسامية  واالحتماء باألحزاب 
ــرة، وكـــــــل هـــــــذا يـــتـــطـــلـــب الـــســـرعـــة  ــيــ ــغــ الــــصــ
والــدقــة والــحــذر فــي االخــتــيــار والتصويب 
والتخطيط، وهو بني املستحيات، بسبب 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــقــصــيــرة، وحــجــم التفكك 
والتباعد وعنصر املباغتة الذي تعّرضت له 
من الرئيس التركي. وكــان أردوغـــان قد بدأ 
رؤســاء  تغيير  أيــلــول 2017  منذ سبتمبر/ 
الــبــلــديــات والــقــيــادات الــحــزبــيــة، على ضوء 
نــتــائــج االســتــفــتــاء الــدســتــوري الــــذي جــرى 
فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان الـــعـــام املـــاضـــي. وكـــان 
لاستعداد  الحزبية  القواعد  يوميا  يدعو 
ــابـــات املــفــتــرضــة في  ــتـــخـ لــلــصــنــاديــق واالنـ
وكــــان   .2019 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
ــام املـــواطـــن الــتــركــي،  ــ يــســتــعــرض دائـــمـــا، أمـ
إنــجــازات حزبه، واعــدا بمزيد من املشاريع 
والخطط اإلنمائية اإلقليمية العماقة، لكن 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« أيــضــا أمـــامـــه مشكلة 
التوفيق والــجــمــع بــني أصــــوات األكــــراد في 
مــدن جــنــوب شــرق تــركــيــا، والــحــصــول على 
ــول  ــاضــ ــي األنــ أصــــــــوات الـــيـــمـــني الـــقـــومـــي فــ
ــواء، فـــهـــل تــعــطــيــه هـــذه  ــ ــسـ ــ الـــتـــركـــي عـــلـــى الـ
الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة والـــحـــزبـــيـــة املــتــبــاعــدة، 
والتي لم تلتق سياسيا وحزبيا حتى اآلن 

فرصة لعب ورقتها للوصول إلى ما يريد؟
االنتخابات  مــوعــد  حتى  تركيا  ستكون 
وســــــــــــط حــــــــــــــراك ســــــيــــــاســــــي وإعـــــــامـــــــي 
أكثر من  تأثير  دائــم، وتحت  واقتصادي 
عــامــل داخــلــي وخــارجــي، شـــاءت أم أبــت. 
وستجري انتخابات يونيو/ حزيران في 
تركيا، لكن ارتداداتها وتأثيرها ستعني 
عــواصــم ومــراكــز صــنــع الــقــرار ولــوبــيــات 

عديدة في الخارج.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

المنطقي وغير المنطقي في عقد المـجلس الوطني الفلسطيني

سورية: التفاهم الدولي المفقود

تركيا عشية 24 يونيو

هل يتعلم العرب 
من الكوريتين؟

تتوفر للوضع 
الفلسطيني اآلن 

فرصة سانحة للدفع 
بدماء شابة في 

عروق المؤسسة 
الوطنية

تريد روسيا تصحيح 
منظومة العالقات 

الدولية خصوصًا 
المتعلقة بأميريكا

ستجري االنتخابات، لكن 
ارتداداتها وتأثيرها 

ستعني عواصم 
ولوبيات عديدة

آراء

معن البياري

.. إذن، صار في الوسع أن يقال إن البيت األبيض يتقدم باتجاه إلزام الرياض بإنهاء 
الــدوحــة، ذلــك أن وزير  أبوظبي مع  أزمتها وشريكتها  القطيعة مع دولــة قطر، وحــل 
من  يومني  بعد  بـــالده،  خــارج  مــشــوار  أول  فــي  بومبيو،  مايك  األميركية،  الخارجية 
توليه منصبه هذا، يبلغ مضيفيه في العاصمة السعودية بأن هذه القّصة يجب أن 
تنتهي. ال تخبرنا بذلك قناة الجزيرة، وال صحيفة قطرية، وإنما »نيويورك تايمز«، 
وليس غيرها، وتنقل عن مسؤول رفيع اطلع على اجتماعات بومبيو مع املسؤولني 
إن  بل  ينتهي.  أن  الخالف يجب  إن  زائــرهــم  إن هــؤالء سمعوا من  قوله  السعوديني 
الصحافيني سمعوا من الرجل نفسه، وبحضور نظيره عادل الجبير، إلحاح الواليات 
املتحدة على الوحدة الخليجية. واملعنى في هذا كله إن واشنطن لم تعد في وارد قبول 
الوضع الشاذ الذي اصطنعته السعودية واإلمــارات مع دولة قطر. يسند صحة هذا 
الظن أن »رويترز«، وكالة األنباء التي ال تستهني بسمعتها، طّيرت قبل أيام، نقال عن 
وبنبرة ضاغطة،  امللك سلمان،  أبلغ  ترامب  دونالد  الرئيس  إن  أميركيني،  مسؤولني 

 لهذا األمر.
ً
 محّددة

ً
ضرورة حل األزمة مع قطر، بل أمهله فترة

ليست األزمــة صغيرة جدًا جدًا، كما ردد الجبير وولي العهد السعودي، محمد بن 
سلمان، في رطانات مبذولة غير مرة، فهذا وزير خارجية الواليات املتحدة املستجد 
الرئيس ترامب  الــريــاض نفسها، وهــذا  ــة، فــي  يبدأ عمله فــي الحديث عــن هــذه األزمـ
يخوض في القضية بإيقاع آخر، غير الذي استطابته اإلمارات والعربية السعودية، في 
األسابيع األولى الندالعها. بل إنه ال يجد أفضلية للبلدين على دولة قطر في مسألة 
وقف دعم اإلرهاب، كما نطق بذلك أمام العالم كله، بحضور ضيفه أمير قطر الشيخ 
أيــام. وعندما يالحق بن سلمان والجبير بأسئلة، في  تميم بن حمد آل ثاني، قبل 
كل مناسبة صحافية، عن هذه األزمة، فذلك يعني أن التحايل الخائب بقلة االكتراث، 
اآلخــر،  التحايل  أمــا  أحــدا غير من يفتعلونه.  املوضوع كله، ال يخص  وباستصغار 
والــذي يتبّدى في إجابات للوزير الجبير إن املشكلة تحل في البيت الخليجي، فإنه 
تشاطر كاريكاتوري ال يرضاه عاقل لوزير خارجية دولة عربية كبرى، ذلك أن أمير 
الكويت إذ يتوسط لحل األزمة، ويبذل جهودا مضنية من أجل دفع أطرافها إلى طاولة 
حوار، هو عميد البيت الخليجي، وقد شدد مرات على وجوب حماية منظومة مجلس 
التعاون من االنهيار. وليس هناك ما هو أحب إلى املواطن العربي من أن يعود ناس 
هذا البيت إليه، ويلتقوا على بحث قضيتهم هذه، مدفوعني بإرادة حقيقية باالتجاه 
إلى التفاهم وتجاوز األحقاد وإحياء الشراكات الواجبة، وبحث كل خالف أيا كان. 
ولكن املعلوم أن الوسيط الكويتي طلب من الدول الخليجية الثالث التي تقاطع قطر 

 شيئا.
َ

وتحاصرها شواهد وقرائن على ما تتهم به الدوحة، ثم لم يتلق
ولم يتزيد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد العطية، عندما 
الخليجية بمكاملة  الرئيس دونالد ترامب يستطيع حل األزمــة  قــال، قبل أسابيع، إن 
هاتفية منه، ولكن البادي أن األخير يؤثر تجريب أدوات تواصل مع الرياض تحديدا 
قبل تلك املكاملة إذا اشتدت الحاجة إليها، ومن ذلك أنه يوفد وزير الخارجية الجديد، 
رجله املوثوق، صنوه في التفكير واليمينية الحادة، إلى الرياض فور أن تسلم منصبه 
الرفيع هذا، ليبلغ رسالة واضحة النبرة تشدد على وجوب التوجه إلى إنهاء مقاطعة 
قطر، األمر الذي ربما لم يسمعه تماما ولي العهد، محمد بن سلمان، في زيارته البيت 
األبيض، أخيرا، فقد كان األْولى أن يسمع شيئا آخر عن أموال سعودية يجب أن تزود 
الشباب األميركي. وجــيء في  الخزينة األميركية، ولتساهم في فرص توظيف  بها 
األثناء على موضوعة األزمة الخليجية، كما ذكرت »واشنطن بوست« وغيرها، وإن 

تكلم عادل الجبير عن إهمالها في محادثات الرئيس وولي العهد. 
قصارى القول، »من أجل الحفاظ على وحدة الخليج لضمان األمن اإلقليمي«، كما باتت 
مؤسسة الحكم وصناعة القرار في اإلدارة األميركية ترى وتؤكد، ما زالت هناك حاجة 
إلى فاعلية أميركية أقوى وأوضح بشأن دفع األزمة في الخليج إلى منعطف التسوية 
والحل، بعيدا بالضرورة عن القصة السمجة املتعلقة بمن يدفع ومن لن يدفع، والقصة 

األكثر بؤسا عن قوات خليجية وعربية إلى سورية.. ولكن، لننتظر ونَر.

بسمة النسور

أصابت الحيرة املرأة التي أخذت قرارا قاطعا باالنفصال عن خطيبها، حني انتبهت 
الــرد، وتــرّددت  لم تشاهدها في حينه. وبالتالي فّوتت فرصة  إلى ورود مكاملة منه 
كها ملعرفة سبب 

ّ
كثيرا في إعادة االتصال، على الرغم من الفضول القاتل الذي تمل

تلك املكاملة املفقودة. تم ذلك بعد صمت وغياب تام دام عامني، تجاوزت في أثنائهما 
املتناغم  الثنائي  كونهما  للجميع،  مفاجئا  كــان  افــتــراق  يرتبه  الــذي  االنفصال  آالم 
العاشق الذي اعتبر نموذجا للعالقة العاطفية الناضجة التي تجمع بني رجل عصري 
قوية، وثقة عالية  تتمتع بشخصية  واعية حضارية متحققة مهنيا،  وامــرأة  مثقف 
كيان  واحــتــرام  والتناغم  واالنسجام  الحب  على  مبنية  مثالية،  عالقة حب  بالنفس، 

اآلخر، وحريته واستقالليته. 
استقّرت القصة بعد مرور عامني في أرشيف الذكريات، قصة حب عاصفة لم ُيكتب 
نا من 

ّ
يتمك أن  قبل  أثنائها صعوباٍت كبرى،  االستمرار جمعتهما، تجاوزا في  لها 

نا من تجاوزها بإصرارهما 
ّ
فرض إرادتهما على عائلة الفتاة التي أبدت تحفظاٍت تمك

اتــخــذت العالقة، فــي نهاية األمـــر، شكال رسميا  على إكــمــال مــشــوار الحياة ســويــا. 
تتوج باستقبال العائلة لجاهٍة ضخمة من وجهاء البلد، شملت رئيس وزراء سابقا 
صار متخصصا في تزعم الجهات، بانتظار تكليٍف جديد لم يفقد األمل يوما في 
حدوثه، وبضعة وزراء حاليني وسابقني، إضافة إلى نواٍب ثابتني في مجالس البرملان 
القبة بواسطة شراء األصــوات. تم   لدى الجميع أنهم يصلون إلى 

ٌ
املتعاقبة، معروف

األمر بيسر، والتهم الجميع الكنافة الساخنة، وشربوا القهوة املّرة، بعد أن تم القبول 
واإليجاب، وعلت الزغاريد إيذانا بإشهار الفرح. وارتدت العروس ثوبا ورديا باهظ 
الثمن، وراقصت الحبيب الذي وضع في يدها خاتما من األملاس، كان موضع حسد 
الصديقات اللواتي شكلن حلقة الدبكة حول العروسني السعيدين. بعد مضي عدة 
أيام على عقد القران، طرأ تغيير مفاجئ على أسلوب العريس. بدأ في انتقاد طريقة 
كونها  التحفظ،  بعض  إبــداء  معها  متوقعا  التحّرر،  في  باملبالغة  واتهمها  لباسها، 
أصبحت في حكم الزوجة. وبالتالي هي محسوبة عليه، وهو يرفض بشدة أن ينظر 
إليه الناس بأنه عديم الكرامة، ال يمانع في خروج امرأته مكشوفة الذراعني. استجابت 
 بأنه يفعل ذلك من باب الغيرة التي هي دليل على االكتراث 

ً
 ملطالبه، متذرعة

ً
صاغرة

 عن نشر صورها على مواقع التواصل، بعد أن قرأ 
ّ

والحب. بعد ذلك طلب منها الكف
طري على جمالها وتهنئ العريس بحسن اختياره. 

ُ
تعليقاٍت من أصدقاء رجاٍل ت

قــال إنــه ال مشكلة لــديــه فــي الــصــور مــن حيث املــبــدأ، غير أن ثــّمــة رجـــاال متخلفني، 
يــعــانــون مــن ازدواجـــيـــة وعــقــد، يعتقدون أن الــنــســاء املــتــحــّررات مــتــاحــاٌت للتحّرش 
الصداقة  بحجة  الخصوصية،  واقتحام  السخيف،  بالغزل   

ّ
الحق أنفسهن  ويعطني 

أحيانا ملضايقاٍت من هذا  تتعّرض  كانت  نظره، ألنها  بوجهة  اقتنعت  االفتراضية. 
النساء، ويتباهون فيما  الحساسية، يحاولون قنص  بلداء عديمي  النوع من رجــال 
 
ً
بينهم بحصيلة الصديقات اللواتي وقعن في الفخ. وعلى الرغم من أنها كانت قادرة
على وضع أمثال أولئك عند حدهم، لكنها استجابت لرغبته، وشطبت جميع الصور. 
ليس ذلك فحسب، بل استبدلت البروفايل على صفحتها بصورٍة له، يستعرض فيها 
ذراعيه املفتولتني. لم يتوقف األمر عند ذلك الحد، بل أبدى العريس الغيور احتجاجا 
على بعض األسماء الذكورية من الزمالء واألقارب واألصدقاء، وطلب منها شطبهم 
من قائمتها. لم يطاوعها قلبها في مخالفته، وعلى الرغم من عدم اقتناعها، شطبت 
القائمة التي اعتبرها سوداء، وتوالت التعليمات والطلبات غير املنطقية، والتي تعمل، 

من وجهة نظرها، إلى تحويلها امرأة أخرى ال تعبر عنها. 
وبعد ترّدد طويل، طلبت فسخ الخطوبة. ولشدة دهشتها، استجاب لرغبتها من دون 
محاولة إصالح األمر. أعيد املصاغ، وتم إعالن الطالق، ومضى كل منهما إلى سبيله، 
أصابه  هــل  تساءلت:  املتوقعة.  غير  املكاملة  تلك  ورود  حتى  تماما،  الحكاية  وانتهت 
الحنني؟ هل اعتراه الندم؟ هل يريد استعادة الصداقة التي جمعتهما يوما.. في الوقت 
نفسه، كان العريس السابق يضرب رأسه بغضب على تلك الغلطة اإللكترونية الفادحة 
التي جعلته يطلب رقمها بالخطأ، وحرصا منه على عدم تكرار ذلك الخطأ، أقدم على 

شطب اسمها من القائمة، فيما هي غارقة في اقتراح فرضياٍت ليست في محلها.

سامح راشد

البداية، وحــاّدة،  قبل سبع سنوات، كانت خريطة التحالفات في سورية واضحة في 
على الرغم من اختالف أهداف أطرافها، وبالتالي أدوات واقترابات كل منها لتحقيقها. 
تمحور التحالف والصراع على مساندة ثورة الشعب السوري، أو دعم نظام بشار في 
قمعها. فاصطف مع بشار كل من روسيا وإيران باألساس، وبعض الدول العربية التي 
اعتبرت ثورة الشعب السوري، مثل بقية ثورات الربيع العربي، ليست سوى مؤامرات 
تحاك ضد الدول العربية. في املقابل، كان املعسكر الداعم للثورة السورية أكثر اتساعًا 
وتنوعًا، فشمل من دول املنطقة معظم دول مجلس التعاون وتركيا. ومن خارجها 

معظم الدول الغربية والقوى الكبرى في العالم، ربما باستثناء روسيا والصني.
داخل املعسكرين، تباينت األهداف الجزئية أو لنقل الحقيقية، فالقضية لدى إيران لم 
تكن رفض الثورات من حيث املبدأ، وإنما املشكلة في أن الثورة السورية ستطيح نظام 
بشار املتحالف مع طهران، بينما أولوية روسيا ليست عقيدة النظام أو رأســه، وإنما 
الجانب  وعلى   .

ً
وتأمني مصالحها مستقبال مع موسكو،  التحالف  استمرار  ضمان 

اآلخر، لم تكن واشنطن تؤمن، من البداية، بحتمية إزاحة بشار. وكانت إدارة الرئيس 
ى لو تنجح الثورة السورية من دون دمــاء. وبعد أن نجح بشار في 

ّ
بــاراك أوباما تتمن

عسكرة الثورة، وفرض املواجهة املسلحة على املعارضة، لم يستجب سلوك واشنطن 
أنه  وانكشف  للمعارضة.  دعــم عسكري حقيقي  تقديم  فأحجمت عن  التطور،  لذلك 
ال دعم الثورة السورية حتى النهاية، وال إطاحة بشار، ضمن أولويات واشنطن. وأن 
عداءها بشار واملطالبات املتكّررة بخروجه من املشهد ليست سوى نفاق إعالمي. أو 
في حّدها األقصى تمنياٍت بأن يخرج في إطار عملية سياسية سلسة، تضمن انتقال 
السلطة إلى يد »مؤتمنة«، وليس إلى اإلسالميني الجهاديني. لذا كان تحصيل حاصل أن 
تفصح واشنطن أخيرًا عن حقيقة موقفها بإقرارها عالنية ببقاء بشار، وأن إزاحته »لم 
تعد أولوية«. وبسبب الخذالن األميركي، بالتوازي مع التدخل الروسي الذي غير موازين 
القوة على األرض جذريا، اضطّرت دول عربية إلى التعامل بواقعية مع فكرة استمرار 
بشار. بعد أن كانت تعتبر إطاحته خطًا أحمر ال تراجع عنه. وهو أيضًا االتجاه الذي 
الــذي كانت  الخالف األصلي  ســارت فيه تركيا لألسباب نفسها. وهكذا زال محور 
تنقسم حوله التحالفات في سورية. وفرضت املستجدات على األرض محاور جديدة 
للتحالف والتصارع. أولها رسوخ دور الجماعات املسلحة، بعد أن أصبحت تسيطر على 
مناطق النفوذ وتقاسمه فيها، بل وأصبح لها تحالفات وحسابات خاصة بها، فصارت 
 من املعادلة السورية، بعد أن كانت مجّرد أدوات وأذرع للدول الداعمة لها. 

ً
جزءًا أصيال

محور التحالف والتصارع الثاني هو حدود التفاهم والتنافس على سورية الجديدة. 
بعبارة مباشرة، صفقات ومواجهات اقتسام النفوذ والسيطرة على األراضي السورية 
حاليًا التي ستمهد بدورها إلى رسم حدود النفوذ ومداه، وبالتالي املكاسب املتوقعة 
استغاثة  تلبية  طــرف  بالنسبة ألي  القضية  تعد  لــم  قــســرًا،  أو  املستقبل. طوعًا  فــي 
السورية.  الــدولــة  وحــدة  على  الحفاظ  وال  والتشريد،  القتل  من  وإنقاذهم  السوريني 
إلى  التوصل  كافة، هو  املحافل  وفــي  الـــدول،  املعلن من كل  الظاهري  الهدف  وبينما 
تسويٍة سياسية، يشهد الواقع على أن التدخل العسكري املباشر هو األداة الرئيسة، 
واملــدخــل لتأمني مصالح ومــواقــع كــل طـــرف. ولــيــس أدل على ذلــك مــن االجتماعات 
الثالثية املتتالية بني روسيا وتركيا وإيران، والتي كشفت أن تحالفًا جديدًا نشأ، أو 
على األقل تنسيقًا بني البلدان الثالثة. في مقابل التحركات األميركية واإلسرائيلية 
والعمليات العسكرية الجراحية التي تقومان بها، قبل دخول فرنسا على الخط بقرار 
إرسال قوات إلى األراضي السورية. وفي السياق نفسه، تأتي الدعوة األميركية إلى 
إرسال قوات عربية، وربما أيضًا من دول إسالمية، إلى سورية. لتنقطع صلة امللف 
السوري تمامًا بفكرة الثورة أو املطالب الشعبية، وليصبح محور التحالف والصراع 

هو التنافس على مكاسب وغنائم ما بعد الحرب.

الخليج وهذا الكالم األميركي فرضيات ليست في محلها

عندما تنقلب التحالفات بسورية

1415
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تواصلية  منظومة  على  الــجــديــدة  امليديا  تحيل 
عــصــريــة مــخــتــلــفــة فـــي طــريــقــة اشــتــغــالــهــا عن 
مــنــظــومــة الـــتـــواصـــل املـــؤســـســـاتـــي أو مــنــظــومــة 
محدد  نظام  على  تعتمد  إذ  الجمعي،  التواصل 
لهذا  أن  الفاعلني داخلها. كما  العالقات بني  من 
الشكل مرجعية عفوية وغير منظمة، تأخذ من 
االلتزامات  عن  واالستقالل  التعبير  حرية  مبدأ 
دون  مــن  القائمة  االقــتــصــاديــة  أو  اإليديولوجية 
الجديدة هي  امليديا  أن  إلــى  أيــة قيود، ما يشير 
بعيدا عن  ذاتها  حصيلة مواقف فكرية تشكل 
الــنــظــرة الــقــيــمــيــة، وتــكــويــن فــضــاء عـــام للنقاش 
ــهــيــمــنــة الــســيــاســيــة  ــن ال ــداول املـــتـــحـــّرر مــ ــ ــتــ ــ ــ وال
إنتاج  إعــادة  للسلطة، وهي عملية  واالجتماعية 
إحياء  عبر  العمومي  للفضاء  األصلي  النموذج 

Agora رقمية.
االفتراضية،  التواصلية  الــفــضــاءات  هــذه  أن  إال 
ــرأي الــعــام في  ــ ــادرة عــلــى إيــجــاد ال وإن كــانــت قــ
الرقمي،  التطور  من  متعددة، مستفيدة  محاور 
ــهــا ال تــخــلــو كــذلــك مـــن إشــكــالــيــات تتعلق، 

ّ
فــإن

الجدد  الـــرأي  بــقــادة  أبــرزهــا بما يمكن تسميته 
معلوم  بعضهم  أن  حيث  االفتراضية،  والنخبة 
ــر لــيــس كـــذلـــك، حــيــث أن  الــهــويــة وبــعــضــهــا اآلخــ
أغلب ما يتم تداوله عبر الويب ليس دائما عفويا، 
الوجهة غير الصائبة،  الــرأي  فقد يهدف توجيه 
الــتــي ال تراعي  الربحية  املــســألــة  إلــى  بــاإلضــافــة 
ــــى ســالمــة  ــة، وال تــكــتــرث إل ــاديــ إال املـــداخـــيـــل املــ
الرأي العام وفعاليته من خالل ترويج مغالطات 

عديدة بأساليب غير احترافية وفاقدة األخالق 
التواصلية.

ــارولـــد الســـويـــل فـــي تـــعـــداد الــفــروض  يــنــطــلــق هـ
العام  الــرأي  واملفسرة ملستويات تشكل  املمكنة 
وفق هذا النمط، حيث يعتبر أّن الجماهير غالبا 
متقارب،  بشكل  »الدعائية«  الرسائل  تــدرك  مــا 
ومن دون تمحيص؛ كون هذه الوسائل الدعائية 
تقدم مؤثرات ومنبهات تؤثر في مشاعر األفراد 
وعــواطــفــهــم، وتــقــودهــم إلـــى اإلســتــجــابــة بشكل 
مماثل، وبأن الضعف الذي لحق وسائل الضبط 
اإلجتماعي التقليدية )األسرة؛ املدرسة؛ العادات؛ 
...( فتحت املجال لبروز نوع من اإلرتماء السلبي 

بني أحضان هؤالء الدعويني.
وبالضبط حدث  املغربية؛  الحالة  على  بالتركيز 
الدعوة عبر الويب إلى مقاطعة بعض املنتوجات 
اإلستهالكية، فإنني أتفق مع اإلتجاه الداعي إلى 
إعادة النظر في مضامني السياسات التوزيعية 
عبر تشغيل وإعــادة تشغيل اآللية املؤسساتية 
بشكل يحرص على تمكينها من وسائل الضبط 
الحكامة  اإلنطالق من  ثم  املــتــوازن،  اإلقتصادي 
ــمـــحـــددات مــرجــعــيــة لــلــتــدخــالت  واإللـــتـــقـــائـــيـــة كـ
الــعــمــومــيــة. ال يثنينا هـــذا كــلــه عــن الــتــأكــيــد في 
األخير أن هذه اإلندفاعات الجماهيرية في اتجاه 
تبني مواقف غير مدروسة، قد تكون لها كلفة 
ويمكن  وامــتــداداتــهــا،  بحجمها  التكهن  يصعب 

الجزم، ولو مؤقتا، بعدم براءة مجمل الحدث.
يوسف وقسو )المغرب(

)وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة(، هذا قول 
الــلــه عــزوجــل فــي كتابه الــعــزيــز. والــحــاجــة أم 
فالرغبة  الحياة،  تقول سنن  االخــتــراع، هكذا 
ــــالل والــظــلــم  ــتـ ــ ــن نـــيـــر االحـ ــي الـــتـــخـــلـــص مــ فــ
للتفكير  املــظــلــوم  تـــدفـــع  الــحــقــوق  ــراد  ــتــ واســ
الظاملني وتخلص  كيد  تــرد  أدوات  إيجاد  في 
الــحــقــوق مــن أيــديــهــم، وفــي الــتــاريــخ  شواهد 
جــمــة، أقــــوال وأفـــعـــال شــاهــدة عــلــى إبــداعــات 
أتاها  حتى  ناضلت  التي  املظلومة  الشعوب 

التحرير.
بـــاألدوات   

ٌ
حــافــل الفلسطيني  الشعب  تــاريــخ 

ــتــــالل، فمهما  الــتــي يــســتــخــدمــهــا تــجــاه االحــ
كانت بسيطة إال أنها مؤملة، وتعتبر مسيرة 
ــــدث وســيــلــة نــضــالــيــة يــخــوضــهــا  الـــعـــودة أحـ
الشعب من أجل العودة إلى القرى التي ُهّجر 
منها عام 1948. وهي إبداٌع رئيسي  خرجت 
الثائر  الشباب  إبداعات مارسها  من رحمها 
منذ 30 مــارس/ آذار املاضي، وال زالت رحم 

األفكار تلد الجديد، ومنها: 
أوال: اإلعالم الجديد، فـ«اإلعالم نصف العركة«. 
الــقــاعــدة، ســارع نشطاء كثيرون  وعلى هــذه 
ــــعــــودة وأحـــداثـــهـــا  ــار مــســيــرة ال ــبـ ــى بـــث أخـ ــ إل
بشكٍل مباشٍر من أرض امليدان، ليرى العالم 
املدنيني  املتظاهرين  يقتل  االحتالل  أن  كيف 

بال رحمة.
ــكـــوشـــوك، شــكــلــهــا الــشــبــاب  ــدة الـ ــ ثـــانـــيـــا: وحـ
وحرقها  النقل  وسائل  إطـــارات  لجمع  الثائر 

للتعمية  الجنود الصهاينة  أمام  الحدود  على 
عليهم، كي ال يطلقوا النار على املتظاهرين، 
حــيــث تـــّم جــمــع أكــثــر مــن خمسة عــشــر ألــف 
الــثــانــيــة، وهــذه  إطـــار تــم حرقهم فــي الجمعة 
الخطوة أربكت االحتالل إلى درجة أّن  دولة 
بالبيئة  املهتمة  املنظمات  نــاشــدت  االحــتــالل 

ملنع هذه الخطوة خوفًا على البيئة.
ثالثا: وحدة قص السلك، إذ تقوم فكرة هذه 
الوحدة على قص السلك بأدوات حادة، ثم يتم 
سحبه إلى جهة املتظاهرين، ما يحدث ثغرة 
عند الــجــنــود، وتــشــارك فــي الــخــطــوة عربات 
العربة  السلك بطرف  زراعية يتم ربط طرف 
املتظاهرين  باتجاه  العربة بسرعة  ثم تسير 

لتحدث خلال في نظام الحماية عند الجنود.
هذه  وتقوم  الورقية،  الطائرات  إشعال  رابعا: 
الــفــكــرة عــلــى إشـــعـــال ذيـــل الــطــائــرة الــورقــيــة 
أجزاء  باقي  بالكاز وفصله عن  بفتيل مبلل 
الــطــائــرة مــن خـــالل ســلــك قصير كــي يكون 
أجــزاء  باقي  إلــى  االنتقال  للنيران مــن  عــازال 
الــطــائــرة، ثــم يــتــم إطــــالق الــطــائــرة فــي الــهــواء 
املحتلة  مسافٍة كبيرٍة داخل حدود فلسطني 
ــــراش  الـــطـــائـــرة عــلــى األحـ ــام 1948، فــتــقــع  عــ

واملزارع، فتحرق املزروعات وتتلفها.
ــرات ورقـــيـــة مــحــمــلــة بـــــأوراق  ــائــ خـــامـــســـا: طــ
مكتوب عليها باللغة العبرية ما مفادها »أيها 

الصهاينة ال مكان لكم في بالدنا«.
سادسا: املقالع، ويتم به رشق الحجارة على 

نقاط مختلفة على  املتمركزين على  الجنود 
الحدود.

سابعا: استخدام عربة جر الحمار أداة لقذف 
القنابل على االحتالل مثل املنجنيق.

مع  بالتفاعل  الجماهير  انشغال  غمرة  وفــي 
معطيات املـــيـــدان، كــانــت أفــكــارهــم حــاضــرة، 
مثل تنظيم معرض صــور خــاص باألسرى 
الــعــودة، والــذي يتزامن مع يوم  في مخيمات 
كثيرين  ــداء  ارتــ ومــثــل  الفلسطيني،  األســيــر 
من كبار السن، املالبس التراثية الفلسطينية، 
فــكــل أهـــل قــريــة لــبــســوا الــــزي الـــخـــاص بــهــم، 
ــتـــي كــانــت  ــــى الـــدبـــكـــة الــشــعــبــيــة الـ إضــــافــــة إلـ
حــاضــرة، وبــقــوة، مــن خــالل فــرق دبكة على 
إيـــقـــاع األغـــانـــي الــشــعــبــيــة الــتــراثــيــة فـــي فــتــرة 
املساء. وهناك أيضا، سلسلة قــراءة بشرية، 
انــتــشــرت مــجــمــوعــات شبابية عــلــى طــول  إذ 
الــحــدود، وكــل عضو معه كتاب يــقــرأ، وآخــر 
وأيضا،  الكتاب.  فكرة  يحكي  وآخــر  يشرح، 
جامعيني  لطلبة  تعليمية  محاضرات  تنظيم 
لــلــتــأكــيــد عــلــى تــفــاعــلــهــم مـــع فـــكـــرة مــســيــرة 
العودة، وتنظيم دوري رياضي، حيث املساحة 
كبيرة جدا وتتسع لجماهير غزة التي تحب 
الشعراء  حيث  شعرية  وأمسيات  الــريــاضــة، 

يصدحون بقصائدهم الوطنية الرنانة.
الثائر وال زالت  هــذه بعض إبــداعــات الشباب 

األيام حبلى بمزيد من املفاجآت.
مصطفى أبو السعود )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

سوسن جميل حسن

يقول مثل: الشيطان يسكن في التفاصيل. لكن 
لوال هذه التفاصيل كيف يمكن لالستقراء أن 
القابع  هــو  الشيطان  ليس  ويتحقق؟  ينجح 
فـــي تــفــاصــيــلــنــا الـــســـوريـــة، بـــل هـــو الــشــيــطــان 
ع 

ّ
الذي يفبركها ويخطط لها ويصنعها ويوز

ــا عــلــى كـــل الــالعــبــن املــولــغــن  ــهـ األدوار ألدائـ
ــاهــا وجــبــات 

ّ
بــدمــائــنــا. الــتــفــاصــيــل الــتــي أدمــن

 لــوجــبــاتــنــا الـــتـــي لـــم تــعــد عــلــى عــالقــة 
ً
رديـــفـــة

جـــيـــدة بـــالـــحـــيـــاة، الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــقــّدمــهــا 
لــنــا الــفــضــائــيــات ومــــواقــــع املـــيـــديـــا بمختلف 
ــتـــي تـــلـــتـــّم عــلــى  أشـــكـــالـــهـــا، حـــتـــى الـــصـــحـــف الـ
نــفــســهــا، وتــخــلــع عــنــهــا أوراقــــهــــا بــالــتــتــالــي، 
يوم  مطرنا كل 

ُ
ت الــذكــي،  الفضاء  إلــى  لتنكفئ 

بآالف من مقاالت الرأي التي، بداًل من أن تزيح 
الغشاوة عن عيوننا وتمسح غبار املعارك عن 
آراًء تحليلية لحظية عّما  الواقع، تقّدم  صور 
يجري، كل منها منطلقة من خلفية سياسية، 

أو موّجهة بأجندٍة تدعمها وتمولها. 
فـــي الــــواقــــع، وفــيــمــا يــخــص املــحــنــة الــســوريــة، 
 يغني على لــيــاله، ونحن الــســوريــون، 

ًّ
فــإن كـــال

ضّيعنا ليلى خاصتنا، ولم نعد نعرف سوى 
الــشــتــم والـــقـــدح والـــــذم والــتــخــويــن والــتــهــديــد 
والــوعــيــد، بينما بــاتــت لــيــلــى، صــريــعــة حّبنا، 
 تنزف تحت الشمس، وعلى مرأى العالم 

ً
مرمية

ــم مـــن أنــهــا  ــرغـ ــمـــع، وال مـــن مــغــيــث، عــلــى الـ أجـ
أكثر  فــي  ــــدّك ســوريــة 

ُ
ت بينما  الجميع.  مطمع 

من مكان بالتتالي، وتنام وتصحو على هدير 
الطائرات وأصوات االنفجارات، ويشّرد أهلها 

جمعة القماطي

الهادئة  املغربية  الدبلوماسية  جهود  عــادت 
فــــي الـــتـــقـــريـــب بــــن الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــن، حــيــث 
ــة،  ــيـ ــــي األيـــــــــام املـــاضـ ــافـــت الــــــربــــــاط، فـ ــتـــضـ اسـ
اجتماعات مهمة بن رئيس مجلس النواب في 
طبرق، عقيلة صالح، ورئيس املجلس األعلى 
للدولة في طرابلس، خالد املشري. كما اجتمع 
ــن مــديــنــة مـــصـــراتـــة، يضم  ــع وفــــد مـ صـــالـــح مـ
املقاطعن  املدينة  من  الــنــواب  أعضاء مجلس 
جــلــســات املــجــلــس، طــــوال الــســنــوات املــاضــيــة. 
وهذه ليست املرة األولى التي يستضيف فيها 
املغرب حواراٍت ومفاوضاٍت على مستوى عال 
فــي ليبيا، فقد  الرئيسة  الــصــراع  ــراف  أطـ بــن 
السياسي  الحوار  املتحدة على  األمــم  أشرفت 
الليبي الذي انطلق، في سبتمبر/أيلول 2014، 
من داخل ليبيا، ثم انتقل إلى جنيف والجزائر، 
وكانت مراحله األخيرة في مدينة الصخيرات 
السياسي  االتــفــاق  توقيع  تــم  حيث  املغربية، 
الليبي هناك، في ديسمبر/كانون األول 2015، 

والذي أصبح ُيعرف باتفاق الصخيرات.
ــارة مــبــاشــرة جــغــرافــيــا  ــة جــ لــيــس املـــغـــرب دولــ
قريبة جدا  لكنها  ليبيا،  بحدود مشتركة مع 
فاملغرب وليبيا  سياسًيا وثقافًيا وتاريخًيا، 
والجزائر  في تونس  أشقائهما  مع  ينتميان، 
ومــوريــتــانــيــا، إلــى الــفــضــاء املــغــاربــي الــواحــد، 
ــغـــرب الـــعـــربـــي، الـــكـــيـــان الـــذي  ــاد املـ ــى اتـــحـ ــ وإلـ
ُولـــد فــي 17 فــبــرايــر/شــبــاط عـــام 1989، وهــي 

عـــون إلـــى مناطق مختلفة وفـــق أجــنــدٍة، 
ّ
ويـــوز

ظاهرها رغبة املتصالحن بموجب صّك القوة، 
األطـــراف  بــن   عليها 

ٌ
أجــنــداٌت متفق وباطنها 

الفعلي  الــشــأن  املــتــحــاربــة على األقـــل صاحبة 
فــي املــيــدان الــســوري الــحــالــي، نــرى أن سورية 
 على املوائد املستديرة، وعلى رؤوس 

ٌ
حاضرة

الــقــمــم عــالــيــة الــــــذرى.  انــتــهــت خــلــوة مــنــدوبــي 
الــــدول دائــمــة العضوية فــي مجلس األمـــن في 
لون 

َ
خت

ُ
السويد قبل أيــام، من دون أن يحقق امل

أية نتيجٍة في ردم الصدع املتمّكن من مجلس 
األمن بشأن سورية، على الرغم من أن مندوب 
الــســويــد فــي األمـــم املــتــحــدة، كـــارل ســكــاو، كــان 
قــد صــــرح: »نــحــتــاج إلـــى أفــكــار جــديــدة بشأن 
الــجــانــب الــســيــاســي لنسير قـــدًمـــا«. ومـــا يثير 
السخرية املّرة أن سفير إحدى الدول علق على 
الخلوة »مع كل هذه النزاعات املطروحة أمامه، 
النزاع في سورية، ذهــاب مجلس  وخصوًصا 
إلــى منطقٍة بعيدٍة يبدو غير طبيعي«.  األمــن 
وتـــســـاءل »مــــاذا ســيــجــري إذا وقـــع أمـــر خطير 
اآلن؟«. هــل هــنــاك أخــطــر مــن أن يــمــوت شعٌب 
على مــدى أكثر مــن سبع ســنــوات بكل أشكال 
القتل ودوافــعــه؟ أن يقتل باألسلحة التقليدية 
ــع  ــدافــ ــيـــل واملــ ــبـــرامـ ــالـ ــيــــض وبـ وبــــالــــســــالح األبــ
والكيميائي؟ وأن ُيدفع إلى الهروب من موته 
إلى موٍت آخر، وإذا أخطأه املوت تموت أرواحه 
له  التي ال تقّدم  اللجوء ومخيماتها  بــالد  في 
البقاء على قيد حياٍة تضمن  أكثر من فرصة 
تكريس األوجاع كلها. ماذا فعل مجلس األمن 
القريب؟ هل عندما تكون الخلوة في نيويورك 
سيهرع مجلس األمن إلى وقف املقتلة السورية، 

ــــدالع الــثــورة  الـــذكـــرى نــفــســهــا مـــن كـــل عـــام النـ
ــا عــــام 2011. ولــــم يــنــل اتــحــاد  ـ

ً
ــق الــلــيــبــيــة الحـ

املغرب العربي نجاحا كثيرا في تفعيله ككتلة 
ــل قــوة  ــوامـ ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، تــمــتــلــك عـ

كامنة من التجانس والتكامل. 
امللكية  الحقبة  فــي  ليبيا  ارتــبــطــت  تــاريــخــًيــا، 
)1951-1969( تحت قيادة امللك الراحل، إدريس 
السنوسي، بعالقات قوية مع اململكة املغربية، 
خصوصا بقيادة امللك الراحل الحسن الثاني 
الذي اعتلى العرش عام 1961، ولكن العالقات 
ــغـــرب ســــاءت كــثــيــًرا  الــرســمــيــة بـــن لــيــبــيــا واملـ
عــام 1969،  السلطة  إلــى  القذافي  بعد وصــول 
الثاني،  إلــى إطاحة حكم الحسن  حيث سعى 
الصخيرات  انقالب  بمحاولة  ُعرفت  ما  بدعم 
ا 

ً
الشهيرة عام 1971. وعادت الصخيرات الحق

إلـــى االرتـــبـــاط مــع ليبيا، وكــأنــهــا عــلــى موعد 
مــــع الــــتــــاريــــخ، مــــن خـــــالل احـــتـــضـــان الـــتـــوافـــق 
واالتفاق السياسي الليبي عند توقيع اتفاقية 

الصخيرات. 
ــثـــورة الــلــيــبــيــة، خــصــوصــا من  دعـــم املـــغـــرب الـ
خـــالل الــتــعــاطــف والــتــأيــيــد الــشــعــبــي الــكــبــيــر، 
الذي  القذافي  س الصعداء بنهاية نظام 

ّ
وتنف

كان داعًما رئيسًيا قوًيا لجبهة البوليساريو 
املغرب في قضية الصحراء،  في صراعها مع 
ــرار  ــقـ ــتـ ــلـــى اسـ ــبــــح املــــغــــرب يــــعــــّول عـ ــا أصــ ــمـ كـ
يمنحه  وتوجه سياسي جديد،  بنظام  ليبيا 
فــرصــة كــســب حليف ســيــاســي، وربــمــا تــحــّول 
الــصــحــراء،  فــي قضية  اســتــراتــيــجــي لصالحه 

صارت مكشوفة، فقط لو يسترجع السوريون 
تــفــاصــيــل الـــســـنـــوات الــســبــع، هــــذه الــتــفــاصــيــل 
هي ما تحمل الخبر اليقن، وليست معطيات 
اللحظة التي يبرع فيها السياسيون، ومعهم 
إمـــبـــراطـــوريـــات اإلعـــــــالم، فـــي تــضــلــيــل الــوعــي 

وتعكير النفوس والضمائر.
ليست سورية املعافاة هي املقصد، إنما املوقف 
هــو عملية كسر عــظــم، وكــســر إرادات ووضــع 
ــدود لـــــأطـــــراف، بــعــضــهــا تــــجــــاه بــعــضــهــا  ــ ــ حـ
اآلخر. فما صار جلًيا أن الالعبن املباشرين، 
والـــذيـــن أســـســـوا ملـــفـــاوضـــات الـــســـالح ولــيــس 
ــران  ــ الــســيــاســة، فـــي أســـتـــانـــة، هـــم روســـيـــا وإيـ
وتركيا، تلك اإلمبراطوريات الغارقة واملارقة، 
وقد  وريثتها،  غير  الــراهــنــة  اللحظة  وليست 
عاد كل بلد منها إلى أصله االستبدادي، في 
من  اإلمــبــراطــوري، مستفيدين  رســم طموحه 
لزمٍن  تصلح  وبـــأدوات  التاريخية،  تجاربهم 
غــيــر ذلـــك الـــزمـــن، وكـــانـــت ســـوريـــة، ومـــا زالـــت 

ــارات  حــســاب الــطــرف الليبي املــدعــوم مــن اإلمــ
هذا  وينظر  ليبيا،  فــي شــرق  وفرنسا  ومصر 
الطرف إلى الجزائر على أنها ليست محايدة 
تــمــامــا. وفـــي املــقــابــل، تــحــرص الــدبــلــومــاســيــة 
لدى  الــســائــدة  الــنــظــرة  توظيف  على  املغربية 
كل أطراف الصراع في ليبيا تجاه املغرب بأنه 
إيجابيا  دورا  يلعب  أن  يمكن  مــحــايــد،  طـــرف 
نموذجيا في حل األزمة الليبية، كما تحرص 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة املـــغـــربـــيـــة دائــــمــــا عـــلـــى تــأكــيــد 
األزمــة  في  اإليجابي  الحياد  على  محافظتها 
الــلــيــبــيــة، والــــوقــــوف عــلــى مــســافــة واحـــــدة من 
جميع األطــراف. كما يرى محللون سياسيون 
أن املغرب يحظى بثقة فاعلن دولين في امللف 
لها  أصــبــح  خليجية  ودول  كفرنسا  الــلــيــبــي، 

ل مباشر في ليبيا.
ّ

تدخ
ــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات إنـــجـــازا  ــغــــرب اتــ يــعــتــبــر املــ
تاريخيا مهما، يحسب لدبلوماسيته الهادئة، 

سورية  بشأن  فاالنقسام  جميعها،  مطمعها 
ال يتسّبب بالضرورة بتقويض العالقات بن 
هــذه البلدان )روســيــا وإيـــران وتــركــيــا(. إال أن 
الحفاظ  إلــى حــد كبير تفضل  املعزولة  إيـــران 
عــام،  تركيا بشكل  مــع  إيجابية  عــالقــات  على 
لها،  عـــدًوا  إيـــران  تعتبرها  أاّل  تفضل  وتركيا 
وروسيا تعرف كيف تدير التحالفات من أجل 
خدمة مصالحها وحنينها إلى إعادة أمجاد 
ــاد الــســوفــيــيــتــي. كـــانـــت اســتــراتــيــجــيــة  ــحــ االتــ
الصراع والعالقة بن هذه الدول الطامحة إلى 
إعادة أمجادها اإلمبراطورية تقوم على ثالث 
والتعاون. وصارت  والتالعب  الصراع  ركائز: 
األدلــة كثيرة أمام أعيننا، من صمت بعضهم 
عن جرائم آخرين، وعن بسط نفوذ على بعض 

األمكنة، مقابل غض النظر عن أمكنة أخرى.
ما يجري في سورية مرهون بما سيقدم العالم 
من حلول ملشكالت وخالفات القوى العظمى. 
وإذا كان االتفاق النووي مع إيران على قائمة 
أولويات الواليات املتحدة والعالم، فإن صدى 
الــتــوتــر بــشــأن هـــذا املــوضــوع سينعكس على 
سورية، وسنحصد نتائجه بعد كل الفتك الذي 
فتكوه بها. وما زلنا، نحن السورين، غارقن 
ــداًل مـــن اســتــعــراض  ــ فـــي تــفــاصــيــل الــلــحــظــة، بـ
التفاصيل التي صنعت وتصنع مصيرنا في 
السنوات السبع املاضية، مصّدقن أو واهمن 
تركيا حليفة  أو  إيـــران  أو  روســيــا  أن  أنفسنا 
للشعب، وأن أميركا والدول الغربية حريصون 
على الديمقراطية في سورية، حتى لو قامت 

على جماجم السورين.
)كاتبة سورية(

الــبــعــيــدة عـــن األضــــــواء والــصــخــب االعـــالمـــي. 
وُيــحــســب لــقــدرتــه كــذلــك عــلــى املــحــافــظــة على 
قــنــوات تــواصــل فاعلة مــع كــل أطـــراف الصراع 
الليبي، ومنها التشكيالت العسكرية، وكسب 
ثــقــة هــــذه األطــــــــراف. ومـــمـــا يـــؤكـــد هــــذه الــثــقــة 
تــصــريــحــات رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، 
عقيلة صالح، قبل أيام، في 24 إبريل/نيسان، 
فـــي الـــربـــاط، بــعــد خــتــام اجــتــمــاعــه أخـــيـــرا مع 
املشري،  للدولة، خالد  األعلى  املجلس  رئيس 
هناك، أن املغرب سيكون له دور ريــادي أكبر 
فــي مــا يــخــص تــســريــع وتــيــرة تــســويــة األزمـــة 
ــّرح صـــالـــح، قــبــيــل مــغــادرتــه  الــلــيــبــيــة. وقـــد صــ
ــربـــاط، أنـــه طــلــب مــن الــحــكــومــة املــغــربــيــة أن  الـ
األمم  ا مبعوث 

ً
الليبية، وأيض األطــراف   

ّ
تحث

املتحدة غسان سالمة، على العمل على تسريع 
وتيرة حل األزمة، والتقدم باالقتراح املطلوب 
لتعديل االتفاق السياسي، حتى تخرج ليبيا 

من أزمتها الراهنة.
ــخ نـــــجـــــاًحـــــا بـــــاهـــــًرا  ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ هــــــل ســـيـــســـجـــل ال
استكمال  في  الناعمة  املغربية  للدبلوماسية 
ــداث  ــإحـ ــرات، بـ ــيـ ــخـ ــفــــاق الـــصـ ــز فــــي اتــ ــجـ ــا أنـ مــ
االنــــفــــراج املــنــشــود فـــي االنــــســــداد الــســيــاســي، 
بــحــيــث تــتــوصــل األطـــــــراف الــلــيــبــيــة إلــــى حل 
نــهــائــي، ويــحــســب ذلــــك لــصــالــح املـــغـــرب بــلــدا 
تـــم عــلــى أرضــــه صــنــع الـــســـالم الــــذي قــــاد إلــى 
استقرار ليبيا؟ ستكشف األسابيع والشهور 

املقبلة مدى تحقق هذا األمل املنشود.
)كاتب وسياسي ليبي(

ويحاكم املجرمن بحق الشعب السوري؟ هل 
سيمسك عــصــاه الــســحــريــة ويـــدفـــع الــجــيــوش 
املحتلة أراضــــي ســوريــة إلـــى خـــارج حــدودهــا 

التي لم تعد أكثر من رسم في رمال متحركة؟
في املقابل، ُيعقد في بروكسل مؤتمر للمانحن، 
من أجل جمع التبرعات لشعٍب منكوٍب، بينما 
 على أفٍق غير منظور، وأميركا 

ٌ
نكبته مفتوحة

التي ما زالت ال ترى نفسها غير سيدة العالم 
يصّرح رئيسها، دونالد ترامب، أكثر من مرة، 
كان جديدها قبل أيام في املؤتمر الصحافي مع 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن على 
الصراحة  بالغ  كــان  وإذا  تــدفــع،  أن  السعودية 
إلــى درجـــة الــفــجــاجــة، فــي قــولــه إن بعض دول 
أميركا  رفــعــت  إذا  أســبــوعــا  ال تصمد  الخليج 
الحماية عنها، فإن وزير الخارجية السعودي، 
عادل الجبير، اعتبر أن قطر هي املعنية بالكالم 
الــعــرب مهن.  السعودية، فعال وضــع  وليست 
لقد كلفت هذه الحرب مئات املليارات، بل كلفت 
مبالغ فلكية، ألجل أن تبقى مستعرة، وقودها 
أبناء سورية، فلو كانوا حريصن على الشعب، 
وعــلــى صـــون وحـــدة أراضــيــه وحــقــه فــي حياة 
»ديــمــوقــراطــيــة« كــمــا يـــّدعـــون، ملــا كـــان بحاجٍة 
إلى ملياراتهم، ولكانت هذه األموال الجهنمية 
جديد،  مــن  حياته  ويصنع  ينهض  ألن  تكفي 
ــــاٍض، وهــو   ذو حــضــارٍة ومـ

ٌ
فــهــو شــعــٌب عــريــق

شعٌب، على الرغم مما أمعنت عقود االستبداد 
في ترويضه وشــل تفكيره وزرع بــذور الفتنة 
 
ٌ
بن أطيافه، لكنه ما زالت لديه خاماٌت بشرية

 فــي كــل مــجــاالت الــحــيــاة. يظهر الواقع 
ٌ
مبدعة

 
ً
بشكٍل ال مجال للبس فيه، أو االرتــيــاب، لعبة

بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلــــك تــشــكــل لــيــبــيــا بــالــنــســبــة 
لــلــمــغــرب شــريــَكــا اقــتــصــادًيــا مــهــًمــا كــمــصــدر 
ا مهًما لأيدي العاملة 

ً
للنفط والطاقة، وسوق

ا االستثمارات الليبية 
ً

املغربية املاهرة، وأيض
في املغرب، كما يعتبر املغرب وجهة سياحية 

للزائرين الليبين.
ــا خــفــًيــا بن  ــراًعــ يــــرى بــعــضــهــم أن هـــنـــاك صــ
ــتـــحـــواذ بـــدور  الـــجـــزائـــر واملــــغــــرب بـــشـــأن االسـ
مـــحـــوري فــاعــل فـــي املــلــف الــلــيــبــي، ومــحــاولــة 
دوره،  مــن  والــحــد  اآلخــــر  منهما  كــل  تهميش 
والــدوافــع  الجيوسياسية  املــعــطــيــات  أن  غــيــر 
فـــي الــتــعــامــل مـــع املــلــف الــلــيــبــي مــخــتــلــفــة بن 
مشتركة  حــدود  تربطها  فالجزائر  الــدولــتــن، 
مباشرة مع ليبيا بطول 700 كم تقريبا، األمر 
ــذي يــشــكــل تــهــديــدا أمــنــًيــا مــبــاشــًرا عليها،  الــ
مــن خــالل تهريب الــســالح وحــركــة الجماعات 
اإلرهـــابـــيـــة، ال ســيــمــا بــعــد الــتــأكــد مـــن تــســّرب 
أسلحة من ليبيا إلى جماعاٍت قامت بعمليات 
الجزائر  الجزائر. كما تحرص  إرهابية داخــل 
مهم  استراتيجي  تـــوازن  على  املحافظة  على 
ــدول، مــثــل  ــ ــ ــل لــيــبــيــا، بــحــيــث ال يــســمــح لـ ــ داخــ
الكاملة  بالسيطرة  واإلمـــارات وفرنسا،  مصر 
السياسي  الــقــرار  وعلى  الليبي،  املشهد  على 
والعسكري في ليبيا، وبالتالي إيجاد تهديد 

مباشر للجزائر على حدودها الشرقية. 
 لقد جلب حــرص الجزائر على وجــود تــوازن 
في ليبيا لها تهًما مجحفة، على أنها منحازة 
إلى الطرف السياسي الليبي في طرابلس، على 

ضيّعنا نحن السوريين ليالنا

الدبلوماسية المغربية واألزمة الليبية

ما يجري في سورية 
مرهون بما سيقدم 

العالم من حلول 
لمشكالت وخالفات 

القوى العظمى

يعتبر المغرب اتفاق 
الصخيرات إنجازا 

تاريخيا مهما، يحسب 
لدبلوماسيته الهادئة
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الجزائر ـ  عثمان لحياني

تــتــواصــل حــمــلــة »خــلــيــهــا تـــصـــدي« )دعــهــا 
تصدأ(، ملقاطعة شراء السيارات في الجزائر 
منذ أوائـــل مـــارس/ آذار املــاضــي، إذ تشهد 
وكــاالت ومعارض بيع السيارات الجديدة وأســواق 
الــســيــارات املستعملة تراجعًا فــي األســعــار إلى  بيع 
حدود 37 في املائة. ويحث ناشطون يديرون الحملة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي املواطنن على عدم 
الفترة وانتظار مزيد من  هــذه  السيارات في  اقتناء 

الوقت حتى تصل األسعار إلى حّد معقول.

عدد السيارات التي بيعت في األسابيع األخيرة قليل 
جــدًا. وإذا كــان وزيــر التجارة الــجــزائــري املعن منذ 
أســبــوعــن، سعيد جــالب، قــد وصــف حملة مقاطعة 
الــــســــيــــارات وبـــعـــض الـــســـلـــع بــالــحــمــلــة الــشــعــبــويــة، 
 الــكــثــيــر مـــن األطــــــراف الــســيــاســيــة والــنــاشــطــن 

ّ
ــإن ــ فـ

وجمعيات حماية املستهلك كشفت عن دعمها هذه 
الــخــطــوة الــشــعــبــيــة، والــتــي اعــتــبــرتــهــا خــطــوة أولــى 
على طريق التمرد في وجه تكتل مالي يهيمن على 
مــجــاالت الــتــجــارة واالقــتــصــاد الــداخــلــي للبالد. وقد 
 هـــذه الــحــمــلــة بــــدأت تــتــوجــه أيــضــًا نحو 

ّ
لــوحــظ أن

الــذي بلغت أسعاره  مــواد غذائية كالسمك  مقاطعة 
مــســتــويــات قــيــاســيــة، تثير الــغــرابــة فــي بـــالد تتمتع 

بشريط ساحلي يمتد على 1200 كيلومتر.
 »مـــوقـــف الـــوزيـــر 

ّ
يـــقـــول الـــنـــاشـــط، هـــشـــام خــلــيــفــة، إن

أن  مــصــّرون على  املــواطــنــون  تهمنا.  وتصريحاته ال 
تبقى السيارات في مصانع أصحابها، حتى إجبارهم 
على  االحتيال  عن  والتوقف  األســعــار  تخفيض  على 
الــشــعــب«. بــــدوره، يــقــول الــنــاشــط فــي جمعية حماية 
ــقـــاطـــعـــة هــي   »املـ

ّ
ــقــــصــــوري، إن املـــســـتـــهـــلـــك، ســمــيــر الــ

على  للقضاء  الوحيدة  والسلمية  الشرعية  الوسيلة 
الــجــشــع وغــــالء األســـعـــار، ولــيــســت هــنــاك أّي نــيــة من 
فاملقاطعة  الــوطــنــي،  باالقتصاد  لــإضــرار  املقاطعن 

 منتج مستفز، أكان محليًا أم مستوردًا«.
ّ

تشمل كل
اللحوم  تتوجه الحملة في وقت الحق إلى مقاطعة 
الــتــي أعــلــنــت الــحــكــومــة عــن اســتــيــرادهــا مــن فرنسا. 
الجديدة  الحملة  أطلقوا  الذين  الناشطون  ويشكك 
 هــــذه الـــلـــحـــوم مــتــطــابــقــة مع 

ّ
»خــلــيــه يـــنـــن« فـــي أن

ــة إلــى  ــافـ مــقــتــضــيــات الــشــريــعــة اإلســـالمـــيـــة، بـــاإلضـ
ــــع فــرنــســا  ــل الــــجــــزائــــر مـ ــامـ ــعـ ــم اســــتــــمــــرار تـ ــهـ رفـــضـ
وتبعيتها االقــتــصــاديــة لــهــذا الــبــلــد، فــي وقـــت كــان 
اللحوم من دول عربية تتمتع  في اإلمكان استيراد 

بثروة أكبر كالسودان.

ــمـــت عــــوامــــل ســـيـــاســـيـــة ومــــنــــاخ مــن  ــاهـ وبـــيـــنـــمـــا سـ
الـــتـــوتـــرات االجــتــمــاعــيــة فـــي تــغــذيــة هـــذه الــحــمــالت، 
بالرغم من محاولة جماعات دينية التدخل لتحريم 
املقاطعة، تمكنت الحملة من دفع أصحاب الشركات 
ــار  ــعـ ــيــــالت واملــــــعــــــارض إلــــــى تـــخـــفـــيـــض أسـ ــوكــ ــتــ والــ
املائة بالنسبة  إلــى 30 في  السيارات بما يعادل 20 
للسيارات الــجــديــدة، بــاإلضــافــة إلــى ركــود كبير في 
سوق السيارات املستعملة بسبب عزوف املواطنن 
 من 

ً
عن الشراء. وقد انخفض سعر سيارة كورية مثال

10 آالف يورو إلى أقل من 7 آالف يورو منذ انطلقت 
الحملة، بل يتوقع أن يصل االنخفاض إلى أقل من 

ذلك مع تواصل الحملة.
بــــدأت الــحــمــلــة بــعــد حــــادث مــــرور لــســيــارة مـــن نــوع 
»سيمبول« املصنعة محليًا، من خالل التشكيك في 
الجزائري،  املصنع  ينتجها  التي  السيارات  سالمة 
وكـــذلـــك اتـــهـــام الـــشـــركـــات املــصــنــعــة لـــلـــســـيـــارات في 
الجزائر باالحتيال لزيادة أرباحها بعد إعالن وزارة 
 
ّ
التجارة عن األسعار الحقيقية، وهي أسعار ظهر أن
التي تبيع  األســعــار  فــارقــًا كبيرًا بينها وبــن  هناك 

بها الشركات.
توسعت الحملة الحقًا، فاضطر مالك مصنع سيارات 
ــيـــارات مـــن نــــوع »ســيــمــبــول«  فــرنــســيــة، تــصــنــع الـــسـ
الــى رفــع دعــوى قضائية ضد ناشطن أطلقوا هذه 
الحملة، واعتبر مالك املصنع، محيي الدين طحكوت، 
 هذه 

ّ
في تسجيل فيديو، وتصريحات تلفزيونية أن

الحملة تحمل خلفيات اقتصادية تدفع بها أطراف 
 الحملة لم 

ّ
 الالفت أن

ّ
تستهدف كسر استثمارات. لكن

تقتصر على هذا النوع من السيارات بل امتدت إلى 
مجمل العالمات التجارية.

ــراء الــســيــارات  ــ تــشــهــد األســـــواق الــشــعــبــيــة لــبــيــع وشـ
الــحــالــي. ويؤكد  الــوقــت  املستعملة ركـــودًا كبيرًا فــي 
 
ّ
زائرو سوق تاجنانت بوالية ميلة شرقي الجزائر أن

مجتمع
نجاح  الجميع«،  فــوق  »التعليم  إدارة مؤسسة  رئيس مجلس  ناصر،  بنت  مــوزا  الشيخة  أعلنت 
«. جاء 

ً
م طفال

ّ
املؤسسة في إعادة إلحاق 10 مالين طفل باملدارس حول العالم، من ضمن برنامج »عل

ذلك خالل احتفالية بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( في مكتبة نيويورك 
العامة. وقالت: »بلغنا غايتنا املستحيلة. 10 مالين من األطفال غير امللتحقن باملدارس )حول 
األطفال  لتعليم  الجهود  »مضاعفة  إلــى  ودعــت  النوعي«.  التعليم  على  اآلن  سيحصلون  العالم( 
)األناضول( املتبقن )غير امللتحقن باملدارس(، البالغ عددهم 60 مليون طفل حول العالم«. 

بدأ فريق تابع ملجلس األمــن الدولي أمس األحــد، جولة في بنغالدش تستمّر ثالثة أيــام، بهدف 
إلقاء نظرة مباشرة على محنة الالجئن الروهينغا الذين فّروا من العنف في ميانمار ويعيشون 
اليوم في مخيمات لالجئن. ويضّم الوفد ممثلن عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 
األمن، الصن وفرنسا وروسيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األميركية، إلى جانب ممثلن 
 نحو 700 ألف الجئ من الروهينغا يطالبون بحماية 

ّ
عن عشر دول غير دائمة العضوية. ُيذكر أن

)أسوشييتد برس( األمم املتحدة من أجل العودة إلى منازلهم. 

مجلس األمن يّطلع على أوضاع الالجئين الروهينغاالتعليم فوق الجميع: 10 ماليين طفل إلى المدرسة

يــشــعــر كــثــيــرون بــالــقــلــق حــيــال املــراهــقــن 
الــقــلــق منطقيًا،  والــتــكــنــولــوجــيــا. ويــبــدو 
ــتـــســـاؤالت حــــول الــعــالقــة بن  إذ تــكــثــر الـ
لــكــن لننقل  ــقــــن.  الــتــكــنــولــوجــيــا واملــــراهــ
الحديث إلى مكان آخر، كما تكتب أستاذة 
النفس ترايسي دينيس تيواري في  علم 

مجلة »سايكولوجي توداي«. 
كـــيـــف يـــســـتـــخـــدم الـــكـــبـــار الــتــكــنــولــوجــيــا 
الرقمية في سياق عالقاتهم مع أطفالهم؟ 
ــال؟  ــفـ هـــل لـــهـــذا تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى األطـ
نــواجــه هــذه األســئــلــة منذ بعض الــوقــت، 
وقد باتت أكثر إلحاحًا مع والدة الهاتف 

الذكي قبل 10 سنوات. وفي ظل الهواتف 
في  التكنولوجيا  إدخـــال  يسهل  الــذكــيــة، 

تفاعالتنا وفي مختلف املواقف. 
نــعــلــم أن الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة تــبــعــدنــا عن 
أطفالنا وعائالتنا. وهذه الهواتف قادرة 
انتباهنا.  وتشتيت  عنهم  إبــعــادنــا  على 
كأننا نهرب إلى هذا الجهاز، ولو للحظة. 
ــايـــة؟ ال يــمــكــنــنــا  ــلـــغـ ــذا ســـيـــئـــًا لـ ــ ألــــيــــس هــ
ــدار الــســاعــة  ــ االهـــتـــمـــام بــأطــفــالــنــا عــلــى مـ
طــــــوال أيــــــام األســـــبـــــوع، وال يــنــبــغــي لــنــا 
ذلـــك أيــضــًا. ربــمــا هــنــاك فــوائــد ألن يكون 
نشرت  دراســـة  بحثت  مستقلن.  أطفالنا 

ــام املــــاضــــي، بـــقـــيـــادة الــبــاحــثــة ســـارة  ــعـ الـ
ــدام اآلبـــــــاء  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــي، تــــأثــــيــــر اسـ ــكــ ــروســ ــيــ مــ
للهواتف الذكية على أطفالهم، وذلك على 

املستوى االجتماعي ــ العاطفي.
في االختبار، طلب من اآلبــاء التفاعل مع 
أطفالهم، ثم التوقف عن الحركة أو إصدار 
أي ردة فعل ملدة دقيقة. وحن يتوقف األهل 
عن االستجابة، يشعر األطفال باالرتباك 
ثــّم يحاولون  والــقــلــق فــي نهاية املــطــاف. 
ــا  ــدمـ ــنـ ــلــــهــــم مـــــــرة أخــــــــــرى، وعـ إشــــــــــراك أهــ
ــلـــق.  ــقـ يـــفـــشـــلـــون يــــشــــعــــرون بــــالــــيــــأس والـ
ــل  بــعــد انـــتـــهـــاء الــدقــيــقــة، يــســتــجــيــب األهـ

مـــرة أخـــرى ألطــفــالــهــم، فــيــرتــاح الــصــغــار، 
ويـــتـــفـــاعـــلـــون مــــجــــددًا بـــحـــريـــة وســــعــــادة. 
األطـــــفـــــال الـــصـــغـــار يـــكـــونـــون حــســاســن 
تفاعل  أي  أهلهم.  وأفــعــال  للغاية ملشاعر 
ــعـــود بــإيــجــابــيــة  ــال يـ ــ ــفـ ــ بــــن األهــــــل واألطـ
تجميد  تقنية  استخدمت  وقــد  لكليهما. 
الوجه لفهم ما قد يحدث لأطفال حن ال 
يستجيب لهم أهلهم على املدى الطويل، 

بسبب ظروف معينة مثل االكتئاب. 
الــتــقــنــيــة نــفــســهــا يــمــكــن إســقــاطــهــا على 
ــل الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة. إذًا،  ــ اســـتـــخـــدام األهـ
حـــن يــســتــخــدم األهـــــل الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 

خالل تفاعلهم مع أطفالهم، يتوقفون عن 
االستجابة لهم لبعض الوقت. وبالتالي، 
تـــوتـــرًا، وتنخفض  أكــثــر  األطـــفـــال  يصبح 
ر على رغبتهم 

ّ
العاطفة اإليجابية، ما يؤث

فـــي االســتــكــشــاف. ومـــن املــثــيــر لــالهــتــمــام 
أنــه بعد عــودة األهــل إلــى التفاعل، يبدي 

األطفال رغبة أقل. 
عالقتنا  ل 

ّ
تعط الذكية  الهواتف  بالتالي، 

بـــأطـــفـــالـــنـــا عـــلـــى املـــســـتـــوى االجـــتـــمـــاعـــي 
والعاطفي، وتحّد من قدرتنا على التفاعل 

معهم، ويمكن لهذا أن يكون مشكلة.
)ربى أبو عمو(

الهواتف الذكية تؤثّر على عالقتنا بأطفالنا

الشعبية  ــحــمــالت  ال مــواجــهــة  ــدف  ــه ب
لمقاطعة السيارات الجديدة والمستعملة، 
بمشايخ  الجزائر  في  المالي  التكتل  استغاث 
حمالت  عن  المواطنين  لثني  السلفي  التيار 
ــوز الــتــيــار،  ــى أحـــد رمـ ــت الــمــقــاطــعــة، وأف
السلع،  مقاطعة  بحرمة  سنيقرة،  لزهر 
واالكتفاء، بدًال من ذلك، بالدعاء لتخفيض 
ال  الجزائريين  غالبية  فإّن  ذلك،  مع  األسعار. 
ويصرون  اهتمامًا  الفتاوى  لهذه  يعيرون 

على الحملة حتى تحقق أهدافها.

فتاوى غير نافعة

سالمة عبد الحميد

يعتقد صديق أن إصرار كثير من العرب، 
خصوصًا من كبار السن، على بقاء 

 ،
ً
الحاكم، حتى لو كان ديكتاتورًا أو فاشال
سببه تجاربهم السابقة مع التغيير التي 
كانوا يأملون منها الخير، لكنها جلبت 

عليهم مزيدًا من البؤس.
نحتج على ما قاله، فيحيلنا إلى نتائج الربيع 
العربي الذي كان هدفه تغيير أنظمة مستبدة، 

فانتهى إلى إحالل أنظمة أكثر استبدادًا.
يمثل الصديق املتشائم وجهة نظر قطاع 

من العرب الذين يؤمنون بأن من يفشل مرة 
يجب أن ال يحاول مجددًا. هؤالء أنفسهم 

يكررون عشرات األمثال الشعبية املتداولة 
التي تحض على الرضا بالوضع املتاح، 

حتى لو كان مأساويًا.
يطرح صديق آخر نظرية مفادها أن 

الطباع السيئة التي يبديها مواطنون عرب 
تجاه بعضهم البعض ليست إال نتيجة 

طبيعية لعدم قدرتهم على مقاومة األنظمة 
التي تحكمهم بالحديد والنار، وأن هؤالء 
املحكومني البائسني يلجؤون إلى تفريغ 

 في 
ً
غضبهم املكبوت في آخرين مثلهم أمال

استشعار قدرة ما على رد الفعل، حتى إن 
كان رد فعل مزعوم، أو باألحرى مذموم.

يأخذنا صديق ثالث إلى رواية »فساد 
األمكنة« للكاتب املصري الراحل صبري 
موسى، ويقرأ لنا منها نصًا حول قسوة 

املدينة على نفوس الناس، يقول: »إن مئات 
الخطايا الصغيرة التي نرتكبها بسهولة 

ويسر في املدينة ضد أنفسنا وضد 
اآلخرين، تتراكم على قلوبنا وعقولنا، ثم 
تتكثف ضبابًا يغشى عيوننا وأقدامنا، 
فنتخبط في الحياة كالوحوش العمياء. 

فاملدينة زحام، والزحام فوضى وتنافس 
وهمجية. ولكنهم في الصحراء قلة، 

والخطايا الصغيرة تصبح واضحة تطارد 
من يرتكبها، ويصبح ضبابها على النفس 

، بينما تحتاج دروب 
ً
أشد كثافة وثقال

الحياة في الصحراء إلى بصيرة صافية 
نفاذة لتجنب أخطارها«.

ينقل أحد األصدقاء دفة الحديث إلى رواية 
أخرى هي »حرب الكلب الثانية« للروائي 
الفلسطيني إبراهيم نصر الله، والفائزة 

بجائزة »البوكر« قبل أيام، ويقرأ لنا أحد 
حواراتها املعبرة، يقول الشخص األول: 

»الحظت أن الناس لم تعد تتعارك وتختلف 
لتجرح، بل لتقتل نهائيًا، كما لو أنهم 

متفقون على قاعدة: من مكان الشجار 
إلى املقبرة دون املرور باملستشفى«. 

فيسأله الثاني: »هل يحاولون التخفف من 
مصاريف العالج؟«، فيرد: »ال أظن هذا، لقد 

قرروا التخفف ممن يشبهونهم إلى األبد 
بعد أن كانوا قد تخففوا ممن يختلفون 

عنهم في املاضي«.
يشخص الحوار القصير الحالة القائمة 

في أغلب بلدان الربيع العربي، حيث تحول 
شركاء الثورة إلى أعداء، على الرغم من أنهم 

ال ينفكون يكررون املثل العربي الشهير 
»أكلت يوم أكل الثور األبيض«. ما يمكن 
اعتباره االنتصار األهم للثورة املضادة.

فضفضة عربية

مزاج
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وصلت المقاطعة إلى اللحوم )فرانس برس(



كابول ـ صبغة اهلل صابر

ال يكسب لقمة عيشه بسهولة حيث يعيش في باكستان. كان والــده األفغالي قد 
لجأ إلى باكستان قبل 30 عامًا، أي خال الحرب األهلية. أما محمد آصف خان )25 
عامًا(، فولد في باكستان وترعرع فيها، وبات غير مستعد لتركها والعودة إلى 
أفغانستان. درس حتى الصف الرابع، ثم ترك الدراسة بسبب ظروف عائلته من 
جهة، وعدم رغبته في إكمال دراسته من جهة أخرى. ولم يكن يدرك أن العيش في 
األســواق أصعب ما يكون، وأن الجلوس على طاولة الدراسة أواًل وطاولة العمل 
ثانيًا »فضل ورفعة«.  يضيف خان: »ولدت وأشقائي في أحد مخيمات اللجوء في 
شمال غرب باكستان. منذ نعومة أظافري، عشت في ضيق، حيث كانت الصعوبات 
تحيط بنا من كل حدب وصوب. ولم يكن سكان املخيمات يهتمون بالتعليم. كان 

الهم األساسي كسب لقمة العيش وإيواء األطفال الصغار«.
أفغانستان  فــي  الحياة  أرهقته  قــد  عــامــًا(،   75( الــوالــد محمد مصطفى خــان  كــان 
بسبب ويات الحرب، ولم يكن يفكر إال في كسب الرزق إلعالة أوالده الصغار، ولم 
يهتم بتعليم آصف وأشقائه. وهذا ليس السبب الوحيد في حرمان محمد آصف 
من التعليم، بل عدم رغبته في ذلــك. يقول الشاب: »لم أتصور يومًا أن العمل من 

أجل لقمة العيش قد يصير هدف الحياة كلها«.
ــوارع مــديــنــة راولــبــنــدي  فــي الــوقــت الــحــالــي، يعمل آصـــف بــائــعــًا لــلــخــضــار فــي شــ
املجاورة للعاصمة الباكستانية إسام أباد. يشتريها في الصباح الباكر من سوق 
الخضار في ضواحي العاصمة، ثم يحملها على عربة صغيرة ويجول الشوارع 
لبيعها. وفي نهاية اليوم، يكسب 500 روبية باكستانية )نحو خمسة دوالرات(. 
يــقــول: »أتــعــب كثيرًا فــي مقابل مــال قليل ال أدخـــر منه شيئًا. وفــي صــبــاح اليوم 
التالي، ال يكون في يدي أي مبلغ. حاولت كثيرًا إيجاد عمل آخر من دون جدوى«.

يعيش في منزل من الطني، ويدفع شهريًا 4000 روبية )نحو 40 دوالرًا أميركيًا( 
بدل إيجار. إال أنه يعاني بسبب اشتداد الحرارة صيفًا، وانتشار البعوض وغياب 
الكهرباء. في ظل هذه الظروف، يرغب في إيجاد عمل آخر لتأمني حياة أفضل ألسرته. 
وكان ملرض والــده وإصابته بالسكري وضغط الدم تأثير كبير في تدهور حالة 
هذه األسرة. كان مصطفى خان يعمل في سوق الخضار ويبيع الفاكهة، ويساعده 
ابنه. لكن بعد مرضه، اضطر إلى البقاء في البيت، وصار االبن يتحمل مسؤولية 
األسرة بأكملها. صحيح أن أشقاءه الصغار يساعدونه، إال أنهم ال يحدثون فرقًا.

العودة  أبــدًا في  أن آصــف ال يرغب  إال  املعاناة في باكستان،  الرغم من كل  وعلى 
إلى أفغانستان، وال سيما أن في قريته فرمان خيل، في إقليم لغمان، شرق الباد، 

مشاكل كثيرة. كما أنه ال يملك أرضًا فيها. ويحلم بأن يتزوج مرة أخرى.

أهالي مثلث ماسبيرو الذين وجدوا أنفسهم في األيام األخيرة في 
الشارع، ليسوا المصريين الوحيدين الذين ُتهَدم بيوتهم فيجدون 

أنفسهم بين ليلة وضحاها مطرودين من منطقة عاشوا فيها 
لسنوات طويلة وحفظت ذكرياتهم. اليوم يفترش هؤالء الطرقات
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القاهرة ـ العربي الجديد

يعيشها  بالبشر  تليق  ال  حــيــاة 
مـــئـــات مـــن ســـكـــان مــنــطــقــة مثلث 
مــاســبــيــرو فـــي كـــورنـــيـــش الــنــيــل 
بــمــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة، وذلــــك بعد 
تلك  بهدم  القاضي  املصرية  الحكومة  قــرار 
اإلســكــان، على  بالتعاون مع وزارة  املنطقة 
أن تنتهي تسويتها مع نهاية شهر إبريل/ 
نيسان الجاري. وفي حني كانت »لــودرات« 
الهدم،  عمليات  ذ 

ّ
تنف ومركباتها  املحافظة 

مجلس  فــي  اإلداري  القضاء  محكمة  كــانــت 
الدولة تنظر في دعــوى مقامة من عــدد من 
القاهرة  قــرار محافظ  املنطقة إللغاء  سكان 

القاضي بإزالة منازلهم.
ــــي مــنــطــقــة  ومـــنـــطـــقـــة مـــثـــلـــث مـــاســـبـــيـــرو هـ
يعيش  فــدانــًا،   72 تبلغ مساحتها  مــأهــولــة 
الــســكــان عــلــى مــســاحــة 49 فــدانــًا مــنــهــا، في 
ــة املــتــبــقــيــة هــــي مــصــالــح  ــاحـ  املـــسـ

ّ
حــــني أن

مثلث،  شكل  على  املنطقة  وتأتي  حكومية. 
ــارع الـــجـــاء وكــورنــيــش  ــ مــحــصــورة بـــني شـ
النيل وشارع 26 يوليو، وتعّد األغلى ثمنًا 
نظرًا إلى موقعها الجغرافي املمّيز في حني 
تحيط بــهــا مــبــان مــهــمــة، مــثــل مبنى وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة ومـــبـــنـــى اإلذاعــــــــة والــتــلــفــزيــون 

الــفــنــادق.  والقنصلية اإليــطــالــيــة وعـــدد مــن 
 األهالي يعيشون فيها منذ سنوات 

ّ
ُيذكر أن

ــًا عــن  ــ ــلـــة، وبــعــضــهــم ورث مــســكــنــه أبـ طـــويـ
املنطقة بمعظمهم   سكان 

ّ
أن فــي حــني  جــّد، 

يعملون في ورش ويمتهنون حرفًا تقليدية 
 مساكن األهالي 

ّ
مختلفة. وعلى الرغم من أن

قليلة،  فيها  املتوفرة  الخدمات   
ّ
وأن قديمة 

عليهم  تستكثر  املــصــريــة  الــحــكــومــة   
ّ
أن إال 

العيش في تلك املنطقة.
ــــرت وعـــــــود الـــحـــكـــومـــة 

ّ
ــبــــخ ــــي الــــســــيــــاق، تــ فـ

لألهالي بتعويضات مالية أو بشقق بديلة 
أو مدينة  الجيزة  أكتوبر في   6 في مناطق 
النهضة وحـــّي األســمــرات ومــديــنــة بــدر في 
ــر مـــشـــّردة بــعــد هــدم  الـــقـــاهـــرة. وبـــاتـــت األســ
املائة منها  أكثر من 70 في   

ّ
إن إذ  منازلها، 

لم تحصل على التعويض والنسبة نفسها 
ــر الـــــذي جعل  ــ لـــم تــحــصــل عــلــى مـــــأوى، األمـ
كــثــيــريــن عــرضــة لـــإســـاءات فــي الـــشـــارع، ال 
 
َ
يتعّرضن اللواتي  والنساء  الفتيات  سّيما 

 
ّ
ــإن ــاب الــــشــــوارع. كـــذلـــك فـ ــ لــلــتــحــرش مـــن ذئـ
عــشــرات التاميذ والــطــاب مــن كــل املــراحــل 
الــتــعــلــيــمــيــة ُحـــرمـــوا مـــن تـــأديـــة امــتــحــانــات 

نهاية العام.
إلــى منح تعويضات  الحكومة  عــمــدت  وقــد 
ــقـــة«، حــتــى  ــنـــطـ مـــالـــيـــة لـــعـــدد مــــن »رمـــــــوز املـ

أتى ذلك في حني ُهدمت املنازل با رحمة، 
مــن وجـــود متعلقات شخصية  الــرغــم  على 
في داخلها، بينما كانت الكهرباء واملياه قد 
آذار املاضي استعدادًا  قطعتا منذ مــارس/ 

لعملية الهدم.
ويشتكي أهالي منطقة مثلث ماسبيرو من 
سوء أوضاعهم، فتقول فاطمة محمد، وهي 
ها تعيش »ظروفًا مأساوية مع 

ّ
رّبة منزل، إن

الــثــاث، فــا مـــأوى وال تعويض من  بناتي 
ا نعيش في املنزل 

ّ
قبل الحكومة. ونحن كن

الذي ورثته عن والدي الذي ورثه بدوره عن 
والده«. من جهتها، تخبر أمال سعيد، وهي 
ه ال يحق لي 

ّ
 »الحّي أبلغني بأن

ّ
رّبة منزل، أن

»لدّي  باكية:  الحصول على شقة«. تضيف 
مختلفة،  تعليمية  مــراحــل  فــي  أوالد  ثــاثــة 
أروح بــهــم فـــني؟ فــأنــا ُولــــدت وتـــزّوجـــت هنا 
وَهـــتـــرمـــي فـــي الــــشــــارع أنــــا وعـــيـــالـــي«. أّمـــا 
أحمد رضــوان، وهو صاحب ورشــة، فيقول 
 »الـــــرشـــــاوى انـــتـــشـــرت. مــــن يــمــلــك املــــال 

ّ
إن

تــعــويــض أو ســكــن«. يضيف:  يحصل عــلــى 
ــيـــش هـــنـــا فــــي املــنــطــقــة،  ــًا أعـ ــامـ ــذ 31 عـ ــنـ »مـ
 أوراقـــي مسّجلة هنا 

ّ
وقسيمة زواجــي وكــل

يرمونني  النهاية ســوف  وفــي  املنطقة،  فــي 
ويطردونني«.

ظت على 
ّ
إلــى هـــؤالء، تــقــول هــالــة، وقــد تحف

 »لدينا متعلقات كثيرة 
ّ
ذكر اسم عائلتها، إن

ــا نعيش فــيــه، وقــد ُهــدم 
ّ
فــي املــنــزل الـــذي كــن

 جــدارًا 
ّ
على ما فيه«. تجدر اإلشـــارة إلــى أن

بالقرب من هالة، فأصيبت من جّراء  انهار 
 »الكارثة 

ّ
ذلك. أّما محمد عبد الله، فيؤكد أن

هـــي فـــي إســـكـــان عــــدد مـــن األســـــر فـــي شقة 
واحـــدة مــع حــمــام واحـــد ومطبخ واحـــد من 
والنساء«.  األشــخــاص  لحرمة  مــراعــاة  دون 

ويسأل: »ده يرضي مني وأّي نظام؟«.
ــيـــاق، يـــقـــول املـــحـــامـــي مــحــمــد عبد  فـــي الـــسـ
 »ما 

ّ
العزيز، وهو وكيل عدد من األهالي، إن

حــــدث ألهـــالـــي مــثــلــث مــاســبــيــرو ال يــرضــي 
أحــــدًا، فــثــّمــة تــشــريــد وتــدمــيــر للمساكن من 
دون أّي تعويضات. وما يحدث في وسائل 
ــو )اســتــعــراض( إعــامــي، لكن 

ُ
اإلعــام هو ش

ال يوجد شــيء على أرض الــواقــع«. ويشرح 
الــســكــان  ــن  ــة مــ ــائــ املــ فــــي  ــن 70  ــر مــ ــثــ  »أكــ

ّ
أن

 قيمة املنطقة تتعدى 
ّ
تــشــّردوا، فــي حــني أن

عشرة مليارات جنيه )أكثر من 550 مليون 
دوالر(، وما ُيحكى عن تعويضات لألهالي 
يصل إلى 600 مليون جنيه )نحو 34 مليون 

دوالر( فقط«.
مثلث  »منطقة   

ّ
أن إلــى  الــعــزيــز  عبد  ويلفت 

ماسبيرو مميزة جدًا من جهة موقعها، إذ 
كبيرة  مجموعة  وحــولــهــا  النيل  على  تطل 
مــن الــفــنــادق، األمـــر الـــذي يــزيــد مــن قيمتها 
االســـتـــثـــمـــاريـــة ويـــرفـــع أســـعـــار األراضـــــــي«. 
 »الدولة لم تضع شروطًا لنوعية 

ّ
يضيف أن

االستثمار أو شكل املباني في املنطقة بعد 
لرغبة  املــســألــة مفتوحة  وتــركــت  الــتــطــويــر، 

املستثمرين«.

على الشخص الذي 
يعلم بتشابه اسمه واسم 

أحد المطلوبين أن يلجأ 
لحماية نفسه

ــتـــي قــضــت  ــرارات الـــحـــكـــومـــة الـ ــ ــقـ ــ يـــشـــيـــدوا بـ
ركوا في 

ُ
أّمــا »الغابة«، فقد ت بهدم املنطقة. 

أو مساكن،  تعويضات  أّي  بــا  الــريــح  مهب 
 محافظ القاهرة املهندس 

ّ
على الرغم من أن

عاطف عبد الحميد وعدهم في أكثر من مّرة 
 مشكاتهم ونقلهم إلى مساكن جديدة. 

ّ
بحل

 األزمة راحت تتصاعد بعد نقل عدد من 
ّ
لكن

ليفاَجأوا  الجديدة،  مساكنهم  إلــى  األهــالــي 
ني في شقة 

َ
 أسرت

ّ
ه ُيصار إلى إسكان كل

ّ
بأن

واحــدة من دون مراعاة للخصوصية، وهو 
 كثيرين 

ّ
ما أّدى إلى غضب األهالي. ُيذكر أن

صرف تعويضاتهم بحجة عدم وجود 
ُ
ت لم 

مت 200 أســرة شيكات 
ّ
أمـــوال، في حني تسل

)نحو  ألــف جنيه   100 بــني  قيمتها  تختلف 
أو 160  أمــيــركــي(،  آالف و500 دوالر  خمسة 
ألفًا   220 أو  آالف دوالر(،  )نــحــو تسعة  ألــفــًا 
عــدد  بــحــســب  دوالر(،  و500  ألــفــًا   12 )نــحــو 

الغرف.
 خطط الحكومة الرئيسية في تلك 

ّ
ُيذكر أن

املنطقة، تقضي بإنشاء فنادق خمس نجوم 
ــانـــب مــســاحــات  ــــى جـ ــّي ســكــنــي راٍق إلـ وحــــ
خاصة لألنشطة السياحية والترفيهية بما 

الشركات  وتتسابق  ريــاضــيــة.  أنــديــة  فيها 
باستثمارات  للفوز  واإلماراتية  السعودية 
أعمال  رجـــال  يفعل  كــذلــك  املنطقة،  تلك  فــي 

عرب ومصريون.
من جهة أخــرى، تسببت عمليات الهدم في 
تلّوث الهواء في حّي بوالق نتيجة تصاعد 
األتـــربـــة، وقـــد أصــيــب عـــشـــرات مـــن األطــفــال 
والنساء والــرجــال بــأمــراض صــدريــة. كذلك 
اشتكى التجار في املنطقة من األتربة التي 
تكّدست بكثافة، وعمد عدد منهم إلى إغاق 
محاته، خصوصًا تجار األغذية واملابس. 

تستمرّ الحمات الخاصة 
باالنتخابات النيابية 

اللبنانية على موقع 
»فيسبوك«، قبل نحو 

أسبوع من عملية 
االقتراع المتوقعة 

في السادس من مايو/ 
أيار المقبل. أو ليس 
»فيسبوك« وسيلة 
إعامية تمامًا كما 
الوسائل األخرى، من 

قنوات تلفزيونية 
وصحف ومجات 
وغير ذلك؟! وتكثر 

الصفحات الخاصة بهذا 
المرّشح أو ذاك، والتي 

تقتحم »تايم الين« 
مستخدمي الموقع، 

من دون الحصول 
على موافقتهم 

المسبقة، في حين يجد 
هؤالء أنفسهم وهم 

يسترقون النظر إليها 
مدفوعين بفضول 

عفوي

عائات كثيرة في لبنان 
تتشابه فيها أسماء 

أبنائها، وهو ما يورط 
أصحاب األسماء في ما 

لم يرتكبوا من جرائم

بعلبك ـ مريم سيف الدين

الــهــرمــل )شــرق  أبــنــاء منطقة بعلبك-  يــعــانــي 
لــبــنــان( مــن مشكلة تــشــابــه أســمــاء عـــدد كبير 
ــاء مــطــلــوبــني لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة  ــمـ مــنــهــم وأسـ
بــجــرائــم مــخــتــلــفــة. هــــذه املــشــكــلــة نــاجــمــة عن 
انتشار األسماء نفسها، وارتفاع عدد مذكرات 
التوقيف الذي يتراوح بني 40 و42 ألف مذكرة، 

لنحو 4 آالف مطلوب.
أمــــا عــــدد مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم الــفــعــلــيــني فــأقــل 
بــاســم هيئة  الــنــاطــق  ذلـــك بحسب  مــن  بكثير 
العفو عن املطلوبني في املنطقة قاسم طليس. 
يضيف أن 70 في املائة من الحاالت هي حاالت 
تشابه أسماء إذ ترمى االتهامات كيفما اتفق. 
وبــالــفــعــل، ال تــتــمــكــن املـــصـــادر الــرســمــيــة من 

إعطاء أرقام دقيقة عن عدد املطلوبني هناك.
 400 

ّ
الـــذي يــقــول إن بعيدًا عــن مــوقــف طليس 

أفــعــااًل جرمية،  ارتكبوا حقًا  قد  فقط  شخص 
 مــشــكــلــة تـــشـــابـــه األســــمــــاء تــعــيــق حــيــاة 

ّ
فــــــإن

ــدد مـــن شــبــاب املــنــطــقــة، بـــل تــجــبــر بعضهم  عـ
عــلــى الــخــضــوع إلـــى تحقيقات فــي جــرائــم لم 
يرتكبوها، بل الخضوع إلى محاكمات لتبرئة 
أنفسهم كي يتمكنوا من إكمال حياتهم بشكل 
طــبــيــعــي. فـــاخـــتـــاف بــعــض الــتــفــاصــيــل على 
هويتهم كمكان وتاريخ الوالدة أو رقم السجل 
املـــدنـــي ال يــكــفــي لــيــشــفــع ملـــن يــحــمــل مـــع أحــد 

املطلوبني االسم نفسه.
شهادات عدة يدلي بها ضحايا هذه الحوادث 
ه ما زال 

ّ
»العربي الجديد«. يقول خ. علوه إن لـ

اسم  مــع  الــيــوم يدفع ثمن تشابه اسمه  حتى 
أحد املطلوبني بانتحال صفة أمنية واالعتداء 
بالضرب على فتى في قريتهم وخطفه، وهو 
ما ارتكبه شخص آخر يحمل االسم. وبالرغم 
ه 

ّ
أن أبلغ   علوه 

ّ
فــإن من اختاف تاريخ املياد 

هو املطلوب، وجرى استدعاؤه عدة مرات من 
أنكر  األولـــى،  املــرة  فــي  اللبناني.  الجيش  قبل 

القبض  إلقاء  إلــى تعميم خبر  األمنية  القوى 
عليه عبر وسائل اإلعام ذاكرة اسمه الثاثي. 
للتحقيق  براءته وخضوعه  التأكد من  وبعد 
 التهمة التي شطبت 

ّ
مجددًا أطلق سراحه. لكن

من  الجنائية(  )الصحيفة  العدلي  سجله  عن 

عاقته بالحادثة وأطلعهم على مكان تواجده 
ــه. ثم  ــراحــ لــحــظــة وقـــوعـــهـــا وجـــــرى إطـــــاق ســ
استدعي مجددًا وأطلق سراحه بعد التحقيق 
ــرة ثــالــثــة،  ــه فـــوجـــئ بــاســتــدعــائــه مــ

ّ
مـــعـــه. لــكــن

ه جرى التحقيق معه 
ّ
وبالرغم من شهادته أن

 األمــر لم ينفع. 
ّ
إاّل أن مرتني من قبل وتبرئته 

ــه هو 
ّ
ــه اضطر إلــى االعــتــراف أن

ّ
يقول علوه إن

ــــه لــم يــرتــكــب الخطف 
ّ
الــشــخــص املــطــلــوب وأن

التهم  شطب  ليجري  الفتى،  صفع  فقط  إنــمــا 
عــن نشرته األمــنــيــة كــي ال يتكرر اســتــدعــاؤه، 
ه تفاجأ 

ّ
ه بذلك بات حرًا تمامًا. لكن

ّ
واعتقد أن

مــــن بـــعـــدهـــا بــتــوقــيــفــه لـــلـــمـــرة الــــرابــــعــــة لـــدى 
فاكتشف  األمنية.  الحواجز  أحــد  عند  مـــروره 
من  بالرغم  لم تشطب عن سجله  الحادثة   

ّ
أن

اضطراره لاعتراف لتسوية القضية. سارعت 

بعد اإلهانات التي تعرض لها ما زالت موثقة 
عـــلـــى مـــحـــركـــات الـــبـــحـــث، إذ تـــعـــرض املـــواقـــع 
اإللــكــتــرونــيــة خــبــر إلــقــاء الــقــبــض عليه مرفقًا 

بالتهم التي نسبت اليه.
ــه مــطــلــوب  ــمـ ــا مــحــمــد جـــعـــفـــر، فــيــحــمــل اسـ ــ أمـ
صدرت في حقه 4 مذكرات بتهمة القتل، وكذلك 
تــاريــخ  يختلف  فيما  واألب،  األم  اســـم  يحمل 
ومكان الوالدة. هذا االختاف ال يشفع له لدى 
مروره عند الحواجز فيجري توقيفه ساعات 
والــتــحــقــيــق مــعــه قــبــل أن يسمح لــه بــالــعــبــور. 
اعتماد تكتيكات عدة كتغيير طريقه  يحاول 
السيارة لتسهيل  أو اصطحاب فتاة معه في 

مروره كما يقول.
في املقابل، يستغل بعض املطلوبني أنفسهم 
ــاء، لـــإيـــقـــاع بــمــن  ــ ــمــ ــ ــذا الـــتـــشـــابـــه فــــي األســ ــ هــ

يحملون أســمــاءهــم بــعــد ارتــكــابــهــم أّي جــرم، 
لــلــنــجــاة مــن الــعــقــاب، وهـــو مــا يــؤكــده مصدر 
»العربي الجديد«. من األمثلة على ذلك  أمني لـ
قصة الشاب ح. جعفر، فقد نجح أحــد أقاربه 
بــتــوريــطــه بــــداًل مــنــه فـــي قــضــيــة تــهــريــب أحــد 
)شـــرق(.  الــبــقــاع  فــي  مــن مستشفى  املطلوبني 
وقد استعان بمحامية ومختار )عمدة محلة( 
من أجل الزج بقريبه، عبر منح هويته الكاملة 
ــعـــرف فــقــط  ــانـــت تـ ــتـــي كـ لـــألجـــهـــزة األمـــنـــيـــة الـ
الــفــاعــل. استدعي جعفر وأبــلــغ بوجوب  اســم 
حضور جلسات محاكمة. واضطر للخضوع 
لــلــمــحــاكــمــة وحـــضـــور عــــدة جــلــســات إلثــبــات 

براءته قبل أن يكمل حياته بشكل طبيعي.
ــات الـــــعـــــامـــــة فــي  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ يـــــرفـــــض مــــــســــــؤول ال
يتعلق  تصريح  أّي  إعــطــاء  اللبناني  الجيش 
باملوضوع، و يكتفي بنفي حصول أّي أخطاء 
 الــجــيــش يــتــأكــد مــن كامل 

ّ
كــهــذه، بــل يــؤكــد أن

 مــصــدرًا 
ّ
هــويــة أّي مــطــلــوب قــبــل تــوقــيــفــه. لــكــن

ــدوث أخـــطـــاء كــهــذه   حــ
ّ
أمــنــيــًا آخـــر يــعــتــرف أن

لتوقيف  مضطرة  األمنية  فالقوى  وارد،  أمــر 
ـــهـــم 

ّ
ــأكــــد أن ــتــ ــــن أجــــــل الــ بـــعـــض األشـــــخـــــاص مـ

وقتًا  اإلجــــراءات  تأخذ  وقــد  ليسوا مطلوبني. 
وهو أمر ضــروري وال بّد منه. كذلك، يعترف 
وغير  املطلوب  بني  أحيانًا  التمييز  بصعوبة 
ــقـــرابـــة والـــشـــبـــه في  املـــطـــلـــوب بــســبــب صــلــة الـ
املطلوبني  أحــد  زج   

ّ
أن كما  الخارجية،  الهيئة 

ــه يــحــمــل االســـــم نــفــســه يــصــّعــب  اســــم قـــريـــب لـ
 هناك حـــوادث أخــرى تــؤدي 

ّ
األمـــر. يضيف أن

أبــريــاء كاستعارة هوياتهم منهم  اتــهــام  إلــى 
الــحــواجــز، فيرتكب املستعير  مــن أجــل عــبــور 

مخالفة تسجل باسم صاحب الهوية.
ــا عـــن كــيــفــيــة تــجــنــب الــتــعــرض لــاســتــدعــاء  أمـ
واملـــحـــاكـــمـــات والـــتـــوقـــيـــفـــات، فــيــقــول املــصــدر 
بتشابه  يعلم  الــذي  الشخص   على 

ّ
إن األمني 

أن يلجأ لحماية  املطلوبني  أحــد  اسمه واســم 
نفسه، خصوصًا إن كان املطلوب أحد أقاربه، 
وذلك عبر تقديم طلب للنيابة العامة لتحويله 
إلــى مكتب املــســتــنــدات واملــحــفــوظــات إلصــدار 
إفادة تثبت عدم وجود أّي ماحقة بحقه. وأن 
يبقي معه إخــراج قيد عائليًا )مستند وطني 
العائلة كاملة(. وفي حال  أفــراد  يظهر أسماء 
صدور طلب استدعاء في حقه، فما عليه سوى 
تبرئة نفسه عبر التحقيقات واملحاكمات التي 
تكشف بسرعة براءته في حال لم يرتكب أي 

جرم، بحسب املصدر.
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في المائة من عائات 

منطقة مثلث ماسبيرو، 
على أقّل تقدير، لم 

تحصل على تعويضات 
بعد هدم بيوتها

محمد آصف خان
بيت الطين أهون من أفغانستان

ال يمكن ربط نجاح العالقة 
الزوجية من عدمها 

بمسألة اإلنجاب

تونس ـ مريم الناصري

 
ّ
»لـــم أهــتــم بـــاألمـــر فـــي الـــبـــدايـــة، واعــتــقــدت أن
 
ّ
الــوضــع قــد يتطلب الصبر واالنــتــظــار. إاّل أن

ذلك الوقت تجاوز األربع سنوات، حتى قّررت 
الفحوصات  إتــمــام  إجـــراء كشف طبي. وبعد 
الطبية، عرفت أنني غير قادرة على اإلنجاب. 
فــي املــقــابــل، لــم أســلــم مــن املــهــانــة والــتــجــريــح 
من قبل أفــراد أســرة زوجــي، ألعيش أكثر من 
الــذي تحقق  بالطاق،  التهديد  سنتني تحت 

بعد مرور ست سنوات من زواجي«. 
تــواصــل بــســمــة حــديــثــهــا عــن طــاقــهــا بسبب 
 »تكوين 

ّ
عدم القدرة على اإلنجاب، وتقول إن

 
ّ
أسرة وإنجاب أطفال حلم كل امرأة طبعًا. لكن
بعد  حتى  مجتمعنا.  فــي  تنبذ  العاقر  املـــرأة 

طاقي، لم أسلم من شتم األقارب واملحيطني 
 الذنب ذنبي«. 

ّ
بي كأن

وتختلف حكاية علياء عن بسمة، فقد لجأت 
إلـــى الــطــب الــتــقــلــيــدي واملــــــداواة بــاألعــشــاب 
بعدما تأخر إنجابها أكثر من سنتني بعد 
الــزواج. لم تؤمن بقدرة الطب الحديث على 
مـــداواتـــهـــا، بـــل اعــتــمــدت عــلــى شـــرب بعض 

ــهــا مفيدة.
ّ
أنـــواع األعــشــاب التي قيل لها إن

أخــفــت األمـــر فــي الــبــدايــة عــن زوجــهــا مخافة 
 عدم نفع األمــر جعلها في حالة 

ّ
الطاق. لكن

بها  املــحــيــطــني   
ّ
أن نفسية ســيــئــة، خــصــوصــًا 

أكثروا األسئلة حول حدوث الحمل من عدمه، 
أعلمها  الــذي  الطبيب  قــررت مراجعة  أن  إلــى 
بصعوبة قدرتها على االنجاب بسبب وزنها 
الــزائــد إضــافــة إلــى أمـــور أخـــرى، »مــا يتطلب 
رحــلــة عـــاج طــويــلــة لــم يقبلها زوجــــي الــذي 

اختار أهون األضرار وهو الطاق«.
تــقــول عــلــيــاء: »إذا كــانــت الــغــايــة مــن الــــزواج، 
وفق املفهوم التقليدي، تكوين أسرة وإنجاب 
 العاقة الــزوجــيــة ستنتهي 

ّ
أطــفــال فــقــط، فـــإن

في حال لم يتمكن أحد الطرفني من اإلنجاب. 
الــيــوم تقبلت فــكــرة الــعــيــش مــن دون عــائــلــة. 
 القانون 

ّ
وحتى لو رغبت في تبني طفل، فإن

لــن يسمح لــي بــذلــك ألنــنــي امــــرأة مطلقة وال 
منزل لي«. 

وإن كانت القدرة على اإلنجاب مشكلة يشترك 
 الــرجــل غــالــبــًا ما 

ّ
ــإن فيها الــنــســاء والـــرجـــال، فـ

العقم،  يعاني  أنــه  للناس  يكشف  أن  يقبل  ال 
ــر يـــؤثـــر على  ــ ــدة، مــنــهــا أن األمـ ــ ــبـــارات عـ ــتـ العـ
املــرأة  تحميل  السهولة  من  ورجولته.  كرامته 
الطبية  الــفــحــوصــات  كشفت  وإن  املــســؤولــيــة، 
 األهل 

ّ
عجز الزوج. وتشير املواطنة بّية إلى أن

ــارب ظــلــوا يــلــومــونــهــا عــلــى مــــدى ثــاث  ــ ــ واألقـ
ســنــوات، على الــرغــم مــن أن زوجــهــا هــو الــذي 
كان يعاني من العقم. وتقول: »لم يرض زوجي 
إجـــــراء الــفــحــوصــات الــطــبــيــة إال بــعــد إلــحــاح 
قــادر على اإلنجاب.  طويل، ليكتشف أنه غير 
انتقادات من قبل عائلته ألنه  أية  ولم يواجه 
ــر عـــن الــجــمــيــع، ألتــحــمــل أنــا  ــ ــفـــاء األمـ ــرر إخـ قــ
اإلهانة بداًل عنه. وعلى الرغم من ذلك، لم أسلم 

من تعنيفه لي إلى أن قررت الطاق«. 
وما من إحصائيات رسمية عن عدد األزواج 
املــصــابــني بــالــعــقــم. إال أن تــلــك الـــصـــادرة عن 
بـــعـــض املـــنـــظـــمـــات واملــتــخــصــصــني تـــؤكـــد أن 
60 فــي املــائــة مــن أســبــاب الــطــاق فــي تونس 
املــرأة  لــــوزارة  إحصائية  تشير  كما  جنسية. 
واألســرة والطفولة إلى أن 27.7 في املائة من 
أســبــاب الــطــاق هــي العقم وعــدم الــقــدرة على 
اإلنــجــاب. وفــي مــا خــص التشريع التونسي، 
ال توجد إجابة واضحة عن إمكانية حصول 
 فقه 

ّ
الــطــاق بسبب عــقــم أحـــد الـــزوجـــني. لــكــن

ــــوى الــطــاق  الــقــضــاء اســتــقــر عــلــى رفــــض دعـ

انــطــاقــًا من  الــزوجــة،  بــنــاء على عقم  للضرر 
افتراض  على  القضاء  وضعها  التي  القرينة 
جهل املرأة قبل الزواج لحالة العقم التي هي 
عليها. كما ال يقبل الطاق للضرر بناء على 
عـــدم قـــدرة الـــزوجـــة أو الــــزوج عــلــى اإلنــجــاب، 
خــصــوصــًا وقـــد وجـــدت حــالــيــًا وســائــل طبّية 
 
ّ
 حـــــاالت الـــعـــقـــم، عــلــى أســـــاس أن

ّ
لـــعـــاج جــــل

الضرر وإن وجد، فإنه لم يكن نتيجة تصّرف 
صـــادر عــن أحـــد الــطــرفــني، وإنــمــا هــو نتيجة 

عوامل فيزيولوجية ال دخل له أو لها فيها.
ويــوضــح الــخــبــيــر املــتــخــصــص فــي الــعــاقــات 
األســريــة والــزوجــيــة، حــمــزة ضــي، لـــ »العربي 
ـــه »ال يمكن ربـــط نــجــاح العاقة 

ّ
أن الــجــديــد«، 

 
ّ
الــزوجــيــة مــن عــدمــهــا بــمــســألــة اإلنـــجـــاب، ألن
نجاح العاقة يرتبط بأسس ومعايير توافق 
الـــزوجـــني مــثــل الـــتـــوافـــق الـــفـــكـــري، والــتــوافــق 
االجــتــمــاعــي، والـــحـــب، وفــهــم احــتــيــاجــات كل 
طـــرف والــعــمــل عــلــى تــحــقــيــقــهــا، ســــواء كــانــت 
عــاطــفــيــة أم ســلــوكــيــة وفــــي بــعــض األحـــيـــان 
مادية«. يضيف: »في حال كانت هذه األسس 
الــزوجــني، وقتها يكون اإلنجاب  متوفرة بني 

في مرحلة ثانية وال يسبب مشاكل كبيرة«. 
ويوضح أن »كــل طــرف يحلم بعيش مشاعر 
األبوة أو األمومة. وعدم القدرة على اإلنجاب 
ــاكــــل نـــفـــســـيـــة كــبــيــرة  ــًا ومــــشــ ــاطــ ــبــ يـــشـــكـــل إحــ
الشديد  التوتر  غــرار  على  بالعقم،  للمصاب 
والعصبية وفقدان الثقة في النفس والخوف، 

وصواًل إلى االكتئاب والقلق املزمن«.
على صعيد آخر، يشير إلى أن مصير بعض 
العائلة وأحــيــانــًا نظرة  يــكــون بيد  الــعــاقــات 
 املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة ذكــوريــة، 

ّ
املــجــتــمــع، ألن

الــقــادرة  غير  للمرأة  النظرة  تــكــون  وبالتالي 
لــدرجــة تحميلها  على اإلنــجــاب قاسية جــدًا، 
املــســؤولــيــة. وبــالــتــالــي، تتحمل عــبء ذنــب لم 
ترتكبه، كما أنــه خــارج عن إرادتــهــا، ويصير 
اإلنــجــاب.  حــديــث جميع املحيطني بها حــول 
إليها  ينظر  كله  املجتمع  أن  لــو  كما  وتشعر 
العطف أحيانًا واالتهام أحيانًا أخرى،  بعني 
ــادة مــا يتعرض  مــا يــقــودهــا إلـــى الــعــزلــة. وعــ
الزوجان إلى ضغوط نفسية واجتماعية من 
كل املحيطني بهم، ســواء األهــل أو األصدقاء. 
كما أن مجّرد تأخر اإلنجاب كفيل بأن يجعل 
نسبة مهمة من األهل يضغطون للتأثير على 
الزوج أو الزوجة واستعجال األمر باالنفصال 

وطلب الطاق.
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صحافيو غزة: التغطية مستمرة رغم االستهداف اإلسرائيلي

هل يصبح الدنماركيون أقلية في بلدهم عام 2100؟

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يـــــــواصـــــــل الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــون واملــــــــصــــــــورون 
ــــواء التغطية  الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى حـــد سـ
العودة  اإلعالمية املهنية ألحداث مسيرات 
الــكــبــرى الــتــي تــشــهــدهــا املــنــاطــق الــشــرقــيــة 
ــقــــطــــاع غـــــــزة لــــأســــبــــوع الــــخــــامــــس عــلــى  لــ
التوالي، بالرغم من االستهداف املتكرر لهم 
إما بالرصاص الحي أو الغازات السامة من 

قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي.
وال تتوقف عملية النقل الصحافي ألحداث 
مـــســـيـــرة الــــعــــودة بــشــكــل شـــبـــه يــــومــــي، فــي 
الوقت الذي تبلغ فيه ذروتها كل جمعة، إذ 
يالحظ انتشار الطواقم اإلعالمية املختلفة 
داخــــل أروقــــة مــخــيــمــات الـــعـــودة عــلــى غــرار 

املسعفني والطواقم الطبية.
وتتجمع الطواقم الصحافية على مقربة من 
الشريط الحدودي الذي يتظاهر بقربه آالف 
الغزيني الذين يشاركون في أحداث مسيرات 
ــعــــودة مــنــذ انـــطـــالقـــهـــا، مـــن خــــالل نصب  الــ
وتوثق  ترصد  التي  ومعداتهم  كاميراتهم 
جــرائــم االحــتــالل واســتــهــداف للمتظاهرين 
اإلعالمية  الطواقم  اتخاذ  ورغــم  السلميني. 
الــتــدابــيــر الــالزمــة كـــارتـــداء الــســتــرة الــواقــيــة 
تميزهم  التي  السالمة  معدات  من  وغيرها 
ــم يـــســـلـــمـــوا كـــغـــيـــرهـــم مــن  ــلـ ــــن غــــيــــرهــــم، فـ عـ
املــتــواجــديــن مـــن االســـتـــهـــداف اإلســرائــيــلــي 
صحافيني  الستشهاد  أدى  والـــذي  املتكرر، 

اثنني وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.
وبات يوم الجمعة بالنسبة للكثير من عوائل 
الصحافيني العاملني في القطاع نذير شؤم 
أبنائهم  أرواح  دائــم لهم على  ومــصــدر قلق 
وسالمتهم، في ظل تكرار االحتالل لحوادث 
وتعمد  عليهم،  مباشر  بشكل  الــنــار  إطـــالق 
إصـــابـــاتـــهـــم فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق عــمــلــهــم. 
أكرم  اليوم«  قناة »فلسطني  ويــروي مراسل 
لـ »العربي الجديد« تفاصيل تجربته  دلول 
امليدانية في تغطية أحداث مسيرات العودة 
 لــلــقــنــاة، ومـــا يــــراه من 

ً
بــحــكــم عــمــلــه مـــراســـال

ــتــــالل  صـــعـــوبـــة الـــعـــمـــل بـــحـــكـــم تـــعـــمـــد االحــ
استهداف الطواقم الصحافية.

ويـــقـــول دلـــــول إن الــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي 
وتحديدًا في القطاع بات أمام خيارين، في 
ظــل تعمد االحــتــالل اســتــهــدافــه األول، وهو 
بالتغطية  والقيام  دوره  أداء  عــن  التقاعس 
االستمرار  هــو  والــثــانــي  الكافية،  اإلعــالمــيــة 

منوعات
أخبار 
تقنية

بــهــا بـــالـــرغـــم مـــن كـــل الـــصـــعـــوبـــات وهــــو ما 
في  الغزي  الصحافي  ويؤكد  حاليًا.  يجري 
التي  االســتــهــداف  أن عمليات  عــلــى  حــديــثــه 
تتعرض لها الطواقم الصحافية واإلعالمية 
املـــتـــكـــررة أضـــحـــت تــتــم بــطــريــقــة مــمــنــهــجــة، 
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي  ــادة االحــ ــ وبـــغـــطـــاء مــــن قــ
الــعــســكــريــني والــســيــاســيــني مــنــهــم عــلــى حد 
ســـــــــواء. ويـــســـتـــشـــهـــد دلـــــــول بـــمـــا جــــــرى مــع 

املصورين الصحافيني ياسر مرتجى وأحمد 
استهداف  في  استشهدا  اللذين  أبــو حسني 
مــبــاشــر عــلــى يـــد االحـــتـــالل، بــاإلضــافــة إلــى 
إصـــابـــة الـــعـــشـــرات بـــجـــراح مــتــفــاوتــة بشكل 
متكرر في الجمع الخمس املاضية ملسيرات 
الـــعـــودة. ويــضــيــف أن يـــوم الــجــمــعــة أصــبــح 
يـــومـــا مــقــلــقــا بــالــنــســبــة لـــعـــوائـــل الـــطـــواقـــم 
الصحافية خشية من تعرض أبنائها ملكروه 

ما على يد االحتالل، إذ أصبح العاملون في 
عوائلهم خشية  يودعون  الصحافي  املجال 

من أال يعودوا إليهم مجددًا.
أمـــا املـــصـــور الــصــحــافــي نــضــال الــوحــيــدي 
ــر عـــن تــجــربــة التغطية  فــيــتــحــدث هـــو اآلخــ
املـــــيـــــدانـــــيـــــة، فــــــي ظــــــل تــــــواصــــــل عـــمـــلـــيـــات 
ــتــــالل وجـــنـــوده  االســـتـــهـــداف مـــن قــبــل االحــ
املــنــتــشــريــن قـــرب الــشــريــط الـــحـــدودي الــذي 
ــفـــصـــل الــــقــــطــــاع عـــــن األراضـــــــــــي املــحــتــلــة  يـ
عــــام 1948. ويـــقـــول الـــوحـــيـــدي لــــ »الــعــربــي 
الجديد« إن تجربة العمل امليداني محفوفة 
والعيش  االستهداف  من  والقلق  باملخاطر 
تــحــت هــاجــس االســتــهــداف فــي أي لحظة، 
خــاصــة بعد تــعــرض عــدد مــن الصحافيني 
واملصورين للقنص على يد قوات االحتالل.
وتــــــعــــــزز هـــــاجـــــس الــــــخــــــوف والـــــقـــــلـــــق مــن 
ــيــــره مــن  ــهــــداف لـــــدى الـــوحـــيـــدي وغــ ــتــ االســ
الــصــحــافــيــني، بــعــد تــعــرض زمــــالء مقربني 
املــبــاشــر على يــد قناصة  لهم لــالســتــهــداف 
االحتالل، بالرغم من ارتدائهم زيا يميزهم 

عن باقي املشاركني في املسيرات.
ويشير املصور الغزي إلى أنه من اللحظة 
األولـــى للدخول إلــى املــيــدان يــالحــظ فيها 
عــمــلــيــات انــتــهــاك حــقــوق اإلنـــســـان، والــتــي 
يستطيع  ال  عــاجــزًا  الصحافي  فيها  يقف 
الــصــور،  الــتــقــاط  أي شــيء باستثناء  فعل 
ــة الـــبـــقـــاء ســلــيــمــًا مــــن رصــــاص  ــاولــ ــحــ ومــ
وقـــنـــابـــل الـــغـــاز الـــتـــي يــطــلــقــهــا االحـــتـــالل. 
وفــــي األثــــنــــاء، حــمــل مــنــتــدى اإلعــالمــيــني 
ــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــني االحــ
املسؤولية الكاملة عن االستهداف املتعمد 
ــم الــصــحــافــيــة، ما  لــلــصــحــافــيــني والـــطـــواقـ
اثنني من الصحافيني  إلى استشهاد  أدى 
وإصــابــة أكثر مــن 50 آخــريــن منذ انطالق 
مــســيــرات الـــعـــودة فـــي الــثــالثــني مـــن شهر 

آذار/ مارس املاضي.
ودعـــا املــنــتــدى فــي بــيــان صحافي أصـــدره، 
املؤسسات الحقوقية واملعنية بالصحافيني 
في العالم إلى الخروج عن صمتها إزاء ما 
يتعرض له الصحافيون الفلسطينيون من 
اعــتــداءات جــراء تعنت االحــتــالل، مستنكرًا 
في الوقت ذاته تصاعد االنتهاكات وجرائم 

االحتالل بحق الصحافيني.
وأكد أن جرائم االحتالل ما هي إال استمرارا 
لــســيــاســتــه وتــعــنــتــه تــجــاه وســـائـــل اإلعـــالم 
املختلفة العاملة في األراضي الفلسطينية.

يستهدف االحتالل 
الصحافيين الغزيين بشكل 

متعّمد أثناء عملهم

تأتي ادعاءات يارلو 
في سياق التزييف 

المستمر على مواقع 
التواصل االجتماعي

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

املثير  الدنماركي  السياسي والبرملاني  أثــار 
للجدل، راسموس يارلو، من حزب املحافظني، 
بلبلة وموجة مخاوف بني املواطنني بإشاعة 
أقلية  سيصيرون  »الدنماركيني  أن  مفادها 
فــي بــلــدهــم مــع انــتــهــاء الــقــرن الــحــالــي«، لكن 
الصحافيني دحضوا ادعاءاته هذه. وأجرى 
الدنماركي  التلفزيون  مــن  صحافيني  ثالثة 
»الــكــشــاف...  الشهير  الــبــرنــامــج  فــي  تحقيقًا 
تحقق من الحقائق« لفحص تلك االدعاءات، 
أنــهــا تمحورت حــول نــوع محدد  خصوصًا 
ــن املـــهـــاجـــريـــن، وهــــم ذوي »األصـــــــول غير  مـ
ادعـــاءات هذا  الغربية«. وسرعان ما تداعت 
اســتــنــادًا  الــصــحــافــيــني،  الــبــرملــانــي بتحقيق 
ــام »املـــركـــز الــدنــمــاركــي لــإحــصــاء«.  ــ إلـــى أرقـ
وكان يارلو قد استند في مزاعمه إلى مقالة 
صحافية نشرت في صحيفة »بيرلنغسكا« 
في 2005، وعمليات حسابية لم تكن دقيقة 
في تقدير ما يمكن أن يصبح نسيج املجتمع 

الدنماركي بحلول عام 2100. 
»الـــكـــشـــاف« قــــدم صــــورة واقــعــيــة معاكسة 
الدعــاءات يارلو وغيره ممن يصرون على 
»مواطنة  لقضية  ودينية  إثنية  تصنيفات 
ــنــــحــــدرة مــــن أصــــول  أصـــلـــيـــة« وأخــــــــرى »مــ
خــارجــيــة«. فــاســتــنــادًا إلـــى مــركــز االحــصــاء 
نـــفـــســـه ومــــركــــز األبـــــحـــــاث »دريـــــــــــم«، أظــهــر 
عدد  أن  الحقائق  مــن  تحققه  فــي  البرنامج 
الــدنــمــارك فــي عــام 2100، أي بعد  مواطني 
حوالي 8 عقود، سيبلغ 7.27000 شخص، 
بينهم سيكون هناك حوالي مليون ونصف 
املليون، أو 21 في املائة، من أصول مهاجرة. 
ونـــــســـــف الــــصــــحــــافــــيــــون أســــــــس اإلثــــــــــارة 
والــتــحــريــض الــتــي عــمــل عــلــيــهــا الــبــرملــانــي 
املـــحـــافـــظ بـــالـــقـــول » صــحــيــح أنــــه ســتــكــون 

هــنــاك زيـــادة واضــحــة فــي أعـــداد املواطنني 
من أصول مهاجرة، لكن ذلك علميًا ال يعني 
أنهم سيكونون هم األغلبية والدنماركيون 
أقلية في بلدهم«. بل إن التحقق الذي أجراه 
املقالة  أســس  نسف  الدنماركي  التلفزيون 
أرقـــامـــًا  واملـــفـــتـــرضـــة  فـــي 2005،  ــنـــشـــورة  املـ
باالستنتاج  املــهــاجــريــن  ألعــــداد  مضخمة 
أن »فــرضــيــة انــخــفــاض مـــن هـــم مـــن أصـــول 
الرسمية،  األرقـــام  إلــى  اســتــنــادا  دنماركية، 

غــيــر صــحــيــحــة، بـــل الــعــكــس مـــا ســيــحــدث، 
الـــتـــفـــاؤل  ــا حـــجـــم  ــ ــذنـ ــ أخـ إذا  ــًا  وخــــصــــوصــ
املديد  العيش  وتــوقــعــات  الطبي  بالتطور 

لهذه األجيال«.
وخلص الصحافيون إلى أن راسموس يارلو 
»قام عن قصد بمشاركة مقالة قديمة، وكتب 
بــأنــه )رغــــم قــــدوم أعــــداد أقـــل مــن املــهــاجــريــن 
ــى بـــلـــدنـــا فـــإن  ــ ــ ــذه األيــــــــــام إلـ ــ ــ والــــالجــــئــــني هـ
الدنماركيني عامًا بعد آخر يصبحون أقلية(. 

وحني بحثنا في األرقام الرسمية لإحصاء 
لن  الدنماركيني  بــأن  تقول  الحقيقة  وجــدنــا 
يكونوا أقلية في عام 2100. في الجانب اآلخر 
يارلو محق بأن نسبة املهاجرين واملنحدرين 
منهم ستزداد«. وعلق راسموس يارلو، بعد 
أي  أدواتــــه،  الصحافيون نفس  اســتــخــدم  أن 
ــأن »اإلحـــصـــاء  مـــركـــز االحـــصـــاء الـــرســـمـــي، بــ
أن  يبدو  باملحصلة  النسب«.  تقليل  يتعمد 
نشره  بما  رسمية  تلفزيونية  قــنــاة  اهتمام 
البرملاني يارلو لم يأت ألسباب غير مهمة، 
بل ألنها خلقت بلبلة وبنيت عليها مواقف 
ومــطــالــب ومــبــالــغــات اســتــمــرت لشهر كامل 
اعتبرها  التي  للمغالطات  نشره  تاريخ  من 
البعض من ساسة اليسار تأتي »في سياق 
التزييف املمارس منذ سنوات على وسائل 

التواصل االجتماعي«.
أيــضــًا، أعـــاد التحقق مــن الــحــقــائــق تــوازنــًا 
الرسمي  اإلحــصــائــي  التعريف  مسألة  إلــى 
باعتباره  الدنماركي  لتصنيف  والقانوني 
كل إنسان ولد ألحد أبوين، واحد على األقل 

مولود في الدنمارك، ويحمل جنسيتها.
 وبهذا يصبح واضحًا أنه تصنيف يشمل 
ــول مـــهـــاجـــرة، بعد  ــ ــم مـــن أصـ ــاد مـــن هـ ــفـ أحـ
ــاءات الــرســمــيــة ال  ــ ــــصـ 80 ســـنـــة، وفــــي اإلحـ
يصنف هؤالء على أنهم مهاجرون، بل من 
الصحافيون  أصول دنماركية، كما خلص 

املختصون بالكشف عن الحقائق. 
ورغــــم احــتــفــاء مــعــارضــي الــعــنــصــريــة في 
األوساط الحقوقية والشعبية والسياسية 
في كشف  للصحافيني  اإلعالمي  بالجهد 
الحقيقة، إال أن يارلو ظل متمسكا بتعريف 
الــعــنــصــري الـــقـــائـــم عــلــى »األمــــــر يحتمل 
الـــجـــدل فـــي تــعــريــف مـــن هـــو الــدنــمــاركــي، 
املستقبل سيحول  وليس عندي شك بأن 

الدنماركيني إلى أقلية«.

أثناء تغطية المسيرات )عبد الحكيم أبو رياش(

تولى التلفزيون الدنماركي التحقيق في المزاعم )دان ساندبرغ(

الفلسطينية  التظاهرات  لتغطية  األولى  الخطوط  على  الغزيون  الصحافيون  يقف  اليوم  وحتى  األرض  يوم  تظاهرات  انطالق  منذ 
الشعبية، ما يؤدي إلى تعرضهم لمخاطر كبرى
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تسارع إدارة تطبيق »إنستغرام« 
الخطى لتطبيق القوانين األوروبية 

الجديدة المتعلقة بالخصوصية، 
وستسمح للمستخدمين بتنزيل 
جميع بياناتهم دفعة واحدة، 

وبينها الصور والقصص واإلعجابات 
وعمليات البحث عن الرسائل الخاصة 

التي لم ُتحذف والمتابِعين والمتابَعين.

توّقف تطبيق التراسل الفوري 
المشفر »تيليغرام« عن العمل، 

في دول عدة في الشرق األوسط 
وأوروبا، بينها روسيا وإيران، األحد. 

وغرد مؤسس التطبيق، بافيل 
دوروف، مشيرًا إلى أن »االرتفاع الكبير 

في أجهزة حرارة الخادم الخاص« 
مسؤولة عن العطل.

وجدت صحيفة »ذا تايمز« 
البريطانية أن 6500 حساب على 

موقع »تويتر« روجت لـ»حزب 
العمال« البريطاني وزعيمه، 

جيريمي كوربن، ووصلت إلى ماليين 
الناخبين، خالل األسابيع التي سبقت 

االنتخابات العامة في المملكة 
المتحدة، في العام الماضي.

أعلن مدير العصرنة في وزارة 
العدل الجزائرية، عبد الحكيم 

عكا، أن قطاع العدالة تعزز بـ 507 
تطبيقات صنعتها عقول جزائرية، 

ويأتي ذلك فيما يثبت الجزائريون 
قدرتهم على إنشاء تطبيقاتهم 

الخاصة، بمعايير يمكنها المنافسة 
على الصعيد العالمي.

قضايا

محمود الحمزة

اإلعالم الروسي واقع تحت هيمنة 
الحكومة الروسية وتأثيرها، وما 
زال شغله حماية النظام السوري، 
ــازر  ــجــ ــن املــ ــ ــلـــمـــيـــع صـــــورتـــــه، وتـــبـــرئـــتـــه مـ وتـ
والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري. 
وليست فقط وسائل اإلعالم، وإنما كل النخب 
السياسية واملستشرقني، مع استثناءات، على 
أن عام 2012 شهد نشر مقاالت نادرة للكاتب 
رينات محمدوف، أضاءت على طبيعة النظام 
»آخــر  بعنوان  الطائفية  وسياسته  الــســوري 
علوي يحكم ســوريــة«، وعــن اللوبي األســدي 
فــي مــوســكــو، ولــكــن لــم تنشر مــقــاالت معمقة 
وثقافيا  واقتصاديا  سياسيا  النظام  تشّرح 
وإعــالمــيــا وعــســكــريــا، فــذلــك خــط أحــمــر. وقــد 
أجرى صحافيان روسيان مقابلتني مطولتني 
مـــعـــي قـــبـــل ســـنـــتـــني، أحـــدهـــمـــا مــــن صــحــيــفــة 
 إدارتي 

ّ
»موسكوفسكي كومسمولتس«، ولكن

التحرير لم تسمحا بنشرهما. 
وقد نشرت أخيرا في صحف ومنابر إعالمية 
روسية مقاالت متميزة ونوعية عن سورية، 
ــن الــصــراحــة  تــحــضــر فــيــهــا مـــقـــاديـــر طــيــبــة مـ
والجرأة واملوضوعية، وتصور بصدق حقيقة 
الــنــظــام الـــســـوري والـــتـــاريـــخ األســـــود لعائلة 
ــد. وهـــذا غــريــب، نــظــرًا لــتــعــارضــه بشكل  األســ
جـــوهـــري مـــع الــســيــاســة الـــروســـيـــة الــرســمــيــة 
الــتــي مــا زالـــت تــتــردد مــن الكرملني ووزارتـــي 
الخارجية ووزارة الدفاع، وفي أغلب وسائل 

اإلعالم، وخصوصا القنوات التلفزيونية.
ــاالت الـــجـــديـــدة الــتــي  ــقـ وهــنــا نـــمـــاذج لــتــلــك املـ
واعــالمــيــون روس،  وخــبــراء  باحثون  نشرها 
وفتحت نافذة حقيقية على سورية، وكشفت 
األســد  عائلة  مــن  ُيحَكم  الـــذي  النظام  حقيقة 

واملخابرات.

مقالتان في موقع إخباري
ــاري مـــشـــهـــور فــي  ــ ــبـ ــ »لـــيـــنـــتـــا. رو« مـــوقـــع إخـ
ــتــــوجــــهــــه املـــــعـــــارض  روســـــــيـــــــا، ومـــــــعـــــــروف بــ
يومي  نشر،  الرسمي.  اإلعـــالم  عــن  واملختلف 
مــقــالــتــني،  الــــجــــاري،  إبــريــل/نــيــســان  18 و24 
أوالهما بعنوان »بشار األسد يخون روسيا 
لصالح إيران ويقتل آالف السوريني«، كتبهما 
فـــالديـــمـــيـــر كـــوريـــاغـــني وإلـــكـــســـي نـــعـــومـــوف. 
واألول مدير تحرير املوقع، وقد أبلغ صاحب 
ــه، وزمــيــلــه نــعــومــوف، أرادا  ــذه الــســطــور أنــ هـ
قـــول الــحــقــيــقــة عــمــا يــجــري فـــي ســـوريـــة. وقــد 
ــد مــنــذ األســـد  اســتــعــرضــا تـــاريـــخ عــائــلــة األســ
الــجــد الـــذي طلب مــن الفرنسيني إقــامــة دولــة 
علوية، وحماية العلويني من السّنة. وأوضح 
الكاتبان بالتفصيل كيف تدّرج حافظ األسد 
فــي املــراكــز العسكرية مــن خــالل حــزب البعث 
ــيـــات(،  ــلـ )انـــتـــســـب إلـــيـــه بــحــمــاس مــمــثــلــو األقـ
ووصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة. وكـــيـــف تــحــالــف مع 
لالنقالب  الحزب، صــالح جديد،  في  القيادي 
الـــحـــافـــظ فـــي 1966، ثم  الـــرئـــيـــس أمــــني  عــلــى 
ــام 1970  ــــد عــلــى جـــديـــد نــفــســه عــ انــقــلــب األسـ
وأودع رفـــاقـــه فـــي الــســجــن، مــــددا ال تــقــل عن 
عشرين عاما، حيث ماتوا إما في السجن أو 
بعد خروجهم منه بفترات قصيرة. وتوضح 
إلى  السورية  الدولة  تحويل  كيفية  املقالتان 
الكاتبان كيف  بامتياز. ويذكر  دولــة طائفية 
تــحــولــت الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة إلــى 
أبناء الطائفة العلوية حصرًا. وأهم ما أوردته 

املقالتان:
الــســوفــيــيــت على  املــســتــشــارون  تـــعـــّرف  أوال، 
ــد عـــام 1956 في  الــطــيــار الـــشـــاب حــافــظ األســ
القاهرة، وبعدها بسنة دعوه إلى األكاديمية 
ــز )جــمــهــوريــة  الــعــســكــريــة فــــي مـــديـــنـــة فــــرونــ

قيرغيزيا(.
ــد،  ـــ ــافــــظ األسـ ــد الـــســـوفـــيـــيـــت حــ ــاعــ ثــــانــــيــــا، ســ
ودعــمــوه بشكل كبير بــاألســلــحــة. ولــكــن بعد 
اتجه   ،1991 عام  السوفييتي  االتحاد  انهيار 
إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، وشــاركــت 

قواته مع األميركان في تحرير الكويت.
ــداد نجله  رابـــعـــا، عــمــل حــافــظ األســـد عــلــى إعــ
الحكم، لكن باسل  فــي  لــه  البكر باسل وريــثــًا 
ــيــــارة 1994 فــــي ظــــروف  ــات فــــي حــــادثــــة ســ ــ مـ
غــامــضــة، عندها اســتــدعــى األســـد األب نجله 
بشار الــذي كــان يختص في طب العيون في 

لندن، ليحل محل باسل. 
وتتحدث املقالتان عن شخصية بشار األسد 
الـــذي نــشــأ فــي الــعــائــلــة مــنــطــويــًا عــلــى نفسه، 
بــاســل  ــل  ــ مـــهـــمـــاًل، ألن األب حـــافـــظ دلـ وكــــــان 
واهتم به، ويــروى أنه قال يومًا إن لديه ابنا 
هـــو بـــاســـل. أمـــا األم أنــيــســة مــخــلــوف فكانت 
تحب ماهر. وكانت الباحثة الروسية في علم 
قد  إيغوروفا،  يكاتيرينا  االجتماعي،  النفس 
درســت شخصية بشار األســد عــام 2013 من 
أنــه مريض نفسيًا،  خــالل خطاباته، فوجدت 
ويــحــلــم بـــأن يــكــون مــثــل أبــيــه )حــاكــم قـــوي ال 
يــرحــم(. وسعى فــي ســنــوات الــثــورة السورية 
إلــى أن يثبت للجميع أنــه ابــن أبــيــه. وحسب 
الباحثة، يعكس سلوك بشار ووحشيته ضد 
املــدنــيــني تــخــّوفــه مــن الــشــعــب الــــذي رأى فيه 

استخدام  يبّرر  قتله، ولذلك هو  يريد  وحشًا 
وسائل البطش، ألنه يدافع عن نفسه، ويحمي 

نفسه من املوت.
وجاءت املقالتان على دور رفعت األسد، شقيق 
حافظ األسد وقائد سرايا الدفاع، في تدمير 
حــمــاة، حــيــث قــتــل نــحــو أربــعــني ألـــف إنــســان. 
وكيف أثرت تلك الحادثة اإلجرامية في ذاكرة 
بــشــار، لكي يعيدها فــي مــواجــهــة املــظــاهــرات 
واالحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة فـــي املــــدن والــقــرى 
دمشق،  ربيع  إلــى  الكاتبان  وأشــار  السورية. 
وكــيــف غـــدر بــشــار بــاملــعــارضــني، وزّجــهــم في 
السجون، وعن خطاب القسم عام 2000 الذي 
بالتحديث  الــســوري  الشعب  بــشــار  فيه  وعــد 
واإلصـــــالح، وتـــفـــاءل بعضهم بـــه، إلـــى درجــة 
أنهم اعتقدوا أن مرحلة الديمقراطية والحرية 
الناس. وكشفت  ستعم سورية، ثم خــاب ظن 
املقالتان عن الفساد والقمع في عهدي األسد 
الــطــبــيــعــيــة  ــــروف  ــظـ ــ الـ ــك  ــذلــ األب واالبـــــــــن، وكــ
السنوات  اجتاحت سورية في  التي  القاسية 
1996 - 2004، وأدت إلى الجفاف ونزوح مئات 
األلوف من القرية إلى املدينة، وتحّول ماليني 
السوريني فقراء. وتطرقت املقالتان إلى إجبار 
القوات السورية من  بشار األســد على رحيل 
لبنان عام 2005. وتناولتا، في عرض صحيح 
وموضوعي، قيام الثورة السورية، وأسبابها 
الحقيقية، وأوردتا واقعة قتل الطفل الشهيد 
ــيـــف أعـــادتـــه  ــمـــزة الــخــطــيــب فــــي درعـــــــا، وكـ حـ
املــخــابــرات الــســوريــة إلـــى أهــلــه بــعــد التمثيل 
والجيش  األمنية  األجهزة  ووحشية  بجثته، 
النظامي ضد املدنيني، ما استدعى تأسيس 
الــجــيــش الـــســـوري الــحــر. واعــتــرفــت املــقــالــتــان 
بوجود قوى مسلحة معتدلة قاومت النظام، 
وقـــوى إســالمــيــة مــتــطــرفــة اّدعــــت أنــهــا تــقــاوم 
ــانـــت تــعــمــل  الـــنـــظـــام، لــكــنــهــا فــــي الــحــقــيــقــة كـ
أهــداف  مــع  تتفق  التي ال  الخاصة  ألجندتها 

الشعب السوري.

تصريحات وتقديرات
ــيـــة عن  ــقـــاالت وتــصــريــحــات روسـ تــتــابــعــت مـ

األسد تصب في املنظور أعاله: 
بــــاســــم وزارة  ــيـــة  الـــرســـمـ ــقـــة  ــنـــاطـ الـ صــــرحــــت 
ــا، في  ــاروفــ الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، مـــاريـــا زاخــ
البريطانية  نــيــوز«  قــنــاة »ســكــاي  مــع  مقابلة 
في 2018/4/13: »قبل نزع السالح الكيميائي 
من سورية، كان بشار األسد الصديق األفضل 
وأن  ولــنــدن«..  لواشنطن  لكن  ملوسكو،  ليس 
»وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي الــســابــق، جــون 
ــــي مــجــلــس  ــــري، كـــــــان، إبـــــــان عـــضـــويـــتـــه فـ ــيـ ــ كـ

يستخدم السالح الكيميائي ضد شعبه، وهي 
فــي بريطانيا  الــســالح  هــذا  الــتــي استخدمت 
الــجــاســوس  إلـــى عملية تسميم  إشــــارة  )فـــي 
الــروســي، سيرغي ســكــريــبــال(. ولــذلــك أعتقد 
كبيرة.  جيوسياسية  دولــيــة  لعبة  أمـــام  أنــنــا 
أن تسلك فيها طرقا مختلفة.  يمكن لروسيا 
تتخلى  أن  يمكن  مــوســكــو  أن  تــرامــب  يعتقد 
عن إيران. ستقول إسرائيل تريد أن تصفعها 
وأميركا أيضا. ولكن، ماذا يمكن أن نطلب في 
املــقــابــل؟ بقاء األســـد؟ هــذا هــو الغباء بعينه، 
فاألسد ليس عمنا وال خالنا، لكي نتحّمل كل 
هذه العقوبات الغربية، بسبب دعم نظامه«.  

ويقول خبراء روس إن هناك في موسكو من 
يبحث بجدية عن بدائل وعن سبل للخروج 
من املأزق الذي وصلت إليه روسيا، املتورطة 
الـــســـوري. ويــــرى مستشرقون  فــي املــســتــنــقــع 
ــادرًا عــلــى لـــّم شمل  أن بــشــار األســـد لــم يــعــد قــ
ــزء مــــن املــشــكــلــة ولــيــس  ــ ــه جـ ــ الــــســــوريــــني، وأنــ
مــــن الــــحــــل. وأصـــبـــحـــت نـــخـــبـــة مــــن الـــخـــبـــراء 
والــســيــاســيــني والــعــســكــريــني يــفــكــرون جــديــًا 
في البحث عن مخرج، وعن بديٍل لأسد، مع 
خشية بعضهم مــن ســحــب بــشــار األســـد من 
اللعبة، وانهيار املنظومة السياسية بكاملها. 
ويــذهــب بــاحــثــون إلـــى أن الــرئــيــس الــروســي، 
فالديمير بــوتــني، الــذي دافــع بقوة عــن بشار 
ــد، لــيــس حــبــا لــشــخــصــه، بـــل الســتــخــدام  ــ األسـ
الورقة السورية، لكنه ذهب بعيدا في دعمه، 
إلى درجة أنه لم يعد هناك خط رجعة، وكأنه 

أصبح رهينًة لأسد.
الروسي، نيكوالي كوجانوف،  الباحث  يقول 
عن مستجدات املوقف الروسي: »اآلن، تغيرت 
املــعــطــيــات، وتــمــت إعــــادة بــشــار إلـــى منصبه. 
ومــن حينها، أخــذ زمــام املــبــادرة. فــي الــواقــع، 
الغوطة الشرقية على  إلــى  الــســوريــون  جــّرنــا 

مضض منا. ونحن اآلن في طريق مسدود«.
كيريل  الــروســي،  العسكري  الــبــاحــث  ويكتب 
سورية؟«  يحكم  »مــن  مقالتني،  سيميونوف، 
ــول مـــلـــيـــشـــيـــات«.  ــحــ و»الــــجــــيــــش الـــــســـــوري تــ
ويفصل بالتعريف بكل فرد في عائلة األسد 
وأقـــربـــائـــهـــم وأهـــــم الــشــخــصــيــات الــعــســكــريــة 
املوالية واملحيطة بهم.  واألمنية والسياسية 
ــــدق الـــوضـــع في  ويـــعـــرض بــمــوضــوعــيــة وصـ
ســوريــة، ومــن ذلــك أن عائلة األســـد هــي التي 
تحكم ســوريــة، وتــســاعــدهــا فــي ذلــك شريحة 
مــن الــضــبــاط العلويني، وأنـــه مــا دامـــت هناك 
ســلــطــة إداريـــــــة لــــدى عــائــلــة األســــــد، ال يمكن 
إجراء إصالحات حقيقية في سورية. ويكتب 
عن  األســاســي  الخطر  اآلن  زال  سيميونوف: 
النظام، بفضل تدّخل روسيا وإيــران، فلواله 
النظام بيد املعارضة. ويتابع: عندما  لسقط 
نقول إن النظام كسب الحرب يجب أن ندرك أنه 
لم يكسب السالم. فكل املشكالت التي أدت إلى 
الحالة الثورية في سورية تعمقت أكثر خالل 
الحرب، أي أن أسباب الثورة ما زالــت قائمة، 
والتهجير  التدمير  نتيجة  أكــثــر  تعمقت  بــل 
ــة،  ــى خـــــــارج ســــوريــ ــ الــــقــــســــري والـــتـــهـــجـــيـــر إلــ
ونتيجة تفتيت املجتمع. ويالحظ الخبير أن 
مستوى الفساد ارتفع بدرجات غير مسبوقة، 
وأن األمــوال تجمعت في أيــدي فئٍة محدودة، 
خصوصا من الشبيحة. ويستنتج الكاتب: إن 
لم تجر إصالحات عميقة تمّس أسس النظام 
السياسي، ستكون الظروف متاحة ملزيد من 
التصعيد والتوتر. ولذلك، من األفضل تطبيق 
قرار مجلس األمن 2254 وتشكيل هيئة حكم 
انتقالية. ويرى أن من األفضل تحويل البالد 

إلـــى نــظــام بــرملــانــي لتقييد ســلــطــة الــرئــيــس. 
ويجب إشراك املعارضة السياسية واملسلحة 
املضي  الصعب  مــن  وإال  التغيير،  عملية  فــي 
نحو األمــام في سورية. وكانت مقالة سابقة 
للخبير سيميونوف تناولت الوضع الذي آل 
واستنتجت  النظامي،  السوري  الجيش  إليه 

أنه تحول إلى مليشيات.

خاتمة
املــذكــورة،  املــقــاالت  بــاالطــالع على محتويات 
الــشــامــلــة واملــوســعــة واملــعــمــقــة، أرى أنــهــا لم 
تنشر مــصــادفــة، بــل هــنــاك ضـــوء أخــضــر من 
جــهــات روســـيـــة لــلــكــتــابــة فـــي هـــذه املــواضــيــع 
الحساسة التي تفضح النظام األســدي الذي 
حظي وما زال برعاية ودعم منقطعي النظير 

من القيادة الروسية.
وأذكر هنا حديثًا مع خبير روسي في بدايات 
أن املعارضة تعاونت مع  الثورة، قال لي: لو 
فقلت  مطالبها،  األخيرة ستلبي  فــإن  روسيا 
ــك والـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي الـــروســـي  ــه كــيــف ذلــ لـ
ــة يــمــكــن  ــ ــــى درجــ مــتــعــصــب لـــنـــظـــام األســـــــد، إلـ
ال  رد علي:  امللك.  أكثر من  بأنه ملكي  وصفه 
في  تغيير  حـــدوث  فعند  للتصريحات،  تــأبــه 
املواقف سيتغير الخطاب في أربع وعشرين 
ســاعــة. هــكــذا هــي الــســيــاســة... لــكــن الــخــطــاب 
لنظام  زاال منحازين  الروسيان ما  واملــواقــف 
األسد الذي فقد كل سلطته وقراره السياسي.

بــدأت في  وقــد حدثت متغيرات مهمة أخــيــرا 
فــي سورية  الروسية  قــاعــدة حميميم  قصف 
من طائرات بال طيار، وقتل األميركيني مئات 
ــــزور، مــرتــزقــة من  الــجــنــود الــــروس فــي ديـــر الـ
)فــاغــنــر( يملكها مقرب  أمنية خــاصــة  شــركــة 
جدًا من الرئيس بوتني، ويملك شركة نفطية 
كانت تعمل في سورية قبل الثورة وما زالت.

النظام  استخدام  املتغيرات  تلك  إلــى  يضاف 
الــســالح الكيميائي فــي مدينة دومــا،  وإيـــران 
والتي دفعت أميركا وبريطانيا وفرنسا إلى 
توجيه ضرباٍت على مواقع عسكرية للنظام، 
الغارات على  وكذلك قيام إسرائيل بعدد من 
مــواقــع فيها تجمع لــلــقــوات اإليــرانــيــة، وذلــك 
كله يربك الروس. وجاءت العقوبات الغربية 
والعسكرية  النفطية  الــشــركــات  على  الهائلة 
الروس  األعمال  أغلب رجــال  الروسية، وعلى 
املقربني من الرئيس بوتني، وكذلك كل وزراء 
ــاراٍت تقدر  فــي خـــسـ روســـيـــا، والــتــي تسببت 
تدهور  وهناك  الــــدوالرات.  مليارات  بعشرات 
سعر العملة الروسية )الروبل( وانعكاس ذلك 

على األسعار وغالء املعيشة.
ــام مـــبـــادرات وعـــروض  وتــظــهــر فــي هـــذه األيــ
الــروســيــة إلنــقــاذ ماء  الــقــيــادة  مختلفة على 
الـــوجـــه، وإنـــهـــاء حــالــة الـــحـــرب فـــي ســوريــة، 
يــتــلــخــص جـــوهـــرهـــا فــــي ضــــــــرورة تــعــديــل 
ــة، لــكــي تضمن  روســـيـــا مــوقــفــهــا فـــي ســـوريـ
مــصــالــحــهــا االقــتــصــاديــة والــجــيــوســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة، فــــإعــــادة اإلعــــمــــار الـــتـــي تقلق 
ــــروس ال يــمــكــن تــأمــني تــمــويــل لــهــا إال إذا  الـ
 

ٍّ
ــــرى حــــل ســـيـــاســـي. وروســــيــــا أمــــــام تــحــد جـ
كبير، فهي تريد أن تحقق أرباحًا، وتعّوض 
التدخل  نتيجة  بها  لحقت  الــتــي  الخسائر 
العسكري في سورية، وتريد جني ثمار ذلك 
الــتــدخــل، بــعــد أن أعــلــن الــرئــيــس بــوتــني، في 
قاعدة حميميم نهاية العام املاضي، أنه تم 
القضاء على اإلرهاب، وأن الظروف أصبحت 

مهيأة للبدء بعملية سياسية. 
)كاتب سوري في موسكو(

مقاالت ومواقف وتصريحات جديدة تناهضه بشدة

كتاب وإعالميون روس 
يفضحون نظام األسد

»بشار األسد يخون 
روسيا لصالح إيران 

ويقتل آالف السوريين«، 
مقال كتبه فالديمير 

كورياغين وإلكسي 
نعوموف

يرى مستشرقون أن 
بشار األسد لم يعد 

قادرًا على لّم شمل 
السوريين، وأنه جزء 

من المشكلة وليس 
من الحل

روسيا أمام تحّدٍ كبير، 
فهي تريد أن تحقق 

أرباحًا، وتعّوض 
الخسائر التي لحقت 

بها نتيجة التدخل 
العسكري في سورية

تتقّصى المطالعة التالية تفاصيل مســتجدة في مشــهد اإلعالم الروســي، في ما يتعلق بالنظر إلى نظام األسد في سورية، 
حيث تشــير إلى مقاالت وتصريحات واجتهادات لكتاب ومعلقين وخبراء وإعالميين روس تناهض النظام، وتشــير إلى مماألته 

إيران على حساب روسيا، وتؤكد شراسته وقمعه وقتله المدنيين

بوتين يلتقي طيارين وضباطًا روسًا في قاعدة حميميم العسكرية في سورية في 2017/12/11 )فرانس برس(

بحسب الكاتبين الروسيين، فالديمير كورياغين وإلكسي نعوموف، في 
بدأ  تناقضًا  رو«، فإن  »»لينتا.  الروسي  اإلخباري  الموقع  مقالتيهما في 
جهة  من  وإيران  سورية  في  النظام  وبين  جهة  من  روسيا  بين  يتسع 
أخرى. وأن بشار األسد باع سورية إليران وخان روسيا. وأن مصير المصالح 
الروسية في سورية يبقى غير واضح، ومثاًال على ذلك أن األسد أعفى 

الشركات اإليرانية من الضرائب، ولم يفعل ذلك تجاه الشركات الروسية.

بشار باع روسيا إليران
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ــة مــع األســــد الــذي  الــشــيــوخ، عــلــى عــالقــة وديــ
ــا،.. إنـــه  ــيـ ــانـ ــريـــطـ قـــضـــى مــعــظــم حـــيـــاتـــه فــــي بـ

رجلكم أكثر مما هو رجلنا«. 
نيزافيسيمايا  صحيفة  تحرير  رئيس  وقــال 
ــكـــوف، فــي  ــتـــشـ ــمـ ــا، كـــونـــســـتـــانـــتـــني ريـ ــتــ ــازيــ غــ
ــذي  الــ بـــشـــار  تــحــمــي  ــا  ــ ــيـ ــ »روسـ  :2018/3/4
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املحتوى املشترى للعرض على كل قناة خالل 
هذه  جنيه.  مليون  وثالثني  مائتني  رمضان 
ت إلــى ارتــبــاك وكــســاد شديد في  الــقــرارات أدَّ
ب لدى الصناع لرؤية ما إذا 

ُّ
الصناعة، وترق

أو تلتف على  القنوات ستتجاوز  تلك  كانت 
تأثيرات  املتابعون  ينتظر  فيما  الــقــرار.  هــذا 
والتنافس  الــقــنــوات  هــذه  ذلــك على محتوى 

بينها. نعرض هنا أهّم األعمال املرتقبة:
ــــي، إلــى  ــار«: تـــعـــود، روبـ ــ ¶ »آهــــو ده الــلــي صـ

البطولة بعد إخفاق العام املاضي في مسلسل 
صت مساحة دورها 

َّ
»رمضان كريم« الذي تقل

فيه بشكل أثار استياءها، وهذه املرة تشارك 
فــــراج  أحـــمـــد داوود ومـــحـــمـــد  مــــع  الـــبـــطـــولـــة 
الــقــادمــني مــن الــعــام املــاضــي بنجاح عريض 
ــاء«. وتــعــد الــتــجــربــة  ــسـ ــذا املـ فـــي مــســلــســل »هــ
مثيرة لالهتمام ألنها األولى للجميع سوًيا، 
السوري  للمخرج  كذلك  األول  هو  فالتعاون 
حاتم علي مع السيناريست، عبد الله كمال، 

إبراهيم علي

قــبــل أن يـــبـــدأ مـــوســـم املــســلــســالت 
الدرامية املصرية في رمضان، بدا 
واضحًا للجميع أن أسبابًا كثيرة 
تــجــعــلــه مــخــتــلــفــًا عــمــا ســبــقــه، عــلــى مستوى 
أسباٌب  والتلقي.  العرض  الصناعة ووسائل 
تــدعــو لــلــحــمــاس والـــتـــفـــاؤل، وغــيــرهــا يــدعــو 
بينها  األســوأ،  وانتظار  والتخوف  لإحباط 
ما له عالقة بالعاملني أنفسهم، وأكثر منها 
فيها.  يعملون  باتوا  التي  بالظروف  متعلق 
ـــب والــتــخــوفــات، 

ُّ
مـــن بـــني أول أســـبـــاب الـــتـــرق

الــجــهــات  ازدادت   
ْ
إذ الـــرقـــابـــة.  دائـــــرة  اتـــســـاع 

ــة كــلــجــنــة الـــدرامـــا واملــجــلــس األعــلــى  الــرقــابــيَّ
لتنظيم اإلعالم التابعة له، إضافة إلى جهاز 
ــتـــوك شـــو«،  حــمــايــة املــســتــهــلــك، ومــذيــعــي »الـ
»األخــالق والوطن«.  املدافعني عن  واملحامني 
ــفــاق الــذي عقده 

ّ
ثاني هــذه األســبــاب، هو االت

رؤســاء مجالس إدارات قنوات »دي إم سي« 
و»أون تي فــي« و»ســي بي ســي« و»الحياة« 
ــار«، والـــــذي يــقــضــي بــعــدم شــــراء أّي  ــهـ ــنـ و»الـ
ى قــيــمــتــه الــســبــعــني  مــســلــســل درامـــــــي، تـــتـــعـــدَّ
ى إجــمــالــي قيمة  يــتــعــدَّ مــلــيــون جــنــيــه، وأال 

خالفات المخرج بسام 
المال مع الممثلين أدت 

إلى تأجيل المسلسل

يمثل عمرو يوسف 
شخصيّة صعيدي 

في مسلسل »طايع«

تعتَبر تارزاق بن عمر 
مرجعًا رئيسيًا للموسيقى 

الطارقية

2223
منوعات

الــذي حقق نجاحًا طيبًا في موسم رمضان 
خالل السنوات املاضية.

 ،
ّ
¶ »أبـــــو عــمــر املــــصــــري«: يـــعـــود، أحـــمـــد عـــز

للدراما بمسلسٍل مأخوذ عن روايتني حققتا 
نــجــاحــًا كــبــيــرًا »أبـــو عــمــر املـــصـــري« و»مقتل 
ــكـــري.  ــر الـــــديـــــن« لـــلـــكـــاتـــب عــــز الــــديــــن شـ فـــخـ
الرواية  املعالجة في  كــون  ل تحديًا في 

ّ
وتمث

ف. كما أن  ل الشباب إلى التطرُّ مختلفة لتحوُّ
يا آخر يتمثل في كونها اختبارا جديدا  تحدِّ

مع  التعامل  فــي  نــعــوم  مــريــم  الكاتبة  لبراعة 
النصوص األدبية، وتحويلها إلى مسلسالت 
درامية. لكن، يبقى التخوف من قدرة املخرج 
الــشــاب، أحــمــد خــالــد مــوســى، عــلــى إدارة كل 

هذه التحديات والخروج بعمل جيد.
ــد فــي  ــديــ ــجــ ــم يـــكـــن الــ ــ ــة«: لـ ــيــ ــفــ ــم خــ ــ ــوالــ ــ ¶ »عــ
مسلسل عـــادل إمـــام هـــذا الــعــام ابــتــعــاده عن 
منتجه املفضل تامر مرسي، وشاشة عرضه 
إنه  »إم بي ســي« فقط، بل  الحصرية قنوات 
منذ سنوات  األثــيــر  كاتبه  عــن  كذلك  انفصل 
طويلة يــوســف مــعــاطــي، وتــعــاون مــع ورشــة 
والكثير  شباب  مؤلفني  ثالثة  مــن  سيناريو 
من ضيوف الشرف، وصورة مع سمير غانم 

حركت مشاعر الكثير من املشاهدين. 
اختفى محمد رمضان  الــصــعــيــد«:  »نــســر   ¶
الــــعــــام املــــاضــــي بـــعـــد غـــيـــابـــه ألداء الــخــدمــة 
العسكرية، حينها كان الرقم األعلى واألبرز 
ــاء  ــفــ ــتــ ــــي نـــســـب املــــشــــاهــــدة واألجـــــــــر واالحــ فـ
الــنــقــدي والــخــالفــات في  الشعبي والــهــجــوم 
الضابط  يــخــوض  املنتجني.  مــع  الــتــعــاقــدات 
ــنــــاوي مـــواجـــهـــة مــــع كــبــار  ــقــ زيـــــن صــــالــــح الــ
مجرمي الصعيد وأبرزهم املعلم هتلر )سيد 
رجب( بمالمح شخصية أقرب إلى خليط من 
أعــمــال أحــمــد زكـــي. مــع نفس كاتبه املفضل 
ــاون درامـــــي  ــعــ مــحــمــد عـــبـــد املـــعـــطـــي وفـــــي تــ
أول مـــع يــاســر ســامــي وبــكــثــيــر مـــن األخــبــار 
الــصــحــفــيــة عـــن اعـــتـــراضـــات املـــمـــثـــالت على 
اختزال أدوارهن على حساب أخريات ننتظر 
اختبارا جديدا إما يعزز مكانة األسطورة أو 

يضعها في حجم آخر.
ــن خـــــالل اإلعــــــــالن الــتــشــويــقــي  ¶ »أيــــــــــوب«: مــ
مصطفى  نصح  أحــدهــم  أن  يــبــدو  للمسلسل، 
الشريف،  نــور  مــن جلباب  بــالــخــروج  شعبان 
وتــعــدد الـــزوجـــات، وخــالفــات معلمي وتــجــار 
املخدرات. واتجه إلى أجواء السجون واالنتقام 
ــادة مـــا تــجــذب الــجــمــهــور املـــصـــري ملا  الــتــي عــ
فيها مــن صــراعــات وتــشــويــق. موظف مكافح 
من  الكثير  فيواجه  ظلمًا،  السجن  إلــى  يدخل 
املصاعب في الداخل. وبعدها يخرج لالنتقام، 

فكرة جديدة جدًا كما نرى!
¶ »لـــديـــنـــا أقــــــــوال أخـــــــــرى«: خـــــالل الــعــامــني 
مــخــتــلــفــة،  أدوارًا  ــرا  يـــسـ ــربـــت  جـ املـــاضـــيـــني، 
شريرة وقاتلة في »فوق مستوى الشبهات«، 
ومديرة مكتب لتشغيل العامالت والخادمات 
ــازل فــــي »الــــحــــســــاب يـــجـــمـــع«. هـــذه  ــ ــنـ ــ فــــي املـ
املـــرة تــعــود إلـــى قــواعــدهــا وتــقــدم شخصية 
مــســتــشــارة فــي الــقــضــاء، لــكــن الــتــحــدي هــذه 
املــرة في التأخر الشديد في تصوير أحداث 
يسرا إلصــابــة عطلت  تعرض  بعد  املسلسل 
الــعــمــل ملـــدة أســبــوعــني، وغـــاب حــتــى اإلعـــالن 

التسويقي للمسلسل.
ــع«: عــــمــــرو يــــوســــف فــــي شــخــصــيــة  ــ ــايــ ــ ¶ »طــ
صعيدي. والــثــالثــي مــدمــي وخــالــد وشيرين 
ديــاب مؤلفني، وعمرو سالمة مخرًجا. كثير 
للترقب  تدفع  التي  واملــكــونــات  العناصر  مــن 
وانتظار النتائج. تــدور أحــداث املسلسل في 
من  كثير  الصعيد.  املعتادة ألعمال  الظروف 

تجارة اآلثار والثأر.
¶ »أرض النفاق«: ما الذي دفع محمد هنيدي 
الــذي  الفيلم  إلــى اإلقـــدام على هــذه التجربة، 
مه فؤاد املهندس عن عمل يوسف السباعي  قدَّ
فــي أذهــــان الــجــمــيــع، واملــقــارنــة بــني األعــمــال 
التي أعيد تقديمها بصورة عصرية لم تنته 
ذلك  املاضي شهد  والعام  ا، 

ً
مطلق لصالحها 

العمل  يقول صناع  الشمس«.  تطفئ  »ال  مع 
إن الرؤية التي أعاد بها السيناريست أحمد 
عــبــد الــلــه صــيــاغــة الــفــكــرة هــي الــتــي حمست 
الجميع. لكن االختيارات كاختيار الصحفي 
إبــراهــيــم عيسى وهنا شيحة ونــجــوى فــؤاد 
الذي  العدل  العمل محمد  بــل، وكذلك مخرج 
عبد  األول ســامــح  املــخــرج  بعد حبس  أكمله 

العزيز، تبدو غير مبشرة على اإلطالق.

الثقافي األوروبــــي ليضرب  املــهــرجــان  يــعــود 
من جديد موعدًا مع الجمهور الجزائري في 
»ألــوان  شعار  تحت  تنعقد  التي   19 الطبعة 
أوروبا« من 26 إبريل/ نيسان إلى 13 مايو/ 
أيار 2018. ويكّرس برنامج طبعة هذا العام 
من  أنواعها،  على  للموسيقى  كبيرة   

ً
فسحة

مجموعات  عبر  املعاصرة،  إلــى  الكالسيكية 
ســـمـــفـــونـــيـــة وفـــــــرق فـــلـــكـــلـــوريـــة مــــن الــنــمــســا 
والسويد واملجر وبولونيا وإيطاليا. فيلتقي 
الجمهور بمغنية »الفادو« البرتغالية، ماريا 
ستقدم  حــني  فــي  الغنائي،  بحفلها  ايميليا، 
 
ً
مــن هولندا حفال »غــالــو ستريت«  مجموعة 
خــاصــًا بــمــوســيــقــى الـــجـــاز. ويــحــضــر املغني 
والعازف، جمال لعروسي، كما يرافق عازف 
البيانو الهاشمي لونيسي السوبرانو ستيال 
لويز غويك. ويشارك عازف البيانو اسماعيل 
مع موسيقيني ذوي  تعاون  الــذي  بوحوحو 
شــــهــــرة عــــرضــــًا خــــاصــــًا بـــالـــرقـــص املـــعـــاصـــر 

للشركة البريطانية »كاملون«.
ثالثة  عــلــى  يقتصر  السينمائي  الــبــرنــامــج 
أفــالم، فيلم »نــوس« )حفل زفــاف( لستيفان 
الفيلم  أحـــداث  تـــدور  بلجيكا.  مــن  ستريكر 

»العربي  لـ ناجي طعمة. وفي تصريح خاص 
الــجــديــد«، أكـــّد قـــبـــراوي بــأنــه لــم يــوقــع الــجــزء 
الــعــاشــر حــتــى اآلن، رغـــم االتــفــاق املــبــرم بينه 
وبـــني الــشــركــة، إال أن ظـــروف الــتــأجــيــل حالت 

دون إتمام العقد. 
 

الهروب لألمام
ومــع اقــتــراب الــحــديــث عــن جــزء جــديــد، يــزداد 
الــحــديــث عـــن عـــوامـــل إضــافــيــة تــعــيــد الــبــريــق 
ــنــهــكــة مـــن كـــثـــرة الـــتـــغـــيـــيـــرات، ما 

ُ
لــلــســلــســة امل

جعل فكرة إنتاج جزء آخر من »باب الحارة« 
محط سخرية لكثير من رواد مواقع التواصل 
االجتماعي، والفنانني داخل سورية. ال سيما 
الشعب  مجلس  لعضو  شهير  تــصــريــح  بــعــد 
محمد قبنض، قال فيه إنه يريد تلوين »باب 
الــــحــــارة« بــنــكــهــة عـــربـــيـــة، عــبــر إدخــــــال حـــارة 
ــل، مــا  ــمـ ــعـ مـــصـــريـــة ونــــجــــوم لــبــنــانــيــني فــــي الـ
املال  املخرج بسام  قابلته ردة فعل كبيرة من 
الـــذي يعتبر »بـــاب الـــحـــارة« الــعــمــل األهـــم في 
مسيرته الفنية، وما نتج عن ذلك من خالفات 
بينه وبني نجوم سوريني لتفرده بقيادة دفة 
الــعــمــل، وبــالــتــالــي تــأخــر الــوقــت لحل كــل هذه 
األزمــات. ما دفع إلى تأجيل السلسلة بحسب 
معلومات إلى املوسم املقبل، دون أي تأكيد من 

الجهات املتنازعة.

أنس فرج

لـــن تــســمــَع مــوســيــقــاهــا عــنــد الـــعـــاشـــرة، ولــن 
تجدها في أي بيت دخلت. السلسلة السورية 
ــا الــبــيــئــة الـــشـــامـــيـــة »بــــاب  ــ ــ األشــــهــــر فــــي درامـ
الــــحــــارة« غــائــبــة عـــن مــوســم رمـــضـــان 2018. 
كثيرة هــي األســبــاب والنتيجة واحـــدة ليس 

هناك جزء جديد هذا العام.

خالف للمرة الثانية
انطلق باب الحارة عام 2006، ورغم أنه توقف 
عــامــني مـــن قــبــل، إال أن الـــخـــالف عــلــى أحقية 
ــا هــــذا الـــعـــام لــلــمــرة  ــهــ ــاج وصـــلـــت ذروتــ ــتــ اإلنــ
الفنية عراكًا  الساحة  أن شهدت  الثانية. بعد 
أربعة  قبل  السابع  الــجــزء  انتهاء  فــور  سابقًا 
أعوام. إذ كان من املتفق عليه بني املخرج بسام 
املال صاحب شركة »ميسلون«، واملنتج محمد 
قــبــنــض أن يــســتــلــم قــبــنــض اإلنـــتـــاج بــــدءًا من 
الجزء العاشر. وهــذا ما لم يحدث، فقد عاود 
املــال السعي المــتــالك أحقية اإلنــتــاج مــجــددًا، 
وحني حصل على ذلك قانونيًا كان الوقت فات 

للحاق بهذا املوسم.

ظروف خارجية
ــم تـــنـــتـــِه بــيــنــمــا تــلــعــب الـــظـــروف  الــســلــســلــة لــ
املحيطة دورهــا في ذلــك، ولعل أبرزها تعطل 
مشاريع شبكة MBC مطلع العام بعد اعتقال 
رئيس مجلس اإلدارة الشيخ وليد اإلبراهيم، 
املمول األساسي  السعودية هي  الشبكة  كون 
التسعة  ملــواســمــه  الــحــصــري  والــنــاقــل  للعمل، 
الـــســـابـــقـــة. أمــــا فـــي الـــكـــوالـــيـــس، فــقــد كــــان من 
املــقــرر إســنــاد الــجــزء الــعــاشــر للمخرج ماجد 
 عــن مخرج الجزئني السابقني 

ً
بــديــال قــبــراوي 

ــًا(، الـــتـــي تــربــطــهــا  ــامــ حــــول »زهـــــــرة« )18 عــ
عـــالقـــة جـــيـــدة مـــع كـــل أفـــــراد عــائــلــتــهــا. لكن 
األمــــور تــتــغــيــر، عــنــدمــا تــجــبــر عــلــى الــــزواج 
نفسها  لتجد  الباكستانية،  للتقاليد  وفقًا 
بني مطالب والديها ونمط حياتها الغربي 
وتطلعاتها إلى الحرية، فتعلق آمالها على 
»أمــيــر«. وسيعرض  األكبر  أخيها  مساعدة 
الـــفـــيـــلـــمـــان الــــســــويــــديــــان »ســــيــــف ســبــيــيــبــز 
استري« لكاتي ايدفالدت، و»عائلة سورية« 
لفليب فان ليو، وفيه نتابع عبر ساعة و26 
دقــيــقــة، قــصــة عــائــلــة ســوريــة مــحــاصــرة في 
إحــــدى شــقــق األبــنــيــة الــفــارغــة فـــي دمــشــق، 
ــة والــقــنــص  ــ ــــؤونـ ــة املـ ــ

ّ
حـــيـــث الـــحـــصـــار وقــــل

 
ً
والفلتان األمني، وقد صارت املنازل معقال

على مستوى  املسجل  النقص  مع  للتعامل 
 فــي الــبــقــاء لــيــوم إضــافــي. في 

ً
املــؤونــة، أمـــال

ــة تــعــيــش الــعــائــلــة الـــســـوريـــة وتــنــضــم 
ّ
الــشــق

أبــو عبود(  ديــامــان  )اللبنانية  إليهم جــارة 
مــع طفلها الــرضــيــع، وقــد خــرج زوجــهــا في 
بفارغ  تنتظر عودته مساء  الصباح، وهــي 
الصبر، بعد أن دبر أمر سفرهما إلى خارج 
ــتــهــم فــي 

ّ
ــابــــة شــق ســــوريــــة، وذلــــــك بـــعـــد إصــ

 
ً
صالحة تعد  فلم  بقذيفة،  الــفــوقــي  ــابــق 

َّ
الــط

لــلــّســكــن. األم )الــفــلــســطــيــنــيــة هــيــام عــبــاس( 
مــتــحــكــمــة بـــكـــل تــفــصــيــل يـــومـــي فــــي حــيــاة 
للحفاظ  املحيطة  التهديدات  رغــم  أسرتها، 
ــــم شــعــورهــا  عــلــى أمــنــهــم وســالمــتــهــم، ورغـ
بــالــخــوف، ومعها الخادمة  أيــضــًا  الــداخــلــي 
الــســريــالنــكــيــة )جــولــيــيــت نــافــيــس( والــجــد 
ــتـــان فـــي ســـن املـــراهـــقـــة.  ــنـ وابـــــن صــغــيــر وابـ
يتابع الفيلم يومًا من حياتهم وانفعاالتهم 
وخــوفــهــم وســــط حــصــار خــانــق ورصــــاص 
يــجــعــل الـــخـــروج شــبــه مــســتــحــيــل. وتحضر 

الفوتوغرافي  والتصوير  البصرية  الفنون 
من خــالل معرض »عبير و مــدن بلغارية«، 
عــبــر أعــمــال لــلــمــصــور الــبــلــغــاري كراسمير 
ــانـــوف.  ــــاروف، ومـــواطـــنـــه روســــــالن أسـ ــاتـ ــ مـ
باإلضافة لعرض »بلغاريا سحر ال يقاوم« 
بوريسوف،  بوريسالف  الساحر  تقديم  من 

واملــغــنــيــة دســيــســالفــا نـــيـــكـــوالفـــا. وبــســبــب 
الــلــوجــســتــيــة« ستقتِصر  الــوســائــل  »غــيــاب 
الفعاليات على مدن الشمال، حسبما أوضح 
جان أرورك رئيس بعثة االتحاد األوروبــي 
 
ْ
في مؤتمر صحفي عقده قبل املهرجان، إذ

أضاف »لو سنحت لنا فرصة التوجه نحو 

الــجــنــوب لــســعــدنــا بـــذلـــك كـــثـــيـــرًا«. ويــعــتــبــر 
املـــهـــرجـــان الـــثـــقـــافـــي األوروبـــــــــي بــالــجــزائــر 
فعالياته  تــجــري   ،2000 ســنــة  مــنــذ  تــقــلــيــًدا 
بالجزائر العاصمة، وفي مدن كبرى كعنابة 

وقسنطينة وتلمسان ووهران.
محمد...

تهريٌج متابع
أبــداه فنانون ونقاد سوريون  اعــتــراض كبير 
على متابعة إنتاج »باب الحارة«، خاصة بعد 
اإلفـــالس فــي تقديم أي فــكــرة مقنعة واالتــكــاء 
بشكل واضــح على نجاح األجـــزاء األولـــى. في 
حــني حققت األجــــزاء األخــيــرة متابعة واسعة 
خارج سورية بعد تحول املشاهد في غالبيتها 
إلى نوع من الكوميديا القائمة على االبتذال، 
فــغــابــت الــــصــــورة املـــشـــرقـــة لــلــعــمــل فـــي روايــــة 
تضحيات املــــرأة الــدمــشــقــيــة وبـــطـــوالت رجــال 
الــحــارة، وحــل مكانها »كــاركــتــرات« ال تتقاطع 
مع البيئة الحقيقية. كما أثقل العمل بكم كبير 
من التنظير والرسائل السياسية التي حاول 
ــا، إضـــافـــة إلــى  صــنــاعــه تــقــديــمــهــا عــبــر الــــدرامــ
فرض مزيد من املمثلني السوريني دون تبرير.

هل هي النهاية؟
مــــاذا لـــدى الــقــائــمــني عــلــى »بــــاب الـــحـــارة« كي 
يقدموه بعد؟ أو ما نتاجهم القادم بعد إقفال 
بـــاب الـــحـــارة أبــوابــهــا نــهــائــيــًا فــي مــوســم مــا؟ 
لــعــل املسلسل الـــذي دخـــل عــامــه الــثــالــث عشر 
بات يحمل من اللعنة التي ال تريد ألصحابه 
الــخــيــر. فيا ليته تــوقــف قبل جــزئــني أو أربــع، 
 قــوتــه. ولم 

ّ
أو ختم عند الــجــزء الثالث فــي عــز

تخسر الــدرامــا الــســوريــة جـــزءًا مــن سمعتها، 
ــاب الـــحـــارة« الــبــاب لشركات  كــمــا لــم يفتح »بـ
بــإنــتــاج مسلسالت  لتستثمر  تــجــاريــة  إنــتــاج 
أجــزاء غير منتهية. يقدم  مشابهة تقوم على 
الــحــارة«  »بـــاب  الرمضاني خاليًا مــن  املــوســم 
عــلــى الــشــاشــة، ولــكــنــه يــحــضــر فــي الــذكــريــات 
ــار مــا  ــظــ ــتــ ــقـــوس مـــتـــابـــعـــتـــه كــــل عـــــــام، وانــ ــطـ بـ
ســيــحــمــل الـــجـــزء الـــجـــديـــد مـــن خــيــبــات تثير 
الضحك، كما بات السوريون يفعلون كل عام.

المهرجان الثقافي األوروبي... فسحة موسيقيةالحارة تغلق بابها: المسلسل لن يعرض في رمضان
تنطلق فعاليات 

المهرجان الثقافي 
األوروبي في كبريات 

المدن الجزائرية من 26 
إبريل/ نيسان الحالي إلى 

13 مايو/ أيار المقبل

الجزائر ـ محمد عبيدو

الفنية،  والطبول  املوسيقية  اآلالت  الــطــوارق  خلق 
باملوسيقى  وشغفهم  الــروحــي،  وجــدهــم  لتحاكي 
والغناء. فمن جبال الهقار والطاسيلي في الجزائر، 
رافقت  املــجــاورتــني،  النيجر ومــالــي  إلــى مرتفعات 
ز  وتميَّ اة. 

ّ
املغن الشعرية  القصائد  الطوارق  قبائل 

إلــى جيٍل  انتقاله من جيٍل  ة  الفني بخاصيَّ إرثهم 
ــعــّد إحـــدى ركائز 

ُ
بــواســطــة املـــرأة الــطــارقــيــة الــتــي ت

نساء  وجـــدت  حيث  باملنطقة.  الجماعّية  الــذاكــرة 
الطوارق في آلة »اإلمــزاد« ) آلة موسيقية تقليدية 
عند قبائل طــوارق األهــقــار، محدبة الشكل تعزف 
 
ّ
عــلــيــهــا الــنــســاء ومــحــرمــة عــلــى الــــرجــــال( مــالذهــن
الــروحــي والــصــوفــي. مــن أشــهــر مبدعات الــطــوارق 

باملوسيقى والغناء والشعر:

داسين ولت إيهم
يــطــلــق عــلــيــهــا اســــم أمـــيـــرة الـــوتـــر الــــواحــــد، وهــي 
إحــــدى جــمــيــالت األهـــقـــار املـــعـــروفـــات، مـــن مــوالــيــد 
األهقار  الكثير من رجــال  1873 باألهقار. فنت بها 
ــــي مــــن الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي اشـــتـــهـــْرن  ــا، وهـ ــهــ وقــــادتــ
بموسيقى اإلمزاد وبالشعر. كما كان لها حضوٌر 
فــي السياسة ملــا عــرفــت بــه مــن فطنة وســـداد رأي. 
تذهب الروايات إلى أن داسني لها طقسها الخاص 
ِسَجت على حياتها 

ُ
الذي تعزف به على اإلمزاد. ون

الــعــديــد مــن الــحــكــايــات واألســاطــيــر وعــرفــت بقوة 
شخصيتها. توفيت عام 1933.

تارزاق بن عمر 
تلقب بعميدة موسيقى اإلمــزاد، وتعتَبر مرجعًا 
رئــيــســًا لــلــثــقــافــة الــطــارقــيــة، وســفــيــرة موسيقى 
ــك لـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى رفـــع  ــ ــم، وذلــ ــالـ ــعـ ــزاد فــــي الـ اإلمــــــ
املــوروث الطارقي إلى العاملية، من خالل قصائد 
تــغــنــي الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة املـــعـــاصـــرة والــــعــــادات 
والــتــقــالــيــد واألفــــــــراح واملــــآســــي. عــمــلــت الــفــنــانــة 
بــاجــتــهــاد ال يــعــرف الــكــلــل واملــلــل فــي املــحــافــظــة، 
كما مثلت الطابع الصحراوي األصيل الجزائري 
العالم مثل فرنسا وإيطاليا  بــلــدان مــن  فــي عــدة 
ــابــــان، حـــيـــث نــظــمــت فــي  ــيــ ــتـــى الــ وإســـبـــانـــيـــا وحـ
ــــى جـــانـــب عــمــيــد األغــنــيــة  ــرة إلـ ــيــ ــنـــوات األخــ الـــسـ
الــطــارقــيــة الــفــنــان الــراحــل عــثــمــان بــالــي عـــددًا من 
اإلمــزاد.  فن  استمرارية  على  الحريصة  الحفالت 
النوع  هــذا  تلقني  إلــى  خــالل حياتها  كما سعت 
الفتيات  مــن  الــصــاعــد  الجيل  إلــى  املوسيقى  مــن 
ــق إنـــشـــائـــهـــا ملـــدرســـة  ــريـ ــانــــت، عــــن طـ بــمــديــنــة جــ
ببيتها، تعنى بتعليم اإلمــزاد بني سنوات 2002 
و2005. توفيت عام 2009 عن عمر ناهز 84 سنة، 

ــزءًا من  وبــرحــيــلــهــا فــقــدت مــنــطــقــة الــطــاســيــلــي جــ
موروثها الثقافي الشعبي العريق الذي مافتئت 
كتعبير  عليه  الحفاظ  على  تعمل  املنطقة  نساء 

ثقافي عن الهوية الجزائرية.

بادي اللة 
ولــدت عام 1937 في تيماوين )في جيزام( جنوب 
تمنراست، بالقرب من الحدود النيجيرية، واسمها 
ــم. بـــــدأت حــيــاتــهــا  ــالـ الــحــقــيــقــي بـــــادي الال بــنــت سـ
انطلقت  العائلية.  االحتفاالت  في  كمغنية  املهنية 
موهبتها مع أول أغنية لها »تعال معنا«. تعاونت 
بـــــادي اللــــة مـــع مــوســيــقــيــني شـــبـــاب مـــن الـــطـــوارق 
الجزائريني، وكذلك مع مجموعة مالي تينواروين. 
ــام عـــن رفضها  ــزال تــعــيــش، وصـــرحـــت قــبــل أيــ ال تــ
ــزال. شـــاركـــت فـــي الـــعـــديـــد مـــن املــهــرجــانــات  ــ ــتـ ــ االعـ
عام  منذ  العاملية  للموسيقى  املخصصة  الدولية 
1973. كما قامت بتسجيالت لإذاعة في عام 1974. 
القيثارة اإللكترونية على  وقد أدخلت سنة 1977 
تنقص شيئا من  أن  تعزفها دون  التي  املوسيقى 
بــصــوت متمّيز.  الــتــي تغنيها  الــنــصــوص  أصــالــة 
في سنة  1980، أصــدرت بــادي اللة ألبومها األول 
Padidou Editions. إنها املربية لأسلوب املوسيقي 
الثقافة الصحراوية هناك.  فــي  ثــورة  أحــدث  الــذي 
املعاصرة  الفنية  الديناميكية  اللــة  بـــادي  تجسد 
الجمالي  للتجديد  رئيسية  ممثلة  وهي  للطوارق 
واملوسيقي، معيدة خلق عالم املوسيقى والشعور 

في منطقة األهقار بكل ثرائه التقليدي واملعاصر.

تخّوف من الرقابة وتفاؤل بالتجديد

لقطة من فيلم«عائلة سورية« لـ فيليب فان ليو

عازفة إمزاد 
)فاروق بّطيش/
)Getyy

هل يبصر الجزء العاشر النور الموسم المقبل؟ )العربي الجديد(

)Getty( يسرا

تحّد من شراء  التي  والقرارات  اإلعالميّة في مصر،  والوسائل  الدراما  الرقابة على  بعد تشدد 
المسلسالت، يترقب المشاهدون أهّم األعمال الدرامية في شهر رمضان المقبل

دراما رمضان في مصر

عازفات اإلمزاد

فنون وكوكتيل
تلفزيون

تراث

فعاليةدراما

فور انتهاء موسم 
رمضان الماضي بنجاح 
مسلسل »كلبش« بشكل 
غير متوقع، ألح بطله 
أمير كرارة )الصورة( في 

نفي نية تقديم جزء ثان، 
رغم اإلعالن عن ذلك في 
نهاية الحلقات، الرتباطه 
بعقد مع شركة أخرى. 

لكن الرغبة في استثمار هذا 
النجاح، أزالت الخالفات بين 
الشركتين، ليبقى تحدي 

تقديم الجديد في العمل، 
خصوصًا مع تقديم 

العديد من المسلسالت 
األخرى شخصية ضابط 

الشرطة الشريف الذي يصارع 
من أجل نصرة المظلومين 

والقضاء على الفساد.
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ـــم الــــحــــروف. تــقــول 
ّ
ربـــطـــه بـــاألبـــجـــديـــة وتـــعـــل

بــاشــي، فــي لــقــاء مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، في 
نــيــويــورك، حــول فكرة املــشــروع وعــن السبب 
لكتابها:  كــمــوضــوع  فلسطني  اخــتــيــار  وراء 
نيويورك،  فــي  بمانهاتن  فــي منطقة  »أســكــن 
أتــــردد عليها  املــكــتــبــات  مــن  عـــدد كبير  فيها 
ــلــع على 

ّ
كثيرًا. أضــف إلــى ذلــك فإنني كــأم أط

التي تنشر في هذا املجال  الكتب  الكثير من 
لألطفال. والحظت أن عدد الكتب املخّصصة 
لألطفال باإلنكليزية عن مناطقنا في الشرق 
األوســـط، وعــن فلسطني بشكل خــاص، قليل 
جــدًا. أعني كتبًا لألطفال تعطي وجهة نظر 

راديكالية يسارية ونقدية«. 
تــضــيــف بـــاشـــي أنـــهـــا لـــم تـــرغـــب فــقــط فـــي أن 
بــصــورة  املنطقة  تــاريــخ  عــن  أوالدهــــا  م 

ّ
يتعل

نقدية فقط، بل أرادت كذلك أن تكون أمامهم 
اإلمكانية ملصدر يتعّرفون من خالله بشكل 
إيــجــابــي عــلــى ثــقــافــات أهــلــهــم وأصـــولـــهـــم«. 
تقول أيضًا: »يحتاج األطفال عمومًا أن يروا 
أنــفــســهــم وهــويــاتــهــم تـــأخـــذ حـــيـــزًا وتــتــجــلــى 
أمامهم ومن حولهم، خاصة  إيجابي  بشكل 
عندما يكونون من أصول مهاجرة«. وتؤكد 
أن »قــضــيــة فلسطني هــي فــي نــهــايــة املــطــاف 
قضية حقوق إنسان وقضية حق مركزية لكل 
شعوب املنطقة، وال يمكن ألي طفل، حتى لو 
لم يكن أصله فلسطينيًا، أن ال يتعلم عنها«. 
كما أرادت أن تقّدم لألطفال الذين ينحدرون 

من أصول فلسطينية لفتة وتشجيعًا. 
يـــعـــود تـــــراث كــتــب األبـــجـــديـــة فـــي الــثــقــافــات 
الغربية األوروبية أو املنحدرة منها إلى قرون 
مضت. وتــزامــن ذلــك مــع الــثــورة االجتماعية 
والطباعة  التعليم  مــجــال  فــي  واإلصـــالحـــات 
أخــرى، كما تشير باشي. وعندما  ومجاالت 
تضع إصـــدار كــتــاب األطــفــال هــذا فــي سياقه 
األوســع، فهي تريد أن تلفت االنتباه إلى أنه 
مــن الـــضـــروري ألبــنــاء املــهــاجــريــن أن يــجــدوا 
تصويرًا إيجابيًا لثقافتهم األم بتلك اللغات 
التي تصبح لغتهم الثقافية والتعليمية. كما 
أنــه من الــضــروري أن يتمكنوا في مدارسهم 

من البحث والعودة إلى تلك الكتب كمصادر 
للبحث في املشاريع املدرسية التي تحفزهم 

للذهاب إلى عوالم أوسع.  
ــر؟ أي صـــعـــوبـــات  ــ ــــشـ ــنـ ــ الـ ولـــــكـــــن مـــــــــاذا عــــــن 
واجهتها؟ تقول باشي في هذا السياق »لقد 
حاولت في املاضي نشر كتب لألطفال حول 
السنة  رأس  بعيد  تتعلق  اإليــرانــيــة،  الثقافة 
اإليــرانــيــة )نــيــروز(، ولــم يحالفني الــحــظ في 
ــك، وبــالــتــالــي من  ــ  يــتــبــنــى ذلـ

ً
ــيـــال ــد وكـ أن أجــ

الصعب أن أجد ناشرًا. الكثير من دور النشر 
في الواليات املتحدة لن تبحث في موضوع 
املؤلف وكيل«.  لــدى  يكن  لم  إذا  الكتاب  نشر 
تتابع »كان واضحًا أنني إذا لم أجد إمكانية 
»نــيــروز«، فلن أجد  لنشر كتاب لألطفال عن 
فلسطني  عن  يتحدث  لألطفال  لكتاب  ناشرًا 
وثــقــافــاتــهــا ومــعــاملــهــا الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة. 
ــا أعــيــش فــي الـــواليـــات املــتــحــدة مــنــذ مــدة،  أنـ
وكأكاديمية أعرف الحروب التي تخاض ضد 
عــن فلسطني ويحمل نظرة  كــتــاب ينشر  كــل 

مختلفة تخرج عن التيار السائد«. 
دار نشر خاصة بها، وقامت  أّسست باشي 
بــحــمــلــة تـــبـــرعـــات )كـــــــراود فـــانـــديـــنـــغ( لنشر 

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــــك؟«،  ــابـ ــ ــتـ ــ كـ ــرق  ــ ــحـ ــ يـ أن  ــــى  ــنـ ــ ــمـ ــ »أتـ
»أنــــت كـــاذبـــة ومــــــزّورة لــلــتــاريــخ«، 
»لــيــس هــنــاك شــيء اســمــه الشعب 
الفلسطيني. لم أجد فلسطني على الخارطة«. 
هــــذه عــّيــنــة مـــن الــشــتــائــم الـــتـــي كــتــبــت على 
بالتهديدات  الفيسبوك، مصحوبة  صفحات 
والصور النابية التي ال تشتم الفلسطينيني 
فقط، بل غولبرغ باشي، الباحثة األكاديمية 

.»P is for Palestine« ومؤلفة كتاب األطفال
وباشي من أصل إيراني عاشت في السويد 
قبل أن تنتقل إلى نيويورك. كل هذا الضجيج، 
ألنها تجرأت وأصدرت كتابًا لألطفال يحمل 
اسم فلسطني ويتحدث عن ثقافتهم، وأعلنت 
عن تنظيم قراءات في مناطق غنية ومتنفذة 
في مانهاتن، في نيويورك. هذا الكتاب الذي 
ــداء والــشــتــائــم ال يفعل  ــعـ أثــــار زوبـــعـــة مـــن الـ
بشكل  الفلسطينية  الثقافة  تقديم  مــن  أكــثــر 
ــان مـــجـــّرد ذكــر  طــبــيــعــي وجــمــيــل وشـــّيـــق. وكــ
اسم فلسطني سببًا ملهاجمة صاحبته، غير 

الفلسطينية، والفلسطينيني عمومًا. 
كتب  سلسلة  مــن  فكرتها  الكاتبة  استلهمت 
األبــــجــــديــــة الـــتـــي تـــأخـــذ بـــلـــدًا أو مــوضــوعــًا 
وتــحــاول أن تثقف األطــفــال حوله عــن طريق 

فلسطين ومبادئ العدالة لألطـفال كان إصدار كتاب مصّور 
لألطفال في أميركا، 

أنجزته الباحثة األكاديمية 
من أصول إيرانية غولبرغ 

باشي، سببًا في إشعال 
ردود فعل متوتّرة 

ضّدها، كل ذنبها أن 
كتابها هذا يحمل كلمة 

فلسطين ويتحّدث عن 
الثقافة الفلسطينية 

ببساطة. هنا لقاء مع 
المؤلفة

ينتقد المفكر 
السوداني المفهوم 

السائد اليوم حول 
الشريعة، سواء لدى 

اإلسالميين أو في 
الكتابات الغربية. لكن 

تحليالته الالفتة تحتاج 
إلى نقاش

عبد اهلل أحمد النعيم مفكر من عصرنا

غولبرغ باشي عن أبجديات جئنا منها

تهمة الكتاب أنه 
تعامل مع فلسطين 

ووجودها كأمر طبيعي

حين يفهم الشريعة 
معياريا، فهو يخرجها 

من مجال السلطة

نُشر بفضل حملة 
تبرعات ونفدت أول 

ثالث طبعات منه

طفولتها،  إلى  بذاكرتها  باشي  تعود 
إلى  اإليرانية  عائلتها  مع  لجأت  حيث 
الواليات  إلــى  تنتقل  أن  قبل  السويد، 
أنها كطفلة  المتحدة الحقًا. وتتذكر 
عائالت  على  تعرّفت  الجئة  لعائلة 
فلسطينية وعراقية في السويد، وأنهم 
كأطفال كانوا يرغبون في أن يعلموا 
السويديين  األطــفــال  مــن  زمــالءهــم 
الغنية،  وحضاراتهم  األم  بالدهم  عن 
باللغة  لكنهم لم يجدوا كتبًا لألطفال 
عن  إيجابي  بشكل  تتحّدث  السويدية 

حضاراتهم وبالدهم.

كتب عن البلد األم

2425
ثقافة

فكرلقاء 

فعاليات

الــــكــــتــــاب. وتـــشـــيـــر إلــــــى أنــــهــــا تـــلـــقـــت دعـــمـــًا 
واســــع الــنــطــاق مــن بــنــات وأبـــنـــاء الــجــالــيــات 
التبّرعات  الفلسطينية، ليس فقط في جمع 
لطبعه ونشره، بل كذلك بعد نشره. وتؤّكد 
فــي هــذا الــســيــاق أن هــذا الــدعــم كــان حاسمًا 
لــنــشــر الــكــتــاب واســتــمــرار صـــــدوره، ونــفــدت 
أول ثـــالث طــبــعــات مــن الــكــتــاب خـــالل أشــهــر. 
كــمــا تشير إلـــى أنــهــا تـــشـــاورت مــع أكــثــر من 

فلسطينية  أصـــول  مــن  أكــاديــمــيــة  شخصية 
حول حيثيات الكتاب. 

ــن الــهــجــمــة الــشــرســة الــتــي تــعــّرضــت لها  وعـ
تـــه، تــقــول: »ال  هــي والــكــتــاب حــتــى قــبــل قـــراء
الهجمات  الكم من  هــذا  أتوقع  لم  أنني  أنكر 
معرفتي  من  الرغم  على  املتدني،  واملستوى 
الجيدة باألوضاع في الواليات املتحدة وقوة 
اللوبي الصهيوني وداعميه. هذه الهجمات 
ــم تــهــديــدي  ــة. لــقــد تـ الــعــنــصــريــة كـــانـــت مـــؤملـ
يصدق  لــن  ومالحقتي.  ومهاجمتي  بالقتل 
الكالم، ولكنه موثق عن طريق  البعض هذا 
الـــرســـائـــل وتــعــلــيــقــات الــفــيــســبــوك وغــيــرهــا. 
ولــكــن إذا تــركــنــا هـــذا األمــــر جــانــبــًا وفــكــرنــا 
فــــي األمــــــــر، فـــســـنـــالحـــظ أن األيـــديـــولـــوجـــيـــة 
الــصــهــيــونــيــة وداعــمــيــهــا تــقــف عــلــى أرضــيــة 
الزوبعة حدثت ملجرد  كــل هــذه  مهتزة جــدًا. 
صـــــدور كـــتـــاب أطـــفـــال يــشــيــر إلــــى فلسطني 

باالسم ويتحدث عن ثقافتها«. 
تهمة كتاب باشي الرئيسية هي أنه تعامل 
مع فلسطني ووجودها كأمر طبيعي. يتنقل 
ومــدن  الفلسطينية،  الجغرافية  بــني  الكتاب 
كبيت لحم والقدس، كما يعّرج على الحديث 

األســاســيــة،  الفلسطينية  الــثــقــافــة  رمـــوز  عــن 
العودة والدبكة والكنافة  كالكوفية ومفتاح 
بها. وصاحبت  األطفال  ويعّرف  النابلسية، 
اإليرانية غولروخ  للفنانة  الكتاب رسومات 
نفيسي أعــطــتــه دفــعــة شــيــقــة. وتــنــوّه باشي 
هـــنـــا: »رغـــبـــت كـــذلـــك فـــي أن يـــربـــط األطـــفـــال 
ثــقــافــتــهــم وأعـــيـــادهـــم بفلسطني  األمـــيـــركـــان 
ــدًا، ومــن  ــ ــيـــالد هــنــا مــهــم جـ كـــوطـــن. فــعــيــد املـ
الضروري أن تربط مدن كبيت لحم والقدس 

والناصرة بأصلها الفلسطيني«.
تــقــول بــاشــي إنـــه وعــلــى الــرغــم مــن كــل ردود 
الـــعـــديـــد من  الــســلــبــيــة، إال أن هـــنـــاك  الــفــعــل 
األمـــيـــركـــان مـــن غــيــر الـــعـــرب الـــذيـــن شــعــروا 
بــــذهــــول لـــكـــل تـــلـــك الــجــلــبــة الـــتـــي صــاحــبــت 
صـــدور كــتــاب لــألطــفــال كــل ذنــبــه أنـــه يحمل 
كــلــمــة فــلــســطــني. وتـــأمـــل أن يــفــتــح هـــذا أعــني 
األشخاص غير املسيسني من أهالي األطفال. 
يذكر أن هذا الكتاب لن يكون األول أو األخير 
ــتـــب تــــعــــّرف بـــجـــوانـــب  ــكـ فــــي ســلــســلــة مــــن الـ
مختلفة من ثقافات املنطقة وبالدها وتركز 
والتوعية  االجتماعية  العدالة  مــبــادئ  على 

الهادفة املرتبطة بالتسلية والتعليم.

في جدل الشريعة والقوانين

قطر  أوركــســتــرا  تقيمها  موسيقية  أمسية  عــنــوان  الثانية  السيمفونية 
مساء  من  السابعة  عند  للمؤتمرات،  الوطني  قطر  مركز  في  الفلهارمونية 
الخامس من أيار/مايو المقبل، حيث تعزف الفرقة خاللها مقطوعة السيمفونية 
جيان  اإليطالي  بقيادة  وهايدن،  لبيتهوفن  مقطوعات  جانب  إلى  لبرامز،  الثانية 

لويجي جيليميتّي )الصورة(.

يقيم معهد القاهرة للفنون الليبرالية والعلوم محاضرة بعنوان أزمات الهوية، 
القاهرة،  في  األميركية  الجامعة  في  األستاذ  موريسون،  إيان  األكاديمي  يلقيها 
الصراعية  الطبيعة  ويتناول  أيار/مايو،  من  األول  غد،  مساء  من  السادسة  عند 

للهوية، ويقارب األسئلة واالفتراضات التي تبنى حول هذا المفهوم.

في  توما،  إليان  اللبنانية  للمصّورة  تداخالت  الفوتوغرافي  المعرض  يتواصل 
يشتمل  المقبل.  أيار/مايو  الرابع من  الجمعة،  يوم  بيروت، حتى  المصّور في  دار 
لبنان  يعرفها  التي  النيابية  االنتخابية  الحمالت  حول  بصري  تجهيز  على  المعرض 
حاليًا، حيث تتناول الفنانة ما تكشفه هذه الحمالت من أمور، مثل ظاهرة التوريث 

السياسي وما يعبّر عنه الغزو البصري لصور المرشحين وحمالتهم.

فلسطينية  بدائل  نحو  االستعمار:  تحت  االعتراف  وسياسات  المتاحف  بعنوان 
األستاذة في جامعة كولومبيا، في  )الصورة(،  أبو لغد  ليلى  األكاديمية  تحاضر 
تقرأ  حيث  المقبل،  أيار/مايو  من  التاسع  في  بيرزيت،  في  الفلسطيني  المتحف 

الواقع الفلسطيني في سياق تجارب الشعوب المستعَمرة، وسياسات المتاحف.

رشيد بوطيب

في مقابلة نشرت مؤخرا في الصحافة 
عبد  اإلسالمي  املفكر  سيعّبر  األملانية، 
ــــودان، 1950(  ــــسـ الـــلـــه أحـــمـــد الــنــعــيــم )الـ
ــة  ــــول الـــدولـ عــــن مــخــتــلــف تـــصـــوراتـــه حـ
والــعــلــمــانــيــة والـــشـــريـــعـــة. وال ريــــب أن 
الـــنـــعـــيـــم يـــمـــثـــل صــــوتــــا مـــتـــفـــردا داخــــل 
الــفــكــر اإلســـالمـــي املـــعـــاصـــر، ومــــع ذلـــك، 
التناقضات  بــعــض  عــلــى  فــإنــنــا سنقف 
في طريقة تفكير الرجل. يشير النعيم، 
الــتــي أجــرتــهــا الصحافية  املــقــابــلــة  فـــي 
األملــانــيــة كــالوديــا مينده مــعــه، إلــى أمر 
أساسي وهو أن الشريعة ليست مرادفة 
لـــلـــقـــوانـــني، بـــل يــتــعــلــق األمـــــر بــالــنــظــام 
املعياري لإلسالم كما يتجلى في القرآن 

والسنة واألحاديث النبوية. 
الــنــعــيــم، مــن خـــالل تعريفه هــذا،  ينتقد 
املــفــهــوم الــســائــد الــيــوم حـــول الشريعة، 
سواء لدى اإلسالميني أو في الكتابات 
الـــغـــربـــيـــة املـــنـــتـــقـــدة لـــــإلســـــالم، والـــتـــي 
ــــي نـــظـــام  ــــوانـــــني أو فـ ــــي قـ تـــحـــصـــرهـــا فـ
الحدود، وحني يفهم الشريعة معياريا، 
ــا مـــــن مـــجـــال  ــهـ ــرجـ فــــهــــو بــــالــــتــــالــــي يـــخـ
الـــســـلـــطـــة إلـــــى مـــجـــال األخـــــــــالق، أي أن 
الشريعة في نظره ليست سيفا مسلطا 
على الرقاب، أو ليست دولة، يقول: »إن 
طبيعة الشريعة ال تسمح بالتقنني. إن 
التعقيد  كل تقنني من شأنه أن يختزل 
الــــذي يــطــبــع تــقــالــيــد ضـــاربـــة فـــي الــقــدم 
فــــي رؤيــــــة مــخــتــزلــة  مــتــنــاقــضــة  ورؤى 
تبسيطية. وهو ما من شأنه أن يكرس 
رأي السلطة الحاكمة فقط. طبعا هناك 
ــغـــرب ومــوريــتــانــيــا وحــتــى  دول مـــن املـ
إندونيسيا تؤكد أنها تطبق الشريعة، 
لكن األمر يتعلق بسياسة غير شرعية. 
انتقائية  قــــراءة  إلـــى  تــعــمــد  الـــدولـــة  ألن 
الدينية بدل أن تترك املسلمني  لألوامر 

أنفسهم يقررون ما يريدون اختياره«.
وبالنظر إلى هذا التعريف الذي يقّدمه 
أيــضــا أن  لــلــشــريــعــة، ال يمكننا  الــنــعــيــم 
نــــحــــرم املـــســـلـــمـــني فــــي الــــــــدول الــغــربــيــة 
مـــن أن يــعــيــشــوا حــيــاتــهــم وفــقــا ملــبــادئ 
الشريعة، وفي اآلن نفسه يؤكد ضرورة 
الفصل بني الدين والدولة، بل إنه يؤكد 
في  املسلمني  حــق  تحمي  العلمانية  أن 
ممارسة دينهم، مؤكدا أنه ليس من حق 
الـــدولـــة أن تــتــدخــل فـــي قــنــاعــات الــنــاس 

أمــــا إقـــبـــال بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة على 
التنصيص في الدستور على أن اإلسالم 
ديـــــن الـــــدولـــــة، فــيــبــقــى األمــــــر بــالــنــســبــة 
لــلــنــعــيــم مــجــرد بــروبــغــنــدا، كــمــا الــحــال 
ــر، وال يــتــضــمــن نــتــائــج  عــلــيــه فــــي مـــصـ
ــة، مـــنـــتـــقـــدا تـــحـــالـــف املــؤســســة  ــيـ ــونـ ــانـ قـ

الدينية والعسكر في هذا البلد. 
ما يمكن أن نأخذه على موقف النعيم، 
وعقولهم  املسلمني  قلوب  بــأن  اعتقاده 
»مــــا زالـــــت مــحــكــومــة بــنــظــريــة املــعــرفــة 
الغربية وبالفلسفة الغربية وباملفاهيم 

األوروبـــيـــة عــن إدارة الــدولــة، رغــم أنهم 
كان  فلو  عــقــود«.   اسميا منذ  استقلوا 
ا مجتمعات 

ّ
الــحــال، لكن األمــر على تلك 

ديمقراطية، وليس مجتمعات يحكمها 
بــل يمكن أن نقول  الــريــع واالســـتـــبـــداد. 
إن غــيــاب الــغــرب بــاألحــرى معرفته عن 
ثقافتنا، أو حضور هذا الغرب كسلطة 
وليس كمعرفة، هو من يؤبد خضوعنا 

لالستعمار. 
ثالثي،  التقليد  عــن  الــنــعــيــم  مــفــهــوم  إن 
وأعـــنـــي بــذلــك أنـــه يــقــع فـــي الــفــخ نفسه 
الــــــذي وقـــــع فـــيـــه املـــفـــكـــرون الــثــالــثــيــون 
أن  أغفلوا  والــذيــن  مشاربهم،  بمختلف 
الطريق إلى التقدم، بل طريق التجديد 
التقليد.  يمر عبر  الحضاري،  والتالقح 
لكن يبقى علينا فقط أن نفرق هنا بني 
تقليد واع يطلب تجاوز التخلف وآخر 
الـــذي ورثــنــاه عن  التقبلي  العقل  يــؤبــد 

االستبداد.

الدينية. غير أن النعيم يفرق بني الدولة 
والــســيــاســة، فــال عــالقــة لــلــدولــة بــالــديــن 
أن تحكم باسمه،  يــجــب  أو ال  رأيــــه،  فــي 
ــــي الـــســـيـــاســـة،  ــر فـ ــاضــ ــــن حــ ــديـ ــ ــن الـ ــكــ ولــ
ــــزب املـــســـيـــحـــي  ــحـ ــ ــالـ ــ ويــــــضــــــرب مــــثــــال بـ
الديمقراطي فــي أملــانــيــا والـــذي يــرى أن 
املسيحية.  تستلهم  السياسية  قناعاته 
أمـــا الــقــول بــضــرورة طـــرد الــشــريــعــة من 
السياسة، فمن شأن ذلك في رأيه حرمان 
املسلمني من حقوقهم. وفي هذه املقابلة 
التي  الــدولــة  أن  النعيم  ســيــرى  املمتعة، 
أســســهــا املــســلــمــون قــبــل 1400 عــــام في 
املدينة، »لم تكن إسالمية وال دينية. لقد 
ــذه الـــدولـــة مــؤســســة سياسية،  كــانــت هـ
ولـــم يــســمــهــا، ال املــســلــمــون أنــفــســهــم وال 
مفهوم  إن  الدينية.  بالدولة  خصومهم، 
الـــدولـــة اإلســالمــيــة هـــو تــكــويــن مـــا بعد 
القومية  الدولة  بني  يجمع  كولونيالي، 
األوروبـــيـــة وفــكــرة الــتــحــرر اإلســـالمـــي«. 
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بطاقة

وقفة
مع

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
إلــى كتاباتي وتــرجــمــاتــي، أعكف  بــاإلضــافــة 
ــارات قــصــصــيــة  ــ ــتـ ــ ــــخـ حــــالــــيــــًا عــــلــــى إعــــــــــداد مـ
مـــن األدب الــعــاملــي تــطــمــح إلـــى تــقــديــم رؤيـــة 
بــانــورامــيــة عــن تــوجــهــات الــقــصــة املــعــاصــرة 

وتطوراتها.    

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخر عمل صدر لي هو مجموعتي القصصية 
انهمكت  مباشرة  وبــعــده  مــرحــة«،  »كوابيس 
لشريطني سينمائيني  ســيــنــاريــو  كــتــابــة  فــي 
طــويــلــني، وهــي تجربة ثــريــة إال أنــهــا مرهقة 
من  القصيرة  القصة  إلــى  أعـــود  اآلن  للغاية. 
وآمل  عليها  أشتغل  مجموعة جديدة  خــالل 
أن تصدر فــي نهاية هــذا الــعــام أو فــي بداية 
الـــعـــام املــقــبــل، وســـأتـــرك الــعــنــوان واملــحــتــوى 

مفاجأة للقّراء. 

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
هــنــاك نــســبــة مــعــّيــنــة مـــن الـــرضـــا مـــن دونــهــا 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي، في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

حياة اإلنسان 
المعاصرة فيها الكثير من 

الوقت الضائع

للمعنى.  وفاقدًا  عبثيًا   
ً
عمال الكتابة  تصبح 

فالكاتب الذي يحترم نفسه ال يقبل أن ينشر 
ق 

ّ
 ال يكون مقتنعًا به. هذا في ما يتعل

ً
عمال

بــالــكــيــف، أمـــا فـــي مـــا يــخــّص الـــكـــّم فــأنــا غير 
راض عن وتيرة عملي وأعتقد أنني يجب أن 
أخّصص مزيدًا من الوقت لإلبداع، رغم أني 
أقّر بأن حياة اإلنسان املعاصرة فيها الكثير 
من الوقت الضائع بسبب أنشطة تلتهم وقته 

لكنها صارت ضرورية لألسف.

■ لــو قــّيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

لو قّيض لي أن أبدأ من جديد كنت سأختار 
ــداع واملــبــدعــني  ــ االغــــتــــراب فـــي بــلــد يـــقـــّدر اإلبــ
للكتابة.  الــالزمــة  اإلمكانيات  كــل  لهم  ويــوفــر 
وعندما أتحدث عن اإلمكانيات فأنا ال أقصد 
الحياة  أيضا  وإنما  املادية  اإلمكانيات  فقط 
الثقافية والفنية املزدهرة )عروض سينمائية 
ومسرحية متنوعة ومعارض فنية ومتاحف 
ثرية...( باإلضافة إلى سهولة التنقل والسفر، 
للمبدع ويثري  آفاقًا شاسعة  وهو ما يفتح 

عمله. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أعتقد أن أغلب املشاكل واملآسي التي يعاني 

وليد سليمان

وليد سليمان
فــي شــؤون  ــل 

ّ
الــتــدخ منها عاملنا متأتية مــن 

احترام  وعــدم  فــي مصيرها  والتحكم  الـــدول 
إرادة شعوبها. لذلك أهم تغيير أحلم به هو 
أن يصبح احترام استقاللية الدول وشؤونها 

الداخلية أمرًا مقدسًا. 

ــاذا هي  ■ شخصية مــن املــاضــي تـــود لــقــاءهــا، وملــ
بالذات؟

والدبلوماسي  والــعــالــم  الــكــاتــب  لــقــاء  أتمنى 
والــجــاســوس والــرحــالــة واملــغــامــر جياكومو 
دي كــازانــوفــا الــذي أعتبره مــن أغــرب وأذكــى 
الــشــخــصــيــات فـــي الـــتـــاريـــخ اإلنـــســـانـــي. فقد 
مما  متفّردًا  فنيًا   

ً
عمال نفسها  حياته  كانت 

جـــعـــل عــــــددًا كـــبـــيـــرًا مــــن كـــبـــار كـــتـــاب الــعــالــم 
عنها،  والــكــتــابــة  فــهــم شخصيته  يــحــاولــون 
مثل آرتر شنيتزلر وستيفان زفايغ وهرمان 

هيسه وفيليب سوليرس.

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

نديم جرجوره

ــــي  ــرانـ ــ ــــل الـــســـيـــنـــمـــائـــي اإليـ ــكِّ ُيــــشــ
حــالــة   )1972( فــــرهــــادي  ــر  ــغـ أصـ
خــــاّصــــة. لـــديـــه مــكــانــة فـــي بــلــده، 
ـــا إلـــى غــــرٍب يــمــارس 

ً
ــا آمـــن تــتــيــح لـــه خـــروًجـ

ــا عــلــى بــلــده نــفــســه، فـــي الــســيــاســة 
ً
ضــغــوط

ــق أفــاًمــا 
ِّ
واالقــتــصــاد واملــــال وغــيــرهــا. ُيــحــق

بــصــريــة مثيرة  إيــرانــيــة، تمتلك حــســاســيــة 
ــنـــقـــاش؛ وفــي  ـــشـــاهـــدة وحـــيـــويـــة الـ

ُ
ملــتــعــة امل

الــوقــت نــفــســه، يــخــوض تــجــربــة سينمائية 
غــربــيــة، فــيــصــنــع صــــورة بــهــّيــة عـــن املــعــنــى 
 السابع. لكنه، بصنعه نتاًجا 

ّ
األصيل للفن

غربًيا، يحافظ على ارتباط وثيق، إنتاجًيا 
، بإيران.

ّ
على األقل

ــتــــعــــادة شـــــيء مــــن ســيــرتــه  ــع إلـــــى اســ ــ ــدافـ ــ الـ
 مــــن اخـــتـــيـــار فــيــلــمــه 

ٌ
الــســيــنــمــائــيــة مــنــبــثــق

 ،)2018( يــــعــــلــــمــــون«  »الــــجــــمــــيــــع  األخــــــيــــــر، 
ـــ71 )8 ـ 19 مـــايـــو/ أيـــار  ــ الفــتــتــاح الـــــدورة الـ
الفيلم  السينمائي.   »

ّ
»كـــان ملهرجان   )2018

لكنه  لــفــرهــادي.  السابقة  كــاألفــام  ُمنتظر، 
ا لكون إنتاجه إسبانًيا، وألنه 

ً
منتظر أيض

إسبان،  ممثلني  مع  إسبانية  يــروي حكاية 
بعد  جــديــدة،  غربية  تجربة سينمائية  فــي 
الغربي  فيهما  يتداخل  سابقتني  تجربتني 

د عــن خــوض  بــاإليــرانــّي، ملــخــرج غــيــر مــتــردِّ
تجارب مختلفة في اشتغاالته. 

ينتمي أصغر فرهادي إلى جيل سينمائي 
الحق ملؤّسسني وُمجّددين وفاعلني. يختبر 
كيارستامي  كعباس  ا 

ً
بحت غربًيا  إنــتــاًجــا 

إلــى فضائه  بعودته  ـ  لكنه   ،)2016 ـ   1940(
ر«  عكِّ

ُ
اإليرانيـ  ُيجيد التنقيب في مشاغل »ت

ــراد، أو فـــي مــــآزق تــخــنــق بيئة  ــ يــومــيــات أفــ
وناسها، أو في تفاصيل تعكس نمط تفكير 
 في 

ً
بــراعــة الحالتني، يمتلك  فــي  واشــتــغــال. 

مراقبة حالة، واإلحساس بانفعال، والتفاعل 
مع نبٍض. براعة مترَجمة إلى ُصَور متتالية 
ومترابطة بخيٍط درامي يسرد حكاية كمن 
 مسالكها وأمزجتها. يخترق الظاهر 

ْ
َيِعش

ن 
ّ
كــي يــتــوه ـ جــمــالــًيــا وإنــســانــًيــا ـ فــي املبط

ه 
ّ
ــّرم، فــيــقــول أشــيــاء هـــذا كل واملــخــفــّي واملـــحـ

اهد في االختاط الرائع 
َ

ش
ُ
بمواربة تضع امل

ــّيـــل، أو بــــني الــحــقــائــق  ــتـــخـ بــــني الــــواقــــع واملـ
بأنها  تــوحــي  الــتــي  الحكائية  والــســرديــات 
 إلـــى 

ً
ــيـــا ــثـــر مـ ــــرب مــــن الـــغـــرائـــبـــيـــة، أو أكـ أغــ

بساطتها  مــدى  سريًعا  يتبنّي  فــانــتــازيــات، 
وواقعيتها.

لن يكون مغايًرا للواقع القول إن »بخصوص 
بر لحظة تحّول في سياق 

َ
ي« )2009( ُيعت

ّ
إيل

اشتغاالته السينمائية )له نتاج تلفزيوني 
للغاية،  عادية  حكاية  ــا(. 

ً
أيــض للغاية  قليل 

عن أصدقاء وأزواج عاديني، ُيمضون إجازة 
في مكاٍن عادي، ويتبادلون أحاديث عادية 
ــة. غــيــر أن هـــذا الـــعـــادّي  ــاديـ عـــن يــومــيــات عـ
ق وامللتبس، 

ّ
املعل كّم هائل من  ينفتح على 

في العاقات واملشاعر والوقائع، مع اختفاء 
سة  درِّ

ُ
امل  ،)1984 عليدوستي،  )تاراني  ي 

ّ
إيل

ــازة بـــهـــدف تــرتــيــب  ــ ــ ــى تــلــك اإلجـ ة إلــ ــوَّ ــدعــ املــ
 ،)1974 )شــهــاب حسيني،  بأحمد  لها  لــقــاء 
ــا مـــن أملــانــيــا. اخــتــفــاٌء يــكــون 

ً
الــعــائــد حــديــث

انقاًبا جذرًيا في السياق الدرامي، كما في 
 تنتقل الكاميرا من نقل 

ْ
صناعة الصورة، إذ

بسيط ملشاغل هؤالء وأجوائهم العادية إلى 

ص حاّد يخترق عواملهم واملخّبأ فيهم،  تلصِّ
ا من ارتباك وقلق والتباس 

ً
كي يكشف شيئ

وتناقضات.
»بخصوص  يصنعها  التي  التحّول  لحظة 
ــــي« تــثــيــر رغـــبـــة كــثــيــريــن فــــي مــتــابــعــة 

ّ
إيــــل

تلو  فيلًما  ـ  تــؤّكــد  الــتــي  الــاحــقــة،  نتاجاته 
ــمــدة في 

َ
آخــــر ـ جــمــالــيــة تــلــك املـــعـــادلـــة املــعــت

السينمائي  النتاج  مــن  الساحقة  الغالبية 
ا 

ً
اإليراني: البساطة )قصة ومعالجة وتوليف

، إلــــخ.( تــصــنــع جــمــااًل. 
ً
وتــصــويــًرا وتــمــثــيــا

الــيــومــيــات  فـــي  املــتــنــاثــرة  الــقــصــص   
ّ
أن أي 

والتعرية  الكشف  في  أبــرع  للناس  العادية 
والــبــوح واالبتكار من أي شــيء آخــر. أي أن 
أن  قـــادٌر على  ا بشرًيا، 

ً
كائن الــفــرد، بصفته 

يــكــون أجــمــل مــــرآة تــنــعــكــس عــلــيــهــا بيئات 
وتفاصيل.

ضح هذا، أكثر فأكثر، في »انفصال« )2011(: 
ّ
يت

شابان متزّوجان ولديهما ابنة، وُيقيم معهم 
ــاب بـــمـــرض »ألـــزهـــايـــمـــر«.  ــــصــ

ُ
والـــــد الــــــزوج امل

ــــداث الــنــص  تــــدور الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن أحـ
داخل  وحكاياته  وتفاصيله  هــذا  السينمائي 
ــرة الـــكـــام  ــ ــنـــزل عـــائـــلـــي. االعـــتـــمـــاد عـــلـــى وفــ مـ
 ثـــرثـــرة أو ثــقــل أو المــعــنــى. 

ّ
ٌر مـــن كــــل مـــتـــحـــرِّ

انفعاالت  وتعكس  كثيرة،  أشــيــاء  تقول  وفــرة 
ــاؤالت، ُيـــضـــاف إلــيــهــا سحر  ومـــخـــاوف وتــــســ
 )1971( ماضي  بايمان  مع  أدائـــّي، خصوًصا 
ـ  ا 

ً
ي« أيض

ّ
إيل ـ املتعاون معه في »بخصوص 

وليلى حاتمي )1972(، في مشهديات يظهران 
ــفـــى حـــضـــور ســيــنــمــائــي، وفـــي  فــيــهــا فــــي أصـ
أبــهــى انــعــكــاٍس لحجم االضــطــرابــات الــذاتــيــة 
ا، يبدو حضورهما 

ً
والعاقات املرتبكة. أحيان

مــًعــا كـــمـــبـــارزة تــجــعــلــهــمــا يــخــرجــان مـــن فعل 
أرقـــى: حساسية  هــو  مــا  إلــى  التمثيلي  األداء 

قة. 
ّ
إنسانية في مواجهة مخاوف معل

ــل فــــي تــبــيــان  ــمــ هــــــذان فـــيـــلـــمـــان يـــبـــقـــيـــان األجــ
لــغــة الــجــســد )الـــحـــركـــة والــتــعــبــيــر واالنــفــعــال 

ــــاق، إلــــــخ.( فـــي مــواجــهــة  ــغـ ــ والـــتـــواصـــل واالنـ
ــي مـــواجـــهـــة الــــــــذات والــــــروح  الـــكـــامـــيـــرا، أو فــ
واألحـــاســـيـــس؛ وفــــي تــبــيــان مــعــنــى أن تــكــون 
ــاريــــو والـــــحـــــوار  ــنــ ــيــ الــــكــــتــــابــــة )الـــــنـــــص والــــســ
 تعقيد، 

ّ
كــل أبــســط مــن  والتقطيع واملــعــالــجــة( 

وأقــدر على كشف بواطن وصراعات وغليان، 
بساسة محّصنة بعمق التساؤالت املطروحة 
. هــذا لن 

ً
والحكايات املــرويــة. هــذا ليس سها

الفيلمان  يختلف   
ْ
وإن الفيلمني،  أسير  يبقى 

الـــاحـــقـــان فـــي مـــقـــاربـــتـــه: »املــــاضــــي« )2013( 
اخــــتــــاط  األول،  فـــــي   .)2016( ــع«  ــ ــائــ ــ ــبــ ــ ــ و»ال
السينمائية  وهــويــاتــهــم  مــمــثــلــيــه  جــنــســيــات 
 مــســاعــد عــلــى اخــتــبــار تــجــربــة الــتــنــّوع 

ٌ
عـــامـــل

فــي الــبــنــيــان الـــدرامـــي والــجــمــالــي والــحــكــائــي 
لــنــّص يــحــاول قــــراءة بــعــض الــعــاقــة القائمة 
الثاني،  فــي  ومنطقني.  وبيئتني  ثقافتني  بــني 
إلـــى مــنــاخــه اإليـــرانـــي، كي  يــعــود السينمائي 
لة 

ّ
ُيكِمل مساًرا سينمائًيا عن العاقات املعط

ـــه بــانــتــظــار 
ّ
ــل واالرتــــبــــاكــــات املــلــتــبــســة. هــــذا كـ

ــــى عــالــم  »الـــجـــمـــيـــع يـــعـــلـــمـــون«، املــنــتــقــل بــــه إلـ
سينمائي ـ إنتاًجا وكتابة وتمثيا واشتغااًل ـ 

ها.
ّ
مختلف تماًما عن اشتغاالته كل

لغة الكاميرا 
والحوار

عن سينما أصغر فرهادي

)Getty( أصغر فرهادي

جان ـ لوك غودار )الموقع اإللكتروني لمهرجان »كاّن«(

26

مكانته في بلده تتيح 
له خروجًا آمنًا إلى الغرب 

والعمل فيه

الرسمية  للمسابقة  املختارة  األفــام  أن  رغــم 
ــايـــو/  مـ  19 ـ   8( الــــــــــ71  بــــــالــــــدورة  الــــخــــاّصــــة 
الــســيــنــمــائــي   »

ّ
»كــــــــان ملـــهـــرجـــان  ــار 2018(  ــ أيــ

املــــــروي عن  أن  إاّل  ــا،  ـ
ً
ــق ــابـ مـــعـــروضـــة سـ غــيــر 

مـــواضـــيـــعـــهـــا دافــــــع إلـــــى حـــمـــاســـة االنـــتـــظـــار 
ـــشـــاهـــدة. مــخــرجــون مــعــروفــون يــعــودون 

ُ
وامل

إلى املسابقة، وآخرون ُيشاركون فيها للمّرة 
األولــى. التنافس على »السعفة الذهبية« لن 
 أو مريًحا، لكن االهتمام الفعلي 

ً
يكون سها

شاهدة.
ُ
ا بامل سيبقى معنّيً

عرض للمرة األولى دولًيا في 10 
ُ
21 فيلًما ت

أيام متتالية. اثنان منها عربيان: »يوم الدين« 
لــلــمــصــري أبــــو بــكــر شـــوقـــي، و»كــفــرنــاحــوم« 
ــنــتــظــر؟ أكــثــر من 

ُ
ــبــنــانــيــة نـــاديـــن لــبــكــي. امل

ّ
لــل

عــنــوان. األبـــرز: جــان ـ لــوك غـــودار. سينمائي 
إشكالي ُيثير، بأفامه وتاريخه واختباراته، 

في ختام الــدورة الـ5 )19 ـ 26 إبريل/ نيسان 
أعلن  لــأفــام«،  »مــهــرجــان طرابلس  لـــ  )2018
اللبناني غسان سلهب، بصفته  السينمائي 
باملسابقة  الــخــاّصــة  التحكيم  للجنة  رئيًسا 
الــرســمــيــة، الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، بــعــد تقديمه 
»جـــائـــزة إنــجــاز الــحــيــاة« لــنــور صـــّبـــاغ، ابنة 
الراحلة رنده الشّهال،  اللبنانية  السينمائية 
التي احتفل املهرجان بها في دورته هذه. كما 
مت »درٌع تكريمية« للمخرج معتز سلوم  دِّ

ُ
ق

اإلنتاجي  الدعم  باكورة  فيلمه »صــدع«،  عن 
»املنتدى املتخّصص« في املهرجان.  لـ

أمـــا الــنــتــائــج، فــكــانــت: جـــائـــزة أفــضــل فيلم 
روائي طويل: »فوتوكوبي« للمصري تامر 
 Light أفــضــل فيلم تحريك:  عــشــري. جــائــزة 
Sight لــإيــرانــي ســيــد طــبــاطــبــائــي. جــائــزة 
 A Swedish Classic قــصــيــر:  فــيــلــم  أفـــضـــل 

لـ  بــرتــاس، وشــهــادة تنويه  للسويدي مانز 
Horn لإيرانية غصيدة غولكماني. جائزة 
أفضل فيلم وثائقي: »لدّي صورة« للمصري 
مـــحـــمـــد زيــــــــــدان، وشـــــهـــــادة تـــنـــويـــه خـــاص 
بنانية مــاري 

ّ
»شــعــور أكــبــر مــن الــحــّب« لل بـــ

ــا جـــائـــزة الــجــمــهــور،  جـــرمـــانـــوس ســـابـــا. أمــ
بنانية 

ّ
لل  Status Quo نــصــيــب  مـــن  فــكــانــت 

ماري روز أسطا.
إلــــى ذلــــك، نــالــت مــشــاريــع عـــديـــدة مــنــحــا من 
منّصة »املنتدى املتخّصص«: قّدم »مهرجان 
طرابلس لأفام« منحة »تطوير سيناريو« 
للثنائي جــوزف خلوف وجــان كلود بولس. 
شــركــة »تـــال بــوكــس« )األردن( قــدمــت منحة 
بنانية 

ّ
»استشارات وتطوير مشروع فيلم« لل

ــفـــرنـــســـي جـــــان ـ بـــرنـــار  ــادة والـ ــحــ فـــاطـــمـــة شــ
مـــورانـــســـون. شـــركـــة »إكـــــا« )لـــبـــنـــان( قــّدمــت 

منحة »مــا قبل اإلنــتــاج ومــعــدات التصوير« 
ملشروع فيلم جنفياف سوفيه )كندا(. شركة 
»ماجور إيفنت ميديا« )لبنان( قّدمت منحة 
لبنان  في  تسويقية«  واستشارات  »تسويق 
وكندا ملشروع فيلم جنفياف سوفيه )كندا(. 
»مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي« 
)مــــصــــر( قــــــّدم مــنــحــة »مـــشـــاركـــة فــــي مــنــصــة 
دانــيــال  فيلم  ملــشــروع  السينمائية«  الــجــونــة 
دايــفــي ومحمد صــّبــاح )لــبــنــان(. شركة »مــاد 
ســولــوشــن« )مــصــر( قــّدمــت »مــنــحــة تــوزيــع« 
ــلــــود بــــولــــس. شــركــة  ــان كــ ــ ملــــشــــروع فـــيـــلـــم جــ
»بــوســت أوفــيــس« )لبنان( قــّدمــت منحة »ما 
بــعــد اإلنــتــاج واســتــشــارات مــا بــعــد اإلنــتــاج« 
ــل، ملـــشـــروع فــيــلــم دانـــيـــال  ــراحــ خــــال كـــافـــة املــ

دايفي ومحمد صّباح )لبنان(.
)العربي الجديد(

ــذا الــعــام  ســـجـــاالت كــثــيــرة ومـــهـــّمـــة. يـــأتـــي هــ
مد 

َ
املعت التوثيق  الــُصــورة«.  بجديده: »كتاب 

 مألوف 
ّ

في اشتغاالت غــودار يخرج على كل
في  تجديد  كل  وعلى  الوثائقي،  في صناعة 
لغته. في جديده، يختار ُصوًرا ليروي وقائع 
يعيشها العالم العربي في األعــوام األخيرة. 
لــن يكون األمــر جــديــًدا بالنسبة إلــى املخرج 
بالجغرافيا  عــاقــتــه  الــفــرنــســي.  الــســويــســري 
الــعــربــيــة قـــديـــمـــة. لــــه، بــخــصــوص فــلــســطــني، 
وها، 

ّ
محتل يستسيغها  لــن  وأعــمــال  مــواقــف 

عن  باملعطيات  غنّية  مساحة  ــل  ــشــكِّ
ُ
ت لكنها 

عيٍش وتاريخ وصدام.
املعلومات شحيحة. غير أن لجانـ  لوك غودار 
ــا بــجــديــده: فــيــلــٌم مــن 6 أجــــزاء، 

ً
نــفــســه تــعــريــف

ل األجزاء الـ5 األولى منه »مقّدمة طويلة  شكِّ
ُ
ت

لــلــغــايــة، تــمــاًمــا كــمــا لــو أنــنــا قــبــل الــنــظــر إلــى 

اليد نرى أصابعها الـ5 بشكل منفصل«؛ في 
ق 

ّ
حني أن الجزء الـ6 »نوٌع من الخرافة«، يتعل

ل.  بلد متخيِّ زعيم  كاذبة« يصنعها  »ثورة  بـ
مـــع غـــــــودار، تــنــعــدم الــــحــــدود الــفــاصــلــة بني 
الحياة واملتخّيل،  السينمائية، وبني  األنواع 
وبــني الــواقــع والتاريخ والــتــحــّوالت، من أجل 

سينما مختلفة. 
ا في 

ً
غليان الراهن في عالم اليوم حاضٌر أيض

 2018«. عنف »تنظيم الدولة اإلسامية« 
ّ
»كان

للفرنسية   في يوميات كثيرين، ودافــٌع 
ٌ

ماثل
إيــفــا هـــوّســـون إلـــى مــقــاربــتــه ســيــنــمــائــًيــا في 
»فـــتـــيـــات الـــشـــمـــس«: الــصــحــافــيــة الــفــرنــســيــة 
تــرافــق مقاتات  بــيــركــو(  )إيــمــانــويــل  ماتيلد 
كـــرديـــات، بــقــيــادة الــشــاّبــة بــاهــار )غولشفته 
فرهاني(، يتصّدين لرجال التنظيم، لتحرير 
اإليراني  بينما  إيــاهــا.  احتالهم  من  بلدتها 
م »3 وجــــــــوه«: مــمــثــلــة  جــعــفــر بـــانـــاهـــي ُيــــقــــدِّ
ــرأة تــطــلــب منها  ــ تــســتــلــم شـــريـــط فــيــديــو المــ
الـــعـــون واملـــســـاعـــدة عــلــى خـــــاٍص مـــن مـــأزق 
خطر، فتتصل املمثلة بالسينمائي املعروف، 
الــشــريــط  الرتــبــاكــهــا إزاء إمــكــانــيــة أن يــكــون 
ا« لغايات أمنية. ُيقّرر باناهي واملمثلة 

ً
ق

ّ
»ُملف

التوّجه إلى قرية املرأة للتأّكد من الخبر.
نــوعــان مــن الــعــنــف ُيـــحـــّددان املــنــاخ الــدرامــي 
ــــي »دوغـــــمـــــان«  ـــن ومــــبــــاشــــر. فـ

ّ
الـــــعـــــام: مـــبـــط

ـــيـــو غـــــاّرونـــــي، هـــنـــاك انــتــقــام 
ّ
لــإيــطــالــي مـــات

وحــــشــــي يــــقــــوم بــــه مـــارســـيـــلـــو بـــعـــد غــوصــه 
التدريجي في عالم الجريمة واملخدرات، إثر 
ي في دائرة 

ّ
اكتشافه حجم الخيانات والتخل

محصورة بعنف يومي متنّوع.
هــذا جــزٌء من الئحة طويلة تعد بمشاهدات 
مــثــيــرة لــســجــاالت مــنــبــثــقــة مـــن أحـــــوال عــالــٍم 
يتغّير سلًبا، ويقع في مساحات عنف قاٍس 

ومختلف. 
نديم ...

أفالم »كاّن 2018«: عنف العالم وتبّدالته

»فوتوكوبي«: أفضل فيلم في »مهرجان طرابلس«

في 8 مايو/ أيار 2018، 
ُتفَتَتح الدورة الـ71 

لمهرجان »كاّن« 
السينمائي بـ»الجميع 

يعلمون« لإليراني أصغر 
فرهادي، مع بينيلوبي 

كروز وخافيير بارديم

ا من أجل السوق 
ً
منذ أعوام، أزور »كاّن« كممثلة ومنتجة، وأحيان

الــوحــيــدة:  املــتــعــة  أجـــل  أكـــن مــوجــودة مــن  لــم  السينمائية. لكني 
الكبير.  التي ُيقّدمها هذا املهرجان  االستفادة من وفــرة األفــام 
التحكيم،  للجنة  رئيسة  باختياري  إيـــاه  ُمنحت  الـــذي  االمــتــيــاز 
واملسؤولية امللقاة على عاتقي في هذه املهّمة، يمآلني بالتواضع.
كايت بالنشيت

م تقنيات السينما. هذا يؤّدي إلى وفرة سينمائيني 
ّ
سهل جًدا تعل

احترمنا  إذا  االحــتــرام.  السينما:  مـــدارس  طــاعــون  لكن  مهّمني. 
نَجز 

ُ
كثيًرا السينما وتاريخها، فإن االحتماالت تضيق جًدا، وت

أوسع  النظر بشكل  نفسها. يجب  باملواصفات  نفسها  األفــام 
كــثــيــًرا، لكني ال  األفـــام  أحــّب  أكبر لاحتماالت.  وفتح مــجــاالت 

أحترمها أبًدا.
الرس فون ترير

بات 
ّ
مــع متطل دائــًمــا  تــتــواصــل  بــكــل جــديــد، وأن  ــلــّم 

ُ
ت أن  ينبغي 

الجمهور. األهّم: الحدس تجاه األفام. كموّزع، لدّي نظرة خاصة 
بالسينما تختلف عن تلك التي للناقد. عندما يقول لي ناقد إّن 
قاد، أقول هذا 

ّ
هذا الفيلم جّيٌد، آخذ حذري منه. مع احترامي للن

ا من الحقيقة.
ً
، لكن فيه شيئ

ً
بشكل مبالغ فيه قليا

نجيب بنكيران

)بــراد بيت( و»أنــابــورنــا بيكتشرز«  اشترت »بــان بي لإلنتاج« 
»نيويورك  لـ فيلم مستوحى من تحقيق صحافي  إنتاج  حقوق 
تايمز«، كشف أول االتهامات بالتحّرشات الجنسية املوّجهة ضد 
املنتج هارفي وينستني: حكاية جودي كانتور وميغن توهي 
ممارسات  كشفن  الــلــواتــي  كــوربــت،  ريبيكا  التحرير  ورئــيــســة 

املنتج »األكثر نفوذًا في هوليوود«، رغم تهويلهّن.

أعلن »استديو آردمان للتحريك« )بريطانيا( أن تحقيق جزء ثان 
من Chiken Run يبدأ قريًبا، وذلك بعد نحو 20 عاًما على األول 
وأن  و»بــاتــي«،  كانال«  »استديو  بالتعاون مع شركتي   ،)2000(
ــًدا أن 

ّ
القّصة، مــؤك  سُيخرجه. لكنه لم يذكر تفاصيل 

ْ
ِفــل ســام 

الشخصيات األساسية نفسها ستكون في الجزء املقبل. 

د 15 مــايــو/ أيـــار 2019 مــوعــًدا إلطـــاق الــعــروض التجارية  ــدِّ ُحـ
»جون ويك 3« لجاد شاتلسكي: تدور أحداث املغامرة الجديدة  لـ
النجاة من  إلــى  كيانو ريفيز  في نيويورك، حيث يسعى ويــك 
ا لقتله. هذا ناتٌج 

ً
املوت، بعد وضع 14 مليون دوالر أميركي ثمن

مــن كــســره أحـــد املـــحـــظـــورات: ارتـــكـــاب فــعــل الــقــتــل داخــــل فندق 
»كونتينانتال«.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

يتطلع نادي 
توتنهام 
هوتسبر 
لتحقيق الفوز 
على نظيره 
واتفورد في 
ختام الجولة 
السادسة 
والثالثين من 
مسابقة الدوري 
اإلنكليزي 
الممتاز، وذلك 
بعدما بات 
تشلسي قريبًا 
منه للغاية، في 
ظل منافسة 
الفريقين على 
مقعد مؤهل 
لمسابقة 
دوري أبطال 
أوروبا الموسم 
المقبل. 
وسيالقي السبيرز 
بقيادة المدرب 
ماوريسيو 
بوتشيتينيو 
نظيره واتفورد 
على ملعب 
»ويمبلي«.

)Getty( توتنهام يسعى لتحقيق الفوز على واتفورد

توتنهام ومقعد األبطال

حقق فياريال فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه 
سيلتا فيغو بأربعة أهداف لواحد على ملعب 

)ال سيراميكا( ضمن الجولة الـ35 من  »الليغا«. 
وساهم املهاجم الكولومبي كارلوس في هذا 
االنتصار بتسجيله ثاثة أهداف »هاتريك« 

في الدقائق 13 و35 و38، فيما تكفل صامويل 
كاستييخو بتسجيل الهدف الرابع، بينما حمل 

هدف الفريق الجاليثي الوحيد توقيع الجناح 
الدنماركي بيوني سيستو في الدقيقة 34.

فاز أوراكان وإندبنديينتي على أتلتيكو توكومان 
ونيويولز أولد بويز على الترتيب في الجولة الـ25 
من الدوري األرجنتيني املمتاز لكرة القدم، ليقتربا 
من التأهل للنسخة املقبلة من كأس ليبرتادوريس. 

وتغلب أوراكان على ضيفه أتلتيكو توكومان 
3-2 ليصعد للمركز الثالث بـ46 نقطة، أما 

إندبنديينتي ففاز على مضيفه نيويولز أولد 
بويز بهدف دون رد أحرزه جاستون سيلفا ).45( 

ليرفع الفريق رصيده إلى 45 نقطة.

تقدم حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز على 
نيو أورليانز بيليكانز في مباراتهما األولى 

ضمن نصف نهائي املنطقة الغربية في »باي 
أوف« دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، 

بينما حسم بوسطن سلتيكس بطاقته إلى الدور 
نفسه في املنطقة الشرقية على حساب ميلووكي 

باكس. وكان طومسون ودورانت األفضل في 
صفوف حامل اللقب، مع 27 نقطة وست متابعات 

لأول، و26 نقطة و13 متابعة للثاني.

باكا يقود 
فياريال لفوزٍ كبير 
على سيلتا فيغو

أوراكان وإندبنديينتي 
يقتربان من التأهل لكأس 

ليبرتادوريس

ووريرز يتابع تقدمه 
وبوسطن سلتيكس يزيح 

ميلووكي باكس

االثنين 30  إبريل/ نيسان   2018 م  14  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1337  السنة الرابعة
Monday 30 April 2018



2829
رياضة

نيمار تعرض إلصابة 
أمام فريق مرسيليا في 

الدوري الفرنسي

يانغ بويز بطل الدوري السويسري
حقق نادي يانغ بويز لقب دوري السوبر السويسري لكرة القدم للمرة الثانية 
عشرة في تاريخه وبعد 32 عامًا من آخر تتويج له باملسابقة املحلية، وذلك 
بفوزه على ضيفه لوزيرن بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية والثالثني. 
النسماوي  املــدرب  وبفوزه وسط أنصاره بملعب »دي سويس«، حسم فريق 
أدولف هوتر لقب الدوري السويسري األول قبل 4 جوالت على نهاية املوسم 
بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة. ويدين يانغ بويز بالفوز ملهاجمه الكاميروني 
للقاء  الوقت األصلي  نهاية  الفوز قبل  الــذي سجل هــدف  بيير نسامي  جــون 
التي كانت قائمة بعدما تقدم الضيوف  التعادل  بدقيقة واحــدة، ليكسر حالة 
الكفتني  هــوارو  جيوم  الفرنسي  وعــادل  )د.47(  لكريستيان شنويلي  بهدف 
)د.52( من ركلة جــزاء. وكان فريق لوزيرن قد أضاع فرصة التقدم بعد ذلك 
)د.77(،  لــلــزوار  احتسبت  جــزاء  ركلة  فاليريان جفيليا  الجورجي  أهــدر  حني 
ليقتنص نسامي هدف الفوز باملباراة والتتويج بلقب الدوري الذي احتفلت به 
الجماهير باجتياح أرضية امللعب بعد صافرة النهاية. وكان آخر لقب لفريق 
يانغ بويز في الدوري السويسري موسم 1985-86 بفارق 16 نقطة عن بازل 

الذي كان البطل في املواسم الثمانية األخيرة وله إجمالي 20 لقبًا.

يوفنتوس ينتصر في ديربي إيطاليا

نجا يوفنتوس من خسارة محققة أمام إنتر املنقوص عدديًا وعوض سريعًا 
سقوطه املوجع في أرضه ضد مطارده نابولي، فتخطى مضيفه اللومباردي 
ــــدوري اإليــطــالــي فــي كـــرة الـــقـــدم. واستغل  الــقــوي 3-2 فــي املــرحــلــة 35 مــن الـ
يوفنتوس النقص العددي في صفوف إنتر الذي طرد له باكرًا العب الوسط 
األوروغوياني ماتياس فيسينو )15(، بعد دقيقتني من افتتاحه التسجيل عبر 
األرجنتيني  عبر  فعادل  األوراق  قلب  إنتر  لكن  كوستا.  دوغــالس  البرازيلي 
أندريا بارزاغلي قبل 25 دقيقة  مــاورو إيكاردي ثم تقدم بهدف عكسي من 
على نهاية الــوقــت. وفــي وقــت كــان إنــتــر فــي طريقه إلــى إســـداء خــدمــة نــادرة 
كــوادرادو  الكولومبي خــوان  يوفنتوس هدفني متأخرين عبر  لنابولي، سجل 

)87( واألرجنتيني غونزالو إيغوايني )89(.

تشلسي يهزم سوانزي ويحيي آمال دوري األبطال
جدد تشلسي آماله في اقتناص املركز الرابع في البريميرليغ واملؤهل لدوري 
األبطال في املوسم املقبل بعدما حقق فوزًا صعبًا خارج الديار على حساب 
سوانزي سيتي بهدف دون رد ضمن الجولة الـ36 بالدوري اإلنكليزي املمتاز 
اللندني عبر  الفريق  هــدف  »ليبرتي ستاديوم« جــاء  القدم. وعلى ملعب  لكرة 
قابل  بعدما  الرابعة  الدقيقة  فــي  مبكرًا  فابريغاس  سيسك  اإلسباني  النجم 
أقصى  فــي  رائــعــة  يسارية  بتسديدة  هـــازارد  إيــديــن  البلجيكي  النجم  تمريرة 
الزاوية اليمنى. وحصد فريق »البلوز« االنتصار الثالث له على التوالي ليرتفع 
رصيد الفريق إلى 66 نقطة في املركز الخامس ويواصل تشبثه بأمل اقتناص 
املركز الرابع، الذي يحتله توتنهام هوتسبر. ويتبقى لكتيبة اإليطالي أنطونيو 
تاون  ليفربول وهدرسفيلد  أمــام  البريميرليغ  نهاية  مباريات حتى   3 كونتي 

ونيوكاسل يونايتد على الترتيب.

روما يكتسح كييفو برباعية
التي  املـــبـــاراة  فــي   )1-4( بنتيجة  فــيــرونــا  فــريــق رومـــا ضيفه كييفو  اكــتــســح 
احتضنها ملعب )األوملبيكو( ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري 
اإليطالي لكرة القدم )السيري آ(. وافتتح أصحاب األرض التسجيل مبكرًا عن 
طريق املهاجم التشيكي، باتريك شيك، عندما سجل الهدف األول )د.9(. ونجح 
الثاني  الــهــدف  لفريقه،  ثنائية  تسجيل  فــي  دجيكو،  إديــن  البوسني،  املهاجم 
الثالث  الهدف  الشعراوي  املهاجم ستيفان  أحــرز  بينما   ،)67( والرابع  )د.40( 
الدقيقة  في  الوحيد  كييفو  إنغليسي هدف  روبيرتو  الالعب  )د.65(. وسجل 

)88( من زمن الشوط الثاني.

أكـــد طــبــيــب املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي رودريـــغـــو 
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان  ــاريـ ــ ــمــــر أن نـــجـــم بـ الســ
الفرنسي نيمار دا سيلفا يبذل جهدًا كبيرًا 
للتعافي مــن اإلصــابــة التي تــعــّرض لها في 
شهر شباط/ فبراير املاضي، وسيعود في 
ــــالده في  الـــوقـــت املــنــاســب لــلــمــشــاركــة مـــع بـ

مونديال روسيا الصيف املقبل.
ــال الســـمـــر ملـــوقـــع »غــلــوبــو إيــســبــورتــي«  ــ وقـ
طريقة  بأفضل  يتعافى  »نــيــمــار  الــبــرازيــلــي 
وتوقعاتنا  كبير  بجهٍد  يعمل  إنــه  ممكنة. 
ــزًا بـــأفـــضـــل طــريــقــة  ــاهــ ــي أنـــــه ســيــصــل جــ هــ
املــشــاركــة بشكل ممتاز في  مــن  يتمكن  لكي 
الــتــمــاريــن الــخــاصــة بــكــأس الـــعـــالـــم«. وكـــان 
النجم السابق لنادي برشلونة اإلسباني قد 
أعلن األسبوع املاضي أنه سيخضع لفحص 
جـــديـــد فـــي 17 أيـــــار/ مـــايـــو، لــتــقــيــيــم إعــــادة 
تأهيله بعد العملية الجراحية التي خضع 
ــــارس، ملعالجة  مـ الــثــالــث مـــن آذار/  فـــي  لــهــا 
كسر في مشط القدم اليمنى تعرض له خالل 
مباراة ضد مرسيليا أواخر شباط/ فبراير.

ــاو بــاولــو:  ــال فــي حـــدث تــرويــجــي فــي سـ وقــ
»الفحص األخير سيكون في 17 أيار/ مايو. 

تستضيف الدوحة منافسات الجولة األولى 
مـــن بــطــولــة الــــــدوري املـــاســـي أللـــعـــاب الــقــوى 
بمشاركة  املقبل،  الجمعة  يــوم   ،»2018 »قطر 
كبيرة من أبطال وبطالت العالم واألوملبياد 
الذين يبدأون موسمهم الجديد على مضمار 
ومــيــدان اســتــاد سحيم بــن حمد بــنــادي قطر 
عد جولة الدوحة التي ينظمها 

ُ
الرياضي. وت

ــقــــوى، بـــاكـــورة  ــاد الـــقـــطـــري أللـــعـــاب الــ ــحــ االتــ
ــــوالت الـــــــــدوري املــــاســــي والــــتــــي تــنــظــمــهــا  ــ جـ
14 مــديــنــة حـــول الــعــالــم. وقـــد اعـــتـــاد الــعــالــم 
األلعاب  أم  موسم  يبدأ  أن  سنويًا  الرياضي 
من الدوحة، عاصمة الرياضة العاملية، وذلك 

منذ عام 2010 .
ويــســتــهــل الـــبـــطـــل األوملــــبــــي وبـــطـــل الـــعـــالـــم، 
الــقــطــري معتز بــرشــم، مــشــواره فــي البطولة 
بــدايــة مــن جــولــة الـــدوحـــة، وهـــو يــحــمــل لقب 
العالي  الــوثــب  فــي مسابقة  املــاســي  الــــدوري 
بـــرشـــم عـــلـــى عـــرش  تـــربـــع  عـــــام 2017، وقـــــد 
اإلنجازات الرياضية القطرية، العام املاضي، 
رياضي  أفــضــل  جــائــزتــي  على  بعد حصوله 
فــي الــعــالــم خـــالل احتفالية االتــحــاد الــدولــي 

ــــأرى بــشــكــل أفـــضـــل مــتــى ســأعــلــن  وقــتــهــا سـ
هناك  »ليس  للعب«، مضيفًا:  أنني مستعد 
لــكــي أمنحكم تاريخًا  تــاريــخ مــحــدد، ولــكــن 
عــلــن مــوعــد قــدرتــي على 

ُ
تــقــريــبــيــًا، فــســوف أ

الــعــودة إلــى اللعب في 17 أيــار/ مــايــو«، في 
ما يبدو كأنه استبعاد ضمني للعودة إلى 

صفوف ناديه قبل نهاية املوسم.
ويــخــوض ســـان جــيــرمــان مــبــاراتــه األخــيــرة 
ــايـــو ضــــد كـــايـــن،  لــلــمــوســم فــــي 19 أيـــــــار/ مـ
إال أن األهــــم بــالــنــســبــة إلـــى نــيــمــار ومــاليــني 
الــبــرازيــلــيــني، ســيــكــون قـــدرتـــه عــلــى خــوض 
غمار نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا 
بني 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/يوليو، 
لقب  إلى  قيادة »سيليساو«  واملساهمة في 

عاملي سادس.
ــخــــوض املـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي مــعــســكــرًا  ويــ
فــي  مــــايــــو  أيــــــــــار/  و27   21 بـــــني  تــــدريــــبــــيــــًا 
جــانــيــرو(،  ريــو دي  )واليـــة  تيريسوبوليس 
لــكــن الســمــر اعــتــرف بـــأن ابــتــعــاد نــيــمــار عن 
املالعب منذ شباط/ فبراير يعني أنه يحتاج 
في البداية إلى برنامج لياقة مخصص في 

أللعاب القوى السنوية التي أقيمت في إمارة 
رياضي  وأفــضــل  نوفمبر،  فــي شهر  موناكو 
في آسيا املمنوحة من اتحاد اللجان األوملبية 
الوطنية »أنـــوك«، وذلــك بعد إنجازاته طوال 
العام الذي خاض فيه 11 بطولة وحقق الفوز 
فيها جميعًا. وتشهد جولة الدوحة للدوري 
املاسي 2018 أيضًا مشاركة نخبة من أبطال 
وبطالت أم األلعاب الذين سيتنافسون في 13 
سباقا ومسابقة، منهم، بجانب معتز برشم، 
ان القطريان عبد اإللــه هـــارون، حامل  الــعــداء
في  أقيمت  التي  العالم  برونزية بطولة  لقب 
لندن 2017 في سباق 400 متر، وعبد الرحمن 
صامبا، بطل الــدوري املاسي في سباق 400 

متر حواجز. 
ومن املنتظر أن تشهد جولة الدوحة منافسة 
ــال(؛ إذ  شــرســة فــي مسابقة رمــي الــرمــح )رجــ
يواجه حامل اللقب األوملبي األملاني توماس 
ــلـــر ثـــالثـــة أســـمـــاء قـــويـــة لــهــا رصـــيـــد من  روهـ
القوى  لأللعاب  العالم  بطولة  في  امليداليات 
»لـــنـــدن 2017«، وهـــم مــواطــنــه وزمــيــلــه بطل 
جاكوب  والتشيكي  فيتر،  يوهانيس  العالم 
فــالــديــتــش حـــامـــل املــيــدالــيــة الــفــضــيــة وبــطــل 
الـــدوري املــاســي 2018، واألملــانــي اآلخــر بيتر 
فريدريش )حامل امليدالية الفضية العاملية(. 
ولــدى الــســيــدات، ستشارك الــعــداءة الجنوب 
أفــريــقــيــة كــاســتــر سيمينيا فــي ســبــاق 1500 
مـــتـــر، بــعــد تــألــقــهــا األخـــيـــر فـــي دورة ألــعــاب 
إذ  م،  فــي ســبــاقــي 800 م و100  الــكــومــنــولــث 
السباقني. وستشارك  فرضت هيمنتها على 

العالم.  كــأس  نهائيات  تسبق  الــتــي  الــفــتــرة 
وتابع: »نحتاج إلى تحسني لياقته البدنية 
ألنها تراجعت على األرجح. الالعبون الذين 
تقييمًا  يستحقون  اإلصــابــات  من  يتعافون 

فرديًا لتصميم أفضل استراتيجية لهم«.
وكشفت تقارير فرنسية األسبوع املاضي أن 
أغلى العب في العالم سيعود إلى العاصمة 
الــفــرنــســيــة، حــيــث مــقــر نــاديــه بــاريــس ســان 

جيرمان، في أيار/ مايو املقبل.
وأوردت صحيفة »ليكيب« أن عودة الالعب 
أيـــار/ مايو  فــي »منتصف  الــدولــي متوقعة 
احتفاالت  في  للمشاركة  تقدير«،  أبعد  على 
نــاديــه بـــإحـــراز لــقــب الـــــدوري املــحــلــي للمرة 
الــخــامــســة فــي املــواســم الــســتــة األخـــيـــرة. أمــا 
أن هــذه  إلــــى  فــــأشــــارت  أم ســــي«  »آر  إذاعــــــة 
الـــعـــودة مــتــوقــعــة »فـــي مــطــلــع أيــــار/ مــايــو«، 
إذ ســيــواصــل نــيــمــار مــرحــلــة الــتــأهــيــل بعد 
ــا، بـــمـــســـاعـــدة اثــنــني  ــ ــراهـ ــ ــتـــي أجـ الــعــمــلــيــة الـ
مـــن اخــتــصــاصــيــي الـــعـــالج الــفــيــزيــائــي في 
العاصمة الفرنسية. وأتت هذه التقارير بعد 
نــيــمــار، عبر حسابه على  ســاعــات مــن نشر 
قصيرًا  مصورًا  شريطًا  »انستغرام«،  موقع 
يظهر خالله وهو يمشي من دون استخدام 
عكازين يعتمد عليهما منذ إجــراء العملية 

الجراحية.
األخيرة  الفترة  فــي  البرازيلي  النجم  وأثـــار 
الرياضية بسبب  جــداًل كبيرًا في األوســـاط 

إمكانية رحيله للعب في ريال مدريد.
)فرانس برس(

بطلة الدوري املاسي في القفز بالزانة، العام 
ستيفانيدي،  إكاتيرينا  اليونانية  املــاضــي، 
غير أنها ستواجه هذه املرة منافسة شرسة 
ــة ســـــانـــــدي مــــــوريــــــس، بــطــلــة  ــيــ ــركــ ــيــ مـــــن األمــ
الصاالت 2018  داخــل  القوى  العالم لأللعاب 

وحاملة امليدالية الفضية العاملية واألوملبية. 
كــمــا ســتــتــواجــد الــبــطــالت الـــحـــاصـــالت على 
املـــيـــدالـــيـــتـــني الـــذهـــبـــيـــة والـــفـــضـــيـــة فــــي دورة 
وهن  مؤخرًا  أقيمت  التي  الكومنولث  ألعاب 
الكندية أليشا نيومان والنيوزيالندية أليزا 

مــكــارتــنــي، هــــذا بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــفــنــزويــلــيــة 
 ،2013 عــام  العالم  بطلة  بيينادو،  روبيليس 
البطولة  بطلة  بــرادشــو  هولي  والبريطانية 
ــل الـــصـــاالت  ــ ــقـــوى داخـ ــعـــاب الـ األوروبــــيــــة أللـ

وحاملة الرقم القياسي البريطاني. 
 100 سباقي  فــي  املنافسة  ستتجدد  وأيــضــًا 
إيــاليــن تومسون  الجامايكية  بــني  م  م و200 
دافني  الهولندية  ووصيفتها  العالم،  بطلة 
شبيرز، والبطلة األميركية أليسون فيليكس. 
وتجدر اإلشارة إلى أن مدينة الدوحة شهدت 
تنظيم أول حـــدث ريــاضــي دولـــي فــي ألــعــاب 
ــقـــوى فـــي عــــام 1997، حـــني نــظــمــت بــطــولــة  الـ
الــجــائــزة الــكــبــرى )غـــرانـــد بــــري( والــتــي تمت 
ترقيتها فيما بعد إلى بطولة الجائزة الكبرى 

السوبر )سوبر غراند بري( عام 2005. 
وفـــي عـــام 2010، اســتــضــافــت الـــدوحـــة أولـــى 
جوالت الدوري املاسي أللعاب القوى، والتي 
الــوقــت جــدارتــهــا وتطورها  ذلــك  أثبتت منذ 
ــام، بــاعــتــبــارهــا املــحــطــة األولـــى  عــامــًا بــعــد عــ
النطالقة موسم الدوري العاملي. وإلى جانب 
أللعاب  املــاســي  لــلــدوري  االفتتاحية  الجولة 
القوى، استضافت الدوحة بطوالت ُكبرى في 
الــقــوى، كــان مــن بينها بطولة العالم  ألــعــاب 
ــاالت 2010، هــذا  أللـــعـــاب الـــقـــوى داخــــل الـــصـ
 
ً
أنــهــا ستستضيف مستقبال إلــى  بــاإلضــافــة 
الــقــوى 2019،  الــعــالــم املقبلة أللــعــاب  بــطــولــة 
والتي ستكون الحدث األبرز في ألعاب القوى 

على اإلطالق في الشرق األوسط. 
)قنا(

قطر تستضيف بطولة الدوري الماسي أللعاب القوىنيمار يبذل جهدًا للمشاركة في المونديال مع البرازيل
يتمنى الجميع عودة 

البرازيلي نيمار قبل انطالق 
كأس العالم لمساعدة 

زمالئه

ستشهد البطولة مشاركة 
عدد من النجوم الكبار 

في عالم ألعاب القوى، 
يوم الجمعة المقبل

)Getty /نيمار يسعى لقيادة البرازيل إلى لقب المونديال )لورنس غريفذيس

)Getty/رمضان صبحي لم ينجح حتى اللحظة في ستوك سيتي )ميك ووكلر

ميدو لعب للعديد من األندية األوروبية )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/معتز برشم سيكون حاضرًا لتحقيق الذهب )آندي ليونز

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــريــــون أيـــديـــهـــم عــلــى  يـــضـــع املــــصــ
قلوبهم مع كل مباراة يشارك فيها 
ليفربول  ناديه  مع  محمد صــالح 
أو بطولة  البريميرليغ  اإلنكليزي، سواء في 
دوري أبطال أوروبا، وظهر ذلك واضحًا بعد 
إصابته األخيرة التي ظن البعض أنها نهاية 
الــحــلــم الــجــمــيــل، ولـــم يــصــدقــوا أن الــكــابــوس 
ذهــب إلــى غير رجــعــة إال بعد عـــودة الالعب 
لقاء  في  وتسجيله هدفني وصناعة مثلهما 
أبطال أوروبــا  الذهاب بنصف نهائي دوري 
اإليطالي، ليصبح  السابق رومــا  ناديه  أمــام 
مطلوبًا في ريال مدريد اإلسباني. في الوقت 

نهايات 
محترفي مصر

هل تتصاعد نجومية 
صالح في أوروبا؟

الالعبين  من  العديد  احتراف  التاريخ  شهد 
المصريين في أوروبا ولم ينجح معظمهم في 
صالح  محمد  لكن  تألقهم،  على  المحافظة 

في الفترة األخيرة يُشكل حالة استثنائية

تقرير

نــفــســه، حــزنــت الــجــمــاهــيــر املــصــريــة إلصــابــة 
ــــب أرســــنــــال اإلنـــكـــلـــيـــزي،  مــحــمــد الـــنـــنـــي، العـ
وابتعاده عن نصف نهائي الدوري األوروبي.
وقــلــق املــنــتــخــب املـــصـــري عــلــى مــحــمــد صــالح 
ومحمد النني ليس من فراغ، وال بسبب تأثر 
املنتخب املصري بهما بشكل كبير فقط، ولكن 

أيضًا ألن التجارب السابقة أثبتت أن الالعب 
املصري - باستثناء هاني رمزي - لم  يخض 
تجربة احتراف كاملة حتى النهاية، ولم يكسر 
هذه القاعدة سوى محمد صالح، الذي حصل 
على لقب أفضل العــب في الــدوري اإلنكليزي 
موسم 2017/ 2018 كأول العب مصري وثاني 
العب عربي بعد الجزائري رياض محرز الذي 

أحرز اللقب عام 2016 مع ليستر سيتي.
وكم من نجم مصري نال شهرة واسعة، وتوقع 
لـــه الــجــمــهــور والـــنـــقـــاد واملــحــلــلــون إنـــجـــازات 
كبيرة، ولكنه لم يكن عند حسن الظن، ومنهم 
رمضان صبحي، العب األهلي املصري، الذي 
انتظر منه كثيرون التوهج مع ستوك سيتي 
هــذا املــوســم، وإذ بــه يــلــزم دكــة االحتياطيني، 
ومــــن قــبــلــه مــحــمــود عــبــد الـــــــرازق شــيــكــابــاال، 
العــب الزمالك، الــذي فشل مع بــاوك اليوناني 
وسبورتنغ لشبونة البرتغالي، قبل أن يعود 
للزمالك وتتم إعارته للرائد السعودي. ومعه 
فــي الــقــائــمــة نــجــم املــنــتــخــب املــصــري الــســابــق 
الدنمارك  فــي  الــذي ذاع صيته  محمد زيـــدان، 
حتى انتقل إلى نادي »بريمن« األملاني ومنه 
إلى »ماينز« األملاني على سبيل اإلعارة، ومعه 
حصل على لقب ثالث أفضل العب في الدوري 
األملاني موسم 2006/ 2007، بعد أن سجل 13 
هدفًا فــي 15 مــبــاراة، قبل أن يعود إلــى نــادي 
ورحل  البدالء.  مقاعد  على  ليجلس  »بريمن« 
لم يغادر  إلــى هامبورغ ليجرب حظه، ولكنه 
دكــــة الــــبــــدالء، لــيــنــتــقــل إلــــى نـــــادي »بــروســيــا 
دورتــمــونــد« األملــانــي، فــي صفقة تبادلية مع 
الكرواتي »ملدان بيترديتش«، ومعه  املهاجم 
تألق ونال اإلعجاب وعاد إلى التهديف، قبل 
أن تقضي اإلصابة على كل شيء. ليعود إلى 
»مــايــنــز« ويــســتــمــر الــحــال عــلــى مــا هــو عليه، 
فــتــصــارع عــلــيــه األهــلــي والــزمــالــك فــي مصر، 
ولكنه اخــتــار بني يــاس اإلمـــاراتـــي، فــي أســوا 
تجربة للطرفني، فلم يلعب بسبب اإلصابة وال 
النادي استفادة شيئًا، بل دخل في مشكالت 
النادي اإلمــاراتــي قيده  مالية، قبل أن يرفض 
في قائمة الفريق، ليصبح حرًا، رغم أن عقده 
كان ينتهي في عام 2014، فذهب إلى اإلنتاج 
واإلسماعيلي  األهلي  رفضه  أن  بعد  الحربي 

وبتروجت واملقاولون العرب.
أندية  لعشرة  فلعب  ميدو،  أحمد حسام  أمــا 
في دوريات لها ثقلها، في بلجيكا مع جنت، 
ــاكـــس أمـــســـتـــردام، وفــي  ــع أيـ ــي هـــولـــنـــدا مـ وفــ
إنــكــلــتــرا مـــع تــوتــنــهــام ومــيــدلــزبــره وويــغــان 
وويستهام يونايتد وبرنسلي، وفي إسبانيا 
مع سيلتا فيغو، وفي إيطاليا مع روما، وفي 

حسام وإبراهيم 
حسن فشال في االحتراف 

بنادي نيوشاتيل

محمد صالح خطف األضواء هذا الموسم بفضل أهدافه )أنتوني ديفلن/ فرانس برس(

فرنسا مع أوملبيك مرسيليا. وأحرز ميدو 76 
هدفًا في 253 مباراة، وحقق ثالثة ألقاب هي 
أمستردام في  أياكس  الهولندي مع  الــدوري 
 ،2011  /2010 ومــوســم   ،2002  /2001 موسم 
وكـــــأس الـــســـوبـــر الـــهـــولـــنـــدي مـــوســـم 2001/ 
ــائـــزة أفـــضـــل العــــب شــاب  ــال جـ 2002، كــمــا نــ
ــم 11  فـــي الــــــدوري الــبــلــجــيــكــي، واملـــهـــاجـــم رقــ
عــام 2003 في تصنيف  العالم  على مستوى 
»فـــيـــفـــا«، وأفـــضـــل العــــب صــاعــد فـــي الــــدوري 
الهولندي 2001 وهداف، وأفضل محترف في 

الدوري الهولندي موسم 2002/ 2003.
ــــارك أحــمــد حــســن )املــلــقــب بــالــصــقــر( في  وشـ
مــع كوغالي ســبــور ودينيز  التركي  الـــدوري 

ــردودًا،  ــ ــ ــقـــدم مـ ــورو، ولـــكـــنـــه لــــم يـ ــ ــ 700 ألـــــف يـ
فانتقل لألهلي، وسبقه الثنائي حسام حسن 

ومروان محسن.
أمــا عمرو زكــي، فبدأ املسيرة من املنصورة، 
قبل أن ينتقل إلى إنبي موسم 2003، وشاركه 
الــحــصــول عــلــى كــــأس مــصــر مـــوســـم 2004/ 
 ،2006 أفريقيا  كــأس  فــي  تألقه  وبــعــد   .2005
لم  ولكنه  موسكو،  لوكوموتيف  معه  تعاقد 
يستمر كثيرًا وعاد سريعًا بدعوى عدم قدرته 
على تحمل األجواء الباردة وانتقل للزمالك. 
ويغان  إلــى  انتقل   2009  /2008 وفــي موسم 
أتــلــيــتــيــك اإلنـــكـــلـــيـــزي، عــلــى ســبــيــل اإلعــــــارة، 
وتألق وسجل عشرة أهداف في البريميرليغ، 

وبشكتاش،  وغينتشالربيرليغي  ليسبور 
وفي الدوري البلجيكي مع أندرلخت، وسجل 
30 هدفا في 124 مباراة، وحصل على ثالث 
بـــطـــوالت هـــي كـــأس الــســوبــر الــتــركــي مــوســم 
2005/ 2006 مع بشكتاش، والدوري التركي، 
والــســوبــر املــحــلــي مــع أنــدرلــخــت البلجيكي، 
وحـــصـــل مــــع األخــــيــــر عـــلـــى الـــســـوبـــر املــحــلــي 
أفــضــل  ــزة  ــائـ جـ ونـــــال   ،2008  /2007 مـــوســـم 

رياضي في بلجيكا.
وعــاد إلــى مصر أيضًا أحمد حمودي، العب 
بــــازل الــســويــســري، حــني اخــتــار الــزمــالــك في 
صفقة إعارة قيمتها 175 ألف دوالر أميركي، 
على أن يمكن لألبيض شراؤه نهائيًا مقابل 

وأشادت به الصحافة اإلنكليزية، قبل أن يبدأ 
العودة للخلف، فعاد للزمالك ولم يقدم شيئًا 
خالل موسم 2009/ 2010. قبل أن يلعب لهال 
ســيــتــي، عــلــى سبيل اإلعـــــارة، وإالزيــغــســبــور 
التركي، والساملية الكويتي والرجاء املغربي 

والعهد اللبناني.
ويــــدخــــل فــــي الـــقـــائـــمـــة جـــمـــال حــــمــــزة، نــجــم 
الذي احترف في  السابق،  الزمالك واألهلي 
ثم  األملاني، ومن بعده لعب للجونة  ماينز 
مصر املقاصة ثم حرس الحدود. أما عصام 
الـــحـــضـــري، فــلــعــب فـــي ســيــون الــســويــســري 
عـــام 2008، ثــم عـــاد إلـــى اإلســمــاعــيــلــي ومــن 
ثم  السوداني،  املريخ  ثم  الزمالك  إلــى  بعده 

وادي دجــلــة، قــبــل أن يــحــتــرف فــي الــتــعــاون 
السعودي.

وهـــنـــاك مـــجـــدي عــبــد الــغــنــي الـــــذي دخــــل في 
إلــى  تــجــربــة احـــتـــراف حقيقية مــن عـــام 1988 
البرتغالي. ولم  نــادي بيرامار  عــام 1992، في 
يكن الشقيقان حسام وإبراهيم حسن بعيدين 
األخضر؛  املستطيل  من  القسري  الخروج  عن 
نـــادي نيوشاتيل  إذ فشال فــي االحــتــراف فــي 
عنهما  االستغناء  بعد  واتجها  السويسري، 
فــي األهــلــي ومـــن بــعــده الــزمــالــك إلـــى املــصــري 
البورسعيدي، وهناك اعتزل إبراهيم وتواصل 
عــطــاء »الــعــمــيــد« الــــذي لــعــب لــلــتــرســانــة ومــن 

بعده االتحاد السكندري.

االثنين 30  إبريل/ نيسان   2018 م  14  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1337  السنة الرابعة
Monday 30 April 2018

االثنين 30  إبريل/ نيسان   2018 م  14  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1337  السنة الرابعة
Monday 30 April 2018



حسين غازي

ســيــغــيــب الــعــديــد مـــن الــنــجــوم عن 
فــي   2018 ــالــــم  ــعــ الــ كــــــأس  بـــطـــولـــة 
السويدي  النجم  أبــرزهــم  روســيــا، 
الــذي كــان قــد خطف  زالتـــان إبراهيموفيتش، 
ــن إمــكــانــيــة  األنــــظــــار، فـــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، عـ
عــودتــه إلــى ارتــــداء قميص بـــالده فــي العرس 
العاملي. وكان زالتان قد أعلن اعتزاله الدوري 
في عام 2016 عقب بطولة »يورو فرنسا«، لكن 
الفوز على إيطاليا في امللحق األوروبي وبلوغ 
املونديال أثار شائعات عديدة. وأكد االتحاد 
السويدي، في بيان رسمي عبر رئيسه الرس 
ريشت، أن زالتان أكد له عدم نيته العودة عن 
الرغم  السابق، على  قــراره  إذ يحترم  اعتزاله، 
من أن إبراهيموفيتش كان قد صرح في حلقة 
تلفزيونية في الواليات املتحدة األميركية أن 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــيــســت حقيقية بــدونــه، 
ــاؤالٍت عــــديــــدة وطــــرح  ــ ــسـ ــ وهــــــذا األمــــــر أثــــــار تـ
ــيـــرة عـــمـــا حـــصـــل بــــني الــنــجــم  ــثـ ــمــــاالت كـ ــتــ احــ

املخضرم واملدرب واالتحاد السويدي.

احتماالٌت عديدة
رحت العديد من التساؤالت في الصحافة 

ُ
ط

عما حصل  الجماهيرية  واألوســـاط  العاملية 

السلطان 
خارج المونديال

لن  إبراهيموفيتش  زالتان  النجم  أن  القدم  لكرة  السويدي  االتحاد  أعلن 
التي  الشائعات  بالرغم من كل  العالم 2018 في روسيا،  يتواجد في كأس 
بدأ  الذي  وهو  المنتخب،  صفوف  إلى  األخيرة  الفترة  في  عودته  أكدت 

مسيرته عام 2001 أمام جزر الفارو

3031
رياضة

تقرير

مع زالتــان، فكيف لالعب أن يخرج قبل فترة 
ويــتــحــدث عــن بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، وُيــظــهــر 
رغــبــة فـــي املــشــاركــة ثـــم يــأتــي بــيــان االتــحــاد 
ــتـــواجـــد مع  الـــســـويـــدي لــيــؤكــد عــــدم نــيــتــه الـ
ــاء الــبــيــان مــقــتــضــبــًا مـــن دون  ــ املــنــتــخــب، وجـ

كشف أي تفاصيل أخرى.
ترى الجماهير أن االتحاد السويدي لم يكن 
لــديــه مـــانـــٌع فـــي عــــودة زالتـــــان إلـــى املنتخب 
واملــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم، خــاصــة بعدما 
على  األخــيــرة،  الفترة  في  نجوميته  استعاد 
ــة الــتــي عــانــى مــنــهــا فـــي الــربــاط  ــابـ إثـــر اإلصـ
ــادي مــانــشــســتــر  ــ ــــان فــــي نــ الــصــلــيــبــي حــــني كـ

يونايتد اإلنكليزي.
ــإن املـــدرب  وبــحــســب تــعــلــيــقــات الــجــمــاهــيــر، فـ
جان أندرسون كان سبب املشكلة، فهو الذي 
عارض عودة زالتان إلى املنتخب واستعادة 
سلطته التي كان يمتلكها في املاضي، حني 

كان يسّير األمور في املنتخب بيٍد من حديد، 
ولكن مع إمكانية عودته قيل إن املدرب طرح 
األمــر  وهــذا  احتياطيًا،  الجلوس  فكرة  عليه 
الــذي قضى سنوات  لم يــرض النجم الكبير، 

طويلة مميزة ورائعة في املنتخب.

السلطان وسنوات المنتخب
ــــدأت مــســيــرة زالتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش مع  بـ
ــة، يــــوم 31 يــنــايــر  ــ املــنــتــخــب فـــي مـــبـــاراة وديــ
انتهت  الفارو، حينها  بمواجهة جزر   ،2001
املــواجــهــة بــالــتــعــادل الــســلــبــي بــــدون أهــــداف، 
العام  أكتوبر مــن نفس  يــوم 7  وانتظر حتى 
لــيــخــوض مـــبـــاراتـــه الــرســمــيــة األولــــــى، وكـــان 
ذلــك في تصفيات مونديال 2002 في كوريا 
أذربيجان،  أمام منتخب  واليابان  الجنوبية 
فـــاســـتـــطـــاع تــســجــيــل هـــــــدٍف مــــن بــــني ثــالثــة 
وتــــصــــدرت بـــــالده املـــجـــمـــوعـــة، لــيــتــم بــعــدهــا 
الحدث  في  املشارك  املنتخب  إلــى  استدعاؤه 
العاملي، لكنه يومها أقصي من دور الـ16 أمام 

السنغال بقياد الحجي ضيوف.
ــى يـــــورو 2004  تــأهــلــت بــعــدهــا الـــســـويـــد إلــ
بعدما تصدرت مجموعتها، وسجل زالتان 
التصفيات،  فــتــرة  فقط طيلة  أهـــداف  ثــالثــة 
ساعد  القارية  املسابقة  انــطــالق  بعد  ولكن 
إبرا زميله فريديريك ليونبرغ على تسجيل 
 الــشــبــاك 

ّ
ــز ــام بــلــغــاريــا وهــ ــد األهـــــداف أمــ أحـ

من عالمة الجزاء، وفي املباراة التالية ضد 
إيــطــالــيــا ســجــل هـــدفـــه الــشــهــيــر فـــي مــرمــى 
ــأهــــل بــعــدهــا  بــــوفــــون فــــي الـــدقـــيـــقـــة 85، وتــ
مــنــتــخــب الــســويــد إلــــى ربــــع الــنــهــائــي، لكن 

الخروج جاء على يد هولندا.
العالم 2006 فشل زالتــان  كــأس  وفــي بطولة 
فــي التسجيل، بــالــرغــم مــن الــتــأهــل إلـــى دور 

الـ16، لكن الخروج جاء على يد أملانيا.
بــعــد هـــذه الــفــتــرة، عـــاش زالتــــان مــشــاكــل في 
كريستيانو  زمــيــلــه  مــع  خـــرج  املنتخب حــني 
ويــلــهــمــســون وأولــــــــوف مــيــلــبــرغ فــــي إحــــدى 
املــنــاســبــات لــقــضــاء ســهــرة فــي أحـــد الــنــوادي 
الليلة، قبل يومني من مباراة في التصفيات 
ــدرب  ــ املـ عـــلـــم  ــــني  ــيــــورو 2008، وحـ لــ ــلـــة  املـــؤهـ
التشكيلة،  عــن  استبعدهم  الغــيــربــاك  الرس 
ولـــم يــخــالــف زمــيــال إبـــر املــديــر الــفــنــي، إال أن 
الــســلــطــان رفـــض الــقــرار ودخـــل فــي مشاحنة 
ــدة مــبــاريــات  كــبــيــرة، وتــغــيــب بــعــدهــا عـــن عــ
ــاد بــعــدهــا  ــ ــه، لــكــنــه عـ ــعـ بــســبــب مــــا حـــصـــل مـ
واستدعي للعب في يورو 2008، إال أنه فشل 

في تجاوز دور املجموعات.
حــــاول بــعــدهــا زالتــــان قــيــادة منتخب بــالده 
إلى كأس العالم 2010، لكنه واجه صعوبات 
كبيرة في ذلــك، ورغــم األهــداف التي سجلها 
لـــم تــنــجــح الــســويــد فـــي الـــذهـــاب إلـــى جــنــوب 
أفــريــقــيــا، لــتــبــدأ بــعــدهــا مــرحــلــة الــتــحــضــيــر 
ليورو 2012 التي لم يواجه فيها زالتــان مع 

زمالئه أي مشكلة للتأهل إلى منافساتها.
في تلك البطولة سجل إبراهيموفيتش هدفًا 

G

إبراهيموفيتش بدأ 
مسيرته مع المنتخب 

السويدي عام 2001

سياسي إسباني يدعم ملف المغرب لمونديال 2026
أعرب رئيس الحكومة اإلسبانية األسبق، خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، عن دعمه 
مللف ترشح املغرب الستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، وقال إنه »يعمل جاهدًا من 
أجل أن يستضيف املغرب هذا الحدث«. وجاءت تصريحات ثاباتيرو أثناء مشاركته في 
القمة العاملية الثالثة ملناطق بال جوع التي تنظمها مدينة كوينكا اإلكوادورية. ويظهر رئيس 
إلــى جانب رئيس مجلس  الحكومة سابقًا خــالل مقطع فيديو ُمرسل لوسائل اإلعــالم 
مدينة الرباط، عبد الصمد سكال، الذي يعمل أيضًا كرئيس ملنظمة املناطق املتحدة التابعة 
لألمم املتحدة. وأشار السياسي اإلسباني، خالل الفيديو، إلى أن تنظيم مونديال 2026 
أدعــم )ملف ترشح املغرب  للمغرب. وقــال »أقولها عالنية إنني  سيكون »إنجازًا كبيرًا« 
للمونديال(. املغرب بلد يشهد تطورًا كبيرًا، وإصالحات، كما يملك جماهير عاشقة لكرة 

القدم. الجميع يمكن أن يذهب هناك لالستمتاع باملونديال«.

كاسيا: نافاس يُسكت المنتقدين دائمًا
أظهر كيكو كاسيا، حــارس مرمي ريــال مدريد، 
كامل دعمه لزميله كيلور نافاس، بعد الخطأ الذي 
األبــطــال  ارتــكــبــه فــي ذهـــاب نصف نهائي دوري 
أفواه   »دائما ما يسكت 

ً
أمام بايرن ميونخ، قائال

اإليــاب، يوم  بذلك في مباراة  منتقديه«، وسيقوم 
الثالثاء املقبل، أمام الفريق البافاري. وقال كاسيا 
أن نافاس أفضل بعد قصة شعره  مازحًا »أري 
الجديدة«، وذلك قبل أن يجيب بجدية عن السؤال 
ارتــكــاب خطأين متتاليني  بعد  حــول حالة زميله 
 ثم البايرن، موضحًا »إنه جيد 

ً
أمام يوفنتوس أوال

ــدًا بــالــنــســبــة لــي وصــاحــب شخصية  ومــقــرب جـ
ــواه مــنــتــقــديــه، فأنا  كــبــيــرة، ودائـــمـــًا مــا يسكت أفــ
أدعمه بشدة«. وأضاف »ها هي النتائج، وال أعلم 
الصحافة  تخمد  حتى  أكثر  نفوز  أن  علينا  بما 
تلك النيران واللغط املثار حول مركز حراسة املرمي، إذا نظرنا إلى النتائج ال أعلم ماذا 
سأقول عن نافاس! فقد حصد بطولتني متتاليتني لــدوري األبطال، وها هي الثالثة في 
الطريق«. وعلى الرغم من الحديث الدائم حول مركز حراسة املرمي في ريال مدريد، فقد 

أبدى الالعب مدى ثقته في إدارة النادي ومدربه زين الدين زيدان.

العطية يتوج بطًال لرالي األردن الدولي
لرالي   

ً
بطال العطية  ناصر  القطري  السائق  تــوج 

الشرق  األولــى من بطولة  املرحلة  الــدولــي،  األردن 
 هوايته 

ً
األوسط في منطقة البحر امليت، مواصال

إذ حقق  القياسية،  األرقــام  املفضلة في مالحقة 
 رقـــم اإلمـــاراتـــي 

ً
ـــ12 فـــي األردن، مـــعـــادال ــ ــوزه الـ فــ

محمد بن سليم. وبــدأ العطية )فــورد فييستا آر 
بوميل  ماثيو  الفرنسي  مــع مالحه   )2 إيفو   -  5
ــيــوم األخــيــر لــلــرالــي مــع صــــدارة بــلــغــت 4:20.9  ال
دقــائــق، وأنــهــاه بــفــارق 8:03.2 دقــائــق عــن أقــرب 
ليعادل  شــتــايــف،  فيوتيش  التشيكي  منافسيه 
نائب  الــذي يشغل حاليًا منصب  بــن سليم  رقــم 
الــدولــي للسيارات »فــيــا«. وأحــرز  رئيس االتــحــاد 
في  بها  التي شــارك  النسخ  ألــقــاب جميع  العطية 
األردن، باستثناء أربع فقط، منذ عودته إلى عالم 
الراليات في العام 2003. وقال العطية الذي حقق 
فوزه الـ67 في بطولة الشرق األوسط للراليات: »معادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 
هنا أمر لطيف. إذ إننا نحمل بالفعل رقمًا قياسيًا في عدد مرات الفوز بجوالت البطولة، 
البطولة«.  بلقب  الفوز  مــرات  حاول تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى عدد 

ُ
وسن

قيمت في عام 1981، واستمر تنظيمه منذ 
ُ
يشار إلى أن النسخة األولى من رالي األردن أ

ذاك الحني، باستثناء عامي 1989 و1991.

بنفيكا يُقرب بورتو من لقب الدوري
املباراة  بنتيجة )2-3(، خالل  تونديال  أمــام  داره  بنفيكا بشكل مفاجئ في عقر  سقط 
الــدور البرتغالي لكرة القدم، ليعلن اقتراب  الـــ32 من  التي جمعت الطرفني، ضمن الجولة 
لويس  )الــنــور( وضــع  ملعب  وعلى  باللقب رسميًا.  التتويج  من  بورتو  التقليدي  غريمه 
ميغيل أفونسو »بيزي« الفريق العاصمي في املقدمة بعد 12 دقيقة من البداية. قبل أن 
يرد الفريق الضيف بهدفني في غضون ثماني دقائق )د.31 و39( عبر ميغيل كاردوزو. 
وفي الدقيقة 81، استقبل حامل اللقب صدمة أخرى بهدف ثالث في شباكه عبر أنطونيو 
فيرنانديز، قبل أن يسجل األرجنتيني إدواردو سالفيو هدفًا شرفيًا لبنفيكا في الدقيقة 
املركز  فــي  نقطة  »الــنــســور« عند 77  املفاجئة، تجمد رصيد  الخسارة  وبــهــذه  األخــيــرة. 

الثاني، ليقترب بورتو من اللقب.

الــدوري األوروبــي في موسم 2001-2002، حني فاز على 
بروسيا دورتموند األملاني في النهائي بنتيجة 2-3.

فريق  بصفوف  ليوناردو  التحق  فينورد  عن  رحيله  بعد 
بريدا وهناك قدم موسمًا مميزًا سجل خالله 10 أهداف في 
31 مباراة، لكنه في املوسم الحالي التحق بصفوف أياكس 
ــــذي ُيعتبر مــن أفــضــل األنــديــة فــي هــولــنــدا،  أمــســتــردام وال
فقضى هناك موسمني وسجل خاللهما خمسة أهداف في 
40 مباراة، فحمل لقب الكأس على حساب ألكمار وكذلك 
توج بلقب »درع يوهان كرويف« حني هزم فريقه نادي »بي 

أس في أيندهوفن«.
غادر على أثرها الالعب البرازيلي نادي أياكس سنة 2009، 
وانضم مجددًا إلى نادي بريدا فلعب بصحبته حتى 2011، 
استطاع تسجيل ستة أهداف في 42 مباراة، لتتم إعارته في 
املوسم التالي إلى »ريد بول سالزبورغ« فشارك في 30 لقاء 

وأحرز أربعة أهداف، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري 
عــام 2012.  املحلي  الــكــأس  الــقــدم وكــذلــك  لكرة  النمساوي 
التحق ليوناردو عام 2013 بنادي فيرينتسفاروشي وبقي 
ــدًا فــي صــفــوفــه اســتــطــاع تحقيق لــقــب كــأس  مــوســمــًا واحــ
الـــدوري املــجــري، وسجل بــألــوان الفريق سبعة أهــداف في 
23 مباراة، لينضم بعدها إلى فريق »ميونخ 1860« األملاني 
لكن تجربته عام 2014 شهدت صعوبات كبيرة حني لعب 

ثماني مباريات فقط أحرز خاللها هدفني.
وفي سنة 2015 دافع ليوناردو عن ألوان نيوكاسل يونايتد 
جيتس األسترالي الواقع في شمال سيدني، فسجل هدفًا 
فــي 20 مــبــاراة قبل أن يقرر الــعــودة إلــى هولندا مــن بوابة 
نادي »أف سي أيندهوفن« في الدرجة الثاني فلعب ثماني 

مباريات وسجل هدفًا واحدًا فقط.
)العربي الجديد(

القدم، وهي  الالعبني في عالم كرة  البرازيل ماليني  تمتلك 
التي قدمت الكثير من املواهب واألساطير، وبطبيعة الحال 
من الصعب أن ينجح كل اســٍم في تمثيل املنتخب بسبب 
التنافس، وهذا األمر حصل مع ليوناردو دي فيتور  شدة 
مارس/  من  التاسع  يوم  البرازيلي  الالعب  ولد  سانتياغو. 
العمر  مــن  ريــو دي جــانــيــرو، ويبلغ  فــي مدينة  آذار 1983 

حاليًا 35 عامًا، ويشغل مركز الجناح.
في فريق نوفا سافارا املحلي، بدأ ممارسة كرة القدم في 
الفئات العمرية، لكن كشافي نادي فينورد الهولندي ضموه 
عــامــًا، هنا  الفريق بعمر 12  إلــى صفوف  فــي سنة 1995 
ُصقلت موهبته ملدة خمس سنوات حتى عام 2000 حني 

ظهر مع الفريق األول.
قضى ليوناردو خمسة أعــواٍم في نادي فينورد الهولندي 
األول، فسجل أربعة أهداف في 55 مباراة وحصل على لقب 

ليوناردو سانتـياغو

على هامش الحدث

العب برازيلي دافع 
عن ألوان أندية 
هولندية عدة 

لكنه لم يمثل 
منتخب بالده

إبراهيموفيتش 
هداف منتخب 
السويد التاريخي 
)Getty(

أسلوب  إنه  ال،  بالطبع  يوغوسالفي؟  أسلوٌب  ال.  سويدي؟  »أسلوٌب 
زالتان«، بهذه الكلمات يصف النجم السويدي نفسه وطريقته في لعب 
كرة القدم. يمتلك إبرا مهارات مختلفة عن بقية المهاجمين، فرغم 
ليونة  وكذلك  كبيرة  بلياقة  يتمتع  الهائلة  الجسمانية  وبنيته  قامته 
وكذلك  هائلة  بتسديدات  السويدي  النجم  ويشتهر  النظير.  منقطعة 
في  ينجح  لم  ذلك  ورغم  األكروباتية،  الضربات  وكذلك  العقرب  بركلة 

تحقيق لقب الكرة الذهبية في مسيرته.

أسلوٌب مختلف

وجه رياضي

فــي املـــبـــاراة االفــتــتــاحــيــة أمـــام أوكــرانــيــا، لكن 
الفريق خسر بنتيجة 1-2، إال أن ذلك لم ُيحبط 
على  للفوز  منتخبه  قــاد  الــذي  الكبير  النجم 
فرنسا 2-0، إال أن الصدمة كانت بالخروج من 
أن زالتــان اختير ضمن  املسابقة، بالرغم من 

فريق البطولة بسبب مستواه الرائع.
لم ينجح بعدها إبراهيموفيتش في التأهل 

سبتمبر/أيلول 2014، هدفه رقم 50 في مباراة 
إستونيا، وأصبح حينها الهداف التاريخي، 
ــول خـــــاض مــــبــــاراتــــه رقـــــم 100،  ــلــ ويــــــوم 8 أيــ
الــتــي استضافتها  ومــع انــطــالق يـــورو 2016 
األراضي الفرنسية أعلن اعتزاله اللعب دوليًا.
ــــدي األفـــــضـــــل فــي  ــويـ ــ ــــسـ ويـــعـــتـــبـــر الــــنــــجــــم الـ
ــاريـــخ بــــــالده، إلــــى جـــانـــب بــعــض الــالعــبــني  تـ

إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2014 لــكــرة الــقــدم، 
حــني تــأهــل املنتخب إلـــى املــلــحــق األوروبــــي، 
لكنه سقط أمام البرتغال بقيادة كريستيانو 
ــالــــدو، وخــــرج الـــالعـــب الــســويــدي للقول  رونــ
يومها: »أمٌر واحد مؤكد، كأس العالم بدوني 

ال ُيمكن مشاهدته«.
ــتـــش، يــــــوم الـــــرابـــــع مــن  ــيـ ــوفـ ــمـ ــيـ ــراهـ ــل إبـ ســـجـ

الــذيــن عــاصــرهــم وتــفــوق عليهم فــي العديد 
ــن، نجم  مــن املــنــاســبــات، أمــثــال هــنــريــك الرســ
برشلونة السابق، وكذلك ليونبرغ الذي لعب 
في صفوف أرسنال اإلنكليزي. ويبلغ زالتان 
مــن العمر فــي الــوقــت الحالي 36 عــامــًا. ومن 
الساحرة  عالم  فــي  باتت مسيرته  دون شــك، 

املستديرة معدودة.

منافسه  أمــام  لها  تعرض  التي  الخسارة  أن  كارينيو  بابلو  اإلسباني  التنس  أقــّر العــب 
برشلونة  بطولة  نهائي  نصف  فــي  و3-6(   5-7( تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني 
املفتوحة هي »لحظة صعبة«، ولكنه أبدى رضاه عن مستواه. وصّرح كارينيو عقب اللقاء 
أن »الخسارة في بلدك لحظة صعبة، ولكن في النهاية األسبوع كان جيدًا جدًا بالنسبة 
لي بعد العودة من اإلصابة«. وأشاد الالعب اإلسباني بمنافسه تسيتسيباس، الذي يعد 
اكتشاف هذه البطولة، وببدايته الجيدة للمباراة. وبعد انتهاء مشواره في برشلونة، بدأ 

كارينيو في التفكير في بطولة إشتوريل البرتغالية.

صورة في خبر

كارينيو: الخسارة في بلدك صعبة
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هوامش

أمجد ناصر

 بال بريد/ بعيدًا عن رائحة القرفة 
ً
أمضينا زمنًا طويال

/ وهبوب  الكبيرة  الفكرة  املفلطحة/ في زمــن  األم  ويــد 
ــفــــازات والــهــجــيــر/ لـــم نــــودع صــكــًا في  الـــغـــربـــاء مـــن املــ
مصرف/ وما عرفنا طريقًا إلى دائرة عمومية/ لم ندفع 
 بثياٍب موّحدة/ يلقون 

ً
ضريبة من أي نوع/ ولم نر ُسعاة

مــن كــوى األبــــواب/ مــظــاريــف مــمــهــورة بــاســم صاحبة 
 بإلحاف أبوابًا 

ّ
الجاللة./ وال سمعنا قبضات جباة/ تدق

على النائمني.
لــم تــقــرأ/ وجعلنا مرهوبي   فــي صــحــٍف 

ً
هجونا طــغــاة

 في مرابع/ احتملت صعاليك تفانوا 
ً
الجانب أضحوكة

 مــرعــيــة عــرض 
ً
فـــي مــديــح الـــخـــريـــف/ ضــربــنــا أصـــــوال

بانتصارات  املــجــعــدة  أســّرتــنــا  فــي  وانتشينا  الــحــائــط/ 
رعاٍة على الليزر.

/ نمنا/ 
ً
أمضينا زمنًا منّزهًا من كل قصد ونمنا/ طويال

في الكتب.
... وهــا نحن نــدخــل صــيــدا. مضت أربــعــة عــقــوٍد على 
اللبنانية،  لــم تتغير هــذه املدينة  بــهــا.  آخــر مـــرٍة مـــررت 
 على البحر. 

ٌ
ذات التاريخ العريق، كثيرا. هناك كورنيش

عرباٌت تبيع قهوة. أناٌس يتنزهون. نساٌء بأغطيٍة على 

الرأس. لم يكن هذا املنظر مألوفا. رثاثة في البناء. تبدو 
املــديــنــة مــن الــوهــلــة األولــــى ذات ســمــاحــة خــاصــة، أكثر 
التجاري  املركز  إلى دور  املتطلعة  تواضعًا من بيروت 
والثقافي للمشرق العربي، وجسره إلى الحداثة الغربية. 
مدينة  إلــى  وأدنــى   

ً
وممكنة  

ً
أليفة لناظرها  تبدو  صيدا 

ــقــديــمــة. خــصــوصــا عــنــدمــا تـــدخـــل ســوقــهــا  الـــشـــرق ال
تتمترس  هنا  القديمة.  املــديــنــة  تعيش  هنا  املــســقــوف. 
ــال، صــــابــــون، يــانــســون.  ــ ــة، هـ ــرفـ ــح املــخــتــلــطــة: قـ ــروائــ ــ ال
بحجارتها  األثــريــة،  القلعة  ومــنــســرح.  قريب  املتوسط 
 
ٌ
الــبــيــض، داخــلــة فــي الــبــحــر. الــحــجــارة البيض أساسية

 
ٌ
في البناء القديم هنا. ندخل صيدا التي تنسبها رواية

 إلى صيدون بن كنعان بن حام بن نوح، ظهرًا 
ٌ
تاريخية

الحركة على أشّدها في الشوارع الضيقة. 
ــم تــكــن صـــيـــدا تــعــنــي لـــي الــكــثــيــر. ال مـــقـــارنـــة بينها  لـ
ــمــت بــفــعــل الــهــجــرة 

ّ
وبــــيــــروت. مــديــنــة طـــرفـــيـــة. تــضــخ

والــتــهــجــيــر مــن املــنــاطــق الــجــنــوبــيــة املــحــاذيــة لفلسطني 
املحتلة. ال صحف تصدر فيها، وال مجالت، وال حركة 
ثقافية باستثناء »املكتبة العصرية« التي أسهمت، في 
سيتنيات القرن املاضي، في رفد »الحداثة« األدبية في 
الوحيدة غير  اللبنانية  النشر  لبنان. ولعلها تكون دار 
 على الصعيد العربي. 

ً
 ثقافية

ً
البيروتية التي نالت سمعة

فــمــن مــنــشــوراتــهــا قـــرأنـــا »قــصــائــد مــرئــيــة« لــســعــدي 
الحاج وديــوان  اآلتية« ألنسي  األيــام  يوسف و«ماضي 
أخبرني  وقــّدمــه.  أدونيس  اختاره  الــذي  العربي  الشعر 
أقنع صاحبها الصيداني، وكان  الــذي  أنه هو  أدونيس 
يــديــر مطبعة فــقــط، أن يتحول إلــى الــنــشــر، وهــو الــذي 
قّدم إلى الناشر مجموعة سعدي يوسف الشعرية تلك 

ليطبعها، وكانت إطاللته األولى على الفضاء العربي. 
ســمــعــة صــيــدا عــربــيــًا جــــاءت مـــن احــتــضــانــهــا، في 
فضال  الفلسطينية،  املقاومة  فصائل  السبعينيات، 
عن كونها مدينة القائد الناصري معروف سعد الذي 
أطلق عليه الرصاص، وهو يقود تظاهرة للصيادين 
في أواخر شهر فبراير/ شباط 1975، وتوفي متأثرًا 

 
ً
بجراحه بعد نحو عشرة أيام. وشكلت وفاته شرارة

أولى من شرارات الحرب األهلية اللبنانية. اليساريون 
اللبناني  الجيش  اتهموا  والفلسطينيون  اللبنانيون 
بتدبير عملية االغتيال وتنفيذها، لكن الجيش نفى 
ــــدوار، وجــوه  ذلـــك، ولـــن تــعــرف عــلــى مــســرح الــقــتــل الـ
كثير من القتلة، بمن فيهم قتلة معروف سعد، وبعده 
صرعتهم  الذين  من  طويلة  وقائمة  جنبالط،  كمال 

»رصاصاٌت مجهولة«.
إنــهــا مــلــفــات الــحــرب الـــســـوداء الــتــي لــن تــفــتــح. على 
 لــي أن تموت 

ً
 مــدهــشــة

ً
مــا يــبــدو، قــط. كــانــت مــفــارقــة

الناصرية في مصر بعد جمال عبد الناصر، وتنبعث 
الحرب  اندلعت  فلما  لبنان.  فــي   

ٌ
مسلحة تنظيماٌت 

األهلية كانت هناك أكثر من أربعة تنظيمات ناصرية 
مــســلــحــة كــبــيــرة، ســـوى بــضــع »دكـــاكـــني نــاصــريــة« 
ــغــربــيــة ذات الــطــابــع  تــمــتــرســت فـــي أزقـــــة بـــيـــروت ال
ي. لم يبق اليوم شــيٌء من ذلــك. هذا 

ّ
اإلسالمي السن

الزمن انطوى وانطوت، تقريبًا، أعالمه. لم تعد ساحة 
الذي يربط، بشبكٍة من  النابض  املدينة  النجمة قلب 
املواصالت، مدينة صيدا بأعمالها من بلدات الجنوب 
وقــراه. وهــي بهذا على شبٍه من »ساحة البرج« في 

بيروت، من دون أن تكون لها مهابتها. 

هجونا طغاًة في صحفٍ لم ُتقرأ

وأخيرًا

المتوسط قريب ومنسرح. 
القلعة األثرية، بحجارتها البيض، 

داخلة في البحر
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ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
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 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

مهرجان الربيع
النظام السوري يفشل في استقطاب حماة

حماة ـ يزن شهداوي

لــــم يـــنـــجـــح مـــهـــرجـــان الـــربـــيـــع فــي 
الــســوري  النظام  ى 

ّ
تمن كما  حــمــاة 

أن يكون هذا العام، ولم يتمكن من 
استقطاب أهالي املدينة لحضور الفعاليات 
فيها، وسط  العسكري  الــوجــود  التي طغى 
مـــخـــاوف مـــن تــفــجــيــرات مــفــتــعــلــة، ومــشــاعــر 
ــداء واملــعــتــقــلــن  ــهــ ــلـــى الــــشــ نـــقـــمـــة وحـــــــزن عـ
ــه. وبــــعــــد غــــيــــاب لـــلـــفـــعـــالـــيـــات  ــونــ ــجــ فـــــي ســ
والــنــشــاطــات االقــتــصــاديــة والــســيــاحــيــة عن 
مدينة حماة على مدى سبع سنوات خالل 
الحرب في سورية، وسوء األوضاع األمنية 
ــم مــجــلــس محافظة 

ّ
ــادت فــيــهــا، نــظ الــتــي ســ

حــمــاة مــهــرجــان الــربــيــع الــــذي اشــتــهــرت به 
املدينة، أول من أمس الخميس. لكن فعاليات 
املهرجان هذه املرة لم تكن كسابقاتها قبل 
الـــحـــرب، الــتــي اشــتــهــرت بــهــا حــمــاة وكــانــت 
األثــريــة قرب  قلعتها  أســـوار  تحييها حــول 
حـــّي املــديــنــة، وكــانــت مــقــصــدًا ملــئــات اآلالف 
بهدف  املحافظات  من شتى  السوريون  من 

التسّوق والسياحة.
الثالثيني  الــشــاب  العابد،  ويــوضــح محمد 
مــن مــديــنــة حــمــاة، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 

شاركت حماة بكثافة في التظاهرات بداية الثورة السورية )فرانس برس(

النظام سعى من خالل تفعيل هذا املهرجان 
إلى إظهار املدينة كأنها آمنة، وأن سيطرته 
عليها كاملة. وقال »إنه وسيلة من وسائل 
الدعاية اإلعالمية للنظام، وكما قالت وكالة 
ــا« إن املـــهـــرجـــان هـــديـــة لــتــضــحــيــات  ــانــ »ســ
جــيــش الــنــظــام، وإثــبــات بـــأن ســوريــة بــدأت 

عودتها إلى ما قبل الحرب«.
 أن الضجيج اإلعالمي الكبير الذي أحدثه 

ّ
إال

النظام حول هذا املهرجان وفعالياته لم يكن 
مجديًا لدى أهالي مدينة حماة، فالحضور 
 منذ االفتتاح وحتى اليوم خجواًل جدًا، 

ّ
ظل

كانت  التي  السابقة  املهرجانات  إلــى  نسبة 
تــقــام قبل الــحــرب، مــع العلم أن عــدد سكان 

املدينة زاد مرة ونصف املرة.
 
ً
ــك أن أكـــثـــر مـــن 120 مــحــال ــى ذلــ يـــضـــاف إلــ
الفعاليات من قبل  لم تستثمر في  تجاريًا 
تجار حماة، وهــذا دليل واضــح على فشل 

املهرجان اقتصاديًا واجتماعيًا.
وعـــن أســبــاب امــتــنــاع األهـــالـــي مــن حضور 
املهرجان وفعالياته، قال أبو عامر، الرجل 
الخمسيني من حماة، إن املهرجان رّكز على 
الــفــعــالــيــات الــســيــاســيــة الــتــي تــمــّجــد قـــوات 
ــا يــرفــضــه  ــذا مـ ــ ــد، وهـ ــ الــنــظــام وبـــشـــار األســ
األهالي. وأضاف: »على الرغم من محاوالت 

النظام إرغــام الناس على إعــادة تقبله من 
اآلالف  اعتقل  مــن  جــديــد، كيف سيمجّدون 

هم«.
ّ
من أبنائهم، وقتل املئات من شبان

ــار إلـــى أن خـــوف الـــشـــّبـــان، خصوصًا  ــ وأشـ
ــفــــن عــــــن الــــخــــدمــــتــــن اإللـــــزامـــــيـــــة  ــلــ ــتــــخــ املــ
واالحــتــيــاطــيــة، والــــدوريــــات األمــنــيــة الــتــي 
تطّوق أرجاء املهرجان وتعمل على تفتيش 
املـــارة والــتــدقــيــق، كــانــا سببن بــارزيــن في 
قلة عدد الزائرين، ال سيما أن أغلب شّبان 
مــديــنــة حـــمـــاة أصـــبـــحـــوا مــطــلــوبــن لكلتا 
 عـــن املــطــلــوبــن أمــنــيــًا. 

ً
الـــخـــدمـــتـــن، فـــضـــال

وقـــال أبـــو عــامــر: »تــعــتــبــر مــنــاطــق التجمع 
للنظام  ثمينة  صيد  منطقة  واملــهــرجــانــات 

الصطياد املطلوبن له«.
ومـــن أســبــاب فــشــل املــهــرجــان أيــضــًا خــوف 
ــــن نـــســـبـــة الــــحــــضــــور الـــكـــبـــيـــرة  ــيــــن مـ املــــدنــ
ــاتـــه بــــالــــزّي  ــيـ ــيـــشـ ــلـ ــر الــــنــــظــــام ومـ ــنـــاصـ ــعـ لـ
الــــعــــســــكــــري. فــــاملــــهــــرجــــان ازدحـــــــــم بــمــئــات 
ــه، الــذيــن وجــــدوا فيه  ــائـ الــعــنــاصــر فــي أرجـ
الفتيات  وابـــتـــزاز  للتسّكع  مــنــاســبــًا  مــكــانــًا 
مــن أهــالــي املــديــنــة والــتــصــرف غــيــر الــالئــق 
ــــن عــنــاصــر  بـــحـــقـــهـــن. وخـــــــوف املــــدنــــيــــن مـ
النظام واألفرع األمنية صار هاجسًا يمنع 
األهـــالـــي مـــن حــضــور املـــهـــرجـــان. أم حــســن، 

امرأة خمسينية من حماة، قالت لـ«العربي 
ــــّرت بـــه خــالل  ــا مـ الـــجـــديـــد«، إن املــديــنــة ومــ
سنوات الحرب السابقة ليست مهيأة لهذه 
ــراح، بــالــكــاد يخلو منزل  ــ االحــتــفــاالت واألفـ
فــي حــمــاة مــن معتقل أو قــتــيــل عــلــى أيــدي 
قوات النظام التي نظمت املهرجان لتمجد 

ما تسميه »انتصارات«.
وعلى الرغم من إرغام املحال التجارية في 
أســــواق حــمــاة عــلــى اإلغــــالق بــالــكــامــل عند 
الـــســـادســـة عـــصـــرًا، بـــهـــدف إجـــبـــار األهـــالـــي 
على التسوق أثناء املهرجان، إال أن األهالي 
امــتــنــعــوا عــن الــحــضــور، واقــتــصــر الــوجــود 
على العسكرين وسكان مناطق ريف حماة 

املوالية للنظام.
ــــاب الـــســـابـــقـــة خـــوف  ــبـ ــ ــاف إلـــــى األسـ ويــــضــ
األهــالــي مــن أي تفجير مفتعل مــن النظام. 
إذ اعــتــاد املــدنــيــون على هــذا الــتــصــرف في 
قيادات حماة  لتظهر  فعالية سياسية،  كل 
األمــنــيــة لــرؤســائــهــا فـــي دمـــشـــق مـــن خــالل 
التفجير أن املدينة غير آمنة ملنع سحبهم 

إلى الجبهات الساخنة حول حماة.
ولــــم تــنــجــح مــســاعــي الـــنـــظـــام الــــســــوري في 
إعادة مدينة حماة إلى ما قبل بداية الثورة 
السورية، على الرغم من مساعيه إلى إنهاء 
معالم الــثــورة الــســوريــة ودفــنــهــا إلــى األبــد، 
وإعـــــــادة الـــحـــيـــاة إلــــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا. لكن 
الحقيقة أن الحضور العسكري منتشر هنا 
الــفــروع  ــاك، والـــحـــواجـــز رفــضــت إدارة  ــنـ وهـ
األمنية إزالتها من املدينة، ومئات العناصر 
ــتــــوزعــــون بـــزيـــهـــم الـــعـــســـكـــري فــــي أرجـــــاء  مــ
النظام  عناصر  وتسلط  وأســواقــهــا،  املدينة 
على املــحــال الــتــجــاريــة والــتــجــار، خصوصًا 
الكهربائية واملواد  األلبسة واألجهزة  تجار 
الغذائية، ال يزال مستمرًا، وفق أهالي حماة.

لم تنجح مساعي 
النظام السوري في 

إعادة مدينة حماة إلى 
ما قبل بداية الثورة 
السورية، على الرغم 

من مساعيه إلى إنهاء 
معالم الثورة.

■ ■ ■
ز على 

ّ
املهرجان رك

الفعاليات السياسية 
التي تمّجد قوات 

النظام وبشار األسد، 
وهذا ما يرفضه 

األهالي.

■ ■ ■
من أسباب فشل 

املهرجان أيضًا خوف 
املدنيني من نسبة 
الحضور الكبيرة 
لعناصر النظام 

ومليشياته بالزّي 
العسكري.

باختصار

الثورة  لم تحقق  وما  النظام،  أبناؤهم من سجون  يعد  لم  ما  إلى طبيعتها  تعود  لن  الحياة فيها  أن  أهالي حماة  يؤكد 
أهدافها بزوال هذا النظام وقيام نظام يحترم المواطنين وحقوقهم




