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أميركا وإيران

يتظاهرون ضد حرب حفتر في طرابلس ــ إبريل الماضي )محمود تركية/فرانس برس(

باريس ـ العربي الجديد

دول سجلها  مـــع  يــتــعــاطــى  الـــغـــرب  أن  صــحــيــح 
أســود فــي ملف حقوق اإلنــســان مثل السعودية، 
أخالقية  قيمة  بـــأي  اهــتــمــامــا  تعير  بــانــتــهــازيــة ال 
الضغط  أنــه يضطر أحيانا، تحت  إال  ينادي بها، 
الشعبي لديه، إلى الرضوخ واالمتناع، ولو جزئيا، 
عن مواصلة عقد صفقات أسلحة للرياض تقتل 
التي تشارك  البلدان  اليمن وفي بقية  مدنيني في 
هــذا ما حصل  أو تصنعها.  اململكة في حروبها 
التي  السعودية  الشحن  الجمعة مع سفينة  أمــس 

كان يفترض أن تنقل أسلحة فرنسية إلى اململكة، 
نتيجة حملة فرنسية ضاغطة باتجاه وقف تزويد 
باريس، الرياض، بأسلحة تقتل اليمنيني منذ أربع 
سنوات. وهذا ما دفع أيضا، ربما، وزير الخارجية 
البلجيكي، ديدييه رينديرز، إلى القول إنه يريد أن 
تعلق بالده تصدير السالح إلى السعودية بسبب 
الحرب في اليمن. وقال رينديرز، في مقابلة إذاعية، 
أمس، إن اعتبارات حقوق اإلنسان يجب أن تكون 
لها األولوية، مطالبا رئيس وزراء املقاطعة بوقف 
فــــوري لــتــصــديــر هـــذه األســلــحــة إلـــى الــســعــوديــة. 
وتحركت سفني الشحن السعودية ظهر أمس في 

اتجاه إسبانيا من دون أن تقترب من ميناء مدينة 
لوهافر في شمال غرب فرنسا، حيث كان مقررًا 
أن يتم تحميلها باألسلحة التي تبني أنها تستخدم 
فــي حــرب السعودية واإلمــــارات، فــي اليمن، وهي 
فضيحة تسعى باريس إلى التنكيل بالصحافيني 
الفرنسيني الذين كشفوها. وشهد ميناء لو هافر 
في األيــام املاضية اعتصامات شــارك فيها نواب 
شيوعيون ومنظمات حقوقية، للضغط في سبيل 
ــد مصدر  إلـــغـــاء صــفــقــة األســلــحــة املــــذكــــورة. وأكــ
مــالحــي لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس« أّن »السفينة لن 
ترسو في لو هافر«. حصل ذلك رغم أن القضاء 

الــفــرنــســي رفـــض إحـــدى شــكــويــني تــقــدمــت بهما 
نــقــل شحنة األســلــحــة ألنـــه يمكن  ملــنــع  منظمتان 
اســـتـــخـــدامـــهـــا ضــــد مـــدنـــيـــني فــــي الـــيـــمـــن. وقـــالـــت 
املحكمة اإلداريــــة الــتــي نــظــرت فــي دعـــوى منظمة 
»السماح  إّن  التعذيب«  لحظر  املسيحيني  »تحرك 
بــالــخــروج الــجــمــركــي لــهــذه األســلــحــة ال يتسبب 
بــخــطــر مـــوصـــوف ومـــحـــدق بــحــيــاة األشـــخـــاص« 
الذين يواجهون الحرب في اليمن. وبحسب موقع 
ديــســكــلــوز االســتــقــصــائــي، فـــإن الــســفــيــنــة كــانــت 
ستحمل »ثمانية مدافع من نوع كايزار« من امليناء 

التي رست قبالتها أليام عدة، نحو السعودية.

Saturday 11 May 2019

الحدث

تحشيد عسكري على أبواب الخليج
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هجوم إدلب: النظام يسعى للـسيطرة على الطرق الدولية

يُنذر الحشد العسكري في مياه الخليج، بإرسال قاذفات وحاملة طائرات لمواجهة 
مواجهة  نحو  ينزلق  قد  وواشنطن  طهران  بين  الخالف  بأن  اإليرانية«،  »التهديدات 
عسكرية، غير أن التصريحات السياسية تدّل على عكس ذلك، مع فتح دونالد ترامب 

الباب أمام تفاوض مع طهران، التي ال تزال ترفض ذلك

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

التوتر اإليراني األميركي،  يتصاعد 
عـــلـــى وقـــــع تــحــشــيــد عـــســـكـــري عــلــى 
أبــــــــــــواب الــــخــــلــــيــــج، يـــــنـــــذر بــــصــــدام 
النزاع  أن طرفي  من  الرغم  على  آٍت،  عسكري 
طــــهــــران وواشــــنــــطــــن، ال يـــــبـــــدوان مــقــتــنــعــن 
بـــأن األزمــــة ستنزلق إلـــى مــواجــهــة مــبــاشــرة، 
فأميركا وعلى الرغم من تهديداتها وحراكها 
العسكري، تبدي استعدادها للتفاوض، فيما 
دونالد  إدارة  بــأن  مقتنعن  اإليرانيون  يبدو 
 أي حرب عليهم، أقله 

ّ
قدم على شن

ُ
ترامب لن ت

في الوقت الراهن.
وعلى وقع تصعيد كالمي متبادل وتهديدات 
تعزيز  املتحدة  الــواليــات  تــواصــل  تتوقف،  ال 
ــا الــعــســكــري فـــي املــنــطــقــة. وأعــلــنــت  وجــــودهــ
الــقــيــادة املــركــزيــة األميركية أن قــاذفــات »بــي-
52« الــــتــــي أرســـلـــتـــهـــا إلـــــى الــــشــــرق األوســـــط 
وصلت بالفعل إلى قاعدة »العديد« األميركية 
في قطر. وظهرت طائرتان في صورة التقطها 
أحد أفراد القوات الجوية األميركية في قاعدة 
»العديد« ونشرها على موقع القيادة املركزية 
ــتــــرنــــت. وكــــانــــت حـــامـــلـــة الـــطـــائـــرات  عـــلـــى اإلنــ
ــبـــرت الــخــمــيــس قــنــاة  »أبـــــراهـــــام لـــنـــكـــولـــن« عـ
الــســويــس، فــيــمــا أفــيــد فـــي وقـــت ســابــق أنــهــا 
تــتــوجــه إلـــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج. بـــالـــتـــوازي مع 
ذلك، قال القائد املشرف على القوات البحرية 
األميركية في الشرق األوسط، نائب األميرال 
إلــى جعل حاملة  احتجت  »إذا  مــالــوي،  جيم 
تمر من مضيق  لنكولن(  )أبــراهــام  الطائرات 
هــرمــز، فسأفعل ذلـــك... لست مقيدًا بــأي حال 
وال تواجهني صعوبة بأي شكل من األشكال 

لتشغيلها في أي مكان بالشرق األوسط«.
إلــى البحر األحمر  ومــع انتقال هــذه الحاملة 
الــخــمــيــس، بــاتــت تــحــت قـــيـــادة مـــالـــوي، قــائــد 

األســـطـــول األمــيــركــي الــخــامــس املــتــمــركــز في 
البحرين. ولفت مالوي في مقابلة مع وكالة 
املعلومات االستخباراتية  أن  إلى  »رويــتــرز«، 
ــــي، مــرتــبــطــة  ــرانـ ــ ــــول تـــهـــديـــد إيـ األمـــيـــركـــيـــة حـ
إلــى  »بــنــشــاط حقيقي رصـــدنـــاه«. وإذ أشــــار 
فــي حالة تأهب شديد،  األميركية  الــقــوات  أن 
أو يعّد  الــجــيــش األمــيــركــي ال يسعى  إن  قـــال 
ــاف: »لــســت فــي وضع  ــران. وأضــ لــحــرب مــع إيــ
التخطيط لحرب ولم توكل إلــّي مهمة القيام 
أي  لــلــرد على  لكننا جــاهــزون تمامًا  بــذلــك... 
عــدوان ضد الواليات املتحدة أو الشركاء في 
»رويــتــرز«،  وبحسب  مصالحنا«.  أو  املنطقة 
ذكر  عــدم  طلبوا  أميركيون  مــســؤولــون  يقول 
أسمائهم، إن إحدى املعلومات االستخباراتية 
أشـــــارت إلــــى أن إيـــــران نــقــلــت صـــواريـــخ على 
زوارق. وأشار املسؤولون أيضًا إلى مخاوف 
متزايدة من خطر فصائل مسلحة في العراق 

تدعمها إيران.
يــتــخــّوف بعض منتقدي ترامب  املــقــابــل،  فــي 
ــن أن يـــكـــون الـــبـــيـــت األبـــيـــض  ــــل مــ ــــداخـ ــي الـ فــ
ــران. وعــلــى الــرغــم مــن أن  ــ يتعمد اســتــفــزاز إيـ
عــمــلــيــات نــشــر حــامــلــة الــطــائــرات والــقــاذفــات 
كـــان مــســعــًى مــن الــجــيــش، فـــإن اإلعــــالن نفسه 
ــقـــومـــي  ــــان ملـــســـتـــشـــار األمـــــــــن الـ ــيـ ــ جـــــــاء فـــــي بـ
األميركي جون بولتون، الذي يؤيد استخدام 
سياسات صارمة مع إيران. وقال السيناتور 
الديمقراطي تيم كن، إنه يخشى »من أن إدارة 

ترامب تقودنا نحو حرب غير ضرورية«.
لــكــن مــقــابــل الـــحـــراك األمــيــركــي الــتــصــعــيــدي، 
فــإن ترامب كــان قد أكــد انفتاحه على الحوار 
بــي...  : »أريــدهــم أن يتصلوا 

ً
مع طهران، قائال

نريد  »ال  مضيفًا:  للحوار«،  مستعدون  نحن 
الــنــووي، ال نطلب  الــســالح  أن يحصلوا على 
الكثير«. وإذ لفت في تصريحات للصحافين 
إلـــى أن اإليــرانــيــن »أظـــهـــروا تــهــديــدًا كــبــيــرًا«، 

مضيفًا: »لدينا معلومات قد ال تتصورونها« 
من دون أن يوضح ماهية هذه املعلومات، فهو 
انـــدالع مواجهة عسكرية  إمــكــان  لــم يستبعد 
ــاف: »آمـــل  ــ بـــن واشــنــطــن وطـــهـــران، لــكــنــه أضـ
امللف  يحضر  أن  وُيــتــوقــع  ــك«.  ذلــ يحصل  أال 
اإليراني في زيارة وزير الخارجية األميركي 
مايك بومبيو لروسيا بن 12 و14 مايو/ أيار 
الحالي، حيث سيجتمع مع الرئيس فالديمير 

عدنان أحمد

تــواصــلــت املـــعـــارك فــي ريــفــي حــمــاة الشمالي 
وإدلـــب الجنوبي مــع مــحــاوالت قــوات النظام 
الــــســــوري تــثــبــيــت مــواقــعــهــا هـــنـــاك ومــتــابــعــة 
ــان شـــيـــخـــون فــي  ــ الـــتـــمـــدد بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة خـ
ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، بــغــيــة مــحــاصــرة بقية 
مدن وبلدات ريف حماة الشمالي وإسقاطها 
في  النظام  هــدف  تحقيق  وبالتالي  عسكريًا، 
السيطرة على الطريق الدولي دمشق - حلب 
في تلك املنطقة. أما فصائل املعارضة و»هيئة 
ــة الــــنــــصــــرة ســـابـــقـــًا(  ــهـ ــبـ ــر الـــــشـــــام« )جـ ــريـ تـــحـ
فحاولت استعادة زمام املبادرة بعد تراجعها 
ــت 

ّ
ــيـــن، فــشــن عــســكــريــًا خــــالل الـــيـــومـــن املـــاضـ

هجومًا مضادًا باتجاه بلدة كفرنبودة، فيما 
كانت قوات النظام والطيران الحربي الروسي 
ان قصفًا مركزًا إلعاقة الهجوم وتحركات 

ّ
يشن

الفصائل في املنطقة.
واستمر أمس الجمعة قصف الطيران الحربي 

بــوتــن ونــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي الفــــروف. 
أمــس،  بيان  فــي  األميركية  الخارجية  وقــالــت 
الـــروس  املــســؤولــن  مــع  بومبيو سيبحث  إن 
»مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن الــتــحــديــات الــثــنــائــيــة 
واملتعددة«، من دون تحديدها. وكان بومبيو 
قــد هــّدد الخميس بــــ«رد سريع وحـــازم« على 
ه إيران أو أّي من حلفائها 

ّ
»أّي هجوم« قد تشن

على مصالح أميركية. وقال في بيان »نحن ال 
 »ضبط النفس الذي 

ّ
نسعى إلى الحرب«، لكن

إيــران  تفّسره  أن  ينبغي  ال  بــه حاليًا  ى 
ّ
نتحل

ه افتقار للعزم«.
ّ
خطأ على أن

مــقــابــل ذلـــك، لــم تــكــن الــتــصــريــحــات اإليــرانــيــة 
ــع تـــأكـــيـــد رفـــــض أي حــــــوار مــع  أقـــــل شــــــدة، مــ
العام  القائد  نائب  وشــدد  األميركية.  اإلدارة 
يدالله جواني، في  اإليــرانــي  الثوري  للحرس 
تصريحات له أمس، على أن إيران »لن تجري 
أي مفاوضات مع األميركين«، مؤكدًا أن بالده 
»تشهد اليوم إجماعًا ووحدة وطنية منقطعة 
الــنــظــيــر، ملــواصــلــة الــصــمــود االســتــراتــيــجــي«. 
ــق جــوانــي على إرســـال واشــنــطــن حاملة 

ّ
وعــل

ــام لــنــكــولــن« ووحــــــدة من  ــ ــراهـ ــ الـــطـــائـــرات »أبـ
 إن 

ً
الـــقـــاذفـــات األمــيــركــيــة إلـــى املــنــطــقــة، قـــائـــال

األميركين »لن يجرأوا على القيام بأي عمل 

عــلــى مــنــاطــق مختلفة فــي الــشــمــال الــســوري. 
بلدة  على  متفجرة  براميل  املروحيات  وألقت 
بالتزامن  الــجــنــوبــي،  إدلـــب  ريـــف  فــي  الهبيط 
مـــع اســـتـــهـــداف طــــائــــرات الـــنـــظـــام والـــطـــائـــرات 
القصابية،  بلدة  إلى  إضافة  للبلدة،  الروسية 
»محاور  بـ النظام  إعــالم  ومــا وصفته وسائل 
ــان شــيــخــون بــاتــجــاه  تــحــرك املــســلــحــن مــن خـ
مناطق ريف حماة الشمالي«، إذ قتل مدنيان 
وجرح ثالثة آخرون جراء القصف على مدينة 
خان شيخون. ويرى مراقبون أن قوات النظام 
تحاول الوصول إلى خان شيخون ومنها إلى 
عتبر 

ُ
معرة النعمان، وصواًل إلى سراقب التي ت

عقدة املواصالت في إدلب، إذ يمر فيها طريق 
منه طريق  يتفرع  والــذي   )5 )أم  حلب-دمشق 
دولــــي آخـــر إلـــى الــالذقــيــة )أم 4(، والــســيــطــرة 
عليهما هــو الــهــدف األســاســي لــقــوات النظام 
بغية فتح طرق التجارة بن الساحل السوري 

وكل من حلب ودمشق.
في غضون ذلك، دارت اشتباكات عنيفة منذ 
صباح أمس الجمعة على محور كفرنبودة 
فـــي الــقــطــاع الــشــمــالــي مـــن ريـــف حـــمـــاة، إثــر 
هجوم مضاد شنته الفصائل املسلحة على 
قـــوات النظام  الــتــي ســيــطــرت عليها  الــبــلــدة 
األربـــعـــاء املـــاضـــي. وقــالــت مــصــادر محلية، 
العسكرية  الفصائل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
دخـــلـــت إلــــى الـــبـــلـــدة، وســــط اشـــتـــبـــاكـــات مع 
قــوات النظام فــي شــوارعــهــا، مشيرة إلــى أن 
رئيسي  بـــدور  تــقــوم  الــشــام«  »هيئة تحرير 
فــي الــهــجــوم إضــافــة إلـــى فــصــائــل »الجبهة 
الوطنية للتحرير«. وتحدثت وكالة »إباء«، 
التابعة إلى »الهيئة«، عن اشتباكات عنيفة 
الــخــطــوط  بـــعـــد كـــســـر  ــدة  ــلـ ــبـ الـ دارت داخــــــل 
تدمير  إلى  مشيرة  النظام،  لقوات  الدفاعية 
دبابة للنظام واستهداف سيارتن محملتن 
إعــالم  وســائــل  قالت  فيما  النظام،  بعناصر 
موالية إن وحــدات من قــوات النظام تصدت 

عــســكــري ضـــد إيــــــران«، مــضــيــفــًا »يــتــصــورون 
ــوا لــغــة عــســكــريــة، فـــإن الشعب 

ّ
أنـــه إذا مــا تــبــن

اإليراني والجمهورية اإلسالمية سيرضخان 
للتفاوض«. وأضاف أن »األميركين يعانون 
ــبـــاك وتــخــّبــط، وهـــم مــنــزعــجــون جـــدًا،  مـــن ارتـ
وحشدوا كل طاقاتهم لهزيمة مقاومة الشعب 
اإليراني طيلة 40 عامًا، عبر جّر الجمهورية 
اإلســالمــيــة إلـــى الـــتـــفـــاوض«. ويـــأتـــي املــوقــف 
اإليـــرانـــي تــمــاشــيــًا مــع حــظــر أي تــفــاوض مع 
ــان قــــد أعـــلـــنـــه املـــرشـــد  ــ ــات املـــتـــحـــدة، كـ ــ ــواليـ ــ الـ
اإليـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، فـــي أغــســطــس/ آب 
: »أعلن حظر التفاوض مع أميركا 

ً
2018، قائال

كما حظره اإلمام الخميني«.
اإليــرانــي، نقلت وكالة  التصعيد  وفــي سياق 
ــل الــديــن  ــيـــة لـــأنـــبـــاء، عـــن رجــ الــطــلــبــة اإليـــرانـ
آيــة الــلــه يــوســف طبطبائي نــجــاد مــن مدينة 
أصــفــهــان، قــولــه فــي خطبة الجمعة أمـــس، إن 
األسطول األميركي »يمكن تدميره بصاروخ 
واحــــــــد« وذلــــــك تــعــلــيــقــًا عـــلـــى تـــوجـــه حــامــلــة 
الـــطـــائـــرات »أبــــراهــــام لــنــكــولــن« إلـــى الــخــلــيــج. 
وقـــال نــجــاد: »أســطــولــهــم ذو املــلــيــار )دوالر( 

يمكن تدميره بصاروخ واحد«.
األمم  اإليراني لدى  السفير  من جهته، رفض 

لهجوم معاكس على محور كفرنبودة.
كذلك أعلنت »الجبهة الوطنية للتحرير« عن 
مقتل خمسة من عناصر قوات النظام بينهم 
ضابط، جراء استهدافهم بقذيفة على محور 
بلدة الكركات في ريف حماة الشمالي الغربي، 
النظام  قـــوات  أن  فيما ذكـــرت مــصــادر محلية 
ــل هـــواش  ــلـــدات الــشــريــعــة وتــ انــســحــبــت مـــن بـ
والـــشـــيـــخ إدريــــــس فـــي ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
الغربي، بينما تشهد قرية باب الطاقة تباداًل 
النظام والفصائل، وذلك  قــوات  للسيطرة بن 
بسبب الرصد املتبادل للقرية. تزامن ذلك مع 
وصول مجموعات عسكرية من »حركة أحرار 
الشام« إلى منطقة سهل الغاب، وجميعهم من 
أبناء املنطقة الذين أجبروا على الخروج منها 
بــعــد ســيــطــرة »تــحــريــر الـــشـــام« عــلــيــهــا مطلع 
العام الحالي. وذكرت مصادر عسكرية محلية 
ــزودة بــأســلــحــة خفيفة  أن تــلــك املــجــمــوعــات مــ
ومــتــوســطــة وعــلــى درايــــة بــجــغــرافــيــة املنطقة 
وتضاريسها. وكان نشطاء قد انتقدوا »هيئة 
تحرير الشام« ملنعها عودة أبناء قرى وبلدات 
سهل الغاب إلى مناطقهم التي خرجوا منها 
ــرار الـــشـــام«  ــ ــرار حـــل »حـــركـــة أحــ ــ عـــنـــوة بــعــد قـ
فــي املــنــطــقــة، مــطــالــبــن بــالــســمــاح ألبــنــاء تلك 
املــنــاطــق بــالــدفــاع عــنــهــا، ملــا يتمتعون بــه من 
خــبــرة قــتــالــيــة فـــي املــنــطــقــة. وكـــانـــت »تــحــريــر 
الــشــام« قد جــردت »أحـــرار الــشــام« من السالح 
الغاب  الثقيل قبيل الخروج من منطقة سهل 
الــتــي كــانــت تــعــتــبــر ركـــيـــزة أســاســيــة للحركة 
تحرير  »هيئة  عتبر 

ُ
وت الــســوري.  الشمال  فــي 

ــقــــوة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي ريـــفـــي حــمــاة  الــــشــــام« الــ
ـــقـــل عـــن زعــيــم »هيئة 

ُ
الــشــمــالــي والـــغـــربـــي. ون

تبريره،  الجوالني  أبــو محمد  الشام«  تحرير 
خالل اجتماع عقده يوم الخميس املاضي مع 
وقلعة  كفرنبودة  إعالمين، خسارة  ناشطن 
املضيق لصالح قوات النظام بسبب »خاصرة 
النظام  استغلها  والــتــي  الهشة  املــنــاطــق  تلك 

املتحدة مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع 
محطة تلفزيون أميركية، »املزاعم األميركية« 
ــا بــأنــهــا  ــهـ ــفـ بــــوجــــود تـــهـــديـــد إيـــــرانـــــي، ووصـ
»مــعــلــومــات مــخــابــراتــيــة كـــاذبـــة«، وأنــهــا »مــن 
اخـــتـــالق األشــــخــــاص أنــفــســهــم الـــذيـــن فــعــلــوا 

الشيء نفسه قبل الغزو األميركي للعراق«.
ــت أمــــــس الــجــمــعــة  ــرجــ ــون ذلــــــــك، خــ ــــي غــــضــ فـ
في  الجمعة،  صــلــوات  بعد  شعبية  مــســيــرات 
ــة مـــتـــعـــددة بـــدعـــوة مـــن مجلس  ــيـ ــرانـ مــــدن إيـ
تــنــســيــق اإلعــــــالم اإلســــالمــــي، إلظـــهـــار الــدعــم 
ــن الـــقـــومـــي  ــ ــ الـــشـــعـــبـــي لـــــقـــــرارات مـــجـــلـــس األمـ
ــهــــديــــدات  ــتــ اإليـــــــرانـــــــي األخـــــــيـــــــرة، ورفـــــــــض الــ
ــا املــشــاركــون فــي املــســيــرات،  األمــيــركــيــة. ودعــ
في بيان موّحد صدر في ختامها، السلطات 
اإليـــرانـــيـــة إلـــى »اتـــخـــاذ خـــطـــوات أكــثــر جــديــة 
وصـــرامـــة مـــن دون أّي تـــراجـــع حــتــى إلــحــاق 
ــبــــاعــــهــــا«. وفـــي  ــراء بـــأمـــيـــركـــا وأتــ ــكــ هـــزيـــمـــة نــ
ــال خــطــيــب الــجــمــعــة فـــي طـــهـــران،  الـــســـيـــاق، قــ
عــلــي أكـــبـــري، إن بــــالده ال »تــنــتــظــر شــيــئــًا من 
أميركا«، معتبرًا أن »االتحاد األوروبي اليوم 
أمام اختبار كبير«، واصفًا ردود فعل االتحاد 
االعتيادية«  بـ«غير  اإليرانية  للمهل  الرافض 

و«االنفعالية والعصبية«.

عــبــر رصـــدهـــا«، مــلــقــيــًا بــالــلــوم عــلــى املــدنــيــن 
ــانــــوا يــمــنــعــون الـــفـــصـــائـــل مــــن بــنــاء  الــــذيــــن كــ
التحصينات في هذه املناطق. وقال الجوالني 
إن »الــهــيــئــة قـــد أعــــدت الـــعـــدة، وهـــي عــلــى أتــم 
أن  إلى  املناطق«، الفتًا  للدفاع عن  االستعداد 
هناك تحصينات قوية في الخطوط األخرى، 
املناطق.  تلك  لتسليم  اتــفــاق  أي  وجــود  نافيًا 
واســتــعــرض الــجــوالنــي مــا تــقــوم بــه »الهيئة« 
ــتــــهــــداف لـــقـــاعـــدة حــمــيــمــيــم  مــــن عـــمـــلـــيـــات اســ
يقوم  التي  االنغماسية  والعمليات  الروسية، 
بها عناصرها خلف خطوط العدو، معتبرًا أن 

هذه العمليات أوجعت روسيا والنظام. 
إلى ذلك، لم تتأخر مليشيات النظام عن القيام 
بأنشطتها املرافقة دومًا للعمليات العسكرية، 

أكدت  إذ  و»التعفيش«،  السرقة  في  واملتمثلة 
مـــصـــادر مــحــلــيــة أن عــنــاصــر تــلــك املــلــيــشــيــات 
عمدوا إلى سرقة املنازل واملحال التجارية في 
بلدة قلعة املضيق بعد السيطرة على البلدة، 
ــرار  ــ ــة الــــهــــدوء فــــي الـــبـــلـــدة وفـ ــالـ مــســتــغــلــن حـ
أصـــحـــاب املـــنـــازل واملـــحـــالت مــنــهــا خـــوفـــًا من 
االعــتــقــال أو االنــتــقــام. وأوضــحــت املــصــادر أن 
املليشيات تقوم بنقل املسروقات في شاحنات 
لسيطرتها  تخضع  التي  املناطق  إلــى  كبيرة 
في ريف حماة، مشيرة إلى أن عمليات السرقة 
لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى قــلــعــة املـــضـــيـــق بــــل شــمــلــت 
عليها  التي سيطرت  القرى  وبقية  كفرنبودة 

قوات النظام.
 التساؤالت تدور 

ّ
ووسط هذه التطورات تظل

حول حقيقة املوقف التركي مما يجري، في 
ظــل الــتــزام أنــقــرة الــصــمــت حــتــى اآلن، وســط 
حـــديـــث مـــتـــزايـــد عـــن صــفــقــة روســيــة-تــركــيــة 
ــنـــاطـــق إدلـــــــب بــســيــطــرة  ملـــقـــايـــضـــة بـــعـــض مـ
تركية على مدينة تــل رفعت فــي ريــف حلب 
ــــرد الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة مــنــهــا.  الــشــمــالــي وطـ
وفــي هــذا السياق، قالت وكالة »األنــاضــول« 
مواقع  قصفت  التركية  الــقــوات  إن  الــتــركــيــة، 
ــــدات الـــكـــرديـــة فــــي مـــديـــنـــة تــــل رفـــعـــت،  ــــوحـ الـ
وذلــــك ردًا عــلــى هــجــمــات اســتــفــزازيــة قــامــت 
ــوات الــتــركــيــة  ــقــ بــهــا هــــذه الــــوحــــدات ضـــد الــ
فـــي مــنــاطــق »غــصــن الـــزيـــتـــون« فـــي عــفــريــن. 
البريطانية  »الـــغـــارديـــان«  صحيفة  وكــانــت 
قــد نــقــلــت عــن أحـــد الــدبــلــومــاســيــن قــولــه إن 
وتركيا  روسيا  بن  جديدة  تفاهمات  هناك 
ــد، يــتــم بــمــوجــبــهــا قضم  ــ ونـــظـــام بــشــار األسـ
إدلــب ومحيطها ملسافة  في  العازلة  املنطقة 
تصل إلى 25 كيلومترًا، لقاء السماح لتركيا 
باالستيالء على تــل رفــعــت. ومــن تــل رفعت، 
إعــزاز  الكردية هجمات على  الــوحــدات  تنفذ 
وعـــفـــريـــن وجـــرابـــلـــس ومـــــــارع، وغـــيـــرهـــا من 
تم طردها منها ضمن  التي  والبلدات  املــدن 
الــزيــتــون«.  الــفــرات« و»غــصــن  عمليتي »درع 
وكـــان رئــيــس هيئة الــتــفــاوض الــعــلــيــا نصر 
الــحــريــري قــد طــالــب تــركــيــا بــالــتــحــرك لوقف 
مـــجـــازر إدلـــــب، بــوصــفــهــا دولــــة ضــامــنــة في 
ــات عــلــى األرض. وقـــال  ــ أســتــانــة ولــهــا دوريــ
الـــــحـــــريـــــري، فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مـــســـاء 
الخميس، إن »تركيا تقوم بجهود كبيرة من 
أجــل وقــف هجوم قــوات األســد على املنطقة، 
وتــفــعــيــل االلــــتــــزام بــاتــفــاق ســوتــشــي املــوقــع 
مــع روســيــا فــي سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي«. 
األساسي  تركيا  أن هاجس  مراقبون  ويــرى 
إلــى محاربة أي تمركز  فيما يجري، إضافة 
لــلــوحــدات الــكــرديــة قـــرب حـــدودهـــا، هــو منع 

تدفق الالجئن عبر الحدود.

تهديدات أميركية متصاعدة إليران... وطهران 
ترفض أي مفاوضات

تظاهرات في طهران أمس رفضًا للتهديدات األميركية )فرانس برس(

تصاعد الهجوم سيؤدي لتدفق السوريين على تركيا )أنس دياب/فرانس برس(

نضال محمد وتد

عاد أكثر من عشرين ألفًا من 
فلسطينيي الداخل، أمس األول 
الخميس، عودة رمزية إلى قرية 

خبيزة املهّجرة، ومكثوا، لساعات 
ف 

ّ
معدودة في سهلها، الذي تكش

عن حصاد مبكر قام به مستوطنو 
الكيبوتسات والبلدات اليهودية 

اإلسرائيلية التي قامت على أراضي 
منطقة الروحة، الواقعة جنوب شرق 

حيفا على مسافة 39 كيلومترًا، 
وفقًا لكتّيب أصدرته جمعية حقوق 
املهجرين في الداخل. ُهّجرت غالبية 

قرى الروحة، مثل خبيزة وأم الشوف 
وصبارين والسنديانة وبريط، في 12 
مايو/أيار من العام 1948، بعد هجوم 

م ملنظمة اإليتسيل اإلرهابية، 
ّ
منظ

ر عناصر كيبوتس 
ّ
فيما تنك

»جلعاد« لجيرانهم ولوعدهم بمنع 
تهجيرهم، بل سارعوا بعد التهجير 
والنكبة إلى االستفادة من األراضي 

الخصبة لخبيزة والقرى املجاورة 
لها وبنوا اقتصادهم على زراعتها 

وهم يلهجون بنشيد أخوة الشعوب 
االشتراكي األممي ويقدسون العمل 

العبري على أرض مغتصبة.
عشرون ألف فلسطيني، أو أكثر 

بقليل، جاؤوا من قرية البصة 
املهجرة في أعالي الجليل، وحتى 

القرى مسلوبة االعتراف في جنوب 
النقب، في مسيرة أصبحت تقليدًا، 
تعكس قبل شيء، تشّبث ثالثمائة 

فلسطيني، وجدوا أنفسهم مهجرين 
في الوطن، يعيش بعضهم أحيانًا 
على مسافة مئات األمتار ال أكثر 
من بيته القديم، بحقهم األساسي 
في العودة، العودة إلى نفس البيت 

والساحة مهما طال الزمن. »هنا في 
خبيزة، بدأ كل شيء، وهنا ينتهي 

كل شيء«، هي الجملة القصيرة التي 
استهل بها األسير املحرر من قيد 

االحتالل مطلع األسبوع، أمير مخول، 
كلمته في مسيرة العودة، وهي تحكي 
كل شيء وتختصر كل شيء. النكبة 

فعل متواصل لم ينته وسيبقى 
 ما دام الالجئ في املنفى 

ً
متواصال

واملهجر على مسافة »خبط عصا« 
من بيته، فيما ينعم املغتِصبون 

بأرضه، وحقوله وعيون املاء.
في خبيزة، وفي الدامون، وفي البصة، 
وفي الشيخ مؤنس، وفي خربة الشيخ 

بدر، وفي ذبالة النقب، وعمواس، 
ويالو، في كل ما حمل الوطن من 
قرى مهجرة، أكثر من 500 قرية 

وخربة وبلدة، بدأ كل شيء، وفي كل 
هذه القرى املوزعة على الوطن من 

شماله إلى جنوبه ال بد أن ينتهي كل 
شيء، بعودة الالجئ والنازح واملهجر 
إلى بيته ومسقط رأسه وبئره األولى. 
هؤالء نقطة الضوء واألمل في اإلبقاء 

على جمرة الثورة مشتعلة، وفي 
رفض وإفشال كل مشاريع التصفية 

من أولها إلى آخرها، سواء كان 
اسمها أوسلو أم »فلسطني الجديدة«، 

فما ضاع حق وراءه مطالب.

تتواصل المعارك الضارية 
بين قوات النظام السوري 

وفصائل المعارضة 
السورية المسلحة على 

محور كفرنبودة في 
ريف حماة، بالتزامن مع 

وصول مجموعات 
عسكرية من »حركة أحرار 
الشام« إلى منطقة سهل 

الغاب

التركي خلوصي أكار )الصورة(، أمس، زيارة تفقدية  أجرى وزير الدفاع 
الحدودي مع سورية.  الشريط  المنتشرة على  العسكرية  الوحدات  إلى 
األركان  رئيس  برفقة  أكار،  ووصل 
وقائد  غــولــر،  يشار  أول  الفريق 
أوميت  أول  الفريق  البرية  القوات 
هاتاي،  واليــة  مطار  إلى  ــدار،  دون
إلى  وتوجهوا  اللباد،  جنوب  في 
ــة. وأجــرى  ــدودي ــح الــوحــدات ال
ــوات  ــق ــدا األركــــان وال ــائ ــار وق أكـ
للوحدات  تفقدية  ــارات  زي البرية، 
ــتــقــوا بــوالــي  ــم ال الــحــدوديــة، ث

هاتاي، دوندار دوغان.

أكار يتفقد الحدود

بغداد ـ محمد علي 
         أكثم سيف الدين

أعاد االعتداء اإلرهابي قرب سوق جميلة 
الشعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة 
الــعــراقــيــة بــغــداد، فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
ليلة أول من أمس الخميس، والــذي راح 
قتيل وجريح،  20 شخصًا بن  ضحيته 
الحكومة  الجدل مجددًا حول استعجال 
بـــرفـــع الــكــتــل اإلســمــنــتــيــة وفـــتـــح الــطــرق 
وتخفيف اإلجراءات األمنية بالعاصمة، 
ــن نـــصـــف حـــواجـــز  ــ ــاء أكــــثــــر مـ ــ ــغـ ــ عـــبـــر إلـ

التفتيش والنقاط األمنية فيها.
وعلى الرغم من تضارب الروايات األمنية 
ــول خــلــيــفــات  بـــن الــجــيــش والـــشـــرطـــة حــ
االعـــتـــداء، بــن كــونــه عــبــوة نــاســفــة على 
حافة الشارع الرئيس للسوق، أو حزامًا 
نــاســفــًا مــتــروكــًا قــــرب مــنــزل الــنــائــب عن 
»حــركــة الــعــصــائــب«، الــجــنــاح السياسي 
ملليشيا »العصائب«، حسن سالم، وبن 
انــتــحــاري بــحــزام نــاســف وهــو مــا تبناه 
تنظيم »داعش« في وقت الحق عبر بيان 
نشر على حسابات تابعة له على مواقع 
التواصل كشف فيه عن اسم االنتحاري 
 
ّ
الذي قال إنه »األخ جراح الكردي«، إال أن

الحادث هو األول من نوعه الذي تشهده 
بغداد منذ ما يزيد عن ستة أشهر عرفت 
فــيــهــا الــعــاصــمــة اســتــقــرارًا أمــنــيــًا كــبــيــرًا، 
ــرة. وتــعــتــمــد  ــيــ واألكــــبــــر فـــي الـــفـــتـــرة األخــ
الــســلــطــات الــعــراقــيــة مــنــذ حــكــومــة نــوري 
املــالــكــي الــثــانــيــة )2010ـــــــ 2014( أســلــوب 
التقليل من آثار العمليات اإلرهابية وما 
ذلك   

ّ
أن اعتبار  فه من ضحايا، على 

ّ
تخل

مــن أســاســيــات إحــبــاط هــمــم الــجــمــاعــات 
إليه،  اإلرهابية وعــدم منحها ما تصبو 
وهــو إيــقــاع أكــبــر عــدد مــن الضحايا في 
هجماتها. ووفقًا ملسؤول بارز في جهاز 
الشرطة العراقية في بغداد ضمن جانب 
 االعتداء »مهما كان نوعه 

ّ
الرصافة، فإن

 هــنــاك 
ّ
أو مــكــان تــنــفــيــذه، فــهــو يــعــنــي أن

نشاطًا إرهابيًا داخل بغداد، يجب تتبعه 
ومعالجته فورًا«، مضيفًا في حديث مع 

 »الــتــفــجــيــر أعـــاد 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

ــالــــي مــديــنــة  ــان، وخـــصـــوصـــًا ألهــ ــ ــــأذهـ لـ
اعــتــداءات بشعة راح ضحيتها  الــصــدر، 
املئات منهم في السنوات املاضية، على 
 اعــتــداء الخميس لــم يسفر 

ّ
الــرغــم مــن أن

عن سقوط الكثير من الضحايا«.
وتـــابـــع املـــســـؤول أن »كـــل ســكــان الــعــراق 
العالي  التوتر  ينعكس  أن  مــن  يخافون 
بـــن إيــــــران وأمـــيـــركـــا حــالــيــًا عــلــى املــلــف 
األمــــنــــي فــــي بـــلـــدهـــم، إذ ســـيـــكـــون هــنــاك 
أمني  تـــرٍد  أو  إرهــابــيــة  لعمليات  افتعال 
ــام لــغــايــات مـــعـــروفـــة، بــســبــب اشـــتـــراك  عــ
العراق  داخــل  األمني  امللف  الدولتن في 
بشكل أو بآخر، وقد يعيد أي ترد أمني 
ــرفـــن«،  ــه، الـــتـــهـــدئـــة بــــن الـــطـ ــلــ ال قــــــّدر الــ
مــعــتــبــرًا أن تــنــظــيــم »داعـــــش« ومـــن قبله 
»الــقــاعــدة«، لطاملا أجـــادا االســتــفــادة من 
في  العراقية.  الساحة  على  التناقضات 
غضون ذلك، ال تزال السلطات األمنية في 
بغداد تواصل رفع الكتل اإلسمنتية من 
أمنية  وتلغي حواجز  العاصمة  شــوارع 
موجودة فيها منذ عامي 2004 و2005، 
رئيس  أطلقها  ضمن خطة عمل واسعة 
ــادل عـــبـــد املـــهـــدي،  ــ الـــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، عــ
االستخباراتي،  العمل  تنشيط  تتضمن 
واالســتــغــنــاء عـــن الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة في 
الــكــتــل اإلسمنتية  ضــبــط األمــــن، ومــنــهــا 
التي كانت تغلق مئات الطرق في بغداد، 
ــا عـــشـــرات اآلالف. وأمـــس  ويــبــلــغ عـــددهـ
الــجــمــعــة، أعــلــنــت أمـــانـــة بـــغـــداد عـــن رفــع 
الــكــتــل اإلســمــنــتــيــة مــن شــارعــن فــي حي 
ــــك بعد  الــــكــــرادة، وإعــــــادة فــتــحــهــمــا، وذلـ

ساعات من االعتداء شرقي بغداد.
وأثارت هذه الخطوات جداًل بن أوساط 
أجهزة األمــن العراقية، إذ ما زالــت هناك 
مــــخــــاوف مــــن نــتــائــجــهــا الــســلــبــيــة عــلــى 
امللف األمني الذي لم تتم السيطرة عليه 
بشكل كامل. فاملناطق التي أعيد فتحها 
شهد  منها،  اإلسمنتية  الكتل  رفــعــت  أو 
كثير منها اعتداءات إرهابية بشعة راح 
املواطنن عبر هجمات  مئات  ضحيتها 
بــســيــارات مفخخة أو أحــزمــة نــاســفــة أو 
متفجرات زرعت على مقربة من تجمعات 
ــال مـــقـــّربـــون من  ــك، قــ ــ ــنـــن. إلــــى ذلـ املـــواطـ
ـــ«الـــعـــربـــي  ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، لـ رئــ
 الحكومة ماضية في قرارات 

ّ
الجديد«، إن

مناطق  أغلب  في  األمنية  الحواجز  رفــع 
رفــع أخرى  العاصمة، وإنــه سيتم قريبًا 
ــداد قـــرب  ــغــ ــن مـــنـــاطـــق مــهــمــة وســـــط بــ مــ
شـــارع الــرشــيــد وأبـــو نـــواس والحارثية. 
وكــان رئيس اللجنة األمنية في مجلس 
 
ّ
ــد قــــــال إن ــ ــيــــعــــي، قـ ــداد مـــحـــمـــد الــــربــ ــ ــغـ ــ بـ

ى مسؤولية حفظ 
ّ
»االستخبارات ستتول

األمـــن فــي الــعــاصــمــة بــعــد رفـــع الــحــواجــز 
منها«، مشيرًا في تصريح سابق له إلى 
 »الـــوضـــع األمـــنـــي فـــي بـــغـــداد أصــبــح 

ّ
أن

طــبــيــعــيــًا، خــصــوصــًا بــعــد االنـــتـــصـــارات 
على داعش«. من جهته، قال عضو التيار 
 
ّ
ــراس الـــربـــيـــعـــي، إن ــ املــــدنــــي الــــعــــراقــــي، فــ

اإلجـــراءات  بمراجعة  مطالبة  »الحكومة 
األمنية، لكن يجب أن يكون أمن املواطنن 
أهم من أي ُبعد آخــر«. وأضــاف الربيعي 
 »رفع 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن

طموح  الــطــرق،  وفــتــح  اإلسمنتية  الكتل 
كل مواطن، لكن على ما يبدو أنه يسهل 

حركة اإلرهابين وتنقالتهم«.

تفجير »جميلة« يعيد الجدل 
حول رفع الحواجز من بغداد

بعد أن حظيت خطة 
رئيس الحكومة 

العراقية عادل عبد 
المهدي، والتي 

قضت برفع الحواجز 
األمنية واإلسمنتية من 

العاصمة، بترحيب 
المواطنين، حتى وقع 

انفجار سوق جميلة 
شرقي بغداد

الحادث هو األول من 
نوعه في بغداد منذ 
ما يزيد عن ستة أشهر

  شرق
      غرب

إصابات في الجمعة الـ58 
لمسيرات العودة 

ــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ أصــــيــــب عــــــدد مـ
ــــس الـــجـــمـــعـــة، جـــــــراء قـــمـــع قــــوات  أمــ
في  املشاركن  اإلسرائيلي  االحتالل 
فــعــالــيــات األســـبـــوع الــــــ58 ملــســيــرات 
العودة وكسر الحصار على الحدود 
ــزة مــع األراضــــي  الــشــرقــيــة لــقــطــاع غـ
الفلسطينين  املحتلة. وشارك آالف 
فــي فعاليات تحت اســم »مــوحــدون 
في مواجهة الصفقة«، في إشارة إلى 
لتصفية  األميركية  اإلمـــالءات  خطة 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، املـــعـــروفـــة 

إعالميًا باسم »صفقة القرن«.
)العربي الجديد(

200 ألف مصٍل
في المسجد األقصى

ــراءات أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة  ــ ــ وســــط إجـ
ألـــــف   200 نـــــحـــــو  أدى  مــــــــشــــــــددة، 
فلسطيني صالة الجمعة األولى من 
األقصى.  املسجد  في  رمضان  شهر 
وندد خطيب املسجد الشيخ محمد 
سليم بقيود االحتالل على املصلن 
الفلسطينين، وتطرق إلى القضايا 
الــتــي تــشــغــل األمــــة وأهــمــهــا الــقــدس 
وفــلــســطــن، داعـــيـــًا شـــعـــوب األمــتــن 
ــة إلـــــى تــحــمــل  ــيــ الـــعـــربـــيـــة واإلســــالمــ

مسؤولياتها.
)العربي الجديد(

تفاصيل جديدة عن 
عملية فردان ببيروت

ــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت  ــفــ ــ ــشــ ــ كــ
أحـــــــرونـــــــوت« أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، عــن 
فـــردان  عملية  عــن  جــديــدة  تفاصيل 
في بيروت التي نفذها أفــراد وحدة 
إبريل/ فــي 10  سرية هيئة األركـــان 

اغــتــيــال  فــيــهــا  ــم  ــ وتـ  ،1973 نـــيـــســـان 
الفلسطينين  القادة  أبــرز  ثالثة من 
للمقاومة، وهم كمال عــدوان وكمال 
نــاصــر ويــوســف الــنــجــار. وتــحــدثــت 
اإلسرائيلية  العميلة  عن  الصحيفة 
ــيــــروت،  ــرة فــــي بــ ــتـ ــفـ ــتــــي عــــاشــــت لـ الــ
وكانت تسير مزودة بكاميرا سرية 
أخـــفـــتـــهـــا فــــي حــقــيــبــة الــــيــــد، قــامــت 
بــتــصــويــر مــنــطــقــة فــــــردان، وطــرقــهــا 
تزويد  مــن  تمكنت  كما  ومــداخــلــهــا، 
بــخــرائــط وصــــور للمبنى  املـــوســـاد 
الــــذي كـــان الـــقـــادة الــثــالثــة يقطنون 

فيه. 
)العربي الجديد(

السفير األميركي ينقل 
مقر إقامته إلى القدس 

»يسرائيل هيوم«،  ذكــرت صحيفة 
 السفير األميركي 

ّ
أمس الجمعة، أن

لـــــدى إســـرائـــيـــل ديـــفـــيـــد فـــريـــدمـــان 
ــيـــًا« مــقــّر  )الــــــصــــــورة(، نـــقـــل »نـــهـــائـ
إقــامــتــه إلـــى الــقــدس املــحــتــلــة، بعد 
ــارة بــــــالده إلـــى  ــفــ ـــن نـــقـــل ســ عـــــام مـ
املدينة من تل أبيب. وأشـــارت إلى 
 وزير الخارجية األميركي مايك 

ّ
أن

ــلـــن رســمــيــًا عـــن هــذه  بــومــبــيــو، أعـ
الــخــطــوة، أول مــن أمــس الخميس. 
 نقل مقر إقامة السفير 

ّ
واعتبرت أن

األميركي إلى القدس بشكل رسمي 
»يــكــمــل عــمــلــيــًا الــتــطــبــيــق الــفــعــلــي 
ــه 

ّ
ــان ســن ــ ــذي كـ ــ لـــقـــانـــون الــــقــــدس الــ

الــكــونــغــرس األمـــيـــركـــي، فـــي الــعــام 
.»1997

)العربي الجديد(

عّمان: اعتصام بالذكرى 
األولى لإلطاحة بالملقي

اعــــتــــصــــم مـــــئـــــات األردنـــــــــيـــــــــن، لــيــل 
العاصمة  املــاضــي، وســط  الخميس 
مطالبن  الحكومة،  مقر  قــرب  عمان 
بـــــــاإلصـــــــالح الــــحــــكــــومــــي وتـــغـــيـــيـــر 
النهج السياسي للدولة. إال أن عدد 
املــشــاركــن كـــان بــعــيــدًا عــن الحشود 
امللقي  هــانــي  أسقطت حكومة  الــتــي 
ــــب  ــالـ ــ فـــــــي رمـــــــضـــــــان املــــــــاضــــــــي. وطـ
املشاركون في االعتصام باإلصالح 
الــســيــاســي، ومــحــاربــة نــهــج الفساد 
 مــجــلــَســي الـــنـــواب 

ّ
ــل ــ واإلفــــســــاد، وحـ

ــدم مــالحــقــة األجــهــزة  واألعــــيــــان، وعــ
قضايا  بسبب  للمواطنن،  األمنية 

التعبير عن الرأي.
)العربي الجديد(
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العراق: تسليح العشائر
في نينوى لمواجهة 

»داعش«
أعـــلـــن قـــائـــد عــمــلــيــات الـــجـــيـــش فــي 
مــحــافــظــة نــيــنــوى الــعــراقــيــة، الــلــواء 
نــجــم الــجــبــوري، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
تسليح  قـــررت  العراقية  »السلطات 
الــعــشــائــر فـــي 50 قــريــة بــاملــحــافــظــة 
من أجل صّد الهجمات اإلرهابية«، 
مــؤكــدًا فــي بــيــان أنــه »ُعــقــد اجتماع 
مــع شــيــوخ املــنــاطــق الــنــائــيــة، أوعــز 
بعده رئيس أركان الجيش بتسليح 
ــرى، لـــتـــدافـــع عــــن نــفــســهــا  ــ ــقـ ــ هـــــذه الـ
أن  يمكن  أي هجمات محتملة  ضد 

تنفذها مجموعات صغيرة«.
)العربي الجديد(

اعتداء على مخازن
القمح في الحديدة

تعرضت مخازن قمح خــارج ميناء 
الــحــديــدة الــيــمــنــي إلـــى إطــــاق نـــار، 
مساء الخميس، بعد أيام من زيارة 
أجــراهــا فــريــق مــن بــرنــامــج األغــذيــة 
الــعــاملــي إلــى املــكــان، حسبما أفــادت 
الجمعة. وقال  أمــس  املتحدة،  األمــم 
املـــتـــحـــدث بـــاســـم بـــرنـــامـــج األغـــذيـــة 
إرفيه فيروسيل )الصورة(،  العاملي 
تــــزال تقّيم  إن »الــوكــالــة األمــمــيــة ال 
اعتداء  عــن  الناجمة  األضـــرار  حجم 
لم يتسبب بسقوط  الــذي  الخميس 

ضحايا«.
)فرانس برس(

توقعات بهزيمة أوروبية
لـ»المحافظين« البريطاني
ــفــــة »الــــــــغــــــــارديــــــــان«  ــيــ ــلــــت صــــحــ ــقــ نــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــن 
أحــــــد مـــرشـــحـــي حــــــزب املـــحـــافـــظـــن 
ــه، بــمــا يــتــعــلــق بــالــتــحــضــيــرات  ــولـ قـ
املــقــررة بن  لانتخابات األوروبــيــة 
23 مايو/ أيار الحالي و26 منه، إنه 
نبذل  لــم  إن  بأننا  االعتقاد  »يــســود 
الــجــهــد املـــطـــلـــوب، فــســيــكــون لــديــنــا 
أمر  ولكنه  السيئة.  لنتائجنا  عــذر 
ــا«. وتــشــيــر الــتــوقــعــات  ــقـ مــخــجــل حـ
تأييد  الحزب  ينال  أن  إمكانية  إلــى 
أقــل مــن 10 فــي املــائــة مــن الناخبن، 
في مقابل تقدم منافسيه، وأبرزهم 

حزب العمال. 
)العربي الجديد(

بوركينا فاسو: مقتل 
جنديين فرنسيين في 

تحرير رهائن
الفرنسية  الخاصة  الــقــوات  تمكنت 
من تحرير أربع رهائن هم فرنسيان 
وأمـــيـــركـــي وكـــــوري جــنــوبــي، خــال 
عــمــلــيــة تــدخــل »مــركــبــة« فـــي شــمــال 
بوركينا فاسو قتل خالها جنديان 
فرنسيان، حسبما أعلنت السلطات 
ــــس الـــجـــمـــعـــة. وقــتــل  الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـ
أربعة من الخاطفن خال العملية، 
بـــحـــســـب قــــائــــد الـــجـــيـــش الــفــرنــســي 
ــــورة(،  ــــصــ ــوا لـــوكـــوانـــتـــر )الــ ــرانــــســ فــ
الــتــي لــم تــعــِط مــعــلــومــات عــن هوية 

املجموعة الخاطفة. 
)فرانس برس(

باريس ترفض 
تمديد بريكست

أعــــلــــن أحــــــد مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــاســـة 
الــفــرنــســيــة أمــــام رابـــطـــة اإلعــامــيــن 
املعتمدين في االليزيه، أمس الجمعة، 
تمديدًا متكررًا  تريد  »بــاريــس ال   

ّ
أن

لندن  مــن  تطلب  وأنــهــا  لبريكست«، 
 قبل 31 أكتوبر/ 

ّ
»أن يكون لديها حل

وأضــــــاف  ــل.  ــبــ ــقــ املــ األول«  تـــشـــريـــن 
ســـيـــشـــاركـــون  ــيــــن  ــانــ ــبــــريــــطــ »الــ  

ّ
أن

فـــي االنــتــخــابــات األوروبــــيــــة، ولــكــن 
 
ّ
ســيــكــون مـــن الــصــعــب الــتــفــكــيــر بـــأن

ــار )بـــريـــكـــســـت( ســيــنــتــهــي قــبــل  مـــسـ
ــه 

ّ
23 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي«. ورأى أن

ل صدمة 
ّ
»يمكن لانتخابات أن تمث

ســيــاســيــة تــوصــل إلــــى اتـــفـــاق عــابــر 
ــة( قـــبـــل 30  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــزاب )الـ ــ ــــأحـ لـ
يونيو املقبل. ولكن الوضع لن يكون 
واضحا في 31 أكتوبر )عشية( قيام 
املفوضية األوروبــيــة )الــجــديــدة(. ال 

نريد دوامة من قمم بريكست«.
)فرانس برس(

غزة ــ ضياء خليل

فــــي الــلــحــظــة الـــتـــي انـــتـــهـــى فــيــهــا الــــعــــدوان 
اإلســرائــيــلــي األخــيــر عــلــى قــطــاع غــــزة، يــوم 
عيد تثبيت وقف إطاق 

ُ
اإلثنن املاضي، وأ

واالحتال  الفلسطينية  املقاومة  بن  النار 
ــلـــي بـــعـــد يـــومـــن مــــن الــتــصــعــيــد،  ــيـ ــرائـ اإلسـ
أصـــبـــح ســـــؤال الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــقــطــاع 
املـــحـــاصـــر عـــن مـــوعـــد الـــجـــولـــة الــتــالــيــة من 
الــتــصــعــيــد والـــــعـــــدوان. وبـــانـــتـــهـــاء الــجــولــة 
األخيرة، يصبح عدد جوالت التصعيد بن 
الــقــطــاع واالحـــتـــال مــنــذ انـــطـــاق مــســيــرات 
ــعــــودة وكـــســـر الـــحـــصـــار فـــي 30 مــــارس/  الــ
 
ّ
آذار من العام املاضي عشر جوالت. غير أن
العشر، فكل  األخيرة كانت األقسى من بن 
»شــبــه« مضبوطة  كانت  السابقة  الــجــوالت 
مــن الــطــرفــن، إال أن األخــيــرة التي كــادت أن 
تــتــحــول إلـــى عــــدوان أوســـع وحـــرب شاملة. 
ولــــم يــعــد أهـــالـــي قــطــاع غــــزة يــنــظــرون إلــى 
الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي الــــذي يــجــرى حاليا 

الكويت ـ خالد الخالدي

مــا زالـــت حــرب االســتــجــوابــات داخـــل مجلس 
ــة الــكــويــتــي )الـــبـــرملـــان( الـــتـــي تــســتــهــدف  ــ األمـ
الحكومة تتواصل، وسط نجاح األخيرة في 
إســقــاطــهــا، إذ اســتــطــاع أخــيــرًا وزيـــر اإلعـــام 
والشباب محمد الجبري تجاوز االستجواب 
املــقــّدم بحقه مــن قبل ثــاثــة نـــواب إسامين 
وليبرالين، بعد حصوله على ثقة 34 نائبا 
مقابل 12 نائبا صوتوا مع طرح الثقة به، إلى 

جانب امتناع اثنن عن التصويت.
وُيـــعـــد هــــذا االســـتـــجـــواب هـــو الـــثـــانـــي الـــذي 
تنتصر فيه الحكومة في أقل من شهر، بعد 
االستجواب األول الذي ُوّجه إلى وزير الدولة 
لــشــؤون مجلس األمـــة أنــس الــصــالــح، والــذي 
انتهى بعدم وجود طلب بطرح الثقة به، ليتّم 

اإلعان عن فشل االستجواب وسقوطه.
الحالي في نوفمبر/  البرملان  انتخاب  ومنذ 
تشرين الثاني 2016، واجهت الحكومة أكثر 

في  تحركاته  يتابعون  كانوا  كما  باهتمام 
السابق، على أنهم ال يعتقدون أنه سيحقق 
لهم شيئا من مطالبهم، واملتمثلة بالدرجة 
األولــى في كسر الحصار املــضــروب عليهم 
منذ أكثر من 12 عاما، وإعــادة فتح املعابر 

وتسهيل الحركة التجارية وحركة األفراد.
وبـــدأت الــقــاهــرة حــراكــا جــديــدًا عبر وفدها 
الــقــطــاع، متزامنا مــع تهديدات  فــي  األمــنــي 
ــرة أطـــلـــقـــتـــهـــا قــــــوى املـــقـــاومـــة  ــاشــ ــبــ غـــيـــر مــ
 أي تــنــصــل مــــن تــنــفــيــذ 

ّ
ــأن ــ الــفــلــســطــيــنــيــة بــ

التفاهمات سيواجه برد قاٍس. 
»العربي الجديد«،  ووفق مصادر تحدثت لـ
 »الـــــوفـــــد األمــــنــــي املــــصــــري الـــــــذي بـــدأ 

ّ
فـــــــإن

يــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي جـــولـــة جــــديــــدة، ال 
يحمل وعــــودًا إضــافــيــة وال مــواعــيــد تنفيذ 
التفاهمات، إنما جاء إلطاع باقي الفصائل 
الفلسطينية التي لم توجد في القاهرة على 
اإلسرائيلية  والتعهدات  املباحثات  فحوى 
التي حصلتها القاهرة من جديد«. وأشارت 
 »القاهرة معنية بأن تمضي 

ّ
املصادر إلى أن

مسيرة الــعــودة وكــســر الــحــصــار فــي ذكــرى 
الــنــكــبــة فــي 15 مــايــو/ أيــــار الــحــالــي بشكل 
 
ّ
أن يمكن  شـــيء  أي  يــحــدث  ال   

ّ
وأن طبيعي، 

يطور األمر إلى عدوان جديد، قد يكون هذه 
املرة حربا رابعة بن املقاومة وإسرائيل«.

وتحّول إحياء الفلسطينين لذكرى النكبة 
إلــى مدينة  األميركية  السفارة  نقل  ورفــض 
الــقــدس املحتلة الــعــام املــاضــي إلــى مجزرة 
املتظاهرين،  آالف  بحق  إسرائيل  ارتكبتها 
62 فلسطينيا وإصابة  استشهاد  إلــى  أدت 
ــرات فــــي مـــخـــيـــمـــات الـــــعـــــودة وكــســر  ــشــ ــعــ الــ

فــي الــقــطــاع حــربــا شــرســة وعـــدوانـــا واســعــا 
ــار مــحــاولــة اإلســرائــيــلــيــن وبــعــض  ــ فـــي إطـ
األطراف املساندة لهم سحب ساح املقاومة. 
 »أسباب وموجبات 

ّ
وبالنسبة للنخالة فإن

رغبة  هــنــاك   
ّ
وإن قــائــمــة،  تـــزال  ال  التصعيد 

 تصل غزة إلى هذا 
ّ
لدى أطراف متعددة بأن

من 16 استجوابا من ِقبل املعارضة وبعض 
الـــنـــواب املــســتــقــلــن. ونــجــحــت املــعــارضــة في 
البداية بإسقاط وزيــريــن، هما وزيــر اإلعــام 
الصباح،  الــحــمــود  سلمان  الشيخ  والــشــبــاب 
ــة لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــوزراء  ــدولــ ثــــّم وزيـــــر الــ
العبد  محمد  الشيخ  بالوكالة  اإلعـــام  وزيــر 
مت صفوفها 

ّ
 الحكومة نظ

ّ
الله الصباح. لكن

ــا مــن  ــ ــهــ ــ ــايـــة وزرائــ ــمـ ــا واســـتـــطـــاعـــت حـ ــقــ الحــ
االستجوابات، كما أنها أحالت االستجوابات 
كــافــة املـــوّجـــهـــة إلــــى رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــشــيــخ جــابــر املــبــارك الــصــبــاح، إلـــى اللجنة 
التشريعية في البرملان والتي قامت بإلغائها 

بحجة عدم دستوريتها.
وأعــلــن الــنــائــب عــبــد الــكــريــم الــكــنــدري أخــيــرًا 
ــوة الســـتـــجـــواب جـــديـــد لــرئــيــس  ــ تـــوجـــيـــه دعــ
ــوزراء، وذلـــك بسبب »إخــفــاقــه في  ــ الــ مجلس 
الحكومة  لكن  وصــفــه.  الــبــاد«، حسب  إدارة 
تتجه إلى إحالة هذا االستجواب مرة أخرى 
ع أن تقوم 

ّ
التي ُيتوق اللجنة التشريعية  إلى 

بإلغائه أيضا.
ــرة االســـتـــجـــوابـــات إلـــى  ــثـ ــبــــاب كـ وتــــعــــود أســ
ــاوالت أقـــطـــاب ســيــاســيــة داخــــل الــكــويــت  ــحـ مـ
ــال الـــعـــاقـــة بــــن الـــبـــرملـــان والــحــكــومــة  إيــــصــ
إلـــى طــريــق مــســدود، وبــالــتــالــي دفـــع الــقــيــادة 
ــــان والـــــدعـــــوة  ــرملـ ــ ــبـ ــ  الـ

ّ
ــل ــ ــ ــى حـ ــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة إلـ

النتخابات جديدة، وهو ما اعترف به رئيس 
 »هناك 

ّ
مجلس األمة مرزوق الغانم بقوله إن

 
ّ

الحل قــرار   
ّ
لكن البرملان،  أطــرافــا تسعى لحل 

بيد أمير الباد فقط«.
ــاول رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ورئــيــس  ويــــحــ
ــاء عــلــى الـــبـــرملـــان ألطـــول  ــقـ مــجــلــس األمــــة اإلبـ

 بقاءه يعّد قياسا ملدى 
ّ
فترة ممكنة، وذلك ألن
كفاءتهما السياسية.

ــار الــســعــي الــحــثــيــث مــن قــبــل بعض  وفـــي إطــ
ــراكــــدة في  ــــواب الـــبـــرملـــان لــتــحــريــك املـــيـــاه الــ نـ
معارضا  نائبا   22 تــقــّدم  السياسي،  الــشــارع 
ــقـــد جـــلـــســـة لـــبـــحـــث قــــانــــون الــعــفــو  بـــطـــلـــب عـ
ــد. ويــعــيــش الــعــشــرات  ــ الــشــامــل يـــوم غـــد األحـ
من املعارضن الكويتين، ومن بينهم نواب 
سابقون وقيادات في املعارضة، في الخارج، 
بسبب اتهامهم بقضايا سياسية، من بينها 
قضية دخول مجلس األمة إبان االحتجاجات 

الشعبية ضّد الحكومة عام 2011.
لكن الحكومة الكويتية أبلغت رئيس البرملان 
لقانون  املخصصة  الجلسة  حضور  رفضها 
الــنــواب  تنسيق  عــدم  الــشــامــل، بسبب  العفو 
معها قــبــل تــقــديــم طــلــب عــقــد الــجــلــســة، فيما 
هدد األخيرون بالتصعيد وتأييد استجواب 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء. وفـــي الــســيــاق، قــال 
النائب محمد الدالل عبر حسابه على موقع 
»تـــويـــتـــر«: »عـــــدم حـــضـــور الــحــكــومــة جلسة 
العام تصّرف يناقض  العفو  قانون  مناقشة 
الــذي  والحكومة  املجلس  بــن  التعاون  مبدأ 

ــادة 50. كــمــا أنــه  نـــّص عليه الــدســتــور فــي املــ
بتفعيل  موقف سلبي ضــّد مطلب دستوري 
املــادة 75 من الدستور والتي تعطي ملجلس 

األمة صاحية إصدار قانون بالعفو العام«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب عـــادل الــدمــخــي على 
الحكومة جلسة   »عـــدم حــضــور 

ّ
إن »تــوتــيــر« 

ــــررت عــــدم مــواجــهــة  الــعــفــو، وكـــذلـــك إذا مـــا قـ
االســتــجــواب املــقــدم مــن الــدكــتــور عبد الكريم 
ــــت عــلــى  ــقـ ــ ــنــــدري لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء ووافـ ــكــ الــ
التشريعية، فهذا يعني  اللجنة  إلى  تحويله 
 هــــذه الــحــكــومــة ورئــيــســهــا ال يـــريـــدان أن 

ّ
أن

يتحما املسؤولية، وعلينا كأعضاء أن نرفع 
إلى سمو األمير كتاب عدم تعاون معها«.

وتعليقا على هذه التطورات، قال األكاديمي 
الرحمن  عبد  الكويتي  السياسي  والباحث 
الجديد«،  »العربي  مع  املطيري، في حديث 
ــاتـــت تــتــحــكــم فــــي خــيــوط   »الـــحـــكـــومـــة بـ

ّ
إن

اآلن، وتــســتــعــرض عــضــاتــهــا عبر  الــلــعــبــة 
إفــشــال االســتــجــوابــات واحــــدًا تــلــو اآلخــــر«، 
 »تهديد النواب بتأييد استجواب 

ّ
مضيفا أن

رئيس مجلس الوزراء لن يتم، ألن الحكومة 
الــنــواب  لــكــن  الــتــشــريــعــيــة.  للجنة  ستحيله 
ــــي رفـــع  ــــى حــيــلــة أخــــيــــرة وهـ ســـيـــلـــجـــؤون إلـ
ــبـــاد«. واعــتــبــر  كــتــاب عـــدم تــعــاون ألمــيــر الـ
األقطاب  ق بصراع 

ّ
يتعل »األمــر   

ّ
أن املطيري 

يسعى الستخدام  فهناك طرف  السياسية؛ 
واالستجوابات  املعتقلن  عن  العفو  قضية 
 الــبــرملــان، وهــنــاك طــرف 

ّ
لــلــدفــع بــاتــجــاه حـــل

البرملان  الحفاظ على  يريد  املقابل  آخر في 
بأي وسيلة وذلك عبر إسقاط االستجوابات 

واملماطلة في ملف العفو«.

الــحــصــار الخمسة املــنــتــشــرة عــلــى الــحــدود 
الشرقية للقطاع مع األراضــي املحتلة. غير 
 الجهود املصرية الحالية، ومعها الجهود 

ّ
أن

القطرية واألممية، تصطدم بجدار املماطلة 
األزمة  تتفكك  لم   

ّ
وإن املتكررة،  اإلسرائيلية 

 
ّ
الحقيقية التي أدت ملثل هذا التصعيد فإن
الــفــرصــة مــهــيــأة فـــي كـــل وقـــت لــلــذهــاب إلــى 
جولة جديدة من العدوان والتصعيد، ومن 

ثم التوصل إلى تهدئة ووقف إطاق النار.
املقبلة في غزة  بالحرب  »الــهــوس«  وتزامن 
العام لحركة  مع تصريحات أطلقها األمن 
»الجهاد اإلسامي« زياد النخالة عبر قناة 
فيها عن صيف ساخن  تحدث  تلفزيونية، 
الــصــيــف املقبل   يشهد 

ّ
أن فــي غـــزة، وتــوقــع 

الـــواقـــع الــصــعــب، ومـــن ثــم يــتــم االنــقــضــاض 
لتجريده  محاولة  فــي  املقاومة  ســاح  على 
النخالة  تصريحات  وزادت  الفصائل«.  من 
الفلسطينين  لــــدى  املــــوجــــود  ــاك  ــ ــ اإلربـ مـــن 
 حربا 

ّ
وزادت مخاوفهم مع هذا الحديث بأن

آتية ستكون قاسية، وتذكرهم بعدوان عام 
2014 الذي استمر 51 يوما وانتهى بوعود 

لم يتحقق منها شيء.
ــلـــت جـــهـــات إســرائــيــلــيــة  وفــــي الـــســـيـــاق، واصـ
 اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار سيبقى 

ّ
الــقــول إن

ر املــحــلــل 
ّ
ــة. وحـــــــذ ــيـ ــدانـ ــيـ ــتــــطــــورات املـ ــن الــ ــ رهـ

الــعــســكــري فـــي صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم« 
يـــوآف لــيــمــور، فــي تحليل لــه أمـــس الجمعة، 
 عـــــدم فـــتـــح آفــــــاق ســـيـــاســـيـــة لــتــهــدئــة 

ّ
ــن أن مــ

طويلة األمــد، أو تسوية األوضـــاع مع قطاع 
 
ّ
غزة، ينذر بانفجار األوضــاع، وإمكانية شن
حرب جديدة على القطاع، بن يوليو/ تموز، 

وسبتمبر/ أيلول املقبلن.
ــزال االحـــتـــال فـــي حــالــة  ــ يـ وعـــلـــى األرض، ال 
تــأهــب واســتــعــداد عــلــى حـــدود غـــزة، وفـــق ما 
نقلت اإلذاعــــة اإلســرائــيــلــيــة أخــيــرًا، فــي إطــار 
مــــا ســمــتــه »مـــواجـــهـــة أي تـــطـــور قــــد يــحــدث 
على أرض الــواقــع، فــي ظــل مسيرات الــعــودة 
ــا فــصــائــل املــقــاومــة  ــا«. أمــ ــمـــرارهـ ــتـ ــقـــرر اسـ املـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــعـــادت وفــــق فــيــديــو نــشــرتــه 
مـــواقـــع الــكــتــرونــيــة تــتــبــع لــهــا، إلــــى تصنيع 
ما  لتعويض  املحلية  والــقــذائــف  الــصــواريــخ 
خسرته خال الجولة األخيرة من التصعيد 
والتي أطلق فيها نحو 700 صاروخ وقذيفة 
مـــن الـــقـــطـــاع بـــاتـــجـــاه غــــاف غــــزة واملــنــاطــق 

املحيطة به.

رهان القيادة 
الفلسطينية

تهديد 
معارضي 
بن سلمان

أبعد من ذلك خال لقاء في نيويورك مع عدد 
من الصحافين املعتمدين في األمم املتحدة، 
مـــن بــيــنــهــم مــراســلــة »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، ليل 
االتحاد  إن على  قــال  الجمعة، حــن  الخميس 
األوروبـــــي وروســـيـــا والــصــن الـــوقـــوف بوجه 
األمــيــركــيــن وضــــد الــخــطــة األمــيــركــيــة، إن لم 
تنص وبشكل صريح على مبدأ حل الدولتن 
الدولي،  واإلجماع  الدولية  الشرعية  بموجب 
املتحدة ومجلس األمن  األمــم  بــقــرارات  املمثل 
اللجنة  عنها  تمخضت  التي  الطريق  وخطة 

الرباعية والقرارات ذات الصلة.
وكان وزير الخارجية رياض املالكي قال إنه ال 
األميركية بخطة سام،  الخطة  يمكن تسمية 
ألنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى اســتــســام الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس األمن، الذي 
عقد اجتماعا بطلب من إندونيسيا والكويت 
طابع  )ذات  »أريـــا«  بصيغة  أفريقيا،  وجنوب 
ــمـــي(، لــنــقــاش قــضــيــة املــســتــوطــنــات.  غــيــر رسـ

الشركة األمنية اإلسرائيلية »NSO«، لبيعها 
هاتفه  عــّرضــت  خبيثة«  »بــرمــجــيــات  اململكة 
الخلوي للخطر. ونقلت قناة »الجزيرة« عن 
مصادر قولها إن أوسلو طلبت من البغدادي، 
الـــذي يعيش الجــئــا فــي الــنــرويــج بعد طــرده 
من اإلمـــارات، تغيير مكان سكنه خوفا على 
حياته بعد الكشف عن تهديدات سعودية له. 
السفر  بتجنب  الــثــاثــة  النشطاء  نصح  كما 
إلى مجموعة واسعة من البلدان في أوروبا 
وآسيا حيث تتمتع السعودية بنفوذ خاص، 
ونقل أفــراد أسرهم من بلد واحــد على األقل 
هو ماليزيا. وغرد البغدادي على حساب في 
في  مــؤتــمــرًا صحافيا  أنـــه سيعقد  »تــويــتــر« 
تفاصيل  للكشف عن  املقبل،  اإلثنن  أوسلو، 
جــديــدة بــشــأن الــتــهــديــدات الــتــي تــعــرض لها. 
 عــنــاصــر مـــن جــهــاز أمــن 

ّ
ــال الـــبـــغـــدادي إن وقــ

إلى منزله في 25  النرويجي قدموا  الشرطة 
إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، ونــقــلــوه إلـــى مــكــان 
ــّدمــــوا إلـــيـــه إحـــاطـــة أمــنــيــة ملــدة  آمــــن حــيــث قــ
تحّدثت  الـــذي  التحذير  هــذا  وجـــاء  ساعتن. 

نيويورك ـ ابتسام عازم

تـــعـــّول الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
اإلجــمــاع الــدولــي الرسمي على »حل 
الـــدولـــتـــن«، ملــواجــهــة املــخــاطــر الــتــي 
تهدد القضية الفلسطينية، وال سيما مسعى 
اإلدارة األمــيــركــيــة لــفــرض تــصــّورهــا الــهــادف 
ى من هذه القضية، واملسمى 

ّ
لتصفية ما تبق

طرح 
ُ
»صفقة القرن«. غير أن تساؤالت كثيرة ت

ــاع عــلــى خــلــق حـــراك  ــمــ حــــول قـــــدرة هــــذا اإلجــ
عبر  األميركي،  املخطط  ملواجهة  األرض  على 
سياسات تدعم صمود الفلسطينين وتواجه 
مساعي إسقاط قضايا الحل النهائي، كعودة 
الــاجــئــن والـــحـــدود وغــيــرهــا. وأعــــاد السفير 
الفلسطيني في األمم املتحدة، رياض منصور، 
الــتــعــبــيــر عـــن املـــوقـــف الــرســمــي، بــالــتــأكــيــد أن 
مــجــابــهــة »صــفــقــة الـــقـــرن« يــجــب أن تــركــز في 
الوقت الحالي على هذا اإلجماع. بل إنه ذهب 

ناصر السهلي 
لندن ـ العربي الجديد

ــد وكـــــــالـــــــة االســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــ ــكـ ــ لـــــــم تـ
األمــيــركــيــة تــحــصــل عــلــى معلومات 
عــن مــخــطــط ســعــودي لــانــتــقــام من 
نشطاء، مقربن من الصحافي والكاتب جمال 
سعوديون  موظفون  قتله  الـــذي  خاشقجي، 
حكوميون في قنصلية اململكة في إسطنبول، 
حتى سارعت إلى تبليغ الدول التي يقيمون 
عــلــى أراضـــيـــهـــا لــحــمــايــتــهــم. وكــشــفــت مجلة 
 وكــالــة 

ّ
»تــايــم« األمــيــركــيــة، أول مــن أمـــس، أن

االســتــخــبــارات املــركــزيــة األمــيــركــيــة »ســـي آي 
إيـــه«، وأجــهــزة أمــن أجنبية، حــذرت أصدقاء 
هم 

ّ
للراحل جمال خاشقجي وعائاتهم من أن

»أعـــمـــال انــتــقــامــيــة« مـــن الــســلــطــات  عــرضــة لــــ
للمطالبة  نشاطهم  خلفية  على  السعودية، 
بالديمقراطية. ونقلت املجلة، في تقرير، عن 
في  أمنية  ومــصــادر  التهديدات  قّيموا  أفـــراد 
وا 

ّ
 ثاثة من أصدقاء خاشقجي تلق

ّ
بلدين، أن

األخــيــرة، وهم  األسابيع  أمنية، في  إحاطات 
الاجئ  البغدادي  إيــاد  الفلسطيني  الناشط 
فـــي أوســـلـــو بـــالـــنـــرويـــج، وعـــمـــر عــبــد الــعــزيــز 
ــر فـــي الـــواليـــات  ــ فـــي مــونــتــريــال بـــكـــنـــدا، وآخـ
املتحدة طلب عدم الكشف عن اسمه. وأشارت 
عن  يعملون  كــانــوا  الثاثة  النشطاء   

ّ
أن إلــى 

إعامية  مــشــاريــع  على  خاشقجي،  مــع  كثب 
وأخــرى  السياسية،  الناحية  مــن  »حساسة« 
اغتياله داخل  اإلنسان، وقت  معنية بحقوق 
بتركيا،  إسطنبول  في  السعودية  القنصلية 
فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املـــاضـــي. ووفـــق 
اإلحـــاطـــات األمــنــيــة، يــقــول الــنــشــطــاء الثاثة 
ــهــم مستهدفون بشكل خــاص على خلفية 

ّ
إن

انـــتـــقـــاداتـــهـــم »الـــصـــريـــحـــة واملـــــؤثـــــرة« لــولــي 
بــن سلمان،  األمــيــر محمد  الــســعــودي  العهد 
واتهامهم إياه بإعطاء األمر لقتل خاشقجي، 
كــجــزء مــن حملة قمع أوســـع ضــد معارضن 
ســعــوديــن فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. ونقلت 
ى تعليمات 

ّ
ه تلق

ّ
املجلة عن البغدادي قوله إن

االحتياطات،  مــن  واســعــة  بــاتــخــاذ مجموعة 
ــك تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة ملــنــع اخـــتـــراق  بــمــا فـــي ذلــ
أجــهــزتــهــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، خـــوفـــا مـــن تــســّرب 
وأشــارت  ضدهم.  استخدامها  أو  املعلومات 
ـــه تــم اســتــخــدام مثل هــذا التكتيك من 

ّ
إلــى أن

قبل السعودية ضد عبد العزيز الذي يقاضي 

األمــيــركــيــة  اإلدارة  تـــرســـل  أن  مــفــاجــئــا  ــان  ــ وكـ
ــى الــــشــــرق األوســـــــــط، جــيــســون  ــ مـــبـــعـــوثـــهـــا إلــ
غـــريـــنـــبـــات، لــحــضــور االجـــتـــمـــاع، وهــــو كــرر 
خاله االدعاءات األميركية حول انحياز األمم 
الفلسطيني.  للجانب  األمن  املتحدة ومجلس 
ولـــم يــكــشــف غــريــنــبــات، الــــذي تــحــدث لعشر 
دقــائــق، عــن جــديــد بخصوص »خــطــة الــقــرن« 
الـــتـــي حــاكــهــا مـــع صــهــر الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
ومستشاره جاريد كوشنر. ورفض غرينبات 
ينتظرون  كانوا  الذين  للصحافين  الحديث 
خارج قاعة االجتماع. لكنه خرج في منتصف 
الــجــلــســة لــيــذهــب إلـــى غــرفــة جــانــبــيــة مــع أحــد 
البريطانية،  بالسفيرة  ويجتمع  مــســاعــديــه، 

كارين بيرس، ألكثر من نصف ساعة.
قال  الفلسطينية،  الــقــيــادة  ملــوقــف  وبالنسبة 
املالكي، بعد خروجه من الجلسة، إن »االجتماع 
ســاعــد كــثــيــرًا فــي تــحــديــد مــواقــف الــعــديــد من 
الــدول، خصوصا الــدول األعضاء في مجلس 
إلــى 14 دولـــة تــؤيــد عملية  ــن، واستمعنا  األمـ
الـــســـام وحــــل الـــدولـــتـــن وتـــرفـــض أي خــطــوة 
أحادية الجانب تبتعد عن مسار السام وعن 
القضايا.  هـــذه  وكـــل  الــســام  عملية  مرجعية 
ونحن نخرج من هذا االجتماع بقناعة كبيرة 
بـــأن هــنــاك إجــمــاعــا دولــيــا، باستثناء موقف 
األساسية  القضايا  املــتــحــدة، حــول  الــواليــات 

عنه صحيفة »الغارديان«، للمرة األولى، في 
الوقت نفسه الذي وّجهت فيه تحذيرات إلى 
عبد الــعــزيــز، والــنــاشــط الثالث فــي الــواليــات 
»ســي آي  املــتــحــدة. ورفـــض متحدث بــاســم الـــ
لكنه  تــقــريــرهــا،  عــلــى  للمجلة  التعليق  إيـــه« 
أشــار إلــى أن لــدى الوكالة »واجــبــا قانونيا« 

الفلسطيني  اإلســرائــيــلــي  بــالــصــراع  املرتبطة 
ومـــرجـــعـــيـــات الــــســــام املـــطـــلـــوبـــة. وتــشــجــعــنــا 
مــمــا سمعناه مــن الــــدول األعـــضـــاء«. وأضـــاف 
»أمــا ما سمعناه من ممثل الجانب األميركي 
الـــذي نسمعه  )غــريــنــبــات( فهو الــكــام نفسه 
واشــنــطــن.  إلــــى  اإلدارة  هــــذه  قـــدمـــت  أن  مــنــذ 
كــثــيــرًا، بقدر  يــؤثــر علينا  أال  وبــالــتــالــي يجب 
ما شعرنا به من وجود رغبة دولية وإجماع 
حول قرارات األمم املتحدة ورؤية مسار عملية 
الــســام ضــمــن حــل الــدولــتــن«. وتــابــع »يجب 
على  للتأسيس  االجتماع  هــذا  على  ُيبنى  أن 
عــاقــة متينة مــع الـــدول األعــضــاء فــي مجلس 
األمــن وخارجه، ويبقي من جديد على التزام 
هذه الدول باملرجعية الدولية«. وذهب السفير 
الفلسطيني أبعد مــن ذلــك، حــن أكــد ضــرورة 
ــاع،  ــمــ عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــــي لـــتـــأكـــيـــد هـــــذا اإلجــ
ورفــــض الــنــهــج األمــيــركــي واالنــــفــــراد بعملية 
الـــســـام، ومـــن أجـــل تــحــديــد خــطــوات تتبعها 
الـــدول األخـــرى ونــقــاش وضــع استراتيجيات 
ــار إلـــى أن  ُمــحــددة لكيفية املــضــي قــدمــا. وأشــ
دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  مع  العاقات 
ــادس مــن  ــ ــســ ــ تـــــرامـــــب بـــقـــيـــت قـــائـــمـــة حـــتـــى الــ
اتخذت  عندما   ،2017 األول  كانون  ديسمبر/ 
األخيرة خطوات أحادية الجانب، بينها قرار 
نــقــل الــســفــارة األمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس املحتلة 
الفلسطينية  التحرير  وإغــاق مكاتب منظمة 
فـــي واشــنــطــن ووقــــف املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
ــاعـــدات حــتــى عن  عـــن »أونـــــــــروا«، وقـــطـــع املـــسـ
مــســتــشــفــيــات فــــي الــــقــــدس، فــــي مـــحـــاولـــة مــن 
الـــجـــانـــب األمـــيـــركـــي لــتــشــديــد الـــحـــصـــار على 
الفلسطينين  أن  منهم  »ظــنــا  الفلسطينين 
زاحفن  ويأتون  البيضاء  الــرايــات  سيرفعون 
ــقـــرن. إنــهــم  عــلــى بــطــونــهــم لــلــقــبــول بــصــفــقــة الـ
ال يــعــرفــون قــــدرة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي على 
ــدد مـــنـــصـــور عـــلـــى ضـــــرورة  ــ ــ الــــصــــمــــود«. وشـ
أخــــرى  األوروبـــــيـــــة ودول  ــدول  ــ ــ الـ تـــعـــتـــرف  أن 
بفلسطن كــدولــة كــامــلــة الــعــضــويــة فــي األمــم 
املتحدة، مــؤكــدًا، فــي الــوقــت ذاتـــه، عــدم وجــود 
نــّيــة لتقديم طــلــب مــن هـــذا القبيل فــي الــوقــت 
الــقــريــب، لــكــن اإلمــكــانــيــة تــبــقــى عــلــى الــطــاولــة 
الفلسطينية على  الــقــيــادة  قـــال. وحـــْرُص  كما 
إبقاء االهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، 
الــقــرارات الدولية  ي 

ّ
والحرُص على إعــادة تبن

في الجمعية العامة ومنظمات األمم املتحدة، 
يأتيان من منطلق أن هذه القرارات تؤكد على 
أســـس مــهــمــة فـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، من 
بينها حــق الـــعـــودة وحــقــوق الــاجــئــن وحــق 
 عن إدانتها لاستيطان، 

ً
تقرير املصير، فضا

وغيرها  دوليا  قانونيته  عــدم  على  والتأكيد 
الكثير. وفــي هــذا السياق يبرز اقتراح وزيــرة 
الــخــارجــيــة اإلنــدونــيــســيــة ريــتــنــو مــارســودي، 
ــي ملــنــاهــضــة  ــ ــ بـــــأن يـــتـــم تــخــصــيــص يـــــوم دولـ
االســتــيــطــان وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــوســع 
املــســتــمــر وغــيــر الــقــانــونــي لــاســتــيــطــان. لكن 
على الرغم من أهمية اإلجماع الدولي في دعم 
القضية الفلسطينية، إال أن هذا اإلجماع الذي 
ُيترجم  ال  الفلسطينية  السلطة  عنه  تتحدث 
الحكومات  مستوى  على  مقاطعة  بسياسات 
األوروبــيــة إلســرائــيــل، بــل إن عــددًا منها يقّدم 
االمــتــيــاز تــلــو اآلخـــر فــي الــتــجــارة والــســيــاحــة 
وغيرها  واألكــاديــمــي  التكنولوجي  والــتــبــادل 

الكثير لدولة االحتال. 
أضـــف إلـــى ذلـــك أن مــوقــف أغــلــب الــحــكــومــات 
العربية ضعيف، وهــي ال تقّدم كذلك أي دعم 
حــقــيــقــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن يــشــكــل ضــغــطــا على 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة. وبــالــتــالــي لــيــس هــنــاك 
ــادة الــنــظــر في  ــ ــدول عــلــى إعــ ــ ــا يــحــث تــلــك الــ مـ
تــعــامــاتــهــا مـــع إســـرائـــيـــل. ومــــا يــضــيــف من 
إشكالية املوقف هو أنه ال يبدو أن هناك عند 
الفلسطينية أي خطط بديلة وجدية  السلطة 
الفلسطيني نحو حــراك شعبي  الشارع  لدفع 
العودة.  غــزة ومسيرات  في  ملا يحدث  مشابه 
عن  وُبعدها  الفلسطينية  القيادات  وانفصال 
نــبــض الـــشـــارع يــظــهــران فــي خــطــابــاتــهــا على 
الــســاحــة الــدولــيــة، فــي أمــاكــن كــاألمــم املتحدة، 
ــن الــــحــــديــــث عــن  ــ ــــي ال تـــتـــوقـــف فـــيـــهـــا عـ ــتـ ــ والـ
»اإلجـــمـــاع الـــدولـــي«، لــدرجــة ُيــفــرغ فــيــهــا هــذا 

التكرار مصطلح اإلجماع الدولي من معناه.

لــتــحــذيــر ضــحــايــا مــحــتــمــلــن مـــن تــهــديــدات 
محددة، بما في ذلك القتل والخطف واألذى 
وبــعــد مقتل خاشقجي،  الــخــطــيــر.  الــجــســدي 
إيــه« انتقادات على خلفية  واجهت »سي آي 
ــا تـــذّكـــر مجلة  فــشــلــهــا فـــي تـــحـــذيـــره، وفــــق مـ
 بــن ســلــمــان أصــدر 

ّ
»تـــايـــم«، بــعــد علمها بـــأن

 
ّ
أمرًا سابقا بالقبض على خاشقجي، غير أن

»ســي آي إيـــه« خلصت، فــي وقــت الحـــق، إلى 
 بن 

ّ
ــأن تــقــيــيــم »ثــقــة مــتــوســطــة إلـــى عــالــيــة« بــ

سلمان أمر بقتله. وقالت مصادر فلسطينية 
ــلـــو،  ــد« فـــي أوسـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ خـــاصـــة، لـ
إن »الــتــحــذيــر لــم يــكــن لــيــؤخــذ بــهــذه الجدية 
لــوال أن ســي آي إيــه بنفسها تـــدرك مــا يــدور 
وتلك  السعودية-اإلماراتية«،  الكواليس  في 
أبوظبي،  »أذرع رجــل  بــدور  املتعلقة تحديدًا 
ــادي املـــفـــصـــول مــــن حـــركـــة فـــتـــح مــحــمــد  ــيـ ــقـ الـ
دحــــــان، فـــالـــرجـــل بــــات يــنــشــط عــبــر أذرعـــــه، 
ــوال فــي أكــثــر مــن مــكــان يتواجد  وبــضــخ األمــ
لــلــريــاض وأبــوظــبــي، وهــو ما  فيه منتقدون 
يثير شكوكا حول الدوافع في اختيار بعض 
الدول«. وتابعت أن »املثير لانتباه أن ُيجري 
 في 

ً
دحــان، عبر شخصيات مــوجــودة أصــا

لنفسه  تسويقا  إسكندنافية،  ودول  ــا  أوروبـ
الفلسطينية،  التجمعات  بعض  صفوف  في 
حيث يتواجد منتقدو بن سلمان و)ولي عهد 
أبوظبي محمد( بن زايد«. وأشار قيادي في 
»العربي الجديد«،  لـ حركة فتح، في تصريح 
إلـــى أن »دحــــان يــنــتــدب شــخــصــيــات تتقرب 
مــــن الـــنـــاشـــطـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، عـــبـــر ضــخ 
أمـــــوال لــدعــم نــشــاطــات تــحــت غــطــاء الــفــنــون 
مغضوب  شخصيات  مــن  للتقرب  والثقافة، 
نشطاء  وبينهم  وســعــوديــا،  إمــاراتــيــا  عليها 
وصحافيون، وهو أمر مثير بالفعل للقلق«. 
أن  »صــحــيــح  الفلسطينية  املـــصـــادر  وقـــالـــت 
الــحــديــث يــجــري عــن تــهــديــد ســعــودي إليـــاد، 
الــرجــل فلسطيني، وكـــان يقيم  أن  لكن طــاملــا 
في اإلمارات، فيبدو أن طريقة توزيع األدوار 
واضــحــة، بـــأن يــكــون لــدحــان دور مــن خــال 

أذرعه ومنتدبيه املقيمن في الغرب«.
ويــحــظــى الـــبـــغـــدادي بــمــتــابــعــة واســـعـــة على 
ــر«، ويـــنـــشـــر بــــاســــتــــمــــرار تـــغـــريـــدات  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »تـ
ــا، عــلــمــا أنــه  ــمـــاء عـــربـ ســـاخـــرة تــســتــهــدف زعـ
النرويج  فــي  السياسي  الــلــجــوء  على  حصل 
فـــي الـــعـــام 2015 بــعــد اعــتــقــالــه وطــــــرده من 
ــارات. وحــصــل عــبــد الــعــزيــز، الــــذي لــديــه  ــ ــ اإلمـ
أكثر من 370 ألف متابع على »تويتر«، على 
أن«  أن  شهرة واسعة بعد نشر شبكة »ســي 
األميركية قبل فترة ملراساته مع الصحافي 
جــمــال خــاشــقــجــي، عــبــر تطبيق »واتـــســـاب«، 
انــتــقــادات  أظــهــرت توجيه خاشقجي  والــتــي 
لــولــي الــعــهــد الــســعــودي بــمــا فــي ذلـــك وصفه 
 عن إظهارها اتفاقهما على 

ً
بالوحش، فضا

تأسيس »جيش النحل اإللكتروني« ملواجهة 
»الذباب« اإللكتروني السعودي الذي يشرف 
امللكي  الــديــوان  فــي  الــســابــق  املستشار  عليه 
الــقــحــطــانــي. ونتيجة ملــطــالــبــات عبد  ســعــود 
العزيز املتكررة باإلفراج عن املعتقلن ووضع 
نظام يسمح بانتخاب مجلس الشورى بداًل 
مـــن تــعــيــن املـــلـــك ألعـــضـــائـــه وإنــــهــــاء الــقــيــود 
املــفــروضــة عــلــى حــريــة الــصــحــافــة والتعبير، 
قــرر النظام السعودي وقــف بعثته إلــى كندا 
في العام 2013 وطالبه بالعودة إلى الرياض 
ــذه الـــتـــطـــورات  ــعـــت هــ »لــتــســويــة مـــلـــفـــه«. ودفـ
عــبــد الــعــزيــز إلـــى تــقــديــم الــلــجــوء الــســيــاســي 
ــدا، والـــــــذي حـــصـــل عــلــيــه فــــي 2014.  ــنــ فــــي كــ
ــــن عــبــد الــعــزيــز فــي الــعــام ذاتـــه برنامج 

ّ
ودش

»فــتــنــة« عــلــى »يــوتــيــوب« مطالبا بــاإلصــاح 
وتوزيع الثروات بشكل عادل ومنتقدًا النظام 
الـــســـعـــودي بــطــريــقــة ســـاخـــرة، وهــــو مـــا دفــع 

النظام السعودي لحجب قناته في اململكة.

جريح من الجمعة الـ58 لمسيرات العودة في غزة أمس )خالد شعبان(

)Getty( تلقى البغدادي تعليمات باتخاذ مجموعة من االحتياطات

منصور: ضرورة عقد مؤتمر دولي لرفض النهج األميركي )فرانس برس(

تحرص القيادة 
الفلسطينية على 

إبقاء االهتمام 
الدولي بالقضية 

الفلسطينية، 
وعلى إعادة تبنّي 

القرارات الدولية في 
الجمعية العامة 
ومنظمات األمم 

المتحدة، لكن 
هذا األمر ال يترجم 

بسياسات مقاطعة 
على مستوى 

الحكومات األوروبية 
إلسرائيل

لم يكتف النظام السعودي بقتل الكاتب والصحافي جمال خاشقجي، 
على  غربية،  دول  في  معارضين  ناشطين  من  باالنتقام  هدد  إنه  بل 

خلفية انتقاداتهم الصريحة لولي العهد محمد بن سلمان
قضيةإضاءة

هل يكفي الحرص على 
»اإلجماع الدولي«؟

توزيع أدوار بين أذرع إسرائيلية 
وجناح محمد دحالن

تقريرتقرير

أصعب مرحلة
اعتبر المدير العام 

لدائرة شؤون الالجئين 
في منظمة التحرير 
الفلسطينية أحمد 

حنون، في مقابلة مع 
»األناضول«، أن قضية 

الالجئين تمر بمرحلة هي 
»األصعب« منذ 71 سنة، 

وقد تشعل حروبًا. وقال 
»هناك محاولة الستخدام 
شرعية الدولة العظمى 

)أميركا( للبطش وتصفية 
القضية الفلسطينية«.

برز اقتراح إندونيسي 
بتخصيص يوم دولي 

لمناهضة االستيطان

حصل عبد العزيز على 
شهرة بعد نشر مراسالته 

مع خاشقجي

المالكي: كالم 
غرينبالت يجب أال يؤثر 

علينا كثيرًا

الوفد األمني المصري 
الذي يزور غزة ال يحمل 

وعودًا إضافية

المطيري: الحكومة 
باتت تتحكم في خيوط 

اللعبة اآلن

النشطاء الثالثة كانوا 
يعملون عن كثب مع 

خاشقجي وقت اغتياله

تزداد المخاوف من 
عودة التصعيد إلى 

قطاع غزة، بعد العدوان 
اإلسرائيلي األخير، في 

ظّل أحاديث عن »صيف 
ساخن« ينتظر القطاع

تتواصل التوترات بين 
الحكومة الكويتية 

والبرلمان على خلفية 
سياسة االستجوابات، التي 

يرى فيها البعض محاولة 
للدفع باتجاه انتخابات 

جديدة
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ال يزال الخالف 
كبيرًا في السودان، 

بين »قوى إعالن 
الحرية والتغيير« 

والمجلس 
العسكري. وفي 

حين أن الخالف 
األكبر هو حول 
كيفية تقسيم 

المجلس السيادي 
بين الطرفين، فإن 

هناك مشاكل 
أخرى حول مدة 

الفترة االنتقالية 
ومن سيشارك في 
الحكم، إذ يطالب 

المجلس العسكري 
بأن تشارك قوى 

كانت حليفة للرئيس 
المعزول عمر 

البشير في السلطة

القاهرة ـ العربي الجديد

السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  تعّمد 
إعالن استقباله اللواء الليبي املتقاعد خليفة 
حفتر، بعد ساعات من جولة أوروبية لرئيس 
حكومة الوفاق فائز السراج بهدف حشد الدعم، 
الــتــقــى خــاللــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
السيسي  ليكون  آخرين،  ومسؤولني  ماكرون 
ــــذي اســتــقــبــل  بـــذلـــك هــــو الـــرئـــيـــس الـــوحـــيـــد الــ
حفتر مرتني منذ بدء هجومه على العاصمة 
الليبية طرابلس في 4 إبريل/نيسان املاضي. 
ووفقًا ملصادر دبلوماسية مصرية وأوروبية 
لعت على بعض مجريات زيارة حفتر إلى 

ّ
اط

القاهرة، فإنه لم يلتِق أي مسؤول دبلوماسي 
بطبيعة الحال، بل عقد لقاء موسعًا في مكان 
آمن تابع لجهاز املخابرات العامة مع عدد من 
مسؤولي الجهاز برئاسة اللواء عباس كامل، 
املـــديـــر الــســابــق ملــكــتــب الــســيــســي، وبــحــضــور 
التقى  الليبية، ثم  عدد من قيادات مليشياته 
بالسيسي في قصر االتحادية، قبل أن يلتقي 
تأمني  بــشــأن  العسكريني  املــســؤولــني  ببعض 

ــواد اللوجستية  خــطــوط إمـــداد بــاألغــذيــة واملــ
ملليشياته عبر الحدود مع مصر.

»العربي الجديد«، إن »حفتر  وقالت املصادر، لـ
ــام عــدة  ــ ــان قـــد طــلــب لـــقـــاء الــســيــســي مــنــذ أيـ كــ
إلطالعه على تطورات حملته على طرابلس، 
والــتــي ال تـــزال تـــراوح مكانها على الــرغــم من 
متعدد  والفرنسي  واملصري  اإلمــاراتــي  الدعم 
ــوات املـــوالـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــال بـــســـبـــب تـــمـــاســـك الـ ــ ــكـ ــ األشـ
من  اآلن، وطلب حفتر  الــوفــاق حتى  لحكومة 
مصر مساعدات في ملفات مختلفة«. وكشفت 
املصادر أن »امللف األول يتمثل في املعلومات 
واملــخــابــرات، واملــلــف الثاني يشمل اإلمـــدادات 
أمــا  اإلعـــاشـــة،  واللوجستية ومــــواد  الــغــذائــيــة 
ــم بــالــنــســبــة لــحــفــتــر،  ــ املـــلـــف الــثــالــث وهــــو األهـ
فهو تدريب العناصر الجديدة التي لم يسبق 
لــهــا أن تــدربــت عــلــى أيــــدي ضــبــاط مــصــريــني، 
املساعدات  مــن  املطالبة بمزيد  الــرابــع  واملــلــف 

التسليحية، خصوصًا الذخيرة«.
وأوضــحــت املــصــادر أن »هناك مشكلة تواجه 
حفتر حاليًا تكمن في ضعف املستوى الفني 
نظرًا  مليشياته،  عــنــاصــر  ملعظم  والــتــدريــبــي 
النــضــمــامــهــا فـــي وقـــت مــتــأخــر نــســبــيــًا. وهـــذا 
األمر يؤدي بمرور الوقت مع صمود الجبهة 
ــلـــس، إلــــى تــســلــل الــيــأس  الـــداخـــلـــيـــة فـــي طـــرابـ
واإلحـــبـــاط والــرغــبــة فـــي الــتــســلــل مـــن املــعــركــة 
واالنـــســـحـــاب مـــن الــعــمــل الــعــســكــري. وهـــو ما 
يـــحـــاول حــفــتــر تــالفــيــه حــالــيــًا لــيــحــافــظ على 
والنوعية«.  العدد  ناحية  من  مليشياته  قــوام 
وأشــــارت املــصــادر األوروبـــيـــة تــحــديــدًا إلــى أن 
»التقارير الواردة من طرابلس تتكامل مع هذه 
الرؤية، نظرًا إلى حالة الجمود وعدم وضوح 
صورة املستقبل التي تخّيم على املعركة هناك 
نتيجة اســتــمــرار الــتــخــّبــط الـــدولـــي واخــتــالط 
وعلى  والغربيني،  اإلقليميني  الالعبني  أوراق 

وإيطاليا،  وفرنسا  املتحدة  الــواليــات  رأســهــم 
لطرف  املعركة  لحسم  املباشر  ل 

ّ
التدخ وعــدم 

ــــاب آخـــــــــر. فـــحـــتـــى اآلن مـــــا زالـــــت  ــــسـ ــلــــى حـ عــ
مــلــيــشــيــات حــفــتــر تــتــمــيــز بــعــنــصــر عــســكــري 
واحــد فقط هــو الــغــارات الجوية املــركــزة، لكن 
ذلـــك لــيــس كــافــيــًا لتحقيق تــقــّدم عــلــى األرض 
الــوفــاق بشكل  فــي ظــل تماسك قـــوات حكومة 
ــا عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي، فكانت  عــــام«. أمـ
رســالــة الــســيــســي بــدعــم حفتر أكــثــر وضــوحــًا 
مــن ســابــقــاتــهــا بــالــنــظــر لــلــتــوقــيــت، وال سيما 
أنه قبل أيام معدودة كان يتحدث عن وجوب 
إعطاء فرصة للحل السياسي. وهو ما يعكس 
ــادر دعـــــم مـــصـــر ومـــــن خــلــفــهــا  ــ ــــصـ بـــحـــســـب املـ
اإلمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة بــشــكــل غــيــر مــحــدود 

لعملية حفتر إلنــتــاج واقـــع ســيــاســي جــديــد، 
وسعيها إلنهاء عهد حكومة الوفاق. وبحسب 
املصادر املصرية، فإن »السيسي وعلى الرغم 
من مضيه قدمًا مع ولي عهد أبوظبي محمد 
ــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن  ــد وولــ بـــن زايــ
سلمان ودوائــر أخــرى أوروبــيــة وأميركية في 
دراســة الــدعــوة ملؤتمر جديد حــول ليبيا يتم 
فيه استبعاد التيارات اإلسالمية القريبة لفكر 
سياسيًا،  وقمعها  املسلمني  اإلخـــوان  جماعة 
ــه لـــن يـــقـــدم عــلــى هــــذه الــخــطــوة قــبــل أن  إال أنــ
يــحــقــق حــفــتــر تــقــدمــًا واضـــحـــًا عــلــى الصعيد 
ــة لــدى  ــويـ املـــيـــدانـــي. مـــا يــجــعــل مــســاعــدتــه أولـ
مصر حاليًا تحت ستار دعم جهود )الجيش 

الوطني الليبي في دحر اإلرهابيني(«.

الجزائر ـ عثمان لحياني

املــوعــد املفترض   مــن شهرين على 
ّ

أقــل قبل 
إلجــــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة 
في 4 يوليو/ تموز املقبل، تزداد املؤشرات 
الرافضة لالنتخابات. في هذا السياق، أفاد 
إسماعيل  في حــزب »جيل جديد«  القيادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك  ســعــيــدانــي لـــ
إمكانية  عــدم  على  واســعــًا  سياسيًا  توافقًا 
إجـــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــظــروف 
الــحــالــيــة، وســــط تــمــســك الــشــعــب بــمــطــالــبــه 
اع 

ّ
املشروعة، التي يرفض فيها أن يكون صن

األزمــة جزءًا من صناعة الحل«. وأضــاف أن 

حول  ويتمحور  واضـــح،  الشعبي  »املــطــلــب 
إنـــهـــاء بــقــايــا الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــفــاقــدة 
تحقيق  ثــم  شــعــبــيــًا،  واملــرفــوضــة  للشرعية 
الـــشـــروط الـــالزمـــة لــالخــتــيــار الـــحـــّر، أبــرزهــا 
ــاء هــيــئــة وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة لــلــتــنــظــيــم  ــشــ إنــ
واإلشراف على االنتخابات، على كل مراحل 
الــنــاخــبــني حتى  االنــتــخــابــات، مــن تسجيل 

إعالن النتائج«.
وبــــرأي الــنــاشــط فــي الـــحـــراك الــشــعــبــي عبد 
الوكيل بــالم، فإن »الذهاب إلى االنتخابات 
ــوه الــنــظــام الــســابــق  ــ الــرئــاســيــة بــنــفــس وجـ
»رئيس  إن  وقــال  مقبول شعبيًا«.  أمــر غير 
الحكومة الحالي نور الدين بدوي، مسؤول 
ســيــاســيــًا عـــن الـــتـــزويـــر والـــتـــالعـــب بنتائج 
جرت  الــتــي  والنيابية  البلدية  االنــتــخــابــات 
ونــوفــمــبــر/   ،2017 حــــزيــــران  يـــونـــيـــو/  فــــي 
تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام عــيــنــه، حــني كــان 
وزيــرًا للداخلية، وهــو مشارك سياسيًا في 
التي  لبوتفليقة  الــخــامــســة  الــعــهــدة  كــارثــة 
كانت تتوجه إليها البالد، وعن جمع ستة 
لــتــرشــح بوتفليقة.  تــوقــيــع وهــمــي  مــاليــني 
لذلك ال يمكن أن يقبل أي عاقل بأن يشرف 

على االنتخابات الرئاسية املقبلة«.
وبــــخــــالف مـــســـألـــة الـــقـــبـــول أو االعــــتــــراض 
عــلــى مــوعــد االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، يدخل 
الــوقــت كــعــامــل ضــاغــط ويــجــعــل مــن تنظيم 
ــألـــة شــبــه  ــابــــات فــــي مــــوعــــدهــــا مـــسـ ــتــــخــ االنــ
مستحيلة، إذ لم يتقدم أي من الشخصيات 
السياسية املعروفة للترشح. كما أن الوقت 
يسمح  ال  االنتخابية  األجــنــدة  فــي  املتبقي 
األجــنــدة  بــحــســب  يــفــتــرض،  إذ  بتنظيمها، 
الــحــكــومــيــة لـــالنـــتـــخـــابـــات، أن يـــتـــم تــقــديــم 
ملفات الترشح للمجلس الدستوري قبل 23 
املجلس  أن يعلن  الحالي، على  أيــار  مايو/ 

مايو،   30 فــي  املرشحني  قائمة  الــدســتــوري 
التاسع من  ثم تبدأ الحملة االنتخابية في 
يوليو   1 فــي  تنتهي  أن  املقبل، على  يونيو 

املقبل، قبل ثالثة أيام من موعد االقتراع.
مــن شهر رمضان،  أول جمعة  فــي  ميدانيًا، 
لــم يهدأ الــحــراك الشعبي فــي الــجــزائــر، فقد 
احــتــشــد اآلالف أمــــس الــجــمــعــة فـــي ســاحــة 
قــلــب  فــــي  ــزي وســــاحــــة أودان  ــركــ املــ الـــبـــريـــد 
لــلــمــطــالــبــة بتنّحي  الـــجـــزائـــريـــة،  الــعــاصــمــة 
بــقــايــا رمــــوز نــظــام الــرئــيــس املــخــلــوع عبد 
العزيز بوتفليقة، وخصوصًا رئيس الدولة 
ــقـــادر بـــن صــالــح ورئـــيـــس الــحــكــومــة  عــبــد الـ
نـــور الــديــن بــــدوي، ورئــيــس الــبــرملــان معاذ 
ــوة إلــــى مــرحــلــة  ــدعـ  عـــن الـ

ً
بــــوشــــارب، فــضــال

انتقالية تقودها شخصيات مستقلة.   
ــددًا كــبــيــرًا مـــن الــشــعــارات  ــان الفــتــًا أن عــ وكــ
والـــالفـــتـــات رفــعــت صــــور وزيــــر الــخــارجــيــة 
األســـبـــق أحــمــد طــالــب اإلبـــراهـــيـــمـــي، داعــيــة 
إلـــى الــتــوافــق عــلــى شــخــصــه رئــيــســًا موقتًا 
لــلــدولــة، لــفــتــرة انــتــقــالــيــة. كــمــا ُرفــعــت صــور 
بيتور،  بــن  أحمد  األســبــق  الحكومة  رئيس 
تتولى  كــفــاءات،  لحكومة  رئيسًا  لترشيحه 
الرئاسية  االنــتــخــابــات  لتنظيم  التحضير 

املقبلة. 
واستمرت السلطات األمنية في إغالق النفق 

الجامعي للجمعة الثالثة على التوالي، ملنع 
ساحة  بــني  مسيرة  تنظيم  مــن  املتظاهرين 
املمر  لكونه  أودان،  وساحة  املركزي  البريد 
الــوحــيــد املـــــؤدي والــــرابــــط بـــني الــســاحــتــني، 
كان  كما  متر.   600 تتجاوز  ال  مسافة  على 
الفــتــًا تــراجــع االنــتــشــار األمــنــي فــي شـــوارع 
وساحات العاصمة الجزائرية، إذ لم تعرف 
شوارع العاصمة انتشارًا أمنيًا مقارنة مع 
األســابــيــع املــاضــيــة، كــمــا خــفــفــت السلطات 
الــعــاصــمــة، لكنها  مــن قبضتها على وســط 
ــود عـــنـــاصـــر األمــــن  ــ ــززت فــــي املـــقـــابـــل وجــ ــ عــ
بــالــلــبــاس املـــدنـــي ملــراقــبــة الـــوضـــع. وأبــقــت 
على تمركز قوات األمن قرب قصر الحكومة 
أربعة  األولــى منذ  وللمرة  الرئاسة،  وقصر 
منافذ  مراقبة  السلطات  تشدد  لم  أسابيع، 
العاصمة الجزائرية، وخففت حواجز الدرك 
الوطني التي كانت تنشرها في الغالب يوم 
الجمعة ملنع التحاق املتظاهرين بالعاصمة 

الجزائرية.     
وفي زمن الصيام واالرتفاع النسبي لدرجة 
الحرارة، دعا عدد من الناشطني في تظاهرة 
ــــؤدي إلــى  ــــدوش مــــراد املـ شــهــدهــا شــــارع ديـ
ومعاقبة  بمالحقة  املــركــزي،  البريد  ساحة 
ــة وزعـــيـــمـــهـــا  ــابــ ــعــــصــ »الــ ـــ ـــم بــ ــوهـ ــفــ مـــــن وصــ
السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس املخلوع«. 
وطالبوا بأقسى العقوبات في حق السعيد 
بوتفليقة، واملدير األسبق لجهاز املخابرات 
الفريق محمد مدين، واملدير السابق لنفس 
الــجــهــاز بــشــيــر طـــرطـــاق. وُرفـــعـــت شــعــارات 
بـــشـــأن مـــديـــن وطــــرطــــاق ملــحــاســبــتــهــم على 
ــم املـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى تـــوقـــيـــف املـــســـار  ــرائــ »الــــجــ
االنـــتـــخـــابـــي فــــي يــــنــــايــــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي 
قسرًا  املختطفني  قضية  وخصوصًا   ،1992

واإلعدامات«.
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ثــالــث الــخــالفــات فــيــتــركــز عــلــى مـــدة الــفــتــرة 
االنتقالية، إذ يقترح العسكر فترة انتقالية 
إمــكــانــيــة تقليصها في  مــدتــهــا عـــامـــان مـــع 
حال التوافق على ذلك. وفي املقابل، تطالب 
قوى املعارضة بفترة انتقالية عمرها أربع 
سنوات، لتفكيك دولة عمر البشير، وإتاحة 
املــجــال أمــام الــقــوى السياسية إلعـــادة بناء 

الثانية محل الخالف تتعلق بطبيعة الدولة 
خــالل الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة، إذ يــدعــم املجلس 
العسكري الخيار الرئاسي الذي يجعل من 
املجلس الــســيــادي أعــلــى سلطة فــي الــبــالد، 
ــــوى املـــعـــارضـــة عـــلـــى دولــــة  بــيــنــمــا تـــصـــر قـ
برملانية تتركز السلطات فيها لدى مجلس 
ــعــني مــن قــبــل كتلة بــرملــانــيــة. أمــا 

ُ
ــوزراء امل ــ الـ

هــيــاكــلــهــا والــتــواصــل مــع جــمــاهــيــرهــا قبل 
إلــى انتخابات عــامــة. لكن املجلس  الــدعــوة 
الــجــدل، بدفعه  العسكري أضــاف املزيد من 
بــمــقــتــرح يــقــضــي بـــإقـــامـــة انـــتـــخـــابـــات بعد 
ستة أشــهــر فــي حــال اســتــمــرار انــغــالق أفق 
التفاوض، وهــو ما وجــد رفضًا واسعًا من 
قبل »قوى الحرية والتغيير«، التي ترى في 

املدة محاولة  إقامة االنتخابات خالل هذه 
البشير عبر صندوق  نــظــام  ــادة إحــيــاء  إلعـ
ــقـــوى  ــدم جــــاهــــزيــــة الـ االقــــــتــــــراع، بـــســـبـــب عــــ

السياسية لالنتخابات.
وتتركز نقطة الخالف الرابعة على مصادر 
وفي  والتغيير«،  الحرية  »قوى  فـ التشريع، 
وثيقتها التي وضعت فيها تصورها للفترة 

الدين  مــوضــوع  عــن  تتحدث  لــم  االنتقالية، 
في الدولة. واعترض املجلس العسكري على 
عدم نّص الوثيقة على الشريعة اإلسالمية 
ــادر الـــتـــشـــريـــع خــــــالل الـــفـــتـــرة  ــ ــــصـ كــــأحــــد مـ
مع  لقاءاتهم  فــي  قــادتــه،  وشـــدد  االنتقالية. 
الشريعة.  الــديــن، على حرصهم على  رجــال 
وسبق أن أعلنت قوى إسالمية عن تسيير 
مــســيــرة مــلــيــونــيــة لــنــصــرة الـــشـــريـــعـــة، إزاء 
ــمـــوه مـــســـاعـــي »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«  مــــا سـ
املعارضة  قــوى  ردت  بينما  الــبــالد،  لعلمنة 
بمناقشة  تختص  ال  االنتقالية  الفترة  بــأن 
قضايا دســتــوريــة، بــل ذلــك مــن صميم عمل 

الحكومات املنتخبة.
الخامسة فهي حــول من  أمــا نقطة الخالف 
سيشارك في الحكم. ففي حني بات مؤكدًا أن 
البشير »املؤتمر الوطني« لن يشارك  حزب 
فـــي املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، بــاعــتــبــاره السبب 
الرئيس في األزمة التي أجبرت السودانيني 
طيلة  الــشــارع  فــي  مليشياته  مواجهة  على 
يـــــــدور حـــول  خـــمـــســـة أشــــهــــر، إال أن جـــــــداًل 
األطـــراف األخــرى التي ستشارك في الفترة 
االنتقالية، إذ تصر »قوى الحرية والتغيير« 
ــة عــلــى املــنــخــرطــني  ــاركـ عــلــى اقـــتـــصـــار املـــشـ
عــمــلــيــًا فـــي الـــثـــورة، بــمــا فـــي ذلـــك الــحــركــات 
املسلحة التي يتواجد قادتها خارج البالد، 
املشاركة،  املجلس في دعــوة  بينما يتوسع 
الــتــي كــانــت شريكة  الــقــوى  لتتضمن حــتــى 
للبشير حــتــى لــحــظــة ســقــوطــه، خــشــيــة من 

عواقب اإلقصاء.
نقطة الخالف السادسة هي حول االعتصام 
أمام  املاضي  إبريل/نيسان   6 منذ  املستمر 
الخرطوم،  في  للجيش  العامة  القيادة  مقر 
والذي يشكل الورقة األبرز بيد »قوى الحرية 
والتغيير« للضغط على املجلس العسكري 
وتتهم  للمدنيني.  السلطة  بتسليم  للقبول 
بالعمل  العسكري  املجلس  املعارضة  قــوى 
عــلــى فــض اعــتــصــام الــقــيــادة بــعــدة وســائــل، 
إحداها اللجوء إلى العنف. بيد أن املجلس، 
ــه بـــأحـــقـــيـــة الــــســــودانــــيــــني فــي  ــرافــ ــتــ ومـــــع اعــ
والتغيير«  الحرية  »قــوى  يلوم  االعــتــصــام، 
ــلـــى املـــشـــاكـــل املـــعـــيـــشـــيـــة الــــتــــي يــعــانــيــهــا  عـ
السوداني  اليوم، جراء إغالق مسار السكة 
الــحــديــد الــتــي تــصــل إلـــى مــوانــئ التصدير. 
ــادة في  ــة حــ ويــعــانــي الــســودانــيــون مـــن أزمــ
الوقود، ترتب عليها ندرة في حركة وسائل 
الــنــقــل الــعــام، وتــراجــع اإلمــــداد الــكــهــربــائــي، 
العاملة  املــيــاه  ملحطات  توقفات جزئية  مــع 
خشيتهم  املحتجون  يخفي  وال  بالكهرباء. 
من أن تكون الدعوات لفتح مسارات الحركة 
فـــي مــحــيــط االعـــتـــصـــام ذريـــعـــة لــتــفــريــقــهــم، 
باملشاكل  االعــتــصــام  ربــط  أن  إلــى  مشيرين 
الــحــيــاتــيــة مــحــاولــة أخــــرى لـــدق أســفــني بني 

قوى الثورة والشعب السوداني.
أمـــا آخـــر الــنــقــاط الــخــالفــيــة فــهــي الــعــالقــات 
ملسيرة  املتتبع  على  يخفى  وال  الخارجية. 
املــجــلــس الــعــســكــري فــي الـــســـودان، انــحــيــازه 
ملــحــور اإلمــــارات، الــســعــوديــة، مــصــر. وحتى 
ــور أعــــلــــن دعــــمــــه لـــلـــخـــرطـــوم  ــ ــحـ ــ أن هــــــذا املـ
بـــاملـــال لــيــقــابــل ذلــــك تـــأكـــيـــدات مـــن املــجــلــس 
الــعــســكــري بــاإلبــقــاء عــلــى الـــقـــوات املسلحة 
الــســودانــيــة فــي الــيــمــن. فــي املــقــابــل ترفض 
»قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« الـــزج بــالــســودان 
فـــي صــــراع مـــحـــاور إقــلــيــمــيــة بــــداًل عـــن بــنــاء 
عـــالقـــات خـــارجـــيـــة مـــتـــوازنـــة، بــحــســب عــدد 
من قــادة الــثــورة. وشهدت ساحة االعتصام 
السودانيني  الجنود  بعودة  تطالب  الفتات 
مـــن الـــيـــمـــن، واســـتـــعـــادة مــثــلــث حـــاليـــب من 
مصر، باإلضافة إلى تظاهرات أمام السفارة 
املصرية في الخرطوم احتجاجًا على انحياز 
ــاح الــســيــســي  ــتـ ــفـ ــيـــس املــــصــــري عـــبـــد الـ ــرئـ الـ
للمجلس العسكري، من خالل العمل لتمديد 
املهلة املمنوحة له من قبل االتحاد األفريقي 

لتسليم السلطة للمدنيني.

خاصالحدث

طالب متظاهرون 
بترشيح بن بيتور لرئاسة 

الحكومة االنتقالية

أبرز الخالفات بين المعارضة والعسكر

طالب الشيخ عبد الرحمن حسن، في خطبة الجمعة أمام مقر قيادة 
الجيش السوداني في الخرطوم أمس، »جرّبنا حكم العسكر وال نريده أن 
المجلس  نَر فيه غير الظلم والفساد«. وطالب  يتكرر، فلقد جربناه ولم 
للمحاكمة  وتقديمهم  السابق  النظام  قــادة  باعتقال  العسكري 
نظرًا  االعتصام  بمقر  ساحتين  في  الصالة  المعتصمون  وأدى  العادلة. 
)دولــة(  وعدالة.  سالم  »حرية،  المعتصمون  وهتف  ــداد.  األع لكثرة 

مدنية خيار الشعب«، و»مدنية قرار الشعب«. 

تقديم قادة النظام السابق للمحاكمة

إضاءة

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــذ نــــجــــاح  ــ ــنـ ــ ــر كــــــامــــــل مـ ــ ــهـ ــ مـــــــــرَّ شـ
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــني فــــــــي اإلطـــــــاحـــــــة 
بالرئيس عمر البشير بانتفاضة 
شعبية، فــي 11 إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، لم 
»قوى إعالن  تنجح خالله املعارضة، ممثلة بـ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، واملــجــلــس الــعــســكــري 
ــالـــي، فــــي االتــــفــــاق عـــلـــى نـــقـــل الــحــكــم  ــقـ ــتـ االنـ
لــســلــطــة مــدنــيــة وتــشــكــيــل حــكــومــة مــتــوافــق 

عليها، توكل إليها إدارة الفترة االنتقالية.
واتـــســـع الـــخـــالف بـــني املــجــلــس الــعــســكــري، 
بــقــيــادة الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
و»قوى الحرية والتغيير«، بعد عدم االتفاق 
ــة مــشــتــركــة لــلــحــكــم. وتــتــهــم قــوى  ــ عــلــى رؤيـ
ــادة املــجــلــس الــعــســكــري برفض  املــعــارضــة قـ
وضــع  خـــالل  مــن  للمدنيني  السلطة  تسليم 
التفاوض، فيما يتهم املجلس  أمــام  عراقيل 
الــعــســكــري »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« بــالــتــحــدث 
بــلــســانــني، أحــدهــمــا »مــوضــوعــي« فــي غــرف 
التفاوض واآلخــر »ثــوري« أمــام املعتصمني 
في محيط مقر قيادة الجيش في العاصمة 

الخرطوم.
الطرفني  بني  الحالية  الخالفات  وتتمحور 
حـــول ســبــع نــقــاط أســاســيــة، أولــهــا املجلس 
ــادي. فـــفـــيـــمـــا ال يــــوجــــد خــــــالف بــني  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
املــجــلــس الــعــســكــري وقـــوى املــعــارضــة حــول 
تشكيل  عبر  للمدنيني  السلطة  نقل  مسألة 
أمر  إدارة  عاتقه  على  يقع  ســيــادي  مجلس 
إال  املدنية،  الحكومة  مــع  االنتقالية  الفترة 
أن الــخــالف قــائــم حـــول ملــن ســتــكــون الغلبة 
أن يضم  املتوافق على  املجلس شبه  داخــل 
العسكري  املجلس  أعــضــاء. ورفـــض  عــشــرة 
مــقــتــرح 7 مــدنــيــني فـــي مــقــابــل 3 عسكريني 
داخل املجلس السيادي، مشيرًا إلى إمكانية 
قبوله، في أسوأ الظروف، أن يكون املجلس 
القرارات  أخذ  الطرفني، شرط  بني   

ً
مناصفة

بــالــتــوافــق. أمــــا »قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« 
مع  للمدنيني،  الغلبة  تــكــون  بـــأن  فتتمسك 
ترك أمور الدفاع واألمن للعسكريني.  النقطة 

القاهرة ـ العربي الجديد

أصدرت الدائرة االستخباراتية الخاصة 
بالرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
الــصــحــف، ســواء  تعليمات مــشــددة لكل 
املوالية  أو  السيادية  لألجهزة  اململوكة 
ــلـــنـــظـــام، بــــعــــدم نـــشـــر أي تــصــريــحــات  لـ
صـــــــادرة عــــن الـــــــــوزراء إال بـــعـــد مــوافــقــة 
املـــســـؤولـــني عـــن تــوجــيــه تــلــك الــصــحــف 
ــك بــعــدمــا  ــ بـــجـــهـــاز االســــتــــخــــبــــارات، وذلــ
أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات وزيــــــــري الــتــعــلــيــم 
طـــارق شــوقــي والــصــحــة هــالــة زايـــد، في 
اجتماعهما األسبوع املاضي مع لجان 
ــــول ســالمــة  ــداًل واســــعــــًا حـ ــ بـــرملـــانـــيـــة، جــ
ــراءات اإلداريـــــة ومــشــاكــل التمويل  ــ اإلجــ
ــاق فـــي مـــشـــروع تــطــويــر  ــفـ وتــرشــيــد اإلنـ
ــأمـــني الــصــحــي  ــتـ الــتــعــلــيــم ومــــشــــروع الـ

الجديد.
وكـــان الـــوزيـــران شــوقــي وزايـــد قــد أدليا 
ـــبـــرت كشفًا 

ُ
بــتــصــريــحــاتــهــمــا الـــتـــي اعـــت

السيسي  نــظــام  يعاني  داخــلــيــة  ملشاكل 
مــــنــــهــــا، فــــــي ســـــيـــــاق ردودهــــــــمــــــــا عــلــى 
ومطالبتهم  لــلــنــواب،  عــاديــة  مالحظات 
بــكــشــف حـــســـاب ملـــصـــاريـــف الــــوزارتــــني 
موازنتهما  تحديد  قبل  املــاضــي،  الــعــام 
ــقـــت تــصــريــحــات  ــفـ لـــلـــعـــام الـــجـــديـــد. واتـ
وزيـــــــري الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة عـــلـــى عـــدم 
للمشروعني حتى  ــاٍف  كـ تــمــويــل  وجـــود 
اآلن، ما أثار موجة حنق وتساؤالت عبر 
مواقع التواصل االجتماعي حول أوجه 
ــنـــح الـــتـــي تحصل  ــفـــاق الـــقـــروض واملـ إنـ
الــحــكــومــة عــلــيــهــا، فـــي وقـــت يــشــكــو فيه 
ــران مـــن ضــعــف الــتــمــويــل، بينما  الــــوزيــ
يــتــحــدث الــرئــيــس املــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي عــن تــوفــيــر الــتــمــويــل الــكــافــي، 
ويــعــد بــإنــهــاء اإلعــــداد لــلــمــشــروعــني في 

العام 2019.
الــوزيــريــن  إن  وقــالــت مــصــادر حكومية 
شخصية  قبل  مــن  للتوبيخ«  »تــعــرضــا 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــم  ــاســ ــذة فــــي رئــ ــافــ نــ

تنبيههما بعدم اإلدالء بأي تصريحات 
في الفترة الحالية. كما تم تنبيه رئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي بمنع الوزراء 
مــن اإلدالء بــتــصــريــحــات صــحــافــيــة، إال 
بعد أن تكون مكتوبة كبيانات رسمية. 
وجاءت تعليمات منع نشر تصريحات 
امتدادًا لخطة يحاول السيسي  للوزراء 
ودائـــرتـــه تعميمها إلخــفــاء كــل وســائــل 
وكذلك  للمواطنني،  املــعــلــومــات  وصـــول 
ــروز أي شــخــصــيــة  ــ ــــدم بــ الـــعـــمـــل عـــلـــى عـ
حكومية أو سياسية بشكل الفــت ينال 
رضا املواطنني أو يحصل على شعبية 
التأكيد  مــع  اســتــثــنــائــي،  بــشــكــل  بينهم 
على أن السيسي هــو مــحــور اتــخــاذ كل 
ــرارات ووضـــــع الــخــطــط بــــالــــوزارات  ــ ــقـ ــ الـ
املــــســــؤولــــني  ــيــــع  ــمــ جــ وأن  ــة،  ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ املــ

يتحركون في فلك تعليماته.
وكــانــت دائــــرة الــســيــســي قــد أمــــرت، منذ 
شهرين، بمنع ظهور الوزراء في حوارات 
أو مــــداخــــالت تــلــفــزيــونــيــة مـــبـــاشـــرة في 
ــة الــتــصــريــحــات  ــ أي قــنــاة مــحــلــيــة، وإذاعـ
مسجلة بعد مراجعة محتواها بواسطة 
االســــتــــخــــبــــارات الــــعــــامــــة، وذلــــــــك مــنــعــًا 
لــتــســرب أي عـــبـــارات تــحــمــل مــعــلــومــات 
غير مرغوب في تداولها، أو يمكن إعادة 
إعالم  في وسائل  ومناقشتها  تدويرها 
مـــعـــارضـــة أو مـــوالـــيـــة بــــصــــورة تــحــمــل 
انــتــقــادًا لــســيــاســات الــنــظــام. والــالفــت أن 
دائــــــرة الــســيــســي أقـــدمـــت عــلــى كـــل هــذه 
الــتــرتــيــبــات الـــجـــديـــدة، الــتــي مـــن شأنها 
تصفير املحتوى اإلعالمي في الوسائل 
املــخــتــلــفــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن األجـــهـــزة 
ــة، مــمــثــلــة فــــي االســـتـــخـــبـــارات  ــاديـ ــيـ الـــسـ
الـــعـــامـــة والـــحـــربـــيـــة بـــاتـــت تــمــلــك معظم 
الصحف والقنوات واملواقع اإللكترونية، 
ــريـــريـــة تـــؤتـــي  ــحـ ــًا تـ ــغـــوطـ وتـــــمـــــارس ضـ
ــل الـــصـــحـــف املـــســـمـــاة  ــ ــا عـــلـــى كـ ــارهــ ــمــ ثــ
ــلـــة، لـــــدرجـــــة تــــحــــويــــل الـــصـــحـــف  ــقـ مـــســـتـ
الـــصـــبـــاحـــيـــة إلـــــــى نـــــمـــــوذج أقــــــــرب إلــــى 

النشرات الحكومية املتشابهة.

مصر: تعتيم إعالمي 
على تصريحات الوزراء

تطالب قوى 
المعارضة بفترة انتقالية 

عمرها أربع سنوات

ترفض المعارضة
الزج بالسودان في صراع 

محاور إقليمية

بالنسبة للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، 

فإن دعم خليفة حفتر 
في هجومه على 

طرابلس، هي »مسألة 
أمن قومي«، لذلك 

يُرجئ كل نقاش حول 
»عملية سياسية«

بالتزامن مع مشاركة 
الجزائريين في تظاهرات 

أول جمعة في شهر 
رمضان، بدا واضحًا اتساع 

حالة الرفض إلجراء 
االنتخابات الرئاسية في 4 

يوليو/ تموز المقبل

خاص شهر على إطاحة عمر البشير: ال اتفاق على كيفية نقل 
السلطة في السودان
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تم تنبيه مدبولي بمنع الوزراء من التصريح لإلعالم )العربي الجديد(

االعتصام امام مقر الجيش ورقة ضغط بيد المعارضة )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

من تظاهرة ضد حفتر والسيسي في طرابلس )محمود تركية/فرانس برس(

  شرق
      غرب

سريالنكا تعلن احتواء 
خطر هجمات المتشددين
ــيـــش الـــســـريـــالنـــكـــي  ــجـ ــد الـ ــائــ قــــــال قــ
ــه تــــّم  ــ ــ مــــاهــــيــــش ســــيــــنــــانــــايــــاكــــي، إنـ
 مزيد من هجمات 

ّ
احتواء خطر شن

املــتــشــدديــن، وإن األجـــهـــزة األمــنــيــة 
تــمــكــنــت مـــن تــفــكــيــك أغـــلـــب الــشــبــكــة 
املرتبطة بتنفيذ تفجيرات يوم عيد 
الــقــيــامــة الــشــهــر املـــاضـــي. وأضــــاف 
وكالة  مــع  مقابلة  فــي  سيناناياكي 
 
ّ
ــة، أن ــعــ ــمــ ــجــ الــ أمـــــــس  »رويـــــــــتـــــــــرز«، 
 مــدبــري 

ّ
املــحــقــقــني تــوصــلــوا إلـــى أن

ــــالت بــتــنــظــيــم  الـــتـــفـــجـــيـــرات لـــهـــم صـ
 
ّ
ــنــــه أشــــــــــار إلــــــــى أن »داعــــــــــــــــش«، لــــكــ
الــســلــطــات مــا زالــــت تــحــاول معرفة 

قوة تلك الصالت.
)رويترز(

أكثر من 10 ماليين توقيع 
لعزل ترامب

قــــــــدم بـــــرملـــــانـــــيـــــون ديــــمــــقــــراطــــيــــون 
ومــنــظــمــات تــقــدمــيــة، أول مـــن أمــس 
الــخــمــيــس، فـــي واشـــنـــطـــن، عــرائــض 
وقــــعــــهــــا فــــــي املـــــجـــــمـــــوع أكـــــثـــــر مــن 
من  يطلبون  شخص  ماليني  عشرة 
الـــكـــونـــغـــرس إطـــــالق إجــــــــراءات عــزل 
ترامب.  دونالد  الجمهوري  الرئيس 
وعرض النائبان رشيدة طليب وآل 
غــريــن ومــمــثــلــو عـــدد مـــن املــنــظــمــات 
و»ويــــمــــنــــز  أون«  »مــــــــــوف  بـــيـــنـــهـــا 
مــــــــارش«، أمــــــام مــبــنــى الــكــونــغــرس 
مــفــتــاح »يـــو أس بـــي« يتضمن هــذه 

العرائض.
)فرانس برس(

غوايدو منفتح على 
تدخل عسكري أميركي

قـــال زعــيــم املــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة، 
ــوايــــدو )الـــــصـــــورة(، أمــس  خـــــوان غــ
ــه مــنــفــتــح عـــلـــى قــبــول  ــ الـــجـــمـــعـــة، إنـ
للمساعدة  أميركي  عسكري  تدخل 
السياسي  الوضع  مع  التعامل  في 
الطارئ في بلده. وأوضح في مقابلة 
مع صحيفة »ال ستامبا« اإليطالية 
 
ً
تـــدخـــال األمـــيـــركـــيـــون  ــرح  ــتــ اقــ »إذا 

األرجــــح«.  عــلــى  عــســكــريــًا، فسأقبله 
ــدو،  ــوايــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، جـــــدد غــ
الــــــدعــــــوة ألنــــــصــــــاره لــــلــــنــــزول إلــــى 
للمشاركة  السبت،  الــيــوم  الــشــوارع 
فـــي تـــظـــاهـــرات واحـــتـــجـــاجـــات ضــّد 

الحكومة.
)رويترز، األناضول(

نيجيريا: تسريح أطفال 
قاتلوا ضّد »بوكو حرام«

أعلنت منظمة األمم املتحدة للطفولة 
 قرابة 900 طفل كانوا 

ّ
)يونيسف( أن

موالية  مجموعات  ضمن  يقاتلون 
ــة »بــــوكــــو  ــاعــ ــمــ ــة ضـــــــّد جــ ــكـــومـ ــلـــحـ لـ
حرام« في شمال شرق نيجيريا، تم 
واألطفال  الجمعة.  أمــس  تسريحهم 
عـــددهـــم 894 وبــيــنــهــم 106  الـــبـــالـــغ 
فــي صفوف  يقاتلون  كــانــوا  فتيات، 
املشتركة«  املدنية  الــضــاربــة  »الــقــوة 
الــدعــم  تــقــدم  وهـــي مليشيا مــحــلــيــة 
للجنود النظاميني الذين يحاربون 
الحركة املتطرفة. وتم تسريحهم في 
مراسم في بلدة مايدوغوري بشمال 
شرق نيجيريا، في إطار التزام تلك 
األطفال  تجنيد  ومنع  »إنهاء  القوة 

واستغاللهم«.
)فرانس برس(

»المؤتمر الوطني« يفوز 
بانتخابات جنوب أفريقيا

ــر الــوطــنــي«  ــمـ ــؤتـ ضــمــن حــــزب »املـ
األفــريــقــي الــحــاكــم مــنــذ عـــام 1994، 
البرملانية  االنــتــخــابــات  فــي  الــفــوز 
أفريقيا،  في جنوب  الجمعة  أمــس 
ولكنه سّجل تراجعًا في األصوات 
التي  د تنفيذ اإلصــالحــات 

ّ
قــد يعق

وعد بها الرئيس سيريل رامافوزا 
 )الــــــــصــــــــورة(. وأعـــــلـــــن أمــــــــس، فـــوز 
األفريقي  الوطني«  »املؤتمر  حزب 
بنسبة 57,1 في املائة من األصوات 
ــاع )83 في  فــي أكــثــر مــن ثــالثــة أربــ
انتهى  التي  االقتراع  مراكز  املائة( 
فرزها، بانخفاض خمس نقاط عن 

عام 2014.
)فرانس برس( تظاهر الجزائريون أمس في أول جمعة من رمضان )رياض كرامدي/فرانس برس(
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مــن  املتحــدة  الواليــات  أججــت 
الجمركيــة  الرســوم  حــرب  جديــد 
مع الصني والتي بدأت منذ عشرة 
األميركيــة  الرســوم  دخلــت  بعدمــا  أشــهر، 
اإلضافية على سلع صينية بقيمة 200 مليار 
ولــوح  الجمعــة.  أمــس  التنفيــذ  حيــز  دوالر 
برســوم  ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
أخــرى قــد يتــم فرضهــا قريبــا، وذلــك بمــوازة 
أخيــرة  محاولــة  تمثــل  محادثــات  اســتمرار 

إلنقاذ اتفاق تجاري بني البلدين. 
تقريــر  فــي  ســاكس،  غولدمــان  بنــك  وأشــار 
هنــاك  أنــه  إلــى  »بلومبيــرغ«  وكالــة  نشــرته 
احتمــال بنحــو 30 في املائــة أن يفرض  ترامب  
رســوما جمركيــة علــى واردات صينيــة بقيمة 
اســتهدافها  يتــم  لــم  التــي  دوالر  مليــار   300
العمــل  أن  إلــى  ترامــب  لفــت  حــني  وفــي  بعــد. 

كبيــر  يتوقــع  العمليــة،  هــذه  لتنفيــذ  بــدأ  قــد 
االقتصاديــني فــي غولدمــان جــان هاتزيــوس 
في مذكرة، أن يتم إصدار هذا القرار، في حال 
فــي حــني  فــي غضــون أســبوعني،  بــه،  الســير 
أن التنفيــذ قــد يســتغرق مــا يصــل إلــى ثالثــة 
أشــهر. ولكــن حتــى فــي الوقت الــذي تهدد فيه 
بكــني بالــرد، اتفــق مفاوضــون فــي واشــنطن 
علــى االســتمرار فــي التفــاوض لليــوم الثانــي، 
اتفــاق  إلــى  التوصــل  آمــال  علــى  ُيبقــي  ممــا 
كبيــرا  تهديــدا  يزيــل  قــد  املطــاف  نهايــة  فــي 

لالقتصاد العاملي.
وأصدر ترامب أوامر زيادة الرسوم الجمركية، 
قائــال إن بكــني »خرقــت االتفــاق« عبر التنصل 
مــن تعهــدات ســابقة قدمتهــا خــالل أشــهر من 
املفاوضــات. وقالــت وزارة التجــارة الصينيــة 
إنهــا ســتتخذ إجــراءات مضــادة دون أن تذكر 
املحادثــات  أن  الــوزارة  وشــرحت  تفاصيــل. 
مســتمرة، وأنهــا »تأمــل فــي أن يكــون بمقــدور 

فــي  الصــني  مــع  لقــاء  املتحــدة  الواليــات 
منتصــف الطريــق، وحــل القضيــة«.  ووضــع 
علــى  للــرد  احتمــاالت  »بلومبيــرغ«  لـ تقريــر 
الصــني  تقــوم  أن  بينهــا  األميركيــة،  الرســوم 
تأثيــر  مــن  للتقليــل  اليــوان  قيمــة  بخفــض 
القــرار األميركــي علــى اقتصادها. كــذا، تمتلك 
الصني 1.1 تريليون دوالر من ديون الحكومة 
األميركيــة عبــر ســوق الســندات، أي أكثــر مــن 
عنهــا،  تخلــت  إذا  أخــرى.  أجنبيــة  دولــة  أي 
فقــد يكــون ذلــك ســالحا قويــا يهــز االقتصــاد 
األميركــي. أيضــا، تعتبــر الصــني، أكبــر مشــتر 
لفــول الصويــا األميركي، وقــد فرضت بالفعل 
وقــد  عليهــا،  املائــة  فــي   25 بنســبة  رســوما 
توقــف الصــادرات مــن أميــركا، مــا يؤثــر علــى 
تسويق املحصول في واليات الغرب األوسط 

التي تشكل قاعدة ترامب االنتخابية.
علــى  تغريــدة  عبــر  ترامــب  قــال  حــني  فــي 
»تويتــر«، إن األمــوال املتلقــاة مــن التعريفــات 

ستســتخدم فــي شــراء املنتجــات الزراعيــة من 
بلــدان  إلــى  لشــحنها  األميركيــني  املزارعــني 

أخرى للحصول على مساعدات غذائية.
وأكــد وزيــر املاليــة الفرنســي برونــو لــو ميــر 
أكبــر  »تهديــد  يوجــد  ال  أنــه  الجمعــة،  أمــس 
للنمــو العاملــي« مــن تصاعــد النــزاع التجــاري 
وشــرحت  والصــني.  املتحــدة  الواليــات  بــني 
أن  لالستشــارات  ايكونوميكــس  أوكســفورد 
الرســوم اإلضافيــة قــد تقلــص الناتــج املحلــي 
املائــة  فــي   0.3 بنســبة  األميركــي  اإلجمالــي 
املائــة  فــي   0.8 بنســبة  الصينــي  والناتــج 
فــي 2020. واعتبــر جيمــس غريــن املستشــار 
كان  والــذي  اسوســيتس،  ماكالرتــي  لــدى 
بمكتــب  مســؤول  أكبــر  آب  أغســطس/  حتــى 
فــي  الســفارة  فــي  األميركــي  التجــاري  املمثــل 
بكــني أن »الصينيــني فــي النهايــة ســيرغبون 
أيــن  هــو  الســؤال  املفاوضــات.  اســتمرار  فــي 

سيتوجهون بالرد؟«.

الخرطوم ـ هالة حمزة

ال تــزال األزمــة الحــادة فــي الســيولة تــراوح مكانهــا فــي 
الســودان، رغــم إطاحــة الرئيــس الســابق عمــر البشــير 
وحكومته، باعتبارها أحد الدوافع الرئيسة في اندالع 
االحتجاجــات الشــعبية علــى األقــل فــي مراحلها األولى 
مــن نهايــة العــام املاضــي. ورصــدت »العربــي الجديــد« 
اســتمرار حالــة االســتياء العــام فــي أوســاط املواطنــني 
املتجمهريــن أمــام نوافــذ الصرافــات اآلليــة واملصــارف 
بســبب  درمــان،  وأم  بحــري  ومناطــق  الخرطــوم  فــي 
شــح الســيولة. ويعانــي الســودان مــن أزمــة كبــرى فــي 

السيولة بدأت منذ فبراير/ شباط 2018 عقب االرتفاع 
الــدوالر مقابــل الجنيــه. وتســبب  فــي قيمــة  املتصاعــد 
امتصــاص  سياســة  املركــزي  الســودان  بنــك  تنفيــذ 
الســيولة مــن األســواق وإيقــاف املضاربــات فــي أســعار 
حــاد  فــي حــدوث خفــض  األجنبيــة  والعمــالت  الذهــب 
فــي ســعر صــرف الجنيــه وتغييــر اتجاهــات مدخــرات 
املودعني إلى خارج الجهاز املصرفي، بعد أن بدأوا في 
الســحب التدريجــي لودائعهــم، خوفــا مــن عــدم القــدرة 

على استردادها.
وقــال املواطــن شــوقي الهميــم لـ«العربــي الجديــد« إنــه 
 مــن صــراف إلــى آخــر مــن دون 

ً
يبحــث عــن النقــد منتقــال

الطوابيــر  فــي  الطويــل  االصطفــاف  بســبب  جــدوى،  
وسرعة نفاد النقود. ولفت إلى أنه ال يمكن للفرد سحب 
أكثــر مــن ألفــي جنيــه مــن الصرافــات و500 جنيــه مــن 
املصارف، وهي ال تغطي االحتياجات األســرية خاصة 
فــي شــهر رمضــان الــذي يرتفــع فيه االســتهالك. وأشــار 
إلــى أن املواطنــني تفاءلوا خيــرًا بالتعديالت الحكومية 
الجديدة، ولكنها لم تحل األزمة. وشرح موظف في أحد 
»العربــي الجديد« أن  البنــوك الرئيســية فــي الخرطــوم لـ
البنك املركزي ال يوفر ســيولة كافية لتغذية الصرافات 
مــن  صرافاتهــا  تغــذي  البنــوك  بعــض  وهنالــك  اآلليــة 
مواردهــا الذاتيــة. وكانت الســلطات األمنية الســودانية 

قــد كشــفت عــن وجود أموال بالنقــد األجنبي والعمالت 
املحليــة فــي مقــر إقامــة الرئيــس املخلــوع عمــر البشــير 
بلغــت أكثــر مــن 6 ماليــني يــورو، و351 ألــف دوالر، و5 
مليــارات جنيــه ســوداني، ووجهــت بإيــداع املبالــغ فــي 

خزينة بنك السودان املركزي.
ولفت املســؤول املصرفي الســابق محمد أحمد البشرى 
»العربي الجديد« إلى إمكانية اســتغالل األموال التي  لـ
استولى عليها مسؤولون في الحكومة السابقة والتي 
تم تحويلها لبنك الســودان، في حل أزمة الســيولة إلى 
حني الفصل في قضايا الفساد، ليلتزم البنك بسدادها 

متى ما طلب منه ذلك.

تجّدد أزمة السيولة يثير غضب السودانيين

أسهم »أوبر« 
في وول ستريت

طرحت مجموعة أوبر لخدمة 
تشارك النقل أسهمها الجمعة في 
بورصة وول ستريت، في خطوة 
بارزة لهذا القطاع وما يطلق عليه 

»االقتصاد التشاركي«. وتم تداول 
السهم بـ45 دوالرًا في االكتتاب 
األولي، ما يعني تقييم الشركة 

الناشئة بأكثر من 82 مليار دوالر، 
بحسب وثائق قدمت لهيئة األوراق 

املالية والبورصة. ويبدأ التداول 
بأسهم شركة أوبر ومقرها سان 

فرانسيسكو، في بورصة نيويورك 
تحت اسم »أوبر« في واحدة من 

أكبر عمليات االكتتاب األولي في 
قطاع التكنولوجيا. وكانت أوبر 

تطمح ألن تبلغ قيمة االكتتاب 
األولي أكثر من 100 مليار دوالر، 

بعد انطالقة صعبة ملنافستها 
األميركية ليفت.

 
إنقاذ الطبقة الوسطى 

األميركية
طالب رئيس االحتياطي الفدرالي 

األميركي جيروم باول الجمعة، 
بوضع »سياسات عامة سليمة« 

ملساعدة مزيد من األميركيني على 
االنتماء إلى الطبقة الوسطى، التي 

راد. وأشار باول إلى أّن 
ّ
تتراجع باط

سر الطبقة املتوسطة 
ُ
»معّدل دخل أ

نما بشكل أبطأ منذ سبعينيات 
القرن املاضي مقارنة بذوي الدخل 

املرتفع، ما أدى إلى عدم مساواة 
أكبر في مستوى الدخل«. 

نزوح في سوق األسهم
قال »بنك أوف أميركا ميريل 

لينش« الجمعة، إن األسهم العاملية 
سجلت نزوح تدفقات بقيمة 20.5 
مليار دوالر في األسبوع املاضي، 

في الوقت الذي تسببت فيه »صدمة 
االتفاق التجاري« في دفع املزيد 

من األموال إلى السندات، في أحدث 
مؤشر على الكيفية التي تسبب بها 
توترات التجارة العاملية اضطرابات 

في أسواق املال. وقال البنك إن 
األسهم األميركية شهدت خروج 

تدفقات بقيمة 14 مليار دوالر.
 

التخلّي عن النفط اإليراني
ت شركة الصني 

ّ
تخل

للبتروكيماويات )مجموعة 
سينوبك( ومؤسسة البترول 

الوطنية الصينية، أكبر شركتي 
تكرير مملوكتني للدولة، عن شراء 

نفط إيراني للتحميل في مايو/ أيار، 
بعد إنهاء واشنطن العمل بإعفاءات 

من العقوبات لزيادة الضغط على 
طهران. والصني أكبر عميل لنفط 

إيران مع استيرادها 475 ألف 
برميل يوميًا في الربع األول من 

العام الحالي.

انتعاش صادرات ألمانيا 
أظهرت بيانات الجمعة ارتفاع 

الصادرات األملانية على غير املتوقع 
 بأن 

ً
في مارس/ آذار، ما يثير آماال

التباطؤ في أكبر اقتصاد في أوروبا 
لن يؤثر سلبًا بشكل كبير على 

النمّو في الربع األول، رغم عوامل 
معاكسة ناجمة عن نزاعات تجارية 

ها. 
ّ
لم يتم حل

أخبار

التخزين يعزز 
النمو البريطاني

ســجل االقتصــاد البريطانــي نمــوًا بنســبة 0,5 فــي املائــة فــي الربــع األول مــن العــام الحالــي، مدفوعــا بتخزيــن الشــركات للســلع قبــل بريكســت، بحســب ما 
أظهرت بيانات رسمية الجمعة. وتجاوز إجمالي الناتج الداخلي نسبة 0,2 في املائة التي تم تسجيلها في األشهر الثالثة األخيرة من العام 2018، وفق 
مــا ذكــر بيــان ملكتــب اإلحصــاءات الوطنــي، مضيفــا أن التصنيــع ازداد بنســبة 2,2 في املائة. وعّوض األداء القوي في مجال الصناعة التباطؤ الذي شــهده 
اإلنتــاج فــي قطــاع الخدمــات والــذي بلغــت نســبته 0,3 فــي املائــة. ورفــع املصــرف املركــزي األســبوع املاضــي توقعاتــه بشــأن نمــو االقتصــاد لهــذا العــام مع 

تعويض التخزين تراجع االستثمار قبيل انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي.

اقتصاد
السبت 11  مايو/ أيار 2019 م  6  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1713  السنة الخامسة
Saturday 11 May 2019

)Getty /إيان فورسيز(

أفغانستان: عودة »داعش«

تهديد إضافي 
لعملية السالم

مهمة صعبة لشاناهان في وزارة الدفاع

كيم يهدد ويستنفر الجيش

أثارت االغتياالت 
الممنهجة لعلماء الدين 

القلق في صفوفهم

كابول ـ صبغة اهلل صابر

فــي مــوازاة إطالق حركة »طالبان« 
عملياتهــا مــع بــدء موســم الربيــع 
التي سّمتها »الفتح«، برزت عودة 
تنظيم »داعش« إلى مناطق مختلفة من شرق 
أفغانســتان، علــى الرغــم مــن إعــالن الحكومــة 
تصفيــة  عبــر  أشــهر،  قبــل  عليــه  القضــاء 
املعاقــل األساســية لــه قــرب الحــدود األفغانية 
فتــرة  فــي  التنظيــم  واســتطاع  الباكســتانية. 
وجيــزة ال تتجــاوز األســابيع، الســيطرة علــى 
مناطــق حساســة واســتراتيجية فــي إقليمــي 
مــع  ضاريــة  معــارك  وبعــد  وننجرهــار،  كنــر 
»طالبــان«، ســيطر التنظيــم على منطقة شــبه 
معظــم  علــى  تطــل  التــي  االســتراتيجية  دره 
مناطق إقليم كنر، وأسس فيها مركزًا رئيسيا 
واملنطقــة.  اإلقليــم  فــي  تحركاتــه  منــه  يديــر 
ســيطرة »داعــش« وتمــدد نفــوذه فــي بعــض 
مناطق أفغانســتان، ينذران باســتمرار دوامة 
نجحــت  لــو  حتــى  أفغانســتان،  فــي  الحــرب 
عمليــة الحــوار مــع »طالبــان«. وهــذا مــا أشــار 
إليــه املبعــوث األميركــي الخــاص للمصالحــة 
األفغانية زملاي خليل زاد، في حديث مع قناة 
محليــة خــالل زيارتــه األخيــرة إلــى كابــول، إذ 
قــال إن »نجــاح عمليــة الســالم مــع طالبــان ال 
يعنــي أن الحــرب ســتنتهي فــي أفغانســتان«. 
وهو ما أثار استياء في البالد، ودفع البعض 

»حنيــف لــم يكــن فقط إمام مســجد وعالم دين 
بــل كان مــن الوجــوه القبليــة البــارزة، إذ كان 
الناس يرجعون إليه أثناء الخطب واملشاكل، 
النــاس  فــي حــل مشــاكل  لــه دور كبيــر  وكان 
وتأمني األمن وحل النزاعات. كما كان يرفض 
حمــل الســالح وكان يناهــض الفكــر الداعشــي 

إلــى بالدنــا«. وأضــاف أن  الــذي جــاء مجــددًا 
»ســكان املنطقــة يعرفــون أن الرجــل لــم يكن له 
أعــداء شــخصيون، وكان لــه نفــوذ في أوســاط 
النــاس، وبالتالــي فإن تنظيم داعش هو الذي 

استهدفه«.
وأثــارت االغتيــاالت املمنهجــة لعلمــاء الديــن 
إقليــم  فــي  تحديــدًا  أفغانســتان،  شــرق  فــي 
ننجرهــار الحــدودي مــع باكســتان، اســتياء 
أجــل  ومــن  صفوفهــم.  فــي  والقلــق  العلمــاء 
توحيــد الصــف، عقــد علماء الشــرق اجتماعا 
فيــه  شــارك  آبــاد،  جــالل  مدينــة  فــي  كبيــرًا 
مئــات العلمــاء، مطالبــني الحكومــة بتوفيــر 
االغتيــاالت  مالبســات  وكشــف  لهــم  األمــن 
املشــاركني  أحــد  وقــال  وراءهــا.  يقــف  ومــن 

اللــه مهمنــد،  ثابــت  املولــوي  فــي االجتمــاع، 
»العربــي الجديــد«: »إننــا نريــد أواًل توفيــر  لـ
الحماية واألمن الالزم لجميع أئمة املســاجد 
وعلمــاء الديــن، كمــا نطلــب أيضــا أن نعــرف 
مالبســات هــذه االغتيــاالت، ألننــا ال نعــرف 
مــن يقتلنــا وملــاذا؟«. في املقابل، قال مســؤول 
إدارة الحــج واألوقــاف فــي الحكومــة املحليــة 
محمــد داوود مجاهــد، فــي خطــاب لــه خــالل 
اجتمــاع علمــاء الديــن، إن »العلمــاء ُيقتلــون 
بطريقة ممنهجة، والسبب ألنهم يقفون إلى 
جانــب الشــعب والحكومــة ضــد التنظيمــات 
بــأن  املركزيــة  الحكومــة  مطالبــا  املســلحة«، 
ر لهم األمن ألنها تطلب منهم املساندة 

ّ
»توف

في وجه الجماعات املسلحة«.
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سياسة

على الرغم من تطّور 
عملية السالم بين 

»طالبان« واألميركيين، 
إال أن دخول تنظيم 

»داعش« على الخط، 
ساهم في خفض فرص 

السالم في البالد

)Getty( يتماهى شاناهان بشكل كبير مع سياسات ترامب

أمر كيم بتنفيذ مناورة على شّن »ضربة بعيدة المدى« )فرانس برس(

شنّت »طالبان« هجمات عدة أخيرًا )وكيل كوهسار/فرانس برس(

ترامــب،  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  يعتــزم 
يــرأس  الــذي  شــاناهان  باتريــك  تثبيــت 
البنتاغــون بالوكالــة منــذ مطلــع العــام، فــي 
لــن  مهمــة  ليتولــى  الدفــاع،  وزيــر  منصــب 
تكون سهلة على اإلطالق أمام قائمة طويلة 
 
ً
مــن التحديــات التي تواجه واشــنطن، فضال
عن تلك التي تسببت بها سياسات الرئيس 
األميركي والتي كانت السبب وراء ترك وزير 
الدفــاع الســابق، جيمــس ماتيــس، للمنصب 
شــاناهان  بــأن  علمــا  املاضــي.  العــام  نفســه 
يتماهــى بشــكل كبيــر مــع هــذه السياســات، 
فــي  غريبــا،  ليــس  القــرار  يجعــل  مــا  وهــو 
 رئيــس يحــرص علــى اختيــار منفذيــن 

ّ
ظــل

لقراراته. وكان ترامب قد عنّي شــاناهان )56 
عامــا( نائــب وزيــر الدفــاع فــي عهــد ماتيــس، 
املدويــة  االســتقالة  بعــد  بالوكالــة  وزيــرًا 
لألخير في أواخر ديسمبر/ كانون األول من 
العــام املاضــي، بســبب خالفــات عميقــة بينه 
وبني ترامب، وال ســّيما بســبب قرار الرئيس 
ســحب القوات األميركية من ســورية. وقالت 
ســارة  األبيــض،  البيــت  باســم  املتحدثــة 
ســاندرز، فــي بيــان أول مــن أمــس الخميــس، 
وقدرتــه  املتميــزة  خدمتــه  علــى  »بنــاء  إنــه 
الجليــة علــى القيادة، يعتــزم الرئيس ترامب 
وزيــرًا  ليكــون  شــاناهان  باتريــك  ترشــيح 
للدفــاع«. وقــال شــاناهان بــدوره، فــي بيــان، 
إنــه ملتــزم بتحديث الجيــش األميركي، وإذا 
تأكــد توليــه للمنصــب، ســيطّبق بــكل حــزم 
اســتراتيجية الدفــاع القومــي التــي رســمها 
ترامــب التــي تــرى فــي املنافســة مــع الصــني 

وروسيا أولوية عن حروب مكافحة اإلرهاب 
التي اســتنفدت مــوارد البنتاغون على مدى 

أغلب فترات العقدين املاضيني.
ولكــن تنفيــذ هــذه االســتراتيجية لــن يكــون 

إذا  العتيــد ســيواجه  الدفــاع  ، فوزيــر 
ً
ســهال

مــا تــّم تأكيــد تعيينــه »تحديات أكثــر من أي 
 وضــع 

ّ
قائــد ســبقه فــي البنتاغــون، فــي ظــل

بحســب  التعقيــد«،  غايــة  فــي  عاملــي  أمنــي 
بوســت«،  »واشــنطن  صحيفــة  تقــول  مــا 
فــي مقــال ملايــكل موريــل، نائــب مديــر وكالــة 

االستخبارات األميركية األسبق.
وبحســب موريــل، تعــّد الصــني أهــم منافــس 
بكــني  تواصــل  إذ  شــاناهان،  ســيواجهه 
أن  فــي  ــل 

ّ
املتمث هدفهــا  لتحقيــق  الســعي 

فــي آســيا، والعبــا  الدولــة املهيمنــة  تصبــح 
عامليــا مهمــا، وهــي تقــوم بتطويــر قدراتهــا 
العســكرية، وليــس مــن الســهل أن يســتطيع 

شاناهان صدها، كما يتعّهد.
وســيجد شــاناهان أيضا نفسه في مواجهة 
الواليــات  تقويــض  علــى  املصممــة  روســيا 
إذ  ممكنــة،  وســيلة  بــأي  ودورهــا  املتحــدة 
تضاعــف مــن إنفاقهــا علــى الدفــاع وتطويــر 
تحــركات  أي  إلحبــاط  ســيما  ال  األســلحة، 
وقــد  حدودهــا.  مــن  بالقــرب  أميركيــة 
الحــرب  علــى  كذلــك  موســكو  اعتمــاد  كان 
جلــي  بشــكل  وظهــر  فعــااًل  اإللكترونيــة 
الرئاســية  االنتخابــات  اســتهدفت  عندمــا 
األميركية عام 2016. أّما بالنسبة إلى إيران، 
فســيتعني علــى شــاناهان، بحســب موريــل، 
أن يتعامــل مــع أمــة لديهــا حنــني حــاد إلــى 
للهيمنــة  ــع 

ّ
وتتطل اإلمبراطــوري،  ماضيهــا 

لتطويــر  بقــوة  إيــران  وتســتثمر  اإلقليميــة. 
أنهــا  كمــا  العســكرية،  وقدراتهــا  جيشــها 
صاروخيــة  قــوة  أكبــر  بامتالكهــا  تتباهــى 
باليســتية فــي الشــرق األوســط. إلــى جانــب 
وكالءهــا،  بفعاليــة  طهــران  تســتخدم  ذلــك، 
ذلــك،  إلــى  العســكري.  انتشــارها  لتعزيــز 
فــي  حصــل  الــذي  التقــّدم  مــن  الرغــم  وعلــى 
 بيونــغ يانــغ 

ّ
امللــف الكــوري الشــمالي، إال أن

للواليــات  رئيســيا  تهديــدًا  تشــكل  تــزال  ال 
 الهدف األساســي 

ّ
املتحــدة. ويقول موريل إن

أون  كيــم جونــغ  الشــمالي  الكــوري  للزعيــم 
هــو بقــاء نظامــه، وقــد رأى منــذ فتــرة طويلة 
أن األســلحة االســتراتيجية هــي مفتــاح ردع 
الواليــات املتحــدة عــن التحــرك ضــده. وعلــى 
الرغــم مــن دبلوماســية ترامــب غيــر املعتــادة 
فــي هــذا الشــأن، ال تــزال التهديــدات الناجمة 
العســكرية  الشــمالية  كوريــا  قــدرات  عــن 

وامتالكها ألسلحة استراتيجية، قائمة.
كذلــك، ال تــزال الجماعات اإلرهابية املتطرفة 
تشــّكل تهديــدًا للمصالــح األميركيــة. فعلــى 
أخيــرًا  ألحقــت  التــي  الهزيمــة  مــن  الرغــم 
بتنظيــم »داعــش«، إال أنــه يوجــد اليــوم عــدد 
أكبــر مــن املتطرفني حــول العالم، مقارنة بما 
كان عليــه الوضــع قبــل 11 ســبتمبر/ أيلــول 
2001. وبقدر ما سيحاول شاناهان التركيز 
في أماكن أخرى، وال سيما روسيا والصني، 
يتطلــب  ســوف  اإلرهــاب   

ّ
فــإن قــال،  كمــا 

اهتمامه.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

لغــة  إلــى  مجــددًا  الشــمالية  كوريــا  عــادت 
أي  إحــداث  فــي  الفشــل  وقــع  علــى  التهديــد، 
تقــدم فــي محادثاتهــا مــع الواليــات املتحــدة، 
كيــم  الشــعبية  الجمهوريــة  زعيــم  أمــر  إذ 
الجيــش بتعزيــز قدراتــه  أخيــرًا،  أون،  جونــغ 
 
ّ
الضاربــة، ووجــه بتنفيــذ منــاورة علــى شــن
»ضربة بعيدة املدى«، بحسب ما ذكر اإلعالم 
التوتــرات  حــدة  مــن  يعــزز  ممــا  الرســمي، 
املتنامية والتي فاقمتها االختبارات األخيرة 

لبيونغ يانغ.
وجــاءت أنبــاء دعــوة كيــم إلــى »تأهــب قتالــي 
املتحــدة  الواليــات  إعــالن  أعقــاب  فــي  كامــل« 
أنهــا احتجــزت ســفينة شــحن تابعــة لكوريــا 
غيــر  بصــورة  الفحــم  تنقــل  ألنهــا  الشــمالية 
املركزيــة  األنبــاء  وكالــة  وقالــت  قانونيــة. 
علــى  )كيــم(  »شــدد  الجمعــة:  أمــس  الكوريــة 
فــي  الدفــاع  وحــدات  قــدرات  تعزيــز  ضــرورة 
منطقة الجبهة وعند الجبهة الغربية لتنفيذ 
مهــام قتاليــة والبقــاء فــي حالــة تأهــب قتالــي 
ونقلــت  طــارئ«.  وضــع  أي  ملواجهــة  كامــل 
الوكالــة عــن كيــم قولــه إن »ســالم وأمــن البــالد 
بالقــوة  فقــط  ضمانهمــا  يمكــن  الحقيقيــني 
القــادرة علــى الدفــاع عــن ســيادتها«، مضيفــا 
القــدرة  املهــام الضروريــة لتعزيــز  أنــه »حــدد 

الضاربة«.
 الزعيم الكوري 

ّ
كذلــك، قالــت الوكالة ذاتهــا، إن

 »ضربة 
ّ
الشمالي أمر بتنفيذ مناورة على شن

 أنه »تّم إطالع القائد 
ً
بعيــدة املــدى«، موضحة

املنــاورة  ــة 
ّ
األعلــى كيــم جونــغ أون علــى خط

التــي تشــمل وســائل هجومّيــة بعيــدة املــدى، 
وقد أعطى أمرًا ببدئها«.

إطــالق  تجربــة  ثانــي  هــي  املنــاورة  وهــذه 
مــن   

ّ
أقــل فــي  الشــمالّية  كوريــا  فــي  ألســلحة 

ــرات مــع الواليــات املتحدة 
ّ
أســبوع، وســط توت

ــى 
ّ
تتخل فــاق 

ّ
ات إلــى  للتوّصــل  تســعى  التــي 

ترســانتها  عــن  الشــمالية  كوريــا  بموجبــه 

النووية. ولم تذكر الوكالة الكورية الشــمالية 
 
ً
تــّم اســتخدامه، متجنبــة الــذي  الســالح  نــوع 

اســتخدام كلمــة صــاروخ أو قذيفــة. وأضافــت 
وتنفيــذ  قــوات  لنشــر  الناجحــة  »املنــاورة  أن 
ضربــات، واملصممــة لفحــص قــدرة رّد الفعــل 
الســريع لوحــدات الدفــاع، أظهــرت تمامــا قــوة 
أي  لتنفيــذ  مســتعدة  كانــت  التــي  الوحــدات 
عمليــة أو مهمــة قتاليــة بكفــاءة عالية«. وكان 
املــدى  قصيــري  صاروخــني  إطــالق  اختبــار 
سلســلة  وإطــالق  الخميــس  أمــس  مــن  أول 
مــن املقذوفــات يــوم الســبت، أولــى اختبــارات 
منــذ  الشــمالية  كوريــا  تجريهــا  صاروخيــة 
عندمــا   2017 عــام  الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرًا 

للقارات.
وقــال رئيــس كوريــا الجنوبيــة مــون جيــه-إن 
هــي  الصاروخيــة  االختبــارات   

ّ
إن الخميــس، 

علــى األرجــح رّد فعــل علــى فشــل ثانــي قمــة 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب  مــع  لكيــم 
في هانوي، في فبراير/شــباط املاضي، وعّبر 
 كوريــا الشــمالية ال تــزال 

ّ
عــن اعتقــاده فــي أن

وتتزامــن  املفاوضــات.  مواصلــة  فــي  تأمــل 
هــذه التطــورات إلــى جانــب أحــدث اختبــارات 
صاروخيــة تجريهــا بيونــغ يانــغ، مــع زيــارة 
املبعــوث األميركــي الخاص لكوريا الشــمالية 
ســتيفن بيجون لســيول، حيث التقى نظيرته 
مــع  محادثــات  ويجــري  الجنوبيــة  الكوريــة 
الرئيس ومسؤولني في وزارة الوحدة. وقالت 
وزارة الخارجيــة الكوريــة الجنوبية في بيان، 
إنــه خــالل اجتماعــه مــع نظيرتــه كانــغ كيونغ 
وا، أمــس الجمعــة، قــال بيجــون »الباب ال يزال 
مفتوحــا لعــودة كوريــا الشــمالية إلــى طاولــة 
 هــذا شــديد األهميــة 

ّ
املفاوضــات«، مضيفــا أن

والواليــات  الجنوبيــة  كوريــا  تواصــل  كــي 
املتحدة االتصاالت والتعاون.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تحّدي  شاناهان  باتريك  يواجه 
ــذي وعــد  ــ تــحــديــث الــجــيــش ال
تابعة  لجنة  ــارت  ــ أش وقـــد  بـــه. 
مايكل  بحسب  أخيرًا،  للكونغرس 
ــة  ــال مـــوريـــل، نــائــب مــديــر وك
ــارات األســـبـــق، إلـــى أن  ــب ــخ ــت االس
أجل  من  تكافح  سوف  »أميركا 
الفوز، وربما تخسر حربًا ضد روسيا 
»قدرتنا  أن  مضيفًا  الصين«،  أو 
ضد  تقليدية  حرب  خوض  على 
ضاقت،  الجيوسياسيين  خصومنا 
مكافحة  فــي  منخرطون  ألننا 
اإلرهاب منذ 18 عامًا، فيما هم 

قاموا بتطويرات كبيرة«.

تحدي تحديث 
العسكر

لطــرح تســاؤالت حــول مــدى ضــرورة عمليــة 
الســالم مــع »طالبــان« إذا كانــت ال تــؤدي إلــى 

إنهاء الحرب في أفغانستان.
كمــا أن تمــدد »داعــش« األخيــر في مناطق من 
شــرق أفغانســتان حمــل معــه تبعــات خطيــرة 
أخــرى، ال ســيما بعــد دخــول أعــداد كبيــرة من 
املســلحني األجانب إلى شــرق أفغانســتان في 
األســابيع األخيــرة. فــي هــذا الصــدد، قــال أحد 
عناصــر »داعــش«، هدايت الله، الذي استســلم 
وهــو  ننجرهــار،  فــي  املحليــة  الحكومــة  إلــى 
ت من 

ّ
عمل سابقا في إذاعة تابعة للتنظيم بث

الشــرق، إن »هنــاك أعــدادًا كبيــرة مــن األجانــب 
أوزبــك  منهــم  أفغانســتان،  إلــى  دخلــت  قــد 
وأنهــم  وباكســتانيون،  وأتــراك  وشيشــان 
للتنظيــم  دائمــة  معاقــل  لتأســيس  يســعون 
فــي املناطــق الجبليــة كــي يديــر منهــا املنطقــة 
بأســرها«. وأضــاف أن »لــدى التنظيــم أيضــا 

أموااًل طائلة وأسلحة متطورة«.
باإلضافــة إلــى ذلــك، نــزح ســكان منطقــة شــبه 
دره فــي كنــر، ومنطقــة شــيرزاد فــي ننجرهــار 
مــع  بالتزامــن  عنهمــا،  االســتراتيجيتني، 
موجــة اغتيــال غيــر مســبوقة لزعمــاء القبائــل 
وعلماء الدين في شرق البالد، ومعظمهم من 
الذيــن يعارضــون فكــر »داعش« أو يقفون إلى 
جانــب الحكومــة، أو لهــم نفــوذ. وخــالل األيــام 
تل ثمانية من علماء الدين 

ُ
العشرة األخيرة، ق

فــي إقليــم ننجرهــار،  ومــن خطبــاء املســاجد 
يهاجمهــم  واحــدة:  بطريقــة  تقريبــا  وكلهــم 
ملثمــون علــى دراجــات ناريــة ويطلقــون النار 
ســتهدف أو دخولــه 

ُ
عنــد خــروج الشــخص امل

املسجد، ثم يلوذون بالفرار.
وكان خطيب جامع أخوند زاده في ننجرهار، 
محمــد حنيــف، وهــو مــن العلمــاء املشــهورين 
فــي املنطقــة، آخــر من قتل قبل 3 أيام في إقليم 
ننجرهــار، وذلــك بعــد اســتهدافه إثــر خروجه 
مــن املســجد الواقــع قــرب مدينــة جــالل أبــاد، 
فيما الذ املهاجمون بالفرار في وضح النهار 
وأمام جميع الناس. وقال أحد سكان املنطقة 
»العربي الجديد«، إن  واسمه محمد موسى، لـ

متابعةإضاءة
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ــاديـــون أن  ــتـــصـ ــبــــراء اقـ اعـــتـــبـــر خــ
الــتــعــديــل الــــــوزاري الــثــالــث الـــذي 
أجــــــــــراه يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس رئـــيـــس 
الـــــــــوزراء األردنــــــــي عـــمـــر الـــــــــرزاز، قــــد ســاهــم 
ــة االحـــتـــقـــان الــشــعــبــي ضد  ــ فـــي زيـــــادة درجـ
السياسات االقتصادية للحكومة بــداًل من 
نزع فتيل األزمــة التي يشهدها األردن منذ 
ــام. وبــمــوجــب التعديل الـــوزاري  أكــثــر مــن عـ
فقد خرج من الحكومة خمسة وزراء ودخل 
ــن بــيــنــهــم وزيــــــر الــداخــلــيــة  إلـــيـــهـــا ســـتـــة، مــ
السابق سالمة حماد الذي حل مكان سمير 
مبيضني، ومحمد العسعس املستشار في 
الــــديــــوان املــلــكــي أصـــبـــح وزيــــــرًا للتخطيط 
والتعاون الدولي، ونضال البطاينة وزيرًا 
لــلــعــمــل، ومـــديـــر الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة امللكية 
ــابـــر وزيــــــرًا لــلــصــحــة. فـــي حـــني تم  ســعــد جـ
اإلبقاء على وزير االتصاالت مثنى الغرايبة 
الــذي يعتبر مــن أكثر الـــوزراء إثـــارة للجدل 
منذ تشكيلة الحكومة في حزيران/ يونيو 
ــه  مــن الــعــام املــاضــي، مــع تغيير اســـم وزارتـ

لتصبح وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.
ــد تـــزامـــن الــتــعــديــل الــــــوزاري مـــع الــدعــوة  وقـ
لـــتـــجـــديـــد االحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
مــــركــــز رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، والــــداعــــيــــة إلـــى 

تخفيض األسعار وتعيني وزراء يمتلكون 
ـــة مــــراعــــيــــة  ـ ـــاديـ ـ ــــصـ ــتـ ـ ـ رؤى ســــيــــاســــيــــة واقـ
ملطالب املواطنني، وذلــك باستلهام تجربة 
االحــتــجــاجــات الــتــي شــهــدهــا األردن الــعــام 
املــاضــي فــي شــهــر رمــضــان ضــد ســيــاســات 
الــحــكــومــة الــســابــقــة بــرئــاســة هــانــي املــلــقــي 
والـــتـــي أدت إلــــى إقــالــتــهــا وتــكــلــيــف الـــــرزاز 

بتشكيل حكومة جديدة.
ــب املحتجون بإقالة الحكومة بعدما  وطــال
جـــاء الــتــعــديــل الــــــوزاري مــن وجــهــة نظرهم 
ــة مــــع إعـــــــادة وزيــــر  مــخــيــبــا لــــآمــــال، خـــاصـ
ــيـــة ســـالمـــة حـــمـــاد الــــــذي ال يــحــظــى  ــلـ الـــداخـ
بقبول عند غالبية األردنيني، وكذلك إعطاء 
رئيس الــديــوان الخدمة املدنية املعني قبل 
ثــالثــة أشــهــر تــقــريــبــا، وزارة لــلــعــمــل، بــرغــم 
ــتــــراضــــات الـــواســـعـــة عــلــى تــعــيــيــنــه في  االعــ

موقعه السابق.
نائب رئيس الوزراء األسبق جواد العناني 
قال لـ »العربي الجديد« إن التعديل الوزاري 
لـــم يـــأت بــجــديــد وكـــل مـــا حـــدث هـــو تغيير 
للوجوه، وكان األولى واألهم أن يتم تغيير 
النهج االقــتــصــادي للحكومة بحيث تعيد 
الــنــظــر بــبــرامــجــهــا عــلــى الــنــحــو الـــذي يضع 
حـــدا لــلــمــديــونــيــة املــتــفــاقــمــة الــتــي تــجــاوزت 
40 مليار دوالر وكذلك التخفيف من الفقر 

والبطالة.
وأضـــــــاف أن بـــعـــض الـــــقـــــرارات الــحــكــومــيــة 
ــة االقــتــصــاديــة،  ــ ســاهــمــت فـــي تــعــمــيــق األزمـ
وخاصة ما تضمنه قانون ضريبة الدخل 

الــجــديــد الـــذي رفــع األعــبــاء على القطاعات 
االقــتــصــاديــة واألفــــــراد وســـاهـــم فـــي تــراجــع 

النشاط االقتصادي.
وانتقد نائب رئيس الوزراء األسبق ممدوح 
العبادي التعديل الــوزاري الثالث لحكومة 

الرزاز واعتبره غير جدي.
بـــــــدوره، قــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي حــســام 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن األوضـــــاع  عـــايـــش لــــ
االقتصادية في األردن ال تبعث على التفاؤل 
فـــي املـــرحـــلـــة الــحــالــيــة وخـــاصـــة مـــع تــفــاقــم 
املــشــكــالت األســاســيــة مــثــل حــجــم املديونية 
وفوائد الدين العام والبطالة التي تجاوزت 
18.7 في املائة، والفقر الذي ارتفعت نسبته 
إلــى حــوالــي 16 فــي املــائــة بحسب التقارير 
الحكومية، إال أن الــواقــع يــقــول إن النسبة 

أعلى من ذلك بكثير.
ــاء ربــمــا  وأضــــــاف أن الــتــعــديــل الـــــــوزاري جــ
مــســتــفــزًا لــلــشــارع الــــذي كـــان يــتــوقــع تغيير 
وزراء انــخــرطــوا بــالــتــأزيــم، خــاصــة وزيـــري 
الطاقة واالتصاالت وإدخــال تعديالت على 
ــــذي تــم  الـــفـــريـــق االقــــتــــصــــادي الـــحـــكـــومـــي الــ
ــقـــاء عــلــيــه بــاســتــثــنــاء وزيــــرة التخطيط  اإلبـ
ــاري قـــعـــوا الـــتـــي حـــل مــحــلــهــا الــعــســعــس.  ــ مـ
وأشــار الى أن الحكومة لم توفق بالتعديل 
مــن حيث التغييرات الــتــي طـــرأت عليه وال 
ــادة  ــا ســـاهـــم فـــي زيــ مـــن حــيــث الــتــوقــيــت، مـ
ــادات لـــلـــحـــكـــومـــة لــــدرجــــة املــطــالــبــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االنـ
برحيلها مــن قــبــل املــحــتــجــني فــي تحركات 

الخميس. 
وقــال عايش إن املواطن األردنــي يمر اليوم 
بــــأوضــــاع مــعــيــشــيــة صــعــبــة لــلــغــايــة وغــيــر 
مسبوقة نتيجة الرتــفــاع األســعــار وزيـــادة 
ــقــــدرات  الــــضــــرائــــب، مــــا أدى الـــــى تــــراجــــع الــ
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــني وركـــــود الـــســـوق، ما 
يعكس مدى الضائقة االقتصادية في البالد. 
واعتبر أن حالة مــن القلق عــادت لتسيطر 
على الشارع بسبب توصل الحكومة التفاق 
مع صندوق النقد الدولي لتجديد برنامج 

الرباط ـ مصطفى قماس

عــادت الحكومة املغربية إلــى التلويح بفتح 
مـــلـــف تــســقــيــف أربـــــــاح شــــركــــات املـــحـــروقـــات 
)تعيني حــد أقــصــى لـــأربـــاح(. وتعمل وزارة 
الطاقة واملــعــادن، بطلب من رئيس الحكومة 
سعد الــديــن العثماني، على دراســـة مشروع 
الــتــســقــيــف. وكـــانـــت وزارة الــــشــــؤون الــعــامــة 
والحكامة وعـــدت بــالــشــروع فــي تطبيقه في 
مــــارس/ آذار املـــاضـــي، لكنها لــم تــفــعــل ذلــك، 
وإنــمــا أحــالــت املـــشـــروع عــلــى الــعــثــمــانــي، من 

أجل حسم املوقف حياله.
ــعـــودة لــلــحــديــث عـــن الــتــســقــيــف في  وتـــأتـــي الـ
ــفــــاعــــات الــتــي  الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فـــي ظـــل االرتــ
تعرفها أسعار السوالر والبنزين، بما له من 
تأثير على القدرة الشرائية لأسر والقطاعات 
اإلنتاجية. وتؤكد شركات توزيع املحروقات 
أن سعر الــســوالر والــبــنــزيــن ال يــحــدده سعر 
الــخــام فــي الــســوق الــدولــيــة، بــل ســعــر النفط 
املـــكـــرر، مــضــافــا إلـــيـــه ســعــر الــنــقــل والــتــأمــني 

والضريبة الداخلية على االستهالك.
وكـــانـــت الــلــجــنــة االســتــطــالعــيــة الــبــرملــانــيــة، 

أوصـــت بتطبيق املــشــروع بــعــد مالحظتها 
تحقيق شــركــات تــوزيــع املــحــروقــات ألربــاح 
كبيرة منذ تحرير األســعــار فــي ديسمبر/ 
ــل فــي  ـ ـامـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـال الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون األول 2015. وقـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـ كـ
»العربي  القطاع الزراعي محمد بنبراهيم لـ
الــجــديــد«، إن ارتــفــاع أســعــار الــســوالر وصل 
إلـــى أكــثــر مــن دوالر للتر الـــواحـــد، مــا يؤثر 
على كلفة اإلنتاج، داعيا إلى تدخل الدولة. 
واعتبر الخبير فــي الطاقة عمر الفطواكي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن وضع  فــي تصريح لـــ
سقف ألربــاح شركات املــحــروقــات، قد يدفع 
ــارة مــســألــة االســتــثــمــار في  ــ ــيـــرة إلـــى إثـ األخـ
ــيـــة. وأوضــــــــح أن الـــشـــركـــات  ــتـ ــتـــحـ الـــبـــنـــيـــة الـ
ستركز على دورهــا في االستثمار من أجل 

تــوفــيــر املــخــزون االســتــراتــيــجــي بــعــد توقف 
عمل مصفاة املحمدية منذ أغــســطــس/ آب 
2015. ورفــضــت شــركــات تــوزيــع املحروقات 
عبر تجمعها املهني، التراجع، بعدما جرى 
تحرير سوق البنزين والسوالر. كذا، اعتبر 
مــجــلــس املــنــافــســة أن تــســقــيــف األربـــــــاح لن 
يكون مجديا من ناحية خفض األسعار في 
السوق، ما أثار حفيظة وزير الشؤون العامة 
والحكامة لحسن الــــداودي، الــذي اعتبر أن 
قــــرار املــجــلــس لــيــس ســــوى اســـتـــشـــارة. غير 
أنــه رغــم الــطــابــع االســتــشــاري لـــرأي مجلس 
املــنــافــســة، إال أن الــحــكــومــة مــلــزمــة بــأخــذه 
باالعتبار، وخاصة أن مطالب كثيرة كانت 
تــشــدد عــلــى تــعــزيــز دور مــجــلــس املــنــافــســة، 
وخاصة بعد حمالت املقاطعة التي طاولت 

أكثر من سلعة في اململكة.
وتــتــجــه األنـــظـــار إلـــى املــجــلــس خـــالل الــفــتــرة 
ــد بـــإصـــدار تــقــريــر حــول  املــقــبــلــة، بــعــدمــا وعــ
درجــــة املــنــافــســة فـــي ســــوق املـــحـــروقـــات، إثــر 
تحفظه على فكرة التسقيف التي ذهــب إلى 
أنها غير مبررة من وجهة نظر قانون حرية 

األسعار واملنافسة.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

منحت حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي فــي ليبيا، 
40 شـــركـــة أجـــنـــبـــيـــة، بــيــنــهــا شـــركـــة تـــوتـــال 
الــفــرنــســيــة، فـــتـــرة ســـمـــاح ملــــدة ثـــالثـــة أشــهــر 
لــتــجــديــد تــراخــيــصــهــا وتــصــحــيــح وضــعــهــا 
ــــدر عــن  ــانـــونـــي، تـــراجـــعـــا عــــن تــعــمــيــم صـ ــقـ الـ
ــنـــاعـــة الــخــمــيــس،  وزارة االقــــتــــصــــاد والـــصـ
يـــدعـــو إلــــى تــعــلــيــق أنــشــطــة هــــذه الــشــركــات 
بسبب انتهاء تراخيصها. ولــم تجدد فروع 
الــشــركــات األجنبية التي وردت فــي القائمة 
تراخيصها منذ ســنــوات، علما أن بعضها 
انقضت مهلته منذ عام 2009 و2015 و2018، 
فـــي حـــني أن تــرخــيــص شــركــة تـــوتـــال انتهى 
يــوم 6 مايو/ أيــار املــاضــي. وأكــد مصدر في 
»العربي الجديد«، أن هذا  وزارة االقتصاد لـ
 

ّ
اإلجـــراء جــاء بعد املراجعة اإلداريـــة للسجل
التجاري وتراخيص الشركات. وقال املحلل 
االقــــتــــصــــادي مــحــمــد الـــفـــرجـــانـــي إن الـــقـــرار 
خــطــأ فــي ظــل األزمــــة الــتــي تــعــانــيــهــا الــبــالد. 
وسأل في حديث مع »العربي الجديد«: »ما 
الجدوى من اتخاذ قــرار بإيقاف شركات ثم 
إعــطــائــهــا فــرصــة لــتــجــديــد رخــصــهــا؟ وملـــاذا 
لم تقم وزارة االقتصاد بــدورهــا في تطبيق 
القانون منذ عــام 2009؟«، واعتبر أن هناك 

حربا اقتصادية ضد بعض الشركات لغرض 
تسجيل موقف سياسي.

فــي املــقــابــل، اعتبر املحلل االقــتــصــادي علي 
املحجوب أن قرار تجديد التراخيص ال يقع 
ضــمــن أي حـــرب اقــتــصــاديــة عــلــى الــشــركــات، 
واإلجراء ليس موجها ضد شركة توتال كما 
أشاع البعض وال ضد غيرها من الشركات. 
ولــفــت إلـــى أن دور وزارة االقــتــصــاد تنفيذ 
الــــقــــانــــون، الــــــذي يـــنـــّص عـــلـــى أن أي شــركــة 

أجنبية تــرغــب فــي فتح فــرع لها فــي ليبيا، 
عــلــيــهــا أن تــتــقــدم إلـــى الــــــوزارة بــاملــســتــنــدات 
ــمــنــح 

ُ
ــع الــــرســــوم املــــقــــررة وت ــدفـ املــطــلــوبــة وتـ

إذنا ملزاولة النشاط ملدة 5 سنوات، خاضعا 
للتجديد بعد انقضاء املهلة.

وأضــاف أن عــدم تجديد األذون هو مخالفة 
قانونية، في حني أن التشديد على تطبيق 
ــقــوانــني ال يمكن وضعه ضمن الصراعات  ال
 
ً
الــســيــاســيــة. وشـــــرح أن شـــركـــة تـــوتـــال مــثــال
لديها عــقــود ســاريــة مــع املــؤســســة الوطنية 
للنفط، ما يتطلب منها تجديد اإلذن لضمان 

استمرارية عملها.
وتعاقدت املؤسسة الوطنية للنفط مع شركة 
تــوتــال عــلــى تــطــويــر حــقــل املـــبـــروك، بموجب 
برمت سنة 

ُ
اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج أ

1992. كــمــا تــعــاقــدت املــؤســســة مـــع الــشــركــة 
الــفــرنــســيــة ســـنـــة 1974 عـــلـــى تـــطـــويـــر حــقــل 
الــجــرف الــبــحــري، كـــذا تعمل الــشــركــة ضمن 
ائــتــالف تــقــوده شــركــة ريــبــســول فــي تشغيل 
ــد الــشــركــة  ــرارة الـــنـــفـــطـــي، وتــــوجــ ــ ــشـ ــ حـــقـــل الـ
الفرنسية في مجال خدمات متعلقة بنشاط 
االســتــكــشــاف، وتــســهــم فــي مــشــاريــع لــزيــادة 
أكثر من مليون برميل من النفط يوميا من 
الحقول الليبية، وتهدف للوصول إلــى 2.1 

مليون برميل يوميا بحلول عام 2023.

تحركات معيشية 
في األردن

التحذير يطاول »توتال« الفرنسية 
)ليون نايل/ فرانس برس(

تحريك مشروع »تسقيف« أرباح شركات الوقود

تراخيص الشركات األجنبية تثير البلبلة

التعديل الوزاري زاد احتقان الشارع

الحكومة تالحق مصانع تجميع السيارات

لم يهّدئ التعديل 
الوزاري في حكومة 
عمر الرزاز األردنيين، إذ

 زاد االحتقان مع اإلبقاء 
على وزراء مثيرين 

للجدل، ما جدد 
التحركات المعيشية

المغرب مال وناس

ليبيا

%15
ــي نــســبــة اإلدمــــــاج  ــ ه
من  قانونيًا  ة  ب و ل ط م ل ا
السيارات  جميع  ت ت  ا ك ر ش
في السنوات الثالث األولى 
من بدء نشاطها، لترتفع 
الــســنــة  40% فـــي  ـــى  ـ ل إ
الرابعة، ثم إلى 60% بعد 

السنة الخامسة.

تحقيق

تجدد االحتجاجات حول 
مقر الحكومة للمطالبة 

بخفض األسعار

مصانع التجميع لم 
تسهم في خفض قيمة 

واردات المركبات

حملة مكافحة الفساد 
تطاول 3 من ممثلي 

وكاالت السيارات

أسعار المحروقات 
تنعكس على اإلنتاج 

والقدرة الشرائية

الجزائر ـ حمزة كحال

تتجه الــحــكــومــة الــجــزائــريــة إلــى 
ــا عــــلــــى قـــطـــاع  ــهـ ــتـ ــبـــضـ فــــــــرض قـ
ــارات، بعد سنوات  ــســي تجميع ال
طويلة مــن الشد والــجــذب، بــني الحكومات 
ــارات، الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــســ ــ املـــتـــعـــاقـــبـــة ومــــصــــانــــع الــ
فرضت منطقها واستطاعت العمل خارج 
األطــر القانونية، بل وحتى بيع السيارات 
ــفــاعــا من  املجمعة محليا بأسعار أكــثــر ارت

تلك املستوردة، في األسواق الجزائرية.
ـــ »الــعــربــي الجديد«  وأكـــد مــصــدر حكومة ل
أن وزيـــــرة الــصــنــاعــة واملــنــاجــم الــجــزائــريــة 
جميلة تمازيرت عرضت على حكومة نور 
الــديــن بـــدوي املــؤقــتــة، يـــوم األربـــعـــاء، خطة 
لكبح اســتــيــراد هياكل الــســيــارات املوجهة 
ــيــا. وتــقــضــي الــخــطــة حسب   للتجميع مــحــل
ــدر ذاتـــــــه، وضـــــع حـــصـــة ســـنـــويـــة مــن  املــــصــ
 Semi knocked« الــهــيــاكــل مـــن صــنــف
down«، تــتــقــاســمــهــا مــصــانــع الــتــجــمــيــع 
ــاء،  ــبــ وفـــــق مــعــايــيــر امـــتـــثـــالـــهـــا لـــدفـــتـــر األعــ
ومــدى التزامها بدفع الضرائب املستحقة 
عليها، وفق نقاط تحسب لصالح العالمة 
التجارية التي ستكون لها أكبر حصة من 

الهياكل املستوردة. 
وتــأتــي هــذه الــخــطــوة فــي وقــت ال تـــزال فيه 
مــصــانــع تــجــمــيــع الــســيــارات تــنــشــط خــارج 
الــــقــــانــــون مـــنـــذ األول مــــن يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
ــع  ــا رفــــضــــت وضـ ــدمـ ــعـ الــــثــــانــــي املـــــاضـــــي، بـ
طلبات اعتماد وفــق دفتر األعباء الجديد، 
الذي رفضته املصانع، والذي يلزمها برفع 
نسبة اإلدماج، أي ما يتم إنتاجه محليا من 
قطع غــيــار، بنسبة 15 فــي املــائــة مــن املــواد 
األولية املستخدمة في عمليات التصنيع، 
في السنوات الثالث األولى من بدء النشاط 
الــصــنــاعــي، لــتــرتــفــع إلـــى 40 فـــي املـــائـــة في 
الــســنــة الــرابــعــة، ثــم إلـــى 60 فــي املــائــة بعد 

السنة الخامسة.
ــار الــحــكــومــة املــؤقــتــة  ــهـ  كـــذلـــك يـــتـــزامـــن إشـ
املــعــيــنــة، قــبــل أقـــل مــن شــهــريــن، سيفها في 
وجــه مصانع تجميع الــســيــارات الناشطة 
في الجزائر، مع استهداف أصحاب مصانع 

تجميع السيارات من قبل حملة »مكافحة 
الـــفـــســـاد«. إذ مــنــع مــحــي الـــديـــن تــاحــكــوت 
مالك وكالة »هيونداي« ومراد عوملي ممثل 
عـــالمـــة »فـــولـــكـــس فـــاغـــن« وبـــعـــيـــري محمد 
مالك وكالة »ايفيكو« اإليطالية، من السفر 
وصــــودرت جــــوازات ســفــرهــم، مــع إحالتهم 
إلــى التحقيق، فــي قضايا تتعلق بتهريب 

األموال والحصول على امتيازات.
ــتـــصـــادي جـــمـــال نــور  وحـــســـب الــخــبــيــر االقـ
الـــديـــن فــــإن »الــحــكــومــة عــجــزت ســابــقــا عن 
فــــــرض ســـلـــطـــان الــــقــــانــــون عـــلـــى أصـــحـــاب 
مــصــانــع تجميع الــســيــارات، نــظــرًا لقربهم 
مـــن عــائــلــة الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
ــرت كثيرًا  ــغــّي بوتفليقة، إال أن املــعــطــيــات ت
اليوم، وربما تريد الحكومة انتهاز الفرصة 

لتنظيم القطاع«.
ـــ »العربي الجديد« أن »االرتــفــاع  وأضــاف ل
في واردات الهياكل السنة املاضية يرجع 
إلى ارتفاع عدد املصانع املرخصة مقارنة 
بــالــســنــة الـــتـــي قــبــلــهــا، إذ دخـــلـــت عــالمــات 
ــا« الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة  ــيــ جــــديــــدة مـــثـــل »كــ

و»ســوزوكــي« اليابانية و»فولكس فاغن« 
األملــانــيــة، يــضــاف إلــى ذلــك ارتــفــاع أصناف 
 
ً
الــســيــارات املجمعة داخـــل املــصــانــع، فمثال
مصنع »ريــنــو« الفرنسي كــان يجمع نوعا 
ــبـــول« الــســنــة املــاضــيــة  ــامـ ــو »سـ واحــــــدًا وهــ
وحاليا يجمع ثالثة أصناف، منها رباعية 
الــــدفــــع«. ووفــــق نــــور الـــديـــن فــــإن »اإلشـــكـــال 

يــبــقــى مـــن الــجــانــب االقـــتـــصـــادي للعملية، 
إذ كــــان الـــهـــدف مـــن وراء إطـــــالق مــصــانــع 
تجميع الــســيــارات كبح واردات الــســيــارات 
الــتــي تــعــدت فــاتــورتــهــا ســنــة 2014 عتبة 4 
مــلــيــارات دوالر، والـــهـــدف الــثــانــي هــو نقل 
التكنولوجيا إلى الجزائر، من خالل إطالق 
شـــركـــات مـــنـــاولـــة صــغــيــرة تــعــتــمــد عــلــيــهــا 
املصانع، إال أن فاتورة الــواردات تكشف أن 
ــم يتحققا بــعــد، فاملصانع باتت  الــهــدفــني ل
تستورد سيارات مفككة وال تنتج أي شيء 

في الجزائر«.
ــاتــــورة االســـتـــيـــراد املــتــعــلــقــة  وتــضــاعــفــت فــ
بــهــيــاكــل الــســيــارات والــتــجــهــيــزات املوجهة 
ملــصــانــع الــتــجــمــيــع املــحــلــيــة، حــيــث بــلــغــت 
ــة 3 مـــلـــيـــارات  ــرابــ ــة قــ ــيـ خــــالل الـــســـنـــة املـــاضـ
ــن املــســتــوى  دوالر، مــحــقــقــة قــفــزة كــبــيــرة عـ
املحقق خــالل السنة التي سبقتها واملقدر 
بـ 1.67 مليار دوالر، وهو ما يعادل ارتفاعا 
بنسبة تفوق 79 في املائة بني عامي 2017 

و2018.
وكانت مصانع تجميع السيارات في قلب 

الشارع  التي شغلت  الفضائح  مــن  لعديد  ا
الجزائري في السنوات املاضية، بــدأت مع 
تسريب صور من ميناء الجزائر لسيارات 
شبه مركبة ال تنقصها إال العجالت، كانت 
املعتمدة  التجميع  مصانع  ألحــد  ة  ه ج و م

في البالد.
أمـــــا الــفــضــيــحــة األخـــــــرى فـــكـــانـــت مــتــعــلــقــة 
باألسعار، إذ كشفت الحكومة الجزائرية أن 
علن 

ُ
أسعار السيارات املجمعة في البالد امل

عنها من قبل العالمات التجارية املعتمدة 
تــفــوق بــكــثــيــر األســـعـــار الــتــي تــعــرض على 
الجزائريني، ال بل بلغ الفارق بني 500 ألف 
دينار جزائري )4.9 آالف دوالر( ويصل في 
ــى أكثر من مليون دينار  بعض األحــيــان إل

)10 آالف دوالر(.
يــذكــر أن عـــدد مــصــانــع تــجــمــيــع الــســيــارات 
املــعــتــمــدة فــي الــجــزائــر يبلغ خــمــســة، وهــي 
تابعة لعالمات »ريــنــو« الفرنسية و»كيا« 
و»هــــيــــونــــداي« الـــكـــوريـــتـــني الــجــنــوبــيــتــني، 
بــاإلضــافــة إلـــى »فــولــكــس فـــاغـــن« األملــانــيــة 
و»ســـوزوكـــي« الــيــابــانــيــة، فــي وقــت حجزت 
فيه الحكومة رخصتني؛ واحــدة لـ »بيجو« 

الفرنسية واألخرى لـ »نيسان« اليابانية.
ــة لــرفــع  ــريـ ــزائـ ــذلـــك تــتــجــه الـــحـــكـــومـــة الـــجـ كـ
الحظر عن استيراد السيارات املستعملة، 
ـــوات، فــي  ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـــن 10 سـ ـ ــر مـ ـ ـثـ ـ ـ بــــعــــدمــــا دام أكـ
محاولة لرفع العرض في سوق السيارات، 
بــعــد مـــحـــاوالت ســابــقــة أجــهــضــهــا الــبــرملــان 
ــف رئــيــس الحكومة 

ّ
الــجــزائــري مــرتــني، وكــل

الــجــزائــريــة املؤقتة نــور الــديــن بـــدوي وزيــر 
املالية محمد لوكال ووزير التجارة سعيد 
جالب، باقتراح صيغة كفيلة بتحقيق ذلك.

ورأى الخبير املختص في سوق السيارات 
بالجزائر، مالك شــرف، أن »ارتــفــاع أسعار 
ــيــــارات فــــي الــــســــوق، وتــجــمــيــد بــعــض  الــــســ
مــصــانــع الــتــركــيــب فــي الــجــزائــر إلنــتــاجــهــا، 
على خلفية توترات الحراك الشعبي، كانت 
من بني الدوافع التي جعلت الحكومة تفكر 
في العودة الستيراد املركبات املستعملة، 

ضمن مساعي خفض األسعار«.
وأضاف املتحدث نفسه لـ »العربي الجديد« 
أن »ارتـــفـــاع الــفــاتــورة الــســنــويــة الســتــيــراد 
الهياكل املوجهة لتجميع السيارات، التي 
بلغت 3 مليارات دوالر دفــع الحكومة الى 
اللعب على وترين، خفض امليزان التجاري 
واألسعار، وحماية تآكل احتياطي العملة 

الصعبة، الذي يوشك على النفاد«.
ولــفــت شــرف إلــى أن »الــحــكــومــة الجزائرية 
تــــواجــــه إشــــكــــااًل قـــانـــونـــيـــا يــمــكــن حـــلـــه فــي 
عالقتها مع املصانع، وإشكااًل آخر هو في 

 إمــكــانــيــة الــتــفــاهــم مـــع مــجــمــعــي الــســيــارات 
فـــي الـــجـــزائـــر، إذ لـــم يـــتـــم اإلعــــــالن إن كـــان 
عني أم 

ّ
سيعقد اتفاق بني الحكومة واملصن

سيتم إصدار قرار ملزم، وهو ما قد يحيلنا 
ــديــــد حــــــول مـــصـــيـــر مــصــانــع  ــدل جــ إلــــــى جــــ

التجميع«.
ُيذكر أن الجزائر كانت قد جمدت عمليات 
ــل من  ــارات املــســتــعــمــلــة ألقــ ــيـ ــيـــراد الـــسـ ــتـ اسـ
ثالث سنوات سنة 2006، وهو بني النقاط 
الــتــي تــعــرقــل مــفــاوضــات انــضــمــام الــجــزائــر 
إلـــى منظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة بــعــد تحفظ 
العديد من الدول، منها االتحاد األوروبي، 
عــلــى الــقــرار الـــذي تـــراه يــتــعــارض مــع مبدأ 

»حرية تنقل السلع«. االمتيازات 
في الجزائر

تحاول الحكومة الجزائرية السيطرة على جماح مصانع تجميع السيارات في البالد، والضغط 
عليها لزيادة عمليات اإلدماج الصناعي وصوًال إلى تقليص حجم واردات الهياكل، وكذا خفض 

أسعار السيارات المطروحة في السوق المحلية، لتقليل األعباء عن المستهلكين
ركود السيارات المستعملة

اع الــســيــارات بشكل عــام مشكالت متواصلة فــي الجزائر.  ــطــ ه ق يــواجــ
وتشير بيانات الديوان الجزائري لإلحصائيات، إلى أن عدد السيارات 
ر يبلغ نحو 5.9 مــاليــن ســيــارة، منها 1.9 مليون سيارة  ــ ئ زا ــجــ ل ا فــي 
متداولة في السوق املستعملة. وتعاني هذه السوق من الركود منذ فترة. 
ــأســواق السيارات املستعملة، الــركــود الــذي ضرب  ويعزو املتعاملون ب
ــى الحالة السياسية واالقتصادية التي تمر بها الجزائر في  القطاع إل
الفترة األخيرة، وكانت لها تداعيات سلبية كبيرة على الطلب. وتعتبر 
ســوق السيارات املستعملة مــالذ الجزائرين الطامحن في الحصول 

على سيارة بأسعار معقولة، في ظل ارتفاع أسعار املركبات الجديدة 
املجمعة محليًا، إذ يتعدى سعر أرخص سيارة عتبة مليون وأربع مئة 
ألف دينار )13 ألف دوالر(. في حن يراوح سعر السيارة املستعملة، بن 
100 ألف دينار )840 دوالرًا(، و300 ألف دينار )2600 دوالر(. وتساعد 
املشكالت املعيشية واالقتصادية في خفض الطلب على هذه السلعة. 
وتعّد سوق السيارات أكثر األسواق حيوية في البالد، ما دفع العديد من 
العاملن بالقطاع إلى إطالق تحذيرات حول اآلثار السلبية التي ستلحق 

بالشركات، في حال استمرار حالة الركود لفترات طويلة.

اإلصــالح االقتصادي الذي كان يفترض أن 
ينتهي في آب/ أغسطس املقبل.

وأشــار صندوق النقد الدولي في بيان قبل 
أيام في أعقاب موافقته على املراجعة الثانية 
ـــي، إلـــى أن الحكومة  ـ ألداء االقــتــصــاد األردنـ

مــطــالــبــة بــمــزيــد مـــن اإلصــــالحــــات لتحسني 
الـــوضـــع املـــالـــي وزيــــــادة اإليـــــــرادات املــحــلــيــة. 
وبحسب مــســؤول أردنـــي فــإن الــصــنــدوق ما 
زال يضغط على الحكومة لزيادة الحاصالت 
الضريبية، حيث مــا تــم تحقيقه مــن وجهة 

نــظــر الـــصـــنـــدوق بــتــعــديــل قـــانـــون الــضــريــبــة 
غير كــاٍف. ورفعت الحكومة بموجب قانون 
ضــريــبــة الـــدخـــل الـــــذي بـــــدأت بــتــطــبــيــقــه في 
مطلع 2019، الضريبة التي تطاول املواطنني 

وكذلك املؤسسات االقتصادية.

جانب من تحرك مساء 
الخميس في عّمان 
)ليث جنيدي/ األناضول(

مصنع لتجميع 
السيارات في 
الجزائر )فاروق 
باطيش/ 
فرانس برس(
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سؤال في الصحة

من أهم وظائف الجهاز الهضمي التحكم في امتصاص الجسم للمواد الغذائية، والمشاكل التي تصيبه تعد من األمور 
الشائعة وكثيرة االنتشار، وهي تسبب اإلزعاج للجسم كله

مكمالت غذائية تخفف مشكالت الجهاز الهضمي
شيماء يوسف

التــي  هنــاك مجموعــة مــن املكمــات الغذائيــة 
ـم صحــة الجهــاز الهضمــي، والتــي تفيــد  تدعـ
مــن يعانــون من مشــكات منتظمة في الهضم، 
املعــدة  اضطــراب  مشــاكل  بينهــا  ن  ـ ـ م ي  ـ ـ ت ل ا و
وحرقــة املعــدة والنفخــة واإلســهال واإلمســاك، 
فــإذا كنــت مــن بــن املايــن الذيــن يعانــون مــن 
مشــاكل منتظمــة فــي الهضم، فــإن الحل األمثل 
هو اســتخدام بعض املواد واملكمات الغذائية 

التي من شأنها تخفيف معاناتك، وتتضمن:
1( البروبيوتيك )البكتيريا الصديقة(

ات حيــة  ـ ـ كائن ى  ـ ـ عل وي  ـ ـ ك يحت ـ ـ لبروبيوتي ا
تتكــون بشــكل أساســي مــن البكتيريــا، ونــوع 
واحــد مــن الخميــرة، وتشــبه البكتيريا الجيدة 
ـاء، والتــي تســاعد علــى  املوجــودة فــي األمعـ
الهضم، وتستخدم هذه املكمات لعاج بعض 
مشــاكل الجهاز الهضمي، وقد تقوم بتخفيف 
اإلســهال وأعــراض متازمــة القولون العصبي 
)IBS(، ويمكــن إضافــة هــذه املكمــات الغذائية 

إلى الحليب أو اللنب اململح.
 

العرقسوس لحرقة المعدة
يســتخدم العرقســوس منذ فترة طويلة لعاج 
أعراض عســر الهضم، مثل الحموضة املعوية، 
وارتجــاع الحمــض املعــدي إلــى املــريء، ولكــن 
علميــة  أدلــة  تدعمهــا  ال  االســتخدامات  ــذه  ه
قويــة حتــى اآلن، إضافــة إلــى أن العرقســوس 
فــي شــكله الخــام يمكــن أن تكــون له أيضــا آثار 
جانبية يجب االنتباه لها، منها املساهمة في 

ارتفاع ضغط الدم لدى بعض األشخاص.

زيت النعناع لتخفيف متالزمة القولون 
العصبي

زيــت  أن  إلــى  الدراســات  مــن  لعديــد  ا ر  ي ـ ـ ش ت
الــذي  األلــم واالنتفــاخ  مــن  قــد يقلــل  اع  ـ ـ النعن
يأتــي مــن القولــون العصبــي، ويتوفــر من زيت 
النعناع شــكل صيدالني على هيئة كبســوالت 
معويــة مغلفــة ال تــذوب فــي املعــدة، وتمــر عبــر 

محمد نجيب عبد اهلل

ــون العصبــي بشــكل  القول ى  ـ ـرف مرضـ يتصـ
املريــض  إذا كان  ـ ـ ف ان،  ـ ـال رمضـ ـف خـ ـ مختل
ا بدقائقها، فغالًبا ما يتخذ 

ً
دارًسا لحالته عامل

االحتياطــات الازمــة خــال رمضــان، فيقضــي 
هــذا الشــهر فــي صحــة جيــدة، بــل قــد تتحســن 
ـّوًا  أعراضــه، خصوًصــا أن رمضــان يشــيع جـ
مــن الســكينة داخــل النفــس ويهــدئ األعصــاب 
 
ً
ــف التوتــر. أمــا إذا كان املريــض جاهــا

ّ
ويخف

بمرضــه، وغيــر واٍع بمســبباته، وتمادى خال 
هــذا الشــهر باإلفــراط فــي األكل وعــدم انتقــاء 
الطعــام، فمــن املتوقــع أن تتفاقــم أعراضــه أكثــر 

وأن يشعر بالتعب وعدم االرتياح. 

لذلــك ينصــح كل مرضــى القولــون العصبــي 
باآلتي:

1- ماحظــة األطعمــة التي تزيد األعراض لديه 
وتجنبها، حيث ‘نها تختلف من مريض آلخر 
ومــن وقــت آلخــر، لكــن هنــاك بعــض األطعمــة 

التي يجب االبتعاد عنها قدر اإلمكان مثل:
- الفلفــل والشــطة والبهــارات والتوابــل واملــواد 

الحّريفة.
واملــواد  والســمن  والزيــت  املقليــة  ة  ـ ـ األطعم  -

الدسمة.
- الثوم بجميع صوره وأنواعه.

والبصــل  والفجــل  والتقليــة  النــيء  ل  ـ لبصـ ا  -
األخضر والكّرات والكرنب.

- املياه الغازية.
- البقوليات.

- منتجات األلبان.
فــي  اإلفــراط  وعــدم  جيــًدا  الطعــام  غ  ـ ـ ض م  -2
ـرب أثنــاء األكل )إال للضــرورة(، حيــث إن  الشـ

ذلك يخفف من عمل اإلنزيمات الهاضمة.

كشفت دراسة حديثة أنه يمكن تجنب وفيات األمهات التي 
تحدث بسبب مضاعفات الحمل خال عام من الوالدة. 

وذكرت املراكز األميركية ملكافحة األمراض والوقاية منها 
أن ثلث الوفيات تكون عادة نتيجة اإلصابة بأمراض القلب 
أو السكتات الدماغية، وتحدث خال فترة بن أسبوع وعام 

بعد الوالدة، والثلث منها يحدث خال أشهر الحمل، والثلث 
األخير أثناء الوالدة أو خال أسبوع بعدها. 

ووجدت الدراسة أن معظم حاالت الوفاة التي تحدث في 
فترة بن أسبوع وعام بعد الوالدة تكون نتيجة ضعف 

عضلة القلب، بينما يسبب النزيف الشديد وارتفاع 

ضغط الدم والعدوى معظم حاالت الوفاة خال أسبوع 
بعد الوالدة، أما معظم النساء الاتي توفن أثناء الوالدة 

فتعرضن لحاالت طارئة حينها، مثل النزيف الشديد، 
وتسرب السائل األمينوسي ملجرى الدم.

وفحصت الدراسة بيانات الوفيات املتصلة بالحمل على 
مدى أربعة أعوام، وقالت املراكز األميركية ملكافحة األمراض 

والوقاية منها إن الوفيات املرتبطة بالحمل يمكن منعها 
إلى حد كبير بتوفير الرعاية املطلوبة، والتشخيص الدقيق 

في الوقت املناسب، وتعريف األمهات والقائمن على 
الرعاية الصحية بمؤشرات الخطر.

)أو ســوائل(  مــاء  أكــواب   8 اة شــرب  ـ عـ 3- مرا
لضمــان  األكل(،  مواعيــد  غيــر  ي  ـ ـ ف ( ا  ـ ـ ًي م و ي

انتظام حركة األمعاء ومن ثّم القولون.
ـاول الفواكــه أو املــواد الســكرية أو  4- عــدم تنـ
ـوة والنســكافيه، إال بعــد األكل  ـاي والقهـ الشـ

بساعتن أو ثاث على األقل.
5- عدم النوم إال بعد األكل بـ 2-3 ســاعات على 

األقل حتى ال تتوقف حركة األمعاء.
ـاول أي أدويــة إال بعــد استشــارة  ـدم تنـ 6- عـ

الطبيب املعالج.
7- بعــض الوصفــات املتوارثــة ربمــا تفيــد فــي 
تخفيف أعراض القولون العصبي، مثل بعض 
األعشــاب املغليــة كالكراويــة والكمــون، وكذلــك 
ـر، أو بعــض الوصفــات الشــامية  ـان الدكـ اللبـ
مثــل شــرب مشــروب مكــون مــن )ملعقــة حلبــة 
حصــي + ملعقــة ينســون + ملعقــة بابونــج + 
نصــف ملعقة مســتكة مطحونة(، يوضع عليه 

املاء املغلي ويترك ليبرد ثم يشرب بعد ذلك.
8- تنــاول وجبــات منتظمة ومتوازنة، وتجنب 

األطعمة الغنية بالدهون.
9- املداومة على الرياضة، فهي تشد العضات 

وتحافظ على الوزن وتضبط إيقاع القولون.
10- تنــاول 6 وجبــات صغيــرة فــي اليــوم بــدال 
من ثاث وجبات كبيرة )تقسيم نفس الوجبة 

إلى عدة مرات(.
11- تعلــم كيــف تتعامــل مــع اإلجهــاد النفســي 

والضغوط عن طريق: 
- التعامل مع املشكلة بهدوء وروية.

- املحافظة على قسط كاف من النوم من 6 إلى 
10 ساعات.

- تعلم االسترخاء العضلي أو التنفسي.
امللينــات  باســتخدام  إلمســاك  ا ب  ـ ـ ن ج ت  -
وليــس  األليــاف،  علــى  ملعتمــدة  ا ة  ـ ـ ي ع ي ب ط ل ا

العقاقير )راجع طبيبك أواًل(.

األمعاء الدقيقة والغليظة، إذ يتم إطاق الزيت 
فــي جرعــات صغيرة، وقد بينت الدراســات أنه 

آمن.
 

البابونج أكثر من مجرد شاي مهدئ 
يســتخدم البابونج على نطاق واســع ألمراض 
متعــددة، وقــد حاول علماء الطبيعة اســتخدام 
الجهــاز  مشــاكل  عــاج  ملحاولــة  لبابونــج  ا
واملغــص  املعــدة  اضطــراب  مثــل  لهضمــي،  ا

والغثيان، وكذلك القلق واألرق.

الزنجبيل لراحة المعدة
لعــاج  الزنجبيــل  اآلســيوي  الطــب  ســتخدم  ي
آالم املعدة، أما في الغرب فيستخدم الزنجبيل 
إذ  الحمــل،  أثنــاء  والقــيء  الغثيــان  تخفيــف  ل
يتوفــر كمســحوق فــي كبســوالت أو أقــراص أو 
كجزر مقطوع حديثا، ويعتبر بشكل عام آمنا 
عند تناوله بجرعات صغيرة 1-2 غرام يوميا.

المساعد المعوي 
)L-glutamine الـ - غلوتامين(

فــي  طبيعــي  بشــكل  غلوتامــن   - الـــ  وجــد  ي
جسمك، وهو يدعم األمعاء واألعضاء األخرى، 
غلوتامــن(  ـ  )الـــ  أن  الخبــراء  بعــض  يعتقــد  و
قــد يســاعد فــي تخفيــف اإلســهال الناجــم عــن 
الجراحــة أو العــدوى أو اإلجهــاد، وقــد يســاعد 
بعض األجسام على امتصاص املواد الغذائية 
بشــكل أفضــل، ويشــمل ذلــك األشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن الكثير من البكتيريــا غير النافعة 
واألشــخاص  الهضمــي،  الجهــاز  مناطــق  ي  ـ ـ ف

الذين يتعاطون أدوية السرطان.
 

سيلليوم )syllium( ألياف لإلمساك
امللّينــات  فــي  كعنصــر  يســتخدم  ــيلليوم  س
الســائلة، بســبب محتــواه العالــي مــن األليــاف 
ـو قــادر علــى امتصــاص املــاء فــي األمعــاء،  فهـ
وهذا يجعل البراز ضخمًا، وأســهل في املرور، 
تشــرب  أن  اإلمســاك  عــاج  عنــد  م  ـ ـ ه مل ا ن  ـ ـ م و
الكثير من الســوائل فهذا يســاعدك على تجنب 
ـوء حالــة اإلمســاك. ويمكــن أن  ـاف أو سـ الجفـ
مــن  الذيــن يعانــون  ـخاص  دى األشـ ـ ـ ل ون  ـ يكـ
حساســية مــن حبــوب اللقــاح أو حبــوب اللقاح 
العشــبية أو البطيــخ رد فعــل تحسســي خطيــر 

عند تناول سيلليوم.

الزنجبيل مفيد في عالج آالم المعدة، 
ويخفف الغثيان والقيء أثناء الحمل 

)Getty(

ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

12 نصيحة لمرضى القولون العصبي

إجراءات تساعد في تقليل وفيات الحمل والوالدة

الحظ األطعمة التي 
تزيد أعراض القولون 

لديك وتجنبها

)Getty( على مريض القولون أن يمضغ الطعام جيدًا وال يفرط في الشرب أثناء األكل

معلومة تهمك

السبت 11  مايو/ أيار 2019 م  6  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1713  السنة الخامسة
Saturday 11 May 2019

12- زيــارة الطبيــب فــي حــاالت ظهــور أعــراض 
اضطــراب  حــاالت  فــي  املعتــادة  غيــر  ى  ر ـ ـ خ أ
القولــون العصبــي، وتذكر دوًمــا أن آالم املعدة، 
القــيء، التجشــؤ، فقــدان الــوزن، االســتيقاظ من 
رز، نــزول دم مــع البــراز، األنيميــا  ـ ـوم للتبـ النـ
ا 

ً
وارتفاع سرعة الترسيب، كلها ليست أعراض

للقولون العصبي.

جودي إبراهيم - مصر
عنــدي فتق فــي الحجاب الحاجز 
بطــول 4 ســنتيمترات، وارتجــاع 
ات  ـ نتفاخـ وا ط،  ـ ريء متوسـ ـ ـ م
واحتقان في الحلق. هل يمكنني 
صيــام رمضــان؟ وهــل هنــاك أي 
ـد تحــدث لــي بســبب  ـاكل قـ مشـ

الصيام؟
 

األخت جودي؛
كل عــام وأنــت والقــراء الكرام 

بخير.. وألف ســامة عليك.
مــا  يوجــد  ال  الطبــع،  ب
قيامــك  مــع  تعــارض  ي
 بصيام شــهر رمضان إال إذا 
أو  شــديًدا  التعــب  ان  ك
مــن  تمنعــك  ألعــراض  ا
فــإذا  الصيــام،  واصلــة  م
تفاقــم  أن  الطبيــب  لــك  كــد  أ
الصيــام،  بســبب  ألعــراض  ا
أن الصيام قد يسبب الضرر 
لــك، ففــي هذه الحالــة يمكنك 

أن تفطري.
وأعتقــد أن األمــر كله يحتاج 
إلــى تنظيــم مواعيــد تنــاول 
الطعــام، واتبــاع التعليمــات 
املــريء،  بارتجــاع  ة  ـ لخاصـ ا
جيــدًا،  لطعــام  ا غ  ـ مضـ ل  ـ ـ ث م
ـرب أثنــاء األكل،  ـدم الشـ وعـ
وعدم لبس املابس الضيقة 
ـر، وعــدم  ـة الخصـ فــي منطقـ
إال بعــد  ود  ـ ـ لرق ا أو  وم  ـ لنـ  ا
م  د ـ ـ ع و  ، ن ت ع ا ـ ـ س ب ل  ك أل ا
التدخن، واإلقال من شــرب 
الشــاي والقهــوة واملنبهــات، 
ويكون تناول بعض األدوية 
حســب الحالــة. ويفيــد جــدا، 
 ، ت ال ا ـ ـ ح ل ا ه  ذ ـ ـ ه ل  ـ ـ ث م ي  ـ ـ ف
ع  ا ـ ـ ب ت ا ب ن  ز و ـ ـ ل ا ص  ا ـ ـ ق ن  إ
 ، ة ب ـ ـ س ا ن م ة  ـ ـ ي ئ ا ذ غ ة  ـ ـ ي م ح
ب  ـ ـ ي ب ط ع  ـ ـ م ة  ـ ـ ع ب ا ت مل ا و

الريجيم املختص.
بــدوام  ك  ـ ـ ل ي  ـ ـ ت ا ي ن م ت ع  ـ ـ م

الصحة والعافية.

د. محمد نجيب عبد اهلل
استشاري أمراض الجهاز 
الهضمي والكبد

تحقيقات
13

مسار ممتد النتهاكات مليشيا خليفة حفتر ضد خصومه، بدءًا من بنغازي التي أطلق فيها ما سمي بعملية الكرامة 
ما  وفق  لطرابلس،  وصوًال  ومرزق  درنة  في  اسُتنسخت  بالجثث،  وتنكيًال  لألسرى  إعدامات  شهدت  والتي  النقالبية،  ا

يوثقه التحقيق

تنكيل باألسرى والجثث من بنغازي حتى طرابلس

انتهاكات 
مليشيا حفتر

طرابلس ـ رضا عيسى

عثــر مقاتلــو الكتيبــة 166 التابعــة 
الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  قــوات  ل
عبــد  رفيقهــم  جثــة  علــى  لليبيــة  ا
الســام أبــو دبــوس، أحــد أفــراد قــوة مكافحــة 
اإلرهــاب، فــي الخامــس مــن مايو/أيــار الحالي، 
الســبيعة،  بمستشــفى  املوتــى  ثاجــة  اخــل  د
أيــام  عقــب  عليهــا  الســيطرة  اســتعادوا  لتــي  ا
مــن ظهــور تســجيل صوتــي ألبــو دبــوس، وهو 
يناشــد زمــاءه التدخــل إلطــاق ســراحه بعــد 
وقوعــه أســيرا فــي أيــدي مقاتلي مليشــيا غرفة 
عمليــات أجدابيــا بقيادة فــوزي املنصوري آمر 
محــور عــن زارة، واملشــارك فــي الهجــوم علــى 
العاصمــة الليبيــة، ضمــن عــدد مــن مليشــيات 
اللــواء املتقاعــد خليفــة حفتــر منــذ الرابــع مــن 
أبــو  مــع  حــدث  مــا  املاضــي.  يســان  ن / ل ي ر ب إ
دبوس، تكرر مع حسن شطيبة أحد قادة قوة 
حماية غريان التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
ورفيقــه األســير فاروق قــزم اللذين ظهرا أواخر 
إبريل املاضي، في مقطع مصور بينما يتحدث 
أحد مقاتلي مليشيات حفتر عن »أخاقهم في 
معاملة األسرى، وأنه سيجري تحويل شطيبة 
ومــن معــه للقضــاء للبــت فــي أمرهــم«.  إال أنــه 
وبعد أيام على التســجيل، عثرت قوات الوفاق 
على شطيبة قتيا، وسط تسعة أسرى آخرين 
ـوات حفتــر ودفنتهــم فــي منطقــة  م قـ ـ أعدمتهـ

صحراوية بجندوبة.

قتل عمد ألسرى معارك طرابلس
إلــى جانــب الحــاالت العشــر الســابقة ألســرى 
قتلوا بعد استســامهم ملليشــيات حفتر، وثق 
معــد التحقيــق عبــر تتبــع سلســلة مــن املقاطــع 
املصورة املنشورة على اإلنترنت، حوادث قتل 
ألسرى قامت بها املليشيا، ومن بينهم محمد 
جبريــل صالــح وهــو أحد مقاتلــي الكتيبة 166 
التابعــة للمنطقــة العســكرية الوســطى بقــوات 
حكومــة الوفــاق الوطنــي والــذي قتلتــه قــوات 
حفتــر بعــد أســره ومثلــت بجثتــه، علــى غــرار 
مــا فعلتــه في مدينة بنغــازي كما يقول املقاتل 
إبراهيــم الرهيــط أحد رفــاق صالح في الكتيبة 
»العربــي الجديــد«: »مقاتلــو  166، الــذي تابــع لـ
حفتــر ألقــوا جثــة الشــهيد علــى مقدمــة ســيارة 

عناصرها وعلى رأسهم محمود الورفلي«. 
وأضــاف الهــواري أن »الورفلــي ومجموعتــه 
ى  ـ ـ ألول ا رية  ـ لسـ ا و  أ ن  ـ لخميسـ ا ( ـ ب ة  ما ـ ملسـ ا
ـاد وبعــض  ـن زيـ ـارق بـ ـة طـ ـة(، وكتيبـ صاعقـ
املجموعــات الســلفية املتشــددة التابعة لحفتر 
ر  ا ـ ـ ي ب أل ا ر  ز ا ـ ـ ج م و ت  ا ـ ـ ي ف ص ت ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ ط ر و ت م
والضمــان االجتماعــي وشــارع الزيــت ويصــل 
ـا دون  ـت تصفيتهـ ـي تمـ ـاالت التـ ـل الحـ مجمـ
محاكمــة إلــى 100 حالــة«، ويضيــف الهــواري: 
»هنــاك جرائــم أخــرى كنبــش القبــور والتمثيل 
باملوتى وإهانة الجثث وحرقها«، الفتا إلى أن 
ما جرى توثيقه تم بعد تداول مقاطع مصورة 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي فــي ظــل 

سيطرة املليشيات على املدينة.
وأصــدرت الدائــرة التمهيديــة األولى للمحكمة 
ثانًيــا  ا  ًر ـ ـ م أ ة(  ـ املحكمـ  ( ة  ـ ـ ي لدول ا ة  ـ ـ الجنائي
يف  ـ ى بوسـ ـ ـ ود مصطف ـ ى محمـ ـ ـ ـض عل بالقبـ
ر(،  ـ ة حفتـ ـ ـوات خليفـ ـط بقـ ـي )الضابـ الورفلـ
ـا عــن ارتــكاب جريمــة  عــى بهـ ملســؤوليته املدَّ
الحــرب املتمثلــة فــي القتــل العمــد فــي ســياق 
النــزاع املســلح ذي الطابــع غيــر الدولــي الدائــر 

في ليبيا في يوليو/تموز من العام املاضي.
ـى أن  ـ رة إل ـ ئـ ـت الدا ة، خلصـ ـ ـب املحكمـ وحسـ
الدعــوى املقامــة علــى الورفلــي أمــام املحكمــة 
ات  ء را ـ إجـ اذ  ـ تخـ ا دم  ـ عـ ى  ـ ـ ل إ ا  ًر ـ نظـ ة  ـ ـ مقبول
ـى  ـة علـ ـرت املحكمـ ا، وذكـ ـ ـي ليبيـ ـق فـ للتحقيـ
ـت،  ـرة خلصـ ـي، أن الدائـ ا اإللكترونـ ـ موقعهـ
فــي أمرهــا الثانــي إلــى وجــود أســباب معقولــة 
لاعتقــاد بــأن الورفلــي ارتكــب بنفســه جريمــة 
الحــرب املتمثلــة فــي القتــل العمــد فــي ســياق 
ـون  24 يناير/كانـ ـي  ـرت فـ ة جـ ـ ة ثامنـ ـ حادثـ
عــى بأنــه أطلــق النــار  الثانــي 2018، حيــث ُيدَّ
علــى 10 أشــخاص أمام مســجد بيــت الرضوان 

في بنغازي بليبيا فأرداهم.

تشويه الجثث في درنة
)اســم  عيــاد  حمــد  أ ي  ـ ـ ب ي ل ل ا ط  ـ ـ ش ا ن ل ا ق  ـ ـ ث و
مســتعار لوجــود عائلتــه فــي درنــة(، عــددا مــن 
االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا مليشــيات حفتــر 
ـل أن  ـن قبـ ـدة عامـ ة ملـ ـ ـرت درنـ ـي حاصـ والتـ
تســقط فــي يونيو/حزيــران مــن عــام 2018، من 
بينهــا حادثــة وقعــت في يناير/كانــون الثاني 
ـادة  ـر بقيـ ـيات حفتـ 2016 إذ اختطفــت مليشـ
فــرج بــو الحنــش أحــد قــادة كتيبــة أوليــاء الــدم 
ثاثــة عناصــر مــن كتيبــة علــي حســن الجابــر 
بقيــادة العقيــد محمــد أغفيــر التــي قاتلت ضد 
تنظيم داعش حتى أخرجته من املدينة، وبعد 
اختطافهــم قامــوا بقتلهــم وحرقهم في ســيارة 
فــي الطريــق الواصــل مــا بــن الحيلــة جنــوب 

درنة ودينة البيضاء.
ـة أخــرى وقعــت فــي  ـن حادثـ ـاد عـ ـ ـف عّي وكشـ
منتصــف يونيو/حزيران املاضي بعد اقتحام 
لحون  ـ ام مسـ ـ ـ ق ن  ـ رقية، حـ ـ لشـ ا يحا  ـ ى شـ ـ حـ
تابعــون ملليشــيات حفتر بإطــاق النار بكثافة 
ـد الســام  ـي الشــيخن عبـ ـل بجثمانـ والتنكيـ
العوامــي وبوزيــد الشــلوي، وفــي ذات الشــهر 
اعتقلوا مواطنا يعانى من اضطرابات نفسية 
ـن  ـه مـ ـحله ورميـ ـه وسـ ـزع مابسـ ـوا بنـ وقامـ
مبنى عال، وفي حي الساحل الشرقي في ذات 
الشــهر أيضــا قتلــوا عبــد الســام املنفــي أحــد 
عناصــر قــوة حمايــة درنــة، وذلــك بعدمــا طلــب 
منــه مســلحو حفتــر أن يقــوم بإســعافهم وبعد 
وصولــه إليهــم قتلــوه ونكلــوا بــه، وحتــى بعــد 

انتهــاء الحــرب فــي درنة وإعــان آخر مجموعة 
تسليم أنفسهم برعاية الهال األحمر، اقتادت 
مليشيات حفتر خمسة عناصر إلى سد وادي 
ـة وقامــت بإعدامهــم ووضــع جثامينهــم  درنـ
ـل  ـم داخـ ـكرية وتجولــت بهـ ـة عسـ علــى مدرعـ

املدينة، كما يقول شاهد العيان عّياد.
وتصنــف الجرائــم الســابقة باعتبارهــا جرائــم 
حــرب كمــا أنهــا تدخــل ضمــن نطــاق الجرائــم 
ضد اإلنســانية وفقا لقانون العقوبات الليبي 
ووفقا ملا تنص عليه املادة الثامنة من اتفاقية 
رومــا واتفاقيــة جنيــف الثالثــة بشــأن حمايــة 
تاذ  ـ أسـ دي  ـ ـ قني ل ا ى  ـ ب موسـ ـ رى بحسـ ـ األسـ
ـل  ـة وممثـ ـة مصراتـ ـي بجامعـ ـون الدولـ القانـ
ـان  ـد األورو متوســطي لحقــوق اإلنسـ املرصـ
)منظمة دولية تعنى بحقوق اإلنسان ومقرها 
دي  ـ ـ ي ن ق ل ا ف  ـ ـ وُيضي  ، ف( ـ ـ ي ي جن ـ ـ ف س  ـ ـ ي رئ ل ا
ـا  »العربــي الجديــد«: »هــذه االنتهــاكات لهـ لـ
ـة  ـا سياسـ ـد أنهـ ـرر يؤكـ ـح ومتكـ ـار واضـ مسـ
ممنهجة وليســت انتهاكات فردية، ونعمل مع 

أهالي الضحايا على توثيق ما حدث«.

إعدامات وانتهاكات 
ممنهجة في مرزق

في العشــرين من فبراير/شــباط املاضي وبعد 
إعــان مليشــيات حفتــر فــرض ســيطرتها على 
ـدأت معانــاة األهالــي مــن  ـي، بـ الجنــوب الليبـ
ـى أيــدي هــذه  ـ ا عل ـ ـون لهـ اكات يتعرضـ ـ انتهـ
املليشــيات وفــق مــا كشــفه شــهود عيــان مــن 
اة  ـ عـ لُر ا ن  ـ ة مـ ـ ـ إثني ة  ـ و )مجموعـ ـ لتبـ ا ل  ـ ـ قبائ
الُرّحل وِشــبه الُرّحل( في مدينة مرزق الواقعة 
فــي أقصــى جنــوب ليبيــا إذ جــرى شــن حملــة 
اعتقاالت وتنكيل باملدنين، تخللتها إعدامات 
ـا  ـا مـ ـن بينهـ ـدية. ومـ ـة جسـ ـة وتصفيـ ميدانيـ
جــرى فــي الثانــي والعشــرين مــن الشــهر ذاتــه، 
وبعد يومن من السيطرة على مرزق إذ اغتيل 
مديــر مديريــة أمــن املدينة إبراهيم كّري، املعّن 
مــن حكومــة الوفــاق الوطنــي، مــا دفــع رئيــس 
ـة  ـة املؤقتـ ـة اإلســكان واملرافــق بالحكومـ هيئـ
التابعة لحفتر املهندس علي كوصو أردي إلى 

تقديم استقالته. 
»العربي الجديد« أن استقالته  ويقول كوصو لـ
جاءت على خلفية ما سماها »حملة عسكرية 
مــن  قــوات  اســتخدام  ب ي  ـ ـ ق ر ع ل ا ر  ـ ـ ي ه ط ت ل ل
املرتزقــة األجانــب وبتجنيــد بعض املليشــيات 
والعصابات القبلية املتشددة«، في إشارة إلى 
عمليــة الســيطرة علــى الجنــوب التــي يقودهــا 
حفتــر والتــي تشــير إليهــا أصابــع االتهــام فــي 

اغتيال مدير مديرية األمن، على حد قوله.
ـه  ـد اللـ ـي عبـ ـي الليبـ ـل السياسـ ـق املحلـ ويعلـ
الكبير على الوقائع السابقة، قائا: »مليشيات 
حفتر، لم تتلق أية تدريبات أو دورات نظامية 
حــول طــرق التعامــل مــع العــدو أو الخصــم فــي 
ـه  ـة أو إلقائـ ـد املواجهـ ـواء عنـ ـه. سـ كل حاالتـ
لســاحه أو عنــد القبــض عليه جريحــا. كما أن 
تعليمــات حفتــر تحضهم على قتل خصومهم 
فــي املعركــة«. ويحّمــل الكبيــر املبعــوث األممــي 
غســان ســامة مســؤولية توثيــق تلــك الجرائــم 
أنها  ـ رك بشـ ـ ن للتحـ ـ ـس األمـ ة مجلـ ـ ومخاطبـ
ذهــا او 

ّ
خصوصــًا وأن طــرق اإلعــدام التــي نف

أشــرف عليهــا الورفلــي ال تختلف عن أســاليب 
داعــش، قائــا إن: »الفــارق الوحيــد أن داعــش 
كان  ا  ـ ـ بينم دون  ـ ـ ت مر م  ـ ـ ه يقتل ن  ـ ـ م ن  أ رى  ـ ـ ي

الورفلي يعتبرهم خوارج«.

اط صــور معهــا،  ـ ـ تق الل وا  ـ ـ فع وتدا كرية  ـ عسـ
التســجيات املصــورة للتمثيــل بجثــة صالــح 
وغيــره مــن األســرى تمــأ اإلنترنــت منــذ حــرب 
حفتر على بنغازي وحتى محاولته الســيطرة 
علــى طرابلــس«. وال يتوقــف االســتهداف علــى 
املقاتلــن إذ أظهــر مقطــع فيديــو آخــر التقــط 
ـر  ـي حفتـ ـد مقاتلـ ـوال ألحـ ـرا هاتــف جـ بكاميـ
بينمــا يجلــس داخــل حاملة جنــود تتحرك في 
أحــد الطــرق الفرعيــة فــي منطقــة خلــة الفرجان 
 
ً
جنوب العاصمة طرابلس إطاق زمائه وابا

مــن الرصــاص علــى موكــب لســيارات مدنيــة 
كانت تهرع للخروج من منطقة االشتباكات.

»وتعمــل فرق عمــل تضم قانونين وحقوقين 
ا  ي ـ ـ ش ي ل م ت  ا ك ا ـ ـ ه ت ن ا ق  ـ ـ ي ث و ت و د  ـ ـ ص ر ى  ـ ـ ل ع
حفتــر بأنواعهــا املختلفــة«، بحســب مــا قالــه  
»العربــي الجديــد« مصطفــى املجعــي الناطق  لـ
باســم املركــز اإلعامي لعمليــة بركان الغضب، 
والذي شدد على ماحقة كل من ثبت أو يثبت 
تورطــه فــي انتهــاكات إنســانية، وهــو مــا أكــده 
الناطــق باســم حكومــة الوفــاق، مهنــد يونــس، 
قائا إن الطريقة التي تتعامل بها قوات حفتر 
مــع األســرى التابعــن لقــوات حكومتــه توضح 
أنهــا »ميلشــيا«. وأكــد فــي بيــان لــه أن تعامــل 
»مليشــيا حفتــر«، مــع األســرى الذيــن وقعــوا 
ـى  ـن علـ ـرب علــى طرابلــس ، يبرهـ خــال الحـ
»إجــرام وانعــدام لإلنســانية لهذه املليشــيات«. 
واتهــم يونــس، قــوات حفتــر بالتمثيــل بجثــث 
الضحايــا، مؤكــدا علــى أنهــا مخالفــه صارخــة 

لكل األديان والقوانن. 

تصفية جسدية ونبش 
للقبور في بنغازي

وثقت منظمة ضحايا لحقوق اإلنسان )ليبية 
إعــدام وتصفيــة  حالــة   100  ) ة ـ ـ ر حكومي ـ ـ غي
ـوات حفتــر، كمــا يقــول  ا قـ ـ ـت بهـ ـرى قامـ ألسـ
»العربــي  ـ ل ة  ـ ـس املنظمـ واري رئيـ ـ الهـ ر  ـ ناصـ
الجديد« مضيفا: »عملية الكرامة التي أطلقها 
حفتر وانتهت بالسيطرة على  مدينة بنغازى 
في يوليو/تموز من عام 2017 شهدت ارتكاب 
عدد من الجرائم واالنتهاكات ُيصنف البعض 
منها كجرائم حرب وفقًا ملا نص عليه القانون 
الدولــي اإلنســاني ومنهــا التصفيــات امليدانية 
للمعتقلــن واألســرى والتــى قــام بهــا عــدد مــن 

100 حالة موثقة 
إلعدامات لألسرى 

في بنغازي

كتائب طارق 
بن زياد وأولياء 

الدم والصاعقة 
متورطون في 

التصفيات
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بشرى المقطري

بــتــوقــيــع األطــــــــراف الــيــمــنــيــة عـــلـــى اتـــفـــاق 
اســتــوكــهــولــم فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
املــاضــي، أمــل يمنيون كثيرون أن يفضي 
االتفاق إلى وقف القتال في مدينة الحديدة، 
تمهيدًا لوقفه فــي املــدن اليمنية األخــرى، 
إال أن مماطلة األطــراف اليمنية في تنفيذ 
االتفاق، سواء فيما يخص مدينة الحديدة 
أو بــنــود االتــفــاق األخــــرى، كعملية تبادل 
األســرى وفتح ممّراٍت إنسانية في مدينة 
تــعــز، تــؤكــد عـــدم جــديــة األطـــــراف اليمنية 
في تخليق أي حل سياسي، حتى لو كان 
جزئيًا قد يمهد إلنهاء الحرب في اليمن، 
وهــــو مـــا يــجــعــل مـــن اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
 ذريعًا للمجتمع الــدولــي الــذي رعى 

ً
فشال

هذا االتفاق. 
منحت صيغ بنود اتفاق استوكهولم التي 
تحتمل أكثر مــن تــأويــل األطـــراف اليمنية 
ثغرات عديدة لتعطيل بنوده، بما في ذلك 
تــبــادل االتــهــامــات حــيــال الــطــرف املــعــرقــل، 
ــم املــتــحــدة، كــمــا يــبــدو، أخــذت  بــيــد أن األمــ
على عاتقها تقويض اتفاق استوكهولم. 
ــبـــرز األداء الــســلــبــي  وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـ
ملبعوث األمـــم املــتــحــدة إلــى الــيــمــن، مارتن 
غريفيث، في مرحلة ما بعد استوكهولم، 
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن جــــوالتــــه املـــكـــوكـــيـــة بــن 

شورش درويش

ــم حــــزب الــعــدالــة 
ّ
كـــانـــت الــــعــــادة مــنــذ تــســل

والــتــنــمــيــة الــحــكــم فـــي تــركــيــا أن يــخــاطــب 
زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله 
أوجـــــالن، مــنــاصــريــه عــبــر رســائــل مــطــّولــة. 
قــبــل ذاك، كـــانـــت مــرافــعــاتــه أمـــــام املــحــاكــم 
ــه لــحــل  ــتــ ــي بــــث رؤيــ ــة وســـيـــلـــتـــه فــ ــّيـ ــركـ ــتـ الـ
املــســألــة الــكــرديــة فــي تــركــيــا، وفـــق خــرائــط 
طريق أعّدها بعناية، بيد أن العزلة التي 
ــل أفــضــت  فــرضــتــهــا الــحــكــومــة عــلــى الـــرجـ
م عن أفــكــاره ورؤيــتــه التطّورات 

ّ
إلــى التكت

ونظرته إلى األحداث. تراجع إحكام العزلة 
قــبــيــل االنــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــركــيــة، من 
ــــالن بــزيــارتــه  خـــالل الــســمــاح لــشــقــيــق أوجـ
التي ُوصفت حالته السياسية بالجيدة، 
من دون حديٍث في تفاصيل أخــرى، وكان 
أمــر الــزيــارة تعبيرًا عــن إمكانية تخفيف 
وطــــأة الــعــزلــة ومــقــّدمــة لــلــســمــاح ملحاميه 
بلقائه، هم الذين ما فتئوا يتقّدمون بمئات 
طلبات الــزيــارة التي قوبلت بالرفض من 
النائب الــعــام. وقــد تمّكن محامو أوجــالن 
مــن زيــارتــه أخــيــرا، وأفــصــحــوا عــن رســالــة 
ــهــنــات والتفسيرات  ّك ــ ــت مقتضبة، كــثــرت ال

حولها. 
ــد أوجـــــــــالن الــحــثــيــث  ــهـ ـــــــــّوج جـ

ُ
ســـبـــق أن ت

بــبــدء مــرحــلــة الــهــدنــة بــن »الــكــردســتــانــي« 
ــات الــحــديــث عن  ــ والــحــكــومــة الــتــركــيــة، وبـ
ــة أقـــــــرب إلـــى  ــيـ ــركـ ــة تـ ــ ــــرديـ عـــمـــلـــيـــة ســــــالم كـ
الصيغة الواقعية الــوحــيــدة املــتــاحــة، غير 
ــا رافــقــهــا مـــن هــدنــٍة  أن عــمــلــيــة الـــســـالم ومــ
تهّدمت منتصف 2015 بفعل عــّدة عوامل، 
لــيــس آخــرهــا تــطــّور األوضــــاع فــي ســوريــة 
الـــتـــي مــّكــنــت وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب من 
تشييد كيان كــردي، طمح القائمون عليه 
إلـــى الــتــمــّدد غــربــًا لــلــوصــول إلـــى شــواطــئ 
ــــذي وضــــع األتــــــراك في  ــر الـ ــ املـــتـــوّســـط، األمـ
 
ً
ــيــة بــــدت قـــــادرة

ّ
حـــيـــرٍة إزاء وحــــــدات مــحــل

عــلــى تــشــكــيــل كـــيـــان مــلــهــم ألكــــــراد تــركــيــا، 
وقــــــادٍر عــلــى تــقــويــة مــركــز الـــحـــزب فـــي أي 
مــفــاوضــاتٍ مقبلة مــع الــحــكــومــة التركية، 
وكذا شّكل تحالف الوحدات عبر رافعتها 
األوســع قوات سورية الديمقراطية )قسد( 
وقـــــــّوات الــتــحــالــف الــــدولــــي مـــــرآة جـــديـــدة، 
تـــرى عــبــرهــا تــركــيــا حقيقة حــجــم الــقــّوات 

نصر الدين لعياضي

ته كتاب كليلة ودمنة، كتب الناقد  في قراء
»الحيلة  إن  لفتاح كيليطو،  ا املغربي عبد 
تعمل حــن تعوز الــقــّوة، فــال حاجة لألسد 
للحيلة فقّوته ترفعه عنها«، وهــذا خالفا 
للثعلب الذي يلجأ إلى الحيلة، ألنه يفتقد 
قـــــّوة األســــــد. وتــنــطــبــق هــــذه الــــقــــراءة على 
السلطات الجزائرية في تعاملها مع قطاع 
ى لجأت 

ّ
اإلعالم. ولكن هل خانتها القوة حت

ى، لقد افتقدت قّوة الُحّجة، 
َ
إلى الحيلة؟ َبل

وليس ُحّجة القّوة. 
عــنــدمــا أقــبــلــت الــســلــطــات عــلــى فــتــح املــجــال 
إلنــــــــشــــــــاء صـــــحـــــف خــــــــاصــــــــة، فــــــــي مـــطـــلـــع 
تسعينيات الــقــرن املـــاضـــي، كــانــت تطمح، 
مـــن جــمــلــة مـــا تــطــمــح، إلــــى مــنــح »واجـــهـــة 
ديمقراطية« للنظام السياسي، فساعدت 
املــهــنــيــن عــلــى إنـــشـــاء صــحــفــهــم الــخــاصــة. 
ثــم التحق بهم رجـــال املـــال عديمي الصلة 
بــاملــهــنــة، واســـتـــخـــدمـــت أســـلـــوب »الـــجـــزرة 
والـــعـــصـــا« لـــتـــرويـــض الـــصـــحـــف الــخــاصــة 
لت كثيرا منها بريع اإلعالن  الناشئة، فَموَّ
الذي ما زالت تحتكر سوقه. ومسحت ديون 
صحف عديدة لدى مطابع الدولة، وغضت 
ــم ديـــــون بــعــضــهــا اآلخــــر.  ــراكـ ــن تـ الــبــصــر عـ
وعندما ترى ضعف والء هذه الصحيفة لها 
أو تلك، تلجأ إلى العصا، فتهدّدها بالغلق 
إن لــم تــدفــع ديــونــهــا لــلــمــطــابــع، وتخيفها 
بــــإدارة الــضــرائــب، وبــاملــالحــقــة القضائية، 
واإليــــــــعــــــــاز بـــتـــقـــلـــيـــص ســــحــــب نـــســـخـــهـــا. 
وجــديــد األمثلة على ذلــك صحيفتا الفجر 
والــجــزائــر نــيــوز. لقد فهم مالكاهما أنــه ال 
عالقة لحرمانهما من الطبع بعدم تسديد 
ثمن طباعتهما. واعتبراه عقابا سياسّيا 
عليهما ملوقفهما املعارض لترشح الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسّية رابعة. 
تــوقــفــت ســتــون صــحــيــفــة عـــن الـــصـــدور في 
الــجــزائــر مــنــذ 2014، بــســبــب تــراجــع ســوق 
ــكـــن هـــذا  ــم الـــســـلـــطـــة. ولـ اإلعــــــــالن، كـــمـــا تـــزعـ
الــتــراجــع لــم يمنعها مــن رفــع حصة بعض 
الــصــحــف، حــتــى الـــتـــي ال يــقــرأهــا أحــــد من 
عائدات اإلعــالن، بينما حرمت منه صحفا 
لت سياسة العصا 

ّ
أخرى أكثر مقروئية!  وكل

والـــجـــزرة بتكوين فــئــة مــن »الــصــحــافــيــن« 
و»أشــــــــبــــــــاه الــــصــــحــــافــــيــــن« اغـــــتـــــنـــــوا مــن 
ــارات وشـــركـــات  ــقــ الـــصـــحـــافـــة، فــامــتــلــكــوا عــ
تجارية مــن دون أن يــســّددوا ديونهم لدى 
مــطــابــع الـــدولـــة. وهــكــذا تــقــاطــعــت مصالح 
»أثـــريـــاء الــصــحــافــة« ومــصــالــح سياسين 
ورجال أعمال كثيرين، فحّولوا صحفهم إلى 
ساحة للصراع بن ُعَصب السلطة وأداتــه. 
ته 

ّ
هذا ما يقوله الهجوم الشرس الــذي شن

بــعــض الــصــحــف عــلــى مــســتــشــار الــرئــيــس 
ليامن زروال في صيف 1998 إلجباره على 
االستقالة من رئاسة الجمهورّية. والهجوم 
ـــر الــداخــلــيــة الــســابــق  الــــذي تـــعـــّرض لـــه وزيـ
نور الدين زرهوني، للضغط على الرئيس 

سمير حمدي

عــنــدمــا تــمــت فـــي تــونــس صــيــاغــة الــقــانــون 
ــة 2011، حــــــرص الـــذيـــن  ـنـ ـ االنــــتــــخــــابــــي سـ
وضعوه على جعله حاجزا يمنع أي حزب، 
مــهــمــا كــــان حــجــم حـــضـــوره الــشــعــبــي، من 
الــفــوز وحــده بغالبية املقاعد تسمح لــه أن 
يحكم وحـــده، فــشــروط اللعبة االنتخابية 
تم ضبطها على النحو الذي يجعل املقاعد 
تتوزع بنسب متفاوتة، بما يسمح لغالبية 
ــى من  ــ ــالـــوا الـــحـــد األدنــ املــرشــحــن الـــذيـــن نـ

األصوات من الولوج إلى مبنى البرملان.
ابة، باعتبار 

ّ
ربما كانت الفكرة حينها جذ

ــــال أســــاســــيــــا لـــكـــتـــابـــة  ــــدخـ ــلـــت مـ ــكـ ــا شـ ــ ــهـ ــ أنـ
ــتـــوٍر، ال يمكن ألي طـــرف إيــديــولــوجــي،  دسـ
مــهــمــا كــــان حــجــمــه، أن يــســتــأثــر بــكــتــابــتــه، 
تـــــه املــجــتــمــعــيــة بــقــوة  أو أن يـــفـــرض قـــــراء
حضوره البرملاني، بما يمنع باقي القوى 
السياسية مــن الــتــأثــيــر، غير أن هــذا املبدأ 
االنتخابي الذي يسمح بتوزيع األصــوات، 
ويمنع تركزها في يد جهة نافذة، ومثلما 
حافظ على الــتــوازن السياسي في املرحلة 
االنتقالية، فقد تحّول إلى عبء حقيقي في 
االنتخابات الالحقة، إذ أصبح من الصعب 
إيجاد حكوماٍت متجانسة ومتوازنة. إثر 
انــتــخــابــات 2014، وعــلــى الــرغــم مــمــا ُسمي 
حينها بالتصويت املجدي، حن توجهت 
القوى السياسية املتحالفة إلى منح حزب 
نـــداء تــونــس غالبية أصــواتــهــا، األمـــر الــذي 
مــّكــنــه مــن االســتــئــثــار بــالــرئــاســات الــثــالث، 
إال أنه لم يكن قــادرا على تشكيل الحكومة 
وحـــــده، األمــــر الــــذي دفــعــه إلـــى الــبــحــث عن 
تــــحــــالــــفــــاٍت، لــيــنــتــهــي فــــي حـــضـــن خــصــمــه 
السياسي الـــذي خــاض االنــتــخــابــات تحت 
شعار إطاحته من الحكم، وأعني به حزب 
ــر لــيــنــتــهــي »نــــداء  ــ الــنــهــضــة، ثـــم تــفــاقــم األمـ
تــونــس« إلــى تشكيالت سياسية صغيرة، 
تتنازع النفوذ والــبــقــاء، وتتقاتل مــن أجل 
بــقــايــا مــيــراث ســلــطــوي، ظــلــوا يحلمون به 
منذ 2012، ولكنهم فشلوا في الحفاظ عليه، 

عندما نالوه سنة 2014.
فــي أفـــق االنــتــخــابــات املــقــبــلــة فــي أكــتــوبــر/ 
تشرين األول املقبل، مــن املتوقع أن تعجز 
القوى الحزبية جميعا عن تحقيق األدنى 
ــــروري مـــــن املــــقــــاعــــد إلدارة الـــحـــكـــم،  ـ ــــضـ ـ الـ
وتشكيل الحكومة املقبلة بمفردها، حتى 
وإن أعلنت عن سعيها إلى بلوغ هذا الهدف، 
فالقانون االنتخابي، مضافا إليه املشهد 
فتت، يمنعان أي قــوة سياسية 

ُ
الحزبي امل

مـــن تــحــقــيــق أغــلــبــيــة مــطــلــقــة، تــجــعــلــهــا في 

ــه أخـــيـــرا عن  ــنـــعـــاء، وإعــــالنــ ــريــــاض وصـ الــ
ـــراف اليمنية على املرحلة  تفاهمات األطـ
ــادة االنـــتـــشـــار فـــي مــديــنــة  ــ الــثــانــيــة مـــن إعــ
الحديدة، فإن ما تم على األرض يؤكد زيف 
تــصــريــحــاتــه، إذ لـــم تــنــفــذ املــرحــلــة األولـــى 
ــفــــاق، فــقــد فــشــل املــبــعــوث األمــمــي  مـــن االتــ
فــي وضــع آلــيــات واضــحــة إللـــزام األطـــراف 
اليمنية بتنفيذ بنود االتفاق وفق موعد 
زمني محدد، بما في ذلــك تسمية الطرف 
 
ً
املعرقل، وهو ما يعكس أجنداٍت سياسية
تحكم إدارة غريفيث، كما أن ضبابية أدوار 
وكاالت األمم املتحدة في مدينة الحديدة، 
وازدواجــيــة أدائــهــا على األرض، قد يكون 
تبنيًا غــيــر مــعــلــن ملــوقــف طـــرف ســيــاســي، 
وهـــو مـــا قـــد يــجــعــلــهــا، مـــن دون أن تـــدرك، 
 التفاق استوكهولم، إضافة 

ً
طرفًا معرقال

إلى األطراف اليمنية. 
عــــزل ســـيـــاقـــات الـــحـــرب فـــي الـــحـــديـــدة عن 
ســـيـــاق الــــحــــرب الـــشـــامـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن ظــل 
ــم املــتــحــدة، حيث  مــحــور استراتيجية األمـ
قاربت الحل السياسي لألزمة اليمنية من 
منظور القوى الدولية واإلقليمية، ووفق 
أولــويــاتــهــا املــلــحــة. ومـــن هــنــا، يــأتــي قــرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2445 استجابة 
ــقـــوى الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة، ال  ملــصــالــح الـ
مــصــالــح الــيــمــنــيــن، فــقــد نــص الــقــرار على 
إرســـال قــوات أممية إلــى مدينة الحديدة، 

األمــــــر الــــــذي جــعــلــه عـــرضـــة لــلــهــجــوم مــن 
جماعة الــحــوثــي، فــإن لوليسغارد مــا زال 
يتجاهل استمرار خروق جماعة الحوثي 
فـــي الـــحـــديـــدة، كــمــا لـــم يــقــم بــــأي خــطــوات 
تــنــفــيــذيــة لــجــولــة اإلجــــــــراءات املــزمــنــة في 
املرحلة األولى، بل اتبع سياسة التسويف 
ات الــتــي كان  واملــمــاطــلــة، بترحيل اإلجــــراء
مــتــفــقــا عــلــيــهــا لـــالنـــســـحـــاب مــــن مــيــنــاءي 
الصليف ورأس عيسى. ويبدو أن الجنرال 

الدنماركي ال يحفل أبدًا بعامل الزمن، وال 
بــتــصــاعــد الــقــتــال فــي الــحــديــدة، إذ يمثل، 
بنهجه الترقيعي، الــوجــه اآلخــر لسياسة 
غــريــفــيــث، عــبــر تــكــريــس وضـــع مــخــتــل في 
املــديــنــة، وهــو مــا يضيف تعقيدًا إضافيًا 
إلــــى طــبــيــعــة الـــقـــوات األمــمــيــة ومــهــمــاتــهــا 
هناك.  في املحصلة، لم يــؤّد وجــود قوات 
أمــمــيــة فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة، بــاعــتــبــارهــا 
قـــوة فـــض اشــتــبــاك، إلـــى وقـــف الــقــتــال في 
ــة، إذ تــحــولــت املـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة  ــنـ ــديـ املـ
والــشــرقــيــة مـــن املــديــنــة إلـــى ســاحــة دامــيــة 
ملـــعـــارك يــومــيــة بـــن املــتــقــاتــلــن، فـــي حن 
انحصرت مهمة القوات األممية في تنظيم 
ــقـــتـــال فــــي املـــديـــنـــة، وذلــــــك عـــبـــر تــحــديــد  الـ
مناطق تــمــاّس مــحــّددة، وتسجيل خــروق 
الهدنة الشكلية بن الجانبن، ومن ثم لم 
تتغير كثيرًا خريطة الــصــراع، إذ لم تفقد 
جــمــاعــة الــحــوثــي مــواقــعــهــا الــرئــيــســيــة، بل 
استثمرت الخلل فــي أداء كبير املراقبن 
األممن، لتكريس قوتها في املدينة، وذلك 
عــبــر االســـتـــمـــرار فـــي إقـــامـــة الــتــحــصــيــنــات 
فـــي الــنــقــاط وأحـــيـــاء املــديــنــة، كــمــا حــّولــت 
الــــشــــوارع إلــــى خـــنـــادق وأنــــفــــاق، وزرعــــت 
الخطوط األمامية باأللغام. وبالتالي، لم 
يغير اتــفــاق اســتــوكــهــولــم مـــوازيـــن الــقــوى 
العسكرية على األرض، ضــدًا من مصالح 
جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، حـــيـــث ال تـــــــزال تــديــر 

املــديــنــة، مــا مّكنها مــن اســتــدامــة سلطتها 
فـــي املــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا. فـــي املــقــابــل، 
وعلى الرغم من أن قبول السلطة الشرعية 
اتفاق استوكهولم كان استجابة لضغوط 
ــيــة وإقليمية، وبشكل خــاص حليفها  دول
اإلقليمي، العربية السعودية، فــإنــه، ومع 
مضي أكثر من أربعة أشهر على االتفاق، 
أدركــت السلطة الشرعية أن أخطر نتائج 
استوكهولم، فيما يخص مدينة الحديدة، 
لــيــس تـــدويـــل جــــزء مـــن األرض الــيــمــنــيــة، 
وفقدانها إدارة املدينة في املستقبل، وإنما 
نزع مدينة الحديدة ورقة ضغط سياسية 
على جماعة الحوثي، فــي جبهات القتال 

األخرى. 
في الحديدة، املدينة الخاضعة للوصاية 
الدولية، ال شــيء تغير منذ عامن، سوى 
أن فـــــرص نــــجــــاة املـــدنـــيـــن الـــعـــالـــقـــن فــي 
جحيم الــحــرب الطاحنة تضيق كــل يــوم، 
إذ لم ينخفض مستوى العنف في املدينة 
ر عرابو اتفاق استوكهولم، كما أن 

ّ
كما بش

األزمــة اإلنسانية باتت قــدرًا ال فكاك منه، 
فــي حــن أصــبــحــت مــديــنــة الــحــديــدة رقعة 
شــطــرنــج لــالعــبــن، مــحــلــيــن وإقــلــيــمــيــن، 
يديرون مــوت املدنين تحت غطاء دولــي، 
 ذو قبعات 

ٌ
فــيــمــا يــشــرف عــلــى ذلـــك رجــــال

زرق وأنيقون. 
)كاتبة يمنية(

الكردية، ما استلزم جهودًا تركّية مضاعفة 
لت في عمليتي 

ّ
لتطويق هــذه الحالة، تمث

»درع الـــفـــرات« الــتــي قطعت الــطــريــق على 
التمدد الكردي، ثم »غصن الزيتون« التي 
انــتــهــت بــاحــتــالل عــفــريــن، ثــالــث مقاطعات 
»كانتونات« اإلدارة الذاتية، أواخر مارس/ 

آذار 2018.
تــحــدثــت الـــرســـالـــة عـــن وجــــوب أن تــراعــي 
ــيــــات الــــتــــركــــيــــة«، مــا  ــد( »الــــحــــســــاســ ــ ــسـ ــ )قـ
يــعــنــي أن عـــزلـــة أوجـــــالن والــتــعــامــل معه 
ــثــــل طــــوال  ــم يـــكـــونـــا الـــحـــل األمــ بـــغـــالظـــة لــ
املـــــّدة الــســابــقــة، وأن اإلفــــــادة مـــن رســائــلــه 
الــتــي تــرّكــز عــلــى الــتــعــاون ووقـــف الــحــرب 
أهـــم بــكــثــيــر مـــن مـــحـــاوالت عــزلــه وطــمــس 
أفــكــاره. كما يــصــّح الــحــديــث أن املستفيد 
مــن مــنــاخــات االنـــســـداد الــســيــاســي، كانت 
األحـــــــزاب الــتــركــيــة األخـــــــرى، إذ اســتــثــمــر 
ــحــالــي لحزب  فريقها املــقــّرب والحليف ال
العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية، 
فــي تقوية نــفــوذه الــقــومــّي املــتــطــّرف على 
ــان لــشــريــك  ــ حـــســـاب الــــحــــزب الـــحـــاكـــم، وكــ
ــه األســبــق،  ــ حــكــم أردوغـــــان ورئــيــس وزرائـ
أحــمــد داود أوغــلــو، تعليق مــهــم فــي هــذا 
الصدد، إذ اعتبر أن هــذا التحالف مكلف 
»الــعــدالــة والتنمية«، وربــمــا كــان يقصد  لـــ
أنــــه تــحــالــف يـــقـــّوي مـــن مـــركـــز الــقــومــيــن 
ــراك، عــلــى حــســاب املــعــتــدلــن واألكــــراد  ــ األتـ
واألوســــاط املــحــافــظــة، مــن دون أن يجني 
»العدالة والتنمية« )الحاكم( أي منفعة. 
بــدرجــة أكــبــر، اســتــفــاد مــعــارضــو األخــيــر، 
وفــي مقدمتهم حــزب الشعب الجمهوري 
ــذي نـــفـــذ مــــن شــــقــــوق الــــخــــالفــــات الــتــي  ــ ــ الـ
تتصاعد بن »العدالة والتنمية« وحزب 
الشعوب الديمقراطي الــذي كــان قد سّدد 
طعنة نجالء للحزب الحاكم، عندما وّجه 
ناخبيه في كبريات الواليات لدعم خصوم 
أردوغان، ما أفضى إلى تقّدم املعارضة في 
لت منطلق سيرة نجاح 

ّ
إسطنبول التي مث

»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، ودّرة تــــاج حكمه 
الــطــويــل. ولــعــل الــتــذكــيــر بــتــصــريــح زعيم 
الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي األســــبــــق، صــالح 
الـــديـــن ديـــمـــرطـــاش، فـــي مـــعـــرض تعليقه 
على نتائج االنتخابات البلدية التركية، 
»لــســنــا أغــبــيــاء«، يــشــي بــتــطــّور تكتيكات 
الحزب االنتخابية، وقدرته على التحّكم 

بــوتــفــلــيــقــة. وهـــــذا كــلــه ال يــنــفــي االعـــتـــراف 
بوجود صحافين أكفاء آمنوا بالصحافة 
الـــحـــرة، ومــنــهــم مــن دفـــع حــيــاتــه ثــمــنــا لها. 
وال يبخس قيمة كتابات صحافّية جريئة 
وناقدة في الصحف الجزائرّية. ولكن نقد 
الــصــحــف وتعليقاتها ال يــزعــج السلطات 
قة 

َّ
َوث

ُ
لّوها من األخبار امل

ُ
كثيرا، في حالة خ

التي تدين النظام السياسي.  يذكر أمبرتو 
إيـــكـــو أن الـــوظـــيـــفـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــصــحــافــة 
اإليـــطـــالـــيـــة، فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي 
ــبـــار الـــنـــاس، بل  وســبــعــيــنــيــاتــه، لــيــســت إخـ
بعث رسائل مسننة إلــى لوبيات السلطة، 
ولــم يكن قــراؤهــا ســوى وسيلة. واملصيبة 
أن الــرســائــل الــتــي كــانــت تبعثها الصحف 
الجزائرية، وربما ما زالــت، ليست مسننة، 

بل صريحة ومجاهرة بنواياها.
ولــم تكن الحيلة فــي إدارة قــطــاع السمعي 
البصري في الجزائر أقل في إدارة الصحف، 
ــتــــداد حـــــراك الــربــيــع  فـــأمـــام الـــخـــوف مـــن امــ
ــة بــوتــفــلــيــقــة  ــبـ ــر، ورغـ ــزائـ ــى الـــجـ الـــعـــربـــي إلــ
في الترشح لعهدة رئاسية رابــعــة، فتحت 
الــســلــطــات الـــجـــزائـــرّيـــة املـــجـــال لــالســتــثــمــار 
الـــخـــاص فـــي قــطــاع الــتــلــفــزيــون فـــي 2012. 
ه من خــارج التراب 

ّ
واشترطت أن يكون َبث

الــجــزائــري، فـــازداد عــدد هــذه القنوات، ذات 
الـــوضـــع الــقــانــونــي الـــهـــجـــن، عـــن 40 قــنــاة 
تلفزيونية في ظــرف قصير جــدا. ولكن لم 
ــص ســوى لخمس قــنــوات تلفزيونية 

ّ
ُيــَرخ

بصفتها مكاتب لقنوات تلفزيونّية أجنبّية 
ملـــدة ســنــة قــابــلــة لــلــتــجــديــد. واملــحــظــوظــون 
يص هــم رجــال 

ّ
الــذيــن اســتــفــادوا مــن الترخ

األعمال املقّربون من دائرة الرئاسة، والذين 
جعلتهم رجــال مــال بــن عشية وضحاها. 
وال يــنــّم اخــتــيــارهــم عــن عبقرية جــزائــريــة، 
بقدر ما يفصح عن تقليد ممسوخ ملا قام 
به نظام بن علي في تونس، وحسني مبارك 
في مصر.  ينص القانون الجزائري الخاص 
بالسمعي - الــبــصــري، الــصــادر فــي 2014، 
ــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة  ــاء قـ عــلــى أن حـــريـــة إنـــشـ
ــنــوات املتخصصة، وعلى  ــق تقتصر على ال
ضرورة أن يكون مالكوها من الصحافين 
املحترفن واألشخاص املهنين، وال يجوز 
ألي شخص املساهمة فــي إنــشــاء أكثر من 
ــنــظــام السياسي  ــكــن ال ــاة تلفزيونية. ول ــن ق
ــل هــذا الــقــانــون، وتــركــه لالستعمال  ــعِّ

َ
لــم ُيــف

ــاب الــقــنــوات  ــ كــســيــف ديــمــوقــلــيــس عــلــى رقـ
ــع مـــقـــرا الــقــنــاتــن،  ــّمـ ـ

ُ
الــتــلــفــزيــونــيــة. لــقــد ش

األطــلــس والـــوطـــن، بــقــرار إداري ألنــهــمــا ال 
تملكان ترخيصا ملمارسة نشاطهما. 

ــّيـــة الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة، عــفــوا  وكـــانـــت ِنـ
حيلتها، تــحــويــل املــشــاهــديــن الــجــزائــريــن 
عن متابعة القنوات التلفزيونّية األجنبّية، 
الجزيرة والعربّية وفــرانــس 24 وتــي أف 1 
الــفــرنــســيــة، وغــيــرهــا مــن خـــالل الترخيص 
لـــقـــنـــوات تـــلـــفـــزيـــونـــّيـــة خـــاصـــة بـــالـــنـــشـــاط. 
ــــالم عــن  ــكــ ــ ــور والــ ــ ــــصـ وتـــلـــهـــيـــتـــهـــم بـــلـــغـــو الـ
استحضار الجن والشعوذة والــزنــا، عمال 

غنى عــن التحالفات. فــأحــزاب نــداء تونس 
بأسمائها املختلفة )مشروع تونس وتحيا 
تونس ونــداء تونس بجناحيه( ستتنازع 
القاعدة الجماهيرية نفسها، ولن تنال أكثر 
مما ناله »نداء تونس« موحدا، ولم يتمّكن 
حينها مــن الحكم مــنــفــردا، فما بــالــك وهو 
يخوض املعركة االنتخابية اليوم مشتتا؟ 
ــإن املــالمــح العامة  ــا الــيــســار وجــبــهــتــه، فـ أمـ
تشي بــتــراجــع قــاعــدتــه الــنــاخــبــة، وهـــو، في 
كــل األحــــوال، لــن يــتــجــاوز املــقــاعــد الخمسة 
عشر التي حصل عليها سابقا، فيما سيتم 
تسجيل حضور مقاعد متفرقة للمستقلن 
واملرشحن التابعن ألحزاب صغرى، فيما 
تظل حركة النهضة القوة األكثر تماسكا، 
مــن دون أن يعني هـــذا نيلها ثــقــة غالبية 
الناخبن، فمن الصعب اليوم الحديث عن 
حـــزٍب ســيــاســيٍّ قـــادر عــلــى اجــتــذاب الكتلة 
األكــبــر مــن الــقــوى الناخبة، وهــو مــا يعني 
ــات فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــ مـــزيـــدا مـــن األزمــ
ــاٍت بــشــأن  ــزاعــ ــا يــرافــقــهــا مـــن نــ املــقــبــلــة، ومــ
توزيع املناصب، وإعادة تدوير السلطة بما 

يرضي غالبية الفرقاء السياسين.
ــانــــوٍن  ــع قــ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــحــــاولــــة وضــ عـ
يضمن عتبة انتخابية، كحد أدنى لصعود 
املــــرشــــحــــن الــــســــيــــاســــيــــن، إال أن الــــقــــوى 
السياسية جميعا تتحسب لفكرة حصول 
قــوة سياسية على نسبٍة أكبر من املقاعد، 
األمــــر الــــذي يــمــنــع مــــرور هـــذا الــقــانــون في 
البرملان التونسي، على األقل بالصورة التي 
تــجــعــل االنــتــخــابــات تــفــرز قـــوى ســيــاســيــة، 
تتحمل بمفردها إدارة الشأن العام، فالبالد 
اليوم تدفع ثمن خيارات قانونية مرتبطة 
بتشريعاٍت تم ضبطها في لحظة تاريخية 
ما، ولم تعد مالئمة للمرحلة الحالية، وهو 
ما سينشئ أزمة حكم فعلية، في ظل نظام 
ــر بــاألزمــات التي  ، بما يــذّك

ٍّ
برملاني متشظ

كــانــت تــمــر بــهــا الــحــكــومــات اإليــطــالــيــة، أو 
العراقية، مع الفرق أن النظام العراقي يقوم 
على أساس املحاصصة الطائفية والعرقية، 
أما في تونس، فإن قانون أكبر البقايا حّول 
االنــتــخــابــات إلـــى مــصــدر لــعــدم االســتــقــرار، 
عبر تصعيد ممثلن ألغلب وجــوه الطيف 
السياسي التي يصعب أن تتحالف، بقدر 
ما يحلو لها أن تتنازع وتتصارع، ولهذا 
يمكن الــقــول إنـــه مــن الــســهــل تــوقــع صعود 
ممثلن ألحــــزاب شــتــى، ولــكــن ســيــكــون من 
ــبـــالد بعد  الــصــعــب مــعــرفــة مـــن ســيــحــكــم الـ
االنتخابات املقبلة، وعلى أي أساس، وبأي 

تحالفاٍت سيدخل املرحلة املقبلة.
)كاتب تونسي(

وذلــك ملراقبة وقــف إطــالق الــنــار، وترتيب 
ــــن مـــقـــاتـــلـــي جــمــاعــة  إعـــــــــادة االنــــتــــشــــار بـ
ــقـــوات املــنــضــويــة فــي تحالف  الــحــوثــي والـ
السلطة الشرعية والقوى املحلية األخرى، 
ما يؤدي إلى انسحابهم من ميناء الحديدة 
والــصــلــيــف ورأس عــيــســى، بــحــيــث تسلم 
»مــوانــئ الــبــحــر األحــمــر«،  إدارة املـــوانـــئ لـــ
إال أن هــــذا الـــقـــرار لـــم يـــــؤِد إلــــى انــســحــاب 
املقاتلن من مدينة الحديدة، وإنما أوجد 
وضعا خاصا باملدينة، بعيدًا عن جبهات 
القتال األخرى، إذ ُدّولت الحرب في مدينة 
الحديدة لحماية مصالح القوى الدولية 
واإلقــلــيــمــيــة، عــبــر تــأمــن خــطــوط املــالحــة 
الـــدولـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر األحــــمــــر مــــن تــهــديــد 

جماعة الحوثي. 
ويــكــشــف تــعــاقــب قـــائـــديـــن عــســكــريــن في 
قيادة القوات األممية في مدينة الحديدة 
عــن تــعــدد اإلرادات السياسية الــتــي تدير 
العنف في املدينة، فقد تولى الدنماركي، 
مايكل لوليسغارد، رئاسة لجنة تنسيق 
ــتــــشــــار فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة،  إعــــــــادة االنــ
خلفًا للجنرال الهولندي، باتريك كمارت، 
ــا مـــأزق  ــمـ ــهـ وعــكــس األداء املــتــبــايــن إلدارتـ
ــم املــتــحــدة فـــي الــيــمــن، فــفــي حـــن كــان  األمــ
 فـــــي إدارة فــض 

ً
كــــامــــيــــرت أكــــثــــر مـــهـــنـــيـــة

ــزام  ــتـ االشـــتـــبـــاك بـــن املــتــقــاتــلــن، عــبــر االلـ
بـــجـــدول زمـــنـــي مـــحـــّدد العـــــادة االنــتــشــار، 

فــي املشهد السياسي، عبر دعــم مناوئي 
الحزب الحاكم، حتى وإن لم يحملوا أي 
أجندة خاّصة لحل املشكلة الكردية. واملهم 
ــذا الــســيــاق هـــو الـــربـــط بـــن رســالــة  فـــي هــ
أوجـــــالن وجـــولـــة إعـــــادة االنــتــخــابــات في 
إسطنبول، إذ من شأن تطبيع العالقة بن 
أوجالن والحكومة التركية إفساح املجال 
ف الناخب الكردي من إيذاء »العدالة 

ّ
لتوق

والتنمية«، أو تحييد الكتلة الكردية على 
األقل، والحال أن رسالة أوجالن القصيرة 
  للتطبيع بن األكراد في 

ً
قد تشّكل مدخال

تركيا وســوريــة على حــدٍّ ســواء واألتـــراك، 
وقـــد يـــؤدي إلـــى صــعــوٍد مــــواٍز للجانبن، 
شــريــطــة أن ُيــبــنــى عــلــى مــا قــالــه أوجــــالن، 
ــة مـــع الـــرســـالـــة، كما 

ّ
وعــــدم الــتــعــامــل بــخــف

حصل مع رسائله السابقة. 
ل القول إن »قسد« ستكون سعيدة 

ّ
ال يمث

بالتعاون مع الجانب التركي إذاعــة لسّر، 
فقد سبق لقيادة في هذه القّوات أن عّبرت 
عـــن رغــبــتــهــا الـــتـــوّصـــل إلــــى صــيــغــٍة تنهي 
الــتــهــديــدات الــتــركــيــة املــتــواصــلــة، مـــن ذلــك 
مــا صــرح بــه القائد الــعــام لــلــقــوات، مظلوم 
كــوبــانــي، عــن وجـــود اتـــصـــاالٍت مــع تركيا، 
برعاية وسطاء لم يذكر أسماءهم ، كما ال 
يمكن إغفال النجاح الذي قد تحققه تركيا 
في حالة التفاوض مع »قسد« لجهة وقف 
مسلسل التنازالت التي قّدمتها ملنافسيها 
في سورية، بغية تطويق الصعود الكردي.
)كاتب سوري(

 مــنــع الــبــشــر من 
ُّ
 الــســيــاســة فـــن

ّ
بمقولة »إن

االهــتــمــام بــمــا َيــْعــنــيــهــم«، وتــوجــيــهــهــا إلــى 
تصفية الحساب بن عصب السلطة. وهكذا 
تــحــولــت بــعــض الــقــنــوات التلفزيونية إلــى 
لساٍن ناطق باسم »القوى غير الدستورية« 
التي استأثرت بالحكم، ففضلتها عن وكالة 
األنــبــاء الــجــزائــريــة والــتــلــفــزيــون الحكومي 
ــار، واألدهــــــــــى جــعــلــتــهــا  ــ ــبــ ــ فــــي مــــجــــال األخــ
ســوطــا لــجــلــد كــل مــعــارض لــهــا، والــتــنــديــد 
بــالــذيــن اخــتــلــفــوا مـــع ســيــاســة بــوتــفــلــيــقــة، 
ــى مــع مــزاجــه. فلم ينج مــن تشهيرها 

ّ
وحــت

وقذفها والنهش في أعراض رؤساء أحزاب 
معارضة، ومستثمرين، ومثقفن وفنانن، 
ى وزراء وهم 

ّ
وشخصيات تاريخّية، وحت

في وزاراتهم أمام صمت مؤسسات الدولة، 
وربــمــا تــواطــؤهــا. هـــذا ال ينفي بــث بعض 
القنوات التلفزيونية برامج متميزة، ولكن 
طــائــر السنونو الــوحــيــد ال يصنع الربيع، 
كما ُيقول املثل الفرنسي. هل يدرك النظام 
السياسي معنى املثل العربي »على أهلها 
ــائـــل  ــا أوصـــــــل وسـ ــــش«، بـــعـــدمـ ــراقــ ــ ــنـــت بــ جـ
اإلعالم الجزائرية إلى هذا االنفالت املهني 
واألخالقي الذي تعيشه الجزائر اليوم إلى 
درجٍة لم يعد املرء يصّدق أي خبر، ويشكك 
في نيات ناشره؟  انفالت لم يترك لرئيس 
هيئة ضــبــط الــســمــعــي الــبــصــري مــا يقوله 
ســوى التأسف على مــا آلــت إليه املمارسة 
اإلعــالمــيــة، والتأكيد على »إن سلطة املــال 
ضّبب الرؤية للحقل اإلعالمي، وأن هناك 

ُ
ت

إرادة إلنشاء مؤسسات، ثم تكبيلها«. وهذا 
قـــول غــريــب حــقــا، ألـــم يــقــرأ صــاحــبــه النص 
ــتــي يترأسها؟  ــقــانــونــي إلنــشــاء الهيئة ال ال
ألم يدرك أنها ليست سوى امتدادا لديوان 

وزارة االتصال؟ 
ــهــمــنــي بــعــضــهــم بـــالـــســـذاجـــة، ألنــنــي 

ّ
قـــد يــت

أتـــوهـــم وجــــود إعــــالم فـــي الــعــالــم، مـــن دون 
صــــراع املــصــالــح، وال حــيــل، فــالــقــانــون هو 
إجـــمـــاع عــلــى تــشــريــع الــحــيــل، بــيــنــمــا يثير 
ــانــــون هــيــئــة ضـــبـــط الـــســـمـــعـــي الــبــصــري  قــ
ــذي مــن  ــ ــ الـــشـــفـــقـــة، ألنـــــه ُيــــــــداس عـــلـــى يــــد الـ
املفروض أن يسهر على تطبيقه. والخشية 
أن يــنــطــبــق مــــا جـــــاء فــــي الـــفـــيـــلـــم املـــصـــري 
»الــكــيــف« عــلــى وضـــع اإلعــــالم التلفزيوني 
ــذا الفيلم  فــي الــجــزائــر. يــقــول املــمــثــل فــي هـ
ـــاي مــغــشــوشــا بــنــشــارة 

ّ
إنـــه كـــان يــبــيــع الـــش

الخشب في أكــواب جميلة مدموغة بجملة 
ــول«، فــكــســب مـــاال وفــيــرا.  ــ »شــــاي أبـــو األصــ
ــارة عــنــدمــا ارتــفــع  ــنـــشـ ثـــم اســتــغــنــى عـــن الـ
سعرها، فانصرف عنه الزبائن قائلن إنه 
لون. فيرد 

ّ
ا. إنهم ُمغف

ً
يبيع شايا مغشوش

لن، 
ّ
عليه ممثل آخر: ال، الزبائن ليسوا ُمغف

بـــل أمــثــالــكــم أفـــســـدوا ذوقـــهـــم. .. هـــل يــديــر 
الجمهور الجزائري ظهره لإلعالم عندما 
تتوفر اإلرادة السياسية لدى نظام الحكم 
ـــِضـــع الــنــشــاط اإلعـــالمـــي إلــى 

ْ
املــقــبــل، وُيـــخ

معايير مهنّية وأخــالقــّيــة، ألنــه تعّود على 
إعالم مغشوش، فأفسد ذوقه؟

)أستاذ جامعي جزائري(

الحديدة... ضالل األمم المتحدة في اليمن

رسالة أوجالن

عندما يُدار اإلعالم في الجزئر بالحيلة

من سيحكم تونس 
في المرحلة المقبلة؟

عزل سياقات 
الحرب في الحديدة 

عن سياق الحرب 
الشاملة في اليمن 

محور استراتيجية 
األمم المتحدة

ال يمكن إغفال 
النجاح الذي قد 

تحققه تركيا في 
حالة التفاوض 

مع »قسد«

كلّلت سياسة العصا 
والجزرة بتكوين فئة 

من »الصحافيين« 
و»أشباه الصحافيين« 

اغتنوا من الصحافة

آراء

ميشيل كيلو

ـدأت روســيــا مــا تعتقد أنــه آخــر معاركها الــســوريــة التي نجمت عــن تعقيداٍت  بـ
ــاع كــانــت تعتقد أنــهــا لــم تعد عقبة فــي طــريــق الــحــل، بعد عـــودة األســديــة  وأوضـ
 إلـــى ثـــاث مــن مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، وتــســلــيــم مــوســكــو وطـــهـــران بــأولــويــة 
الدور والحضور التركي في املنطقة الرابعة، منطقة حماة التي تدور الحرب في 

أطرافها اليوم. 
انتهاؤها  التي سيمهد  الحرب   في 

ً
 أخــيــرة

ً
من الصعب اعتبار ما يجري حلقة

»جنيف«، ولتطبيق الــقــرارات الــدولــيــة، وصــوال إلــى الحل الــدولــي الــذي ينتظره  لـ
ــون منذ ثمانية أعـــوام. واملــرّجــح أن تهدد الــحــرب الــروســيــة الــراهــنــة، في  ــســوري ال
حال كان هدفها إعادة إدلب ومنطقتها إلى النظام، بقلب العاقات والتحالفات 
، وتستعيد تحالفاٍت بدت 

ً
القائمة بني تركيا وروسيا، وتبّدل عاقات بدت تحالفية

منتهية، وال يستبعد اصطدام موسكو بأنقرة، إن نقض عمل روسيا العسكري 
اتفاق سوتشي حول أولوية حضورها في املنطقة، ألن ذلك سيعني تقليص دور 
أنقرة في سورية تمهيدا لتقليص حصتها من الحل أو حذفها، بينما كان يبدو 
أن إيران، وليس تركيا، هي التي ُيراد لها أن تخرج صفر اليدين من الصراع. وألن 
تركيا لن تقبل أن تتعرض لهزيمة بهذا الحجم، وهي مكتوفة اليدين، فاملرجح 
أن يكون هناك اتفاق بني الدولتني بشأن دخول روسي محدود أرضيا إلى ريف 
حماة الشمالي، ألهميته بالنسبة لدور قوات موسكو في سورية، ولهز إصبعها 
في وجه جبهة النصرة التي لم تشارك في القتال أو تتعرض للضرب. لم تدخل 
موسكو لتقّوض نفوذ تركيا في املنطقة، أو حصتها من الحل الدولي، أو لتغيير 
وضع أطــراف تفاهمات سوتشي وعاقاتهم، أو مصير منطقة إدلــب، ولو كان 
هــدف موسكو تقويض حضور تركيا ودورهـــا، لشاركت هيئة تحرير الشام 
في القتال، ولصدرت عن قواتها تحذيراٌت عسكرية ما، في عموم منطقة إدلب، 
وليس فقط على خط املواجهة، ولتعّرضت قاعدة حميميم لعمليات قصٍف بمئات 
الصواريخ يوميا. لم يحدث هــذا، ألن موسكو تريد تحاشي وقــوع أيــة متاعب 
جدية في عاقاتها مع أنقرة التي يرّجح أن تقوم، في حال شعرت باالستهداف، 
بما يشكل خطورة بالنسبة ملوسكو: عبر عودتها إلى حليفها األميركي، وفق 
صيغة تعاوٍن جديدة على األرجح، قد تكون محل بحٍث في أيامنا، تعّزز التزام 
الروسي  الرئيس  لــدفــاع عنها، وحمايتها مــن جافة  ا ــ ب حلف شمال األطلسي 
بوتني وعدوانيته. وهناك إشارات إلى تقارب أميركي/ تركي في اآلونة األخيرة، 
كالتفاهم على املنطقة األمنية شرق الفرات، وصفقة طائرات إف 35، وصواريخ 
 تركي عن املقترح الروسي بشأن 

ٍّ
الباتريوت، وإس 400، وما يعنيه ذلك من تخل

منطقٍة آمنة تنجز بالتفاهم مع األســد، ووفــق صيغة أضنة األمنية، فضا عن 
إمكانية وضع منطقة إدلب تحت حماية أميركية، أسوة بشرق الفرات، في حال 
ساء الوضع مع روسيا وعادت مياه األطلسي األميركية إلى الجريان في أنهار 

السياسة التركية.
ستواجه موسكو مشكات صعبة مع أنقرة، إذا لم تكن حربها الراهنة محدودة 
في املكان والزمان، وكان هدفها املس بإشراف تركيا على منطقة إدلب، وعائدها 
ــى أحضان واشنطن، في ظل احتماالٍت مقلقٍة تلوح في أفق  ل دفــع إسطنبول إ
السياسة الدولية واملحلية، منها الهجمة األميركية على إيران التي تضفي الجدية 
علي احتمال إخراجها مــن ســوريــة، وانهيار النظام األســـدي الــذي إن حــدث أو 
 خــرجــت طــهــران مــن املــشــرق، رفــع الــغــطــاء اإلقليمي واملــحــلــي عــن مــوســكــو، في 
 لــحــظــٍة مــفــصــلــيــٍة تــتــســم بــالــتــوتــر الــشــديــد فـــي عـــاقـــات الــعــمــاقــني، الـــروســـي 
واألميركي، قد يجد بوتني نفسه، في حال أغضب تركيا، وعجز عن دعم إيران، 
وإنقاذ األسد، مكشوفا، وفي حالة دفاع عن دوٍر لن يجلب له غير املصاعب التي 

تتحّدى قدراته.

باسل طلوزي

ان بني رئيس 
ّ
ان بني جنراٍل يحمل األوسمة وجنرال تحمله األوسمة. أعني شت

ّ
شت

أعني  الكرسّي في غــروب سلطته.  لكرسّي في ذروة سلطته ورئيس خلعه  ا خلع 
ان بني الجنرال عبد الرحمن سوار الذهب والجنرال عمر البشير. األول يرقد اآلن 

ّ
شت

ا في قبر وقور، محاطًا بالزهور وأدعية شعب بأكمله، والثاني يقبع في قبر 
ًّ
مطمئن

متحّرك، محاطًا باملتربصني ولعنات شعب بأكمله. كاهما حكما السودان، غير أن 
د ومن ينسى. من ُيكّرم ومن يكنس.  

ّ
السودان وحده قرر، في النهاية، من ُيخل

 لن يعتبر بها عمر البشير، حتى في أوج محنته الحالية، إذ على األرجح 
ٌ
تلك عظة

أنه يقف خطيًبا، اآلن، على جدران سجنه ال على أسماع شعبه، رافًعا عصاه، مرّدًدا 
بغضب: »ال كرامة لزعيم في وطنه«، اعتماًدا على قناعته التي ال تقبل الشك والرّد، 
بأنه كان رئيًسا جديًرا بمنصبه، وبأنه قّدم لشعبه ما لم يقّدمه رئيس قبله أو بعده، 
 من استبداده، فقد كان يحمل في رأسه مشاريع 

ّ
حتى وإن شكا هذا الشعب العاق

العرقلة بالحريات والــكــرامــات وحــقــوق اإلنــســان، وعلى  تطوير وتــحــديــٍث ال تقبل 
الشعب أن يتنازل عن هذه التّرهات، في سبيل تحقيق األهداف األسمى واألثمن.

سيقول الرئيس البشير، فــي خطبته األخــيــرة لــلــجــدران، إنــه كــان على صـــواٍب في 
خططه االقتصادية املحكمة طوال ثاثني عاًما من حكمه، على الرغم من أنه أوصل 
االقــتــصــاد الــســودانــي إلــى حضيض املــراتــب، وأدخــلــه فــي طـــرٍق وعـــرة، باستفحال 
األزمــات املعيشية، وإهمال القطاعات اإلنتاجية، غير أن االنحراف عن الهدف ليس 
ذنبه، بل جريرة »شبكات فساٍد مترابطٍة استهدفت تخريب االقتصاد القومي من 
 عن حقيقة أن فساد 

ً
خــال سرقة أمــوال الشعب«، كما كــان يــرّدد دائــًمــا، متغافا

 لتلك الشبكات. وسيتابع الرئيس للجدران: السودان 
ً
 خصبة

ً
حكمه هو ما هيأ بيئة

فــدان  بــواقــع 175 مليون  العربية،  املنطقة  يمتلك مقومات زراعــيــة تعّد األكــبــر فــي 
ا في  صالحة للزراعة، ومساحة من الغابات تقدر بنحو 52 مليون فدان، وكان جاّدً
استغال تلك املساحات، لوال اضطراره إلى االنشغال بقمع املعارضني الذين ضيعوا 
ــســودان هــذه الفرصة الثمينة. وقــد يستطرد فيقول إن الــســودان ينفرد عن  على ال
ــدول العربية األخــرى بامتاكه 102 مليون رأس من املاشية، ولديه مراع طبيعية  ال
مساحتها 118 مليون فدان، ويتمتع بمعدل أمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر 
مكعب، وكان في نيته أن يوظف تلك القطعان في خدمة اقتصاد بلده، لوال أنه أصيب 
باضطراٍب في بصره، جعله يرى في الشعب كله »قطيًعا« من الخراف التي ال تصلح 

إال للسلخ والذبح والشّي.
أّما في أسوأ األحوال، وبعد أن ينتظر الرئيس وصلة التصفيق من جدران سجنه، 
فقد يقول إنه ليس في وسع أحد أن يحّمله مسؤولية تردي أوضاع باده، ألن تلك 
املــوارد ظلت غير مستغلة، طــوال تعاقب أسافه من الزعماء على الــســودان خال 
63 عاًما منذ استقال الباد العام 1956. وألن صمت الــجــدران »عامة الرضا«، 
وفق الطغاة، فسيدافع البشير عن قراره بتفتيت باده، واملوافقة على استقال دولة 
جنوب السودان، ألنه »يحترم خيارات الشعوب في تقرير مصيرها«، على الرغم 
من أنه لم يحترم خيار شعبه األساس في تقرير مصيره، بل داس على هذا الخيار، 
ا من أن انفصال جنوب السودان كّبد 

ً
وشطبه من مفكرة دماغه. وعلى الرغم أيض

ا قبل  بلده خــســارة  75% مــن إنــتــاج النفط الــذي كــان يبلغ 470 ألــف برميل يومّيً
االنفصال العام 2011، والذي كان يعّد املصدر الرئيسي للعمات األجنبية الستيراد 
 عربية 

ً
 عن أنــه اعتبر سابقة سيئة الصيت قد تشجع دوال

ً
ـواد الغذائية، فضا املـ

أخرى على القبول بصيغة التفتيت. في الختام، لن يصفق أحٌد لخطبة الطاغية عمر 
ا قابلة للسمع، ربما أزيد بكثير من آذان 

ً
البشير، وال حتى الجدران التي تمتلك آذان

الطغاة املبتاة بالصمم عن أنني شعوبهم. وعلى األرجح لن تقبل تلك الجدران، وال 
حتى بتبادل املواقع بينها وبني طغاٍة، كالبشير وأضرابه.

بيار عقيقي

قد يكون التحشيد العسكري األميركي في الشرق األوسط والخليج العربي، في 
هذه األيام، هو األكبر منذ اجتياح العراق عام 2003، لكنه، وحتى اللحظة، ال ُيمكن 
اعتباره معيارًا حتميًا لضربٍة عسكريٍة أو هجوٍم وشيٍك على إيــران. صحيح 
أن الزخم العسكري أكبر من مجرد »استعراض عضاٍت« أميركية في الشرق 
األوسط، إال أن نهايته قد ال تكون كما يتوقع كثر. في املنطق، ال ُيمكن للواليات 
فه من 

ّ
املتحدة نقل طائرات وبوارج وحامات طائرات من أماكن بعيدة، مع ما تكل

أمواٍل ومصادر طاقة، فقط ملجرد إجراء مناورٍة ما، أو ضغط ما. ولكن في املنطق 
نفسه أيضًا، هناك دونالد ترامب في البيت األبيض، الرجل الذي ال يحّب التوّرط 
في حروٍب متنقلٍة واستنزافية. حتى اآلن، أثبت بفعل ممارسته مبدأ »القوة في 
إظهار القوة« نفوذه في فتح كــّوٍة مع كوريا الشمالية، واالنسحاب من سلسلة 
معاهداٍت دوليٍة متعلقٍة بالتجارة واملناخ واألسلحة. كما أنه، وبقصفه مواقع في 
 من سلفه باراك 

ً
سورية، في عامي 2017 و2018، أظهر ترامب أنه أكثر قسوة

 على أن الرجل ال يفكر سوى باملال، وبكسب 
ٌ

أوباما. تاريخ ترامب الرئاسي دليل
مزيٍد منه. تغريداته على »تويتر« تؤكد ذلك.

عمليًا، ُيمكن القول إن ترامب لن ُيقدم على شّن حرٍب على إيران، غير أنه يمكن، 
في الوقت عينه، الحديث عن مفهوم »املبدأ اإليراني« في اإلدارة األميركية. وهو 
مبدأ ارتكز على تسريع عملية الضغط على طهران، باسم »منعها من تصنيع 
ع اتفاقًا ُعّد ناجحًا 

ّ
قنبلٍة نووية«، على الرغم من أن أوباما، وقبل أربع سنوات، وق

للغرب قبل اإليــرانــيــني. فــي »املــبــدأ اإليـــرانـــي« يــبــدو االخــتــاف كبيرًا مــع كوريا 
الشمالية، ففي شبه الجزيرة الكورية ضغط ترامب بساسة، بالتوازي مع إجراء 
محادثاٍت سرّيٍة، أفضت إلى اإلفــراج عن معتقلني أميركيني في سجون بيونغ 
يانغ. حتى أنه لم يستعجل الــرّد على التجارب الكورية الشمالية، يومي السبت 
والخميس املاضيني، بل ترك الباب مفتوحًا أمام قمة جديدة مع الزعيم الكوري 
ص بيونغ يانغ من األسلحة النووية، 

ّ
الشمالي، كيم جونغ ـ أون، تتمحور حول تخل

قبل البحث في توقيع اتفاقياٍت اقتصادية.
يبدو االستعجال الذي يمارسه ترامب في امللف اإليراني مربكًا في بعض جوانبه 
ص من الضغط على إيــران، كما أنه، في 

ّ
بالنسبة إليه، فهو غير قادر على التمل

العكس. يكفي متابعته  الضغط يسيطر عليه، ال  األحــيــان، يظهر وكــأن  بعض 
مساء الخميس، حني رّد على سؤال بشأن إمكانية اندالع مواجهة عسكرية بني 
واشنطن وطهران، بالقول »ال أريد أن أقول كا، لكنني آمل أال يحصل ذلك«، في 
إشــارة إلى إمكانية انــدالع حرب. كما اعتبر أن »اإليرانيني أظهروا أنهم مصدر 
تهديد كبير، ولدينا معلوماٌت قد ال تتصورونها«، من دون أن يوضح ماهيتها. 
 إننا »مستعدون للحوار«. 

ً
قبل أن يجّدد استعداده للتواصل مع اإليرانيني، قائا

في الواقع، قد يكون ما يمّر به ترامب حاليًا أقسى من مسألة تقرير روبرت مولر. 
ألم يقل أن وزير الخارجية األسبق جون كيري »يتحدث مع اإليرانيني ملنعهم من 

التحدث معه )أي ترامب(«؟.
اإليرانيني يشعرون باالرتياح. االقتصاد في حالة  أن  ملقابل، ال يعني هذا  ا في 
ُيرثى لها. الفيضانات في األسابيع أغرقت مناطق واسعة في 25 محافظة من 
 عما قبل. 

ً
الــبــاد. العقوبات أكثر قسوة 31. الوضع املعيشي صعب في  أصــل 

يدركون أن ترامب وضعهم في مكاٍن ال ُيحسدون عليه. ال يريدون التصّرف 
إيــران في موقٍع مشابه  االنتصار.  لكنهم غير قادرين على  كأنهم مهزومون، 
تنفيس  مــا سيتّم  فــي مكان  العكس.  الضغط يسيطر عليهم ال  رامــب:  ـ ـ ت ملوقع 
رسم حــدود اقتصادية ـ سياسية جديدة. 

ُ
اإليــرانــي. ست ـ  ان األمــيــركــي  قــ تــ االحــ

سيتغير الشرق األوسط، ليس بالضرورة بالدماء، بل قد يكون بالسياسة، إنها 
بدايات مرحلٍة، فيها رابح وخاسر.

معركة ريف حماة خطبة البشير األخيرة للجدران

أميركا ـ إيران... الحرب؟
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فضاء مفتوح

آراء

عبد الوهاب األفندي

ربمــا يالحــظ القــارئ املتابع أنني اســتخدمت 
هــذا العنــوان مــن قبل، وســيكون علــى صواب، 
فقــد كان هــذا عنــوان مقالة في سلســلة طويلة 
من التأمالت حول الحراك اإلسالمي الحديث، 
نشــرت فــي نهايــات عــام 2014 وبدايــات 2015. 
اليــوم،  هــو  كمــا  عندهــا،  ــوع  ض و مل ا ن  ا ك و
التفريــق بــن دور الديــن والحيــاة العامــة، ال 
مهــرب منــه مــا دام في الحياة دين ومتدينون، 
واســتغالل الديــن ألغــراٍض ال عالقــة لهــا بــه، 
فهنــاك فــرق بــن أن يأمــر شــخص باملعــروف 
ـا لــوازع دينــي وأن  وينهــى عــن املنكــر اتباعـ
يتظاهــر بذلــك لهــدف آخر، فذاك من شــر أنواع 

الكذب على الله.
فــإن  الســودانية،  حالــة  ل ا ب ق  ـ ـ ل ع ت ي ا  ـ ـ م ي ف و
محــاوالت رفــع رايــة الديــن فــي إطــار الصــراع 
ـا تواجــه مشــكلة  ـلطة حاليـ ـول السـ ـر حـ الدائـ
ٍة  اء ـ ى إسـ ـ ـ ل إ ول  ـ د تتحـ ـ ـ رة، وق ـ ة كبيـ ـ صدقيـ
ة أن  ـ ا مفارقـ ـ ه. ولعلهـ ـ ـن وقيمـ للديـ دةٍ  ـ جديـ
يتزامــن هــذا مــا يحــدث فــي بــالد أخــرى، خــرج 
فيهــا بعــض دعــاة اإلســالم علــى النــاس مــن 
سجنه بمقوالٍت يؤيد فيها الظلمة والظاملن، 
بحجــة أن منهجهــم املعــادي للديــن، وكل قيــم 
اإلنســانية، هــو الديــن الصحيــح الــذي يجــب 
الجهــاد فــي ســبيله، فالواضــح أن هــذا املوقف 
يدمــر ســمعة وشــخصية مــن يتخــذه، من دون 

محمود الريماوي

تــؤّدي التســريبات التــي تظهــر هنــا وهنــاك 
عــن خطــة دونالــد ترامــب املعروفــة بـ«صفقة 
تهيئــة  ي  ـ ـ وه  ، ة ي ـ ة سياسـ ـ ـ ف وظي رن«  ـ ـ ق ل ا
األجــواء والنفــوس لقبول الخطة أو التعامل 
اإليجابــي معهــا، أو تركهــا تمضــي فــي حــد 
أدنــى. وهــذا هــو املطلــوب بدرجــة أساســية 
مــن الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وبدرجة 
ثانيــة مــن عتاة اليمن الصهيوني. وبدرجة 
ثالثــة مــن الــرأي العــام العربــي، وخصوصــا 
فــي األردن ومصــر املوعودتــن بدعــم مالــي 
ســخي، ومــن الــرأي العــام الخليجــي، حيــث 
ا  ـ ـي مقدمهـ فـ ة،  ـ ـ ن دول خليجي ـ مـ ـوبٌ  ـ مطل
الســعودية، تمويل الخطة بنســبٍة ال تقل عن 
60% مــن جملــة األمــوال املســتهدف جمعهــا، 
لتمويــل مشــاريع اقتصاديــة، وشــق طــرق، 
ـادل  ـول بتبـ ـة، والقبـ ـدن صناعيـ ـة مـ وإقامـ
أراض. وحســب الخطــة، ليــس مطلوبــا مــن 
ـريد  ـالل والتشـ ة باالحتـ ـ ـرائيل، القائمـ إسـ
وســلب األراضــي الشاســعة، أيــة تقديمــاٍت 
ماليــٍة، تتناســب مــع  الســطو علــى األراضي، 
وتدميــر دورة الحيــاة االقتصاديــة، وهــدم 
املنشــآت والبيوت وجــرف األراضي، وفرض 
الغرامــات الباهظــة، واالســتيالء علــى أمــوال 
املقاصــة الجمركيــة، والتضييــق علــى وكالة 
ـة وتشــغيل الالجئــن  ـم املتحــدة إلغاثـ األمـ
الفلســطينين )أونــروا(، وســوى ذلــك مــن 
ات ترمــي إلــى تضييــق الحيــاة علــى  إجــراء
ر  ـ تقتصـ ي  ـ ـ ك الل،  ـ ـ االحت ت  ـ تحـ ن  ـ زحـ را ل ا
ش  ـ ـ ي ع ل ا ة  ـ ـ م ق ل ن  ـ ـ م أ ت ى  ـ ـ ل ع م  ه ت ال ا غ ـ ـ ش ن ا

ــده للدفاع عنه. بالقدر نفســه، 
ّ
أن ينفــع مــن جن

فإن محاولة تعبئة الناس وتحشــيدهم باســم 
الدفــاع عــن الديــن فــي الســودان، بحجــة أنــه 
يواجــه خطــرًا مــن التغييــر الجــاري واملنتظــر 
 
ّ
في البالد، تسيء إلى الدين، ولن تنفع من ظن

أنها تخدمه. 
ولســنا هنــا بصــدد الزعم أن مــن حقنا الحجر 
على من يصرح بما شاء من مخاوف حقيقية، 
أو مفترضــة، علــى قيــم بعينهــا، أو مــن يطــرح 
نفســه ناطقــا باســم الديــن، منافحــا عنــه، فهذا 
أمــٌر ال ندعيــه. وال يعنــي هــذا أنــه ليــس لدينــا 
تحفظــاٍت علــى مقــوالت بعــض مــن يتحّدثــون 
باســم الحراك، ما يصرحون به من مخططاٍت 
ـا  ـألة أخــرى. إنمـ مســتقبلية، ولكــن هــذه مسـ
ـع  ـروعية رفـ ـق بمشـ ـوم يتعلـ ا اليـ ـ موضوعنـ
راية الدين في صراع سياســي قائم، وفي غير 

مقامها ومناطها.
األمــر  يتعلــق  عندمــا  تعقيــدًا  ة  ل أ ـ ملسـ ا د  ـ ـ ي ز ت
بالجهــات التــي تطرح هذه الفرضية، والخلط 
بينها وبن الدفاع عن بعض سياسات النظام 
املتراجع ومكاسبه، بل عن بعض رموزه. وهذا 
 ســلك من قبل، وكان مســؤواًل عن األزمة 

ٌ
طريق

الحاليــة التــي يواجههــا الخطــاب اإلســالمي، 
فقــد اعتــادت أصــواٌت عديــدة، بعضهــا من بن 
األصوات التي عادت إلى االرتفاع أخيرا، على 
الدفــاع عــن كل سياســٍة مــن سياســات النظــام 
ـح  ـن صحيـ رًا عـ ـ ا تعبيـ ـ ـاذي، باعتبارهـ اإلنقـ

ط  و ـ ـ ط خ ل ا ن  و ـ ـ م ت ه مل ا ف  ّر ـ ـ ع ي  . م ـ ـ ه ت ال ئ ا ع ل
العريضــة للخطــة التــي تنشــئ حــال إقليميــا 
بدعــم دولــي )أوروبــي وأميركــي(. والغــرض 
مــن ذلــك تشــبيك دول املنطقــة بإرســاء مصالح 
كبيــرة متبادلــة مــا بينهــا، والتقليــل إلــى أدنى 
حــد ممكــن مــن مفاعيــل الرفــض الفلســطيني، 
إذا اســتمر هــذا الرفــض علــى حالــه. وبحســب 
ون  ـ ا جيسـ ـ ، ونفاهـ دة ـ ـ ر مؤك ـ ـ غي ريبات  ـ تسـ
ط  و ـ ـ ط خ ث  د ـ ـ ح ت ت  ، ن ـ ـ م و ي ل  ـ ـ ب ق ت  ال ـ ـ ب ن ي ر غ
عامــة فــي الخطــة عــن أمــوال مفترضــة ملصــر ال 
تقــل عــن 60 مليــار دوالر فــي مقابــل التخلــي 
عــن  مناطــق حدوديــة متاخمــة لغــزة، تعــّوض 
بــأراٍض مــن النقــب )جنوب فلســطن(، ومقابل 
تأجيــر أراٍض لفتــرات طويلــة، إلقامــة مشــاريع 
اقتصاديــة، يشــارك فيها املصريون. وســيكون 
 منتظــرا مــن مصــر تهيئــة الــرأي العــام 

ً
بداهــة

ة  ـ ـ م ز أ ك  ـ ـ ف ي  ـ ـ ف نها  ـ ن محاسـ ـ ـ وتزي  ، ة ـ للخطـ
ة   ـ ـتعصية، والتهيئـ ـري املسـ اد املصـ ـ االقتصـ
لضغــط ال بــد أن يكــون مطلوبــا مــن مصر على 
م ســالحها، وتتجاوب 

ّ
حركــة حمــاس، كي تســل

مــع الخطــة، أو تركهــا تمر. أمــا األردن فموعوٌد 
ـل  ـار دوالر، مقابـ ـل عــن 40 مليـ ـواٍل ال تقـ بأمـ
إنهــاء وضــع املخيمات الفلســطينية، وتصفية 
وكالــة الغــوث، والقبول بالتصورات األميركية 
للقدس عاصمة لالحتالل، مع مشــاركٍة أردنية 
ـع  ـة، مـ ـن املقدسـ ـي إدارة األماكـ فلســطينية فـ
تعديــالٍت علــى الحــدود األردنيــة مــع فلســطن 
ومــع الســعودية. وتوفــر الخطــة للبنــان دعمــا 
اقتصاديــا مــا، ولكــن مــع حل مشــكلة الالجئن 
الفلســطينين بنقــل نســبةٍ كبيــرةٍ أو النســبة 
األكبــر منهــم إلــى دول أخــرى )بعــد التفاهــم 

الديــن بصــورٍة لــم ينجــح فيهــا أعــدى أعدائــه، 
بحيــث أصبــح رفــع شــعار الديــن فــي البــالد 
 

ّ
يثيــر الغضــب واألحقــاد، مــن كثــرة ما اســتغل
فــي الدفــاع عــن منكــراٍت ال يرضاهــا اللــه وال 
رسوله. وهذا من أسوأ أنواع الصد عن سبيل 
اللــه. وقــد ورد فــي ســورة النحــل وعيــٌد شــديٌد 
ضــد خــرق العهــود، باعتبــاره صّدًا عن ســبيل 
اللــه، فــي تذكــرٍة بــأن كل ســلوك غيــر ســوي من 
شخص يّدعي اإلسالم )ويدخل في ذلك إجرام 
الوالغــن فــي خطئيــة اإلرهاب( ينعكس ســلبا 
علــى صــورة الديــن، وبالتالــي يصــّد النــاس 
ـد  ـن يريـ ـى مـ ـد علـ ـذا الوعيـ ـق هـ ـه. وينطبـ عنـ
اســتغالل الديــن ليدعــم الطغيــان، ويدافــع عــن 

الفساد واملفسدين.
الطريق لتنزيه الدين عن ما وقع من استغالل 

إلــى االختنــاق االقتصــادي في الضفــة الغربية 
وقطاع غزة، والتأزم االقتصادي في األردن، إذ 
تبدو األموال املفترض عرضها تضاهي حجم 
الديون األردنية تقريبا. هذا إذا وافق املمولون 
على تخصيصها حسب الخطة. وسوف تكون 
ورجــال  القتصاديــن  ة  ـ ـ ح ا ت م ة  ـ ـ ص ر ف ك  ا ـ ـ ن ه
أعمــال وأكاديميــن مثــال للقــول إن العالقــات 
أبيــب وفــق  ل  ـ ـ ان وت ـ ـن عمـ بـ ة  ـ ة ومقننـ ـ قائمـ
معاهــدة الســالم، وكمــا هــي بــن القاهــرة وتــل 
أبيــب، واملطلــوب فــي الخطــة هــو ضــخ أمــوال 
وتوســيع التعــاون االقتصــادي، بمــا يســمح 
بامتصاص نســبة ملموســة من البطالة. وهنا 
يتــم القفــز عــن الثمــن السياســي الفــادح الــذي 
يعظــم مــن وجــود الدولــة العبريــة، ويشــرعن 
االحتــالل، ويعبــث بالنســيج االجتماعــي. أمــا 
ر  ـ ـ م لتصوي ـ وع بعضهـ ـ د يتطـ ـ ـ فق ر،  ـ ي مصـ ـ ـ ف
أن األمــر  يتعلــق بتبــادل أراٍض صحراويــة، 

ي  ـ ام ديمقراطـ ـ اء نظـ ـ دأ بإنشـ ـ ـ يب ويه  ـ وتشـ
ـطور  لسـ ا ذه  ـ هـ ب  ـ ـ كات ح  ـ ا أوضـ ـ ليم، كمـ ـ سـ
بتفصيل طويل في كتابه »من يحتاج الدولة 
اإلســالمية؟« الصادر عام 1991. فال يمكن أن 
يكــون هنــاك اجتهــاد صحيــح فــي ظــل نظــاٍم 
يقمــع النــاس، ويحجر علــى حرية الرأي، كما 
ال يمكــن الحديــث عــن إجمــاع في غياب حرية 
الحــوار والتشــاور والتعبيــر عــن القناعــات 
بــدون خــوٍف أو إكــراه. وهــذا تحديــدًا معنــى 
قولــه تعالــى: »ال إكــراه فــي الديــن«. وباملنطق 
نفســه، فإنــه ال ديــن مــع اإلكــراه، ألن مــن يقبــل 
االنصيــاع لتعاليــم الديــن تحــت اإلكــراه أو 
ر  ـ ك، وال يعتبـ ـ ـ ه ذل ـ ل منـ ـ ن يقبـ ـ ـ ل ـب،  الترغيـ

مسلكه دينا. 
الديــن  إقحــام  يريــدون  ــن  م ر  ذ ـ ـ ح ن  ، ه ـ ـ ي ل ع
 عــن تكــرار 

ّ
فــي معركــة غيــر معركتــه بالكــف

اإلســاءات إلــى ديــن اللــه والكذب عليــه، فهذه 
أمــور لهــا عواقب وخيمة في الدنيا واآلخرة. 
ى  ـ ـ ل إ ة  ء ا ـ اإلسـ ي  ـ ـ ف ط  وّر ـ ـ ت ن  ـ ـ بم ى  ـ ـ ل ألْو وا
ــر عــن ســيئاته بالتوبــة 

ّ
الديــن ســابقا أن يكف

واالســتغفار، واالعتــراف بالذنــب تجــاه اللــه 
ا.  ـ اده ثانيـ ـ ـم عبـ ـى أواًل، ثـ ـبحانه وتعالـ سـ
وهــذا شــهر رمضــان الــذي تغفر فيــه الذنوب 
 

ّ
جميعا، فال يفوتنا اقتناص موسمه، بالكف
عــن اإلســاءة إلــى الديــن، وإقحامــه فيمــا هــو 

بعيد منه.
)أكاديمي سوداني(

لفــك  البــاب  فتــح  مــع  أخــرى،  راٍض  أ ر  ـ ـ وتأجي
االســتعصاء عــن االقتصــاد املصــري. وبالقفــز 
عن أن الخطة تقوم، في األســاس، على االلتزام 
بمصالــح االحتــالل، وعــن كونهــا ال تقــوم وفــق 

تفاهم مصري فلسطيني.
الــرأي  ة شــق صفــوف  ـ لخطـ ا و  ـ ـ واضع ل  ـ ـ م أ ي
العــام العربــي، ودفــع دول عربيــة إلــى توجيــه 
ضغــوط شرســة علــى الفلســطينين واألردن، 
ة  ـ ـ إعالمي ة  ـ ع خطـ ـ ع وضـ ـ ـ م ا  ـ ـ ربم ن  ـ ـ م لتزا با
كوكبية، تبن محاسن الخطة في إحالل سالم 
نهائــي مزعــوم فــي الشــرق األوســط، وتدعــو 
إلــى أكبــر دعــم دولــي لها، من أجــل طي صفحة 
الحــرب والتوتــر، وفتــح البــاب أمــام التنشــيط 
ذب  ـ يجـ ذي  ـ ـ ل ا اق  ـ لنطـ ا ع  ـ ادي واسـ ـ االقتصـ
ـع  م. وبالطبـ ـ ـن دول العالـ ـدة مـ ـركاتٍ عديـ شـ
القضــاء على اإلرهاب، والتفرغ ملواجهة إيران، 

والضغط على حلفائها وشركائها.
ومــن بــن أبــرز الخيــارات الرســمية ملواجهتهــا 
الدعــوة إلــى تأجيــل إعــالن الخطــة، ســعيا إلــى 
ـراف  ـا أطـ ـارك فيهـ ـاورات، يشـ ـن املشـ ـد مـ مزيـ
دوليــة رئيســية، كالصن وبريطانيا وروســيا 
وفرنســا، وأطــراف إقليميــة وعربيــة، كتركيــا 
وتونــس واملغــرب والكويــت وســلطنة عمــان، 
مــن أجــل تفحــص خطوطهــا العامــة، وضمــان 
فرصــة لنجاحهــا بجعلهــا أكثــر واقعيــة وأقــل 
ا  ـ ر إنصافـ ـ ـالل،  وأكثـ ة االحتـ ـ ـ ازا لدول ـ انحيـ
وتلبيــة لحقوق الفلســطينين، خالفا لألجواء 
املخيمــة الرافضــة للخطة، وللتوقعات بأن يتم 
قتــل املريــض، واالدعــاء، فــي الوقــت نفســه، بأن 

العملية قد نجحت.
)كاتب من األردن(

الديــن، ووصــف كل معارضــة لــه حربــا علــى 
الدين، و»عمالة« ألعداء الوطن.

وال حاجــة هنــا إلعــادة مــا كّررنــاه ســابقا مــن 
أن هــذا الخطــاب قد أســاء إلــى الدين بأكثر من 
املخاطــر املزعومــة عليــه، بســبب اســتخدامه 
لتبريــر أشــنع اإلســاءات إلــى الدين اإلســالمي 
وتعاليمــه وقيمــه، فليــس أخطــر علــى الديــن 
مــن اســتخدامه غطاًء لفســاٍد عظيــم، ولفظائع 
ال يرضاهــا اللــه ورســوله، وألغــراٍض الديــن 
منهــا بــراء. ثانيا، تبــدو االنتهازية في توقيت 
هذا الخطاب، ولغته والجهات املوجه ضدها. 
هــذا إضافــة إلــى الفجاجــة، حتــى ال نقــول غير 
ذلك، التي تمّيز بها هذا الخطاب في تجلياته 
املختلفة، فهو خطاٌب يفتقد الذكاء كما يفتقد 
اإلقناع بصدقه وصدقيته، وال يمكن أن يجوز 
على من لديه مثقال ذّرة من عقل. كذلك تواجه 
ـاب  ـذا الخطـ ّدم هـ ـ ـت تقـ ـي طفقـ ـوات التـ األصـ
إشــكالية مصداقيــة كبيــرة، ألنهــا فشــلت فــي 
الوقــوف ضــد نفــاق النظــام اآليــل إلــى الــزوال 

وفساده. 
املــزدوج لهــذا  فــي الفشــل  ة وعبــرة  ـ ا عظـ ـ ولنـ
الخطــاب فــي دعــم ذاك النظــام وإبقائه، وكذلك 
فــي تجميــل صورتــه وجعلهــا مقبولــة، بدليــل 
مــن كراهيــةٍ  ا  ـ ـ ي ارع حال ـ لشـ ا ه  ـ ـ ب ـض  ا يفيـ ـ مـ
ـه  ـيء، وكل شــخٍص لـ ـاه كل شـ ـاء تجـ وبغضـ
د كان  ـ ـ ابق. وق ـ السـ ام  ـ ة بالنظـ ـ ـ ـى عالق أوهـ
ـّوه ســمعة  مــن ســيئات نظــام اإلنقــاذ أنــه شـ

ـب  ـبة مطالـ ـذه باملناسـ ـدول(. وهـ ـذه الـ ـع هـ مـ
ترفعهــا غالبيــة األحــزاب والتيــارات اللبنانيــة 
الطائفيــة. وربمــا تتقــّدم هــذه التيــارات بطلــب 
ى  ـ ـ تمل عل ـ رن، يشـ ـ ـ لق ا ة  ـ ـ ـق لصفق ع ملحـ ـ وضـ
حــل مشــكلة اللجــوء الســوري، بحيــث يقبــض 
لبنان الرسمي )والطائفي بنسبة كبيرة( ثمن 

عنصريته تجاه هؤالء الالجئن.
وتشــمل التســريبات غيــر املؤكــد للخطــة، منــح 
تعويضات لالجئن الفلسطينين الذين تقّدر 
إدارة ترامب عددهم بما بن ثالثن ألفا وستة 
آالف الجــئ. واملقصــود َمــن مــا زالــوا علــى قيــد 
الحيــاة ممــن تشــّردوا من ديارهم في فلســطن 
فــي العــام 1948، مــع نــزع صفــة اللجــوء عــن 
األبنــاء واألحفــاد. ومــع العمــل علــى توطينهــم 
فــي مناطــق »فلســطن الجديــدة«، وهــو االســم 
الذي اختارته الخطة لطمس ُمســّمى فلســطن 
ـطن  فلسـ ى  ـ ـ عل دل  ـ ـ ي ذي  ـ ـ ل وا ه،  ـ ـ ت بذا م  ـ ـ ئ قا ل ا
االنتدابيــة والتاريخيــة مــن البحــر )املتوســط( 
إلى  النهر )األردن(... وتومئ تســمية فلســطن 
ـرت  ـد اندثـ ة قـ ـ ـك القديمـ ـى أن تلـ ـدة إلـ الجديـ
واضمحلــت، وأن »دار ابــن لقمــان« لم تعد على 
حالهــا. ومــن شــأن الخطــة، حســب واضعيهــا، 
تحســن حيــاة الفلســطينين، ومنحهــم فرص 
عمــل واســعة، وتحقيــق إنعــاش اقتصــادي في 
مصر واألردن، مع التربيط مع الدولة العبرية 
ـدن  ـل ومـ ـبكات نقـ ـاء وشـ ـرق وبنـ ـق طـ ـي شـ فـ

صناعية وتنشيط السياحة.
ـات القويــة تنحصــر فــي   ـت االعتراضـ ا زالـ ـ مـ
الجانبن الفلســطيني واألردني. وســوف يثير 
موضــوع التقديمــات املاليــة قــدرا كببيــرا مــن 
البلبلــة )املطلوبــة أميركيا وإســرائيليا(، نظرا 

في تنزيه الدين عن السياسة... مجددًا
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ِخَرٌق بالية عندما يطبل الشيوخ للحكام
ال يقــدر علــى القــدرة ســوى بارئهــا، مــن ال 
ـم ال ُيرحــم. أفضــل النــاس وأكثرهــم  يرحـ
، مــن يلتمــس األعــذار، ويضــع 

ً
 ورأفــة

ً
فطنــة

نصب عينيه مرارة الحاجة والفاقة. فعالم 
 
ً
يمنــة األعــن  بأطــراف  لينــا  إ ر  ـ ـ ظ ن ت ن  ذ إ
ويســارًا، عالم ترمقنا باســتهانة، بل عالم 
تحــدق فــي أجســادنا وتزيــل عنهــا رداءهــا 

كي تتملى بوقاحة من عوراتنا؟
جبرنــا 

ُ
 بــأن ت

ً
ـت مخــوال ـت لسـ ـذا. أنـ ا هـ ـ يـ

علــى شــيء، ال أحــد يملك بــن خلجاته تلك 
القــوة والقداســة الروحيــة حتــى يتمكن من 
ـواه الشــخصي  ـق هـ ـّير الكــون وفـ أن ُيسـ
ـن  ـر مـ ـك كثيـ ـي كالمـ ـدو فـ ـروطه. يبـ وشـ
املنطــق، حــري بنــا جميعــا أن نصفــق لهــذا 
فِحــم البــارع، لكــْن، استفســار 

ُ
التنظيــر امل

بســيط: هــل فعــال ال يوجــد بيننــا مــن ال 
ـة تســوق كل القــوى،  ـا غليظـ يحمــل عصـ
ماديــة كانــت أم روحيــة، عنوة وتجبرا، كما 
تشــتهي غرائــزه الســلطوية؟ إن شــئتم أن 
ـة  ـا القمعيـ ـي، العصـ ـرم الحقيقـ ـوا املجـ تعـ

اكة للعورات اإلنسانية.
ّ
هت

رؤوس،  ـ ـ ل ا ن  ـ مـ ه  ـ ـ ب أس  ـ ـ ب دد ال  ـ عـ ط  ـ وسـ
ودون أن يــدري، وجــد عبــد العــال نفســه 
ـري،  م البشـ ـ للحـ ـن ا وام مـ ـ ـن أكـ ـدس بـ ينـ
كلــه، داخــل ســاحة ال هــي واســعة 

ُ
الحــالل أ

وال ضيقــة، ربمــا بــن ذلــك، ال هــي صاعــدة 
وال هابطــة، قــد تكــون مســتوية، وقد تكون 

تــارة صاعــدة وأخــرى هابطــة، أو مجــرد 
إيحــاء مــن املوجــات البشــرية املتصارعــة 
املتكدســة عنــد التلويــح بالحســنة القليلــة، 
حيــث يعمــل َرُب موزعيهــا تيمنــا بمقولــة 
شــحاذ األرصفــة والطرقات »حســنة قليلة 
يا بيه تكفيك بالوي كتيرة«، ثم هبوط تلك 
املوجــات بعــد أن يظفــر أحدهــم بالحســنة، 
ليــس ذلــك الهبــوط ســوى اســتعداد ملوجــة 
 
ٌ

ـادم، وكل ـر والنخيــر والشــخير القـ النفيـ
وال   ، ه ـ ـ مت ن عزي ـ ـ م د  ـ ويشـ ه  ـ نفسـ ي  ـ ـ من ي
يضــر أن يتضــرع بالنبــي وبعــض األوليــاء 
ـة  نة القادمـ ـ ـون الحسـ ـي تكـ ـن كـ الصالحـ
مــن حظــه ونصيبــه. ملعــت عينــاه وبرقــت، 
ة  و ـ ـ ش ن ل ا ب ة  ـ ـ ج و ز م مل ا ه  ـ ـ ت ك ح ض ت  ف ـ ـ ش ك
اللحظية الطارئة والشقاء األبدي، عن ثنايا 
أســنان صفــراء لــم تعــرف الغســول منــذ 
أعــوام عديــدة، وربما لم تعرفه منذ مولدها 

م املقهور. كمَّ
ُ
ونشأتها داخل هذا الفم امل

 عبــد العــال، هــذا الشــاب الثالثينــي الــذي 
ـفيات  ـد مستشـ ـة بأحـ ـل نظافـ ـل عامـ يعمـ
الطــوارئ، منــذ قليــل أنقــذه اللــه، ثــم مــا هــو 
أهــم فــي البــالد مــن عبــد العــال وسلســال 
عبــد العــال األقربــن وغيــر األقربــن، مــن 
قبضــة رجــال الشــرطة إثــر مشــاجرته مــع 
ـه  ـع تطويقـ ـه دفـ ـار ورفضـ كمســري القطـ
القطار بقيمة عشرة جنيهات. ال يعلم أحد 
أي اتفــاق أبرمــه مــع رجــال الشــرطة، تحرر 

ل  ـ اد يحمـ ـ ل عـ ـ ـ ب م  ـ ـن قبضتهـ ه مـ ـ ـ بموجب
غنيمتــه الثمينــة، قابضا عليها بن ذراعيه 
وصــدره، كأنــه يخشــى عليهــا مــن قطــاع 
الطرق والسارقن، فهؤالء ال يختلفون من 
وجهة نظره بتاتا عن الذين اقتطعوا جزءا 
من راتبه الشهر املاضي بدعوى التقاعس 

واإلهمال أثناء العمل.
خرج عبد العال من مطحنة اللحم البشري 
املتالطــم املتصارع، فاغرا فاه وعلى وجهه 
ابتســامة رضــا بلهــاء، أخــذ يتفــوه بلســان 
شــبه عاجــز أو ُمجهــد، وبكلمــات نصــف 
مفهومــه وغيــر موجهــة لشــخص بعينــه: 
»هيــه، هيــه، الحمــد لله يا جــدع، الواحد كان 
هيرتكــب جنايــة النهاردة أو جنايتن، هيه، 
ــه جنيه، 

ّ
مــش فارقــة، قال عايزين مني َعش

وأنا مش في جيبي جنيه واحد، دي عيشه 
تقصر العمر يا جدع، وال الولية اللي كانت 
عايــزة تاخــد مني الكرتونة بالعافية، آه من 

شوية النسوان دول، ما بيقنعوش أبدا«.
 تنفــس عبــد العــال الصعــداء، فلعــل تلــك 
الغنيمة تمأل عن زوجته ســليطة اللســان، 
ع  ـ ـن قطـ ة مـ ـ ه كقطعـ ـ ـ ـك تعامل ـي ال تنفـ لتـ ا
أثاثهمــا املتواضــع جــدا، وربمــا أدنــى مــن 
ذلك، وّدت لو تمسح به أرضية الشقة حتى 
ال يكــّرر فعلتــه الشــنيعة ويتقاعــس مــرة 

أخرى في عمله.
سليمان موسى باكثير )مصر(

يقــول أحدهم »احذر شــيوخ الســالطن ألــف مرة واحذر 
الحاكم الظالم مرة واحدة«.  

 بــك، لقــد دخلنــا عصــر التطبيــل، يــا عزيــزي. كنــا 
ً

أهــال
نســمع أن الشــيوخ والعلمــاء يقتلهــم الحــكام ألنهم قالوا 
كلمــة حــق أمــام ظلمهــم، أمــا اليــوم فلــم نعــد نــرى ســوى 
ـون األحــكام  ـكام ويبيعـ ـون للحـ ـاء يطبلـ ـيوخ وعلمـ شـ
والفتــاوى علــى حســاب دينهــم، ويفتــون بــكل مــا يــراه 
الحاكم يصب في مصلحته الخاصة للبقاء في الحكم.
دخلــت فــي نقــاش فــي هــذا املوضــوع مــع صديــٍق لــي، 
فأخبرنــي أن مــن يعمــل هكــذا مــن الشــيوخ مــا هــو إال 
 

ً
ــا علــى حياتهــم مــن بطــش الحاكــم. أجبتــه قائــال

ً
حفاظ

»مــا دام هــذا الشــيخ يعــرف أنــه لــن يســتطيع الوقــوف 
ـن  ا مـ

ً
ـيخ ـه شـ ـم فــال ينصــب نفسـ ـل والظلـ ـام الباطـ أمـ

البدايــة؛ فهــو يعلــم أن غلطــة العالم تصيــب اآلالف. ثانًيا، 
إّن العالــم الحقيقــي هــو مــن يدافــع عــن اللــه ورســوله ال 
ــا 

ً
أن يدافــع عــن الحاكــم أو عــن نفســه، فهــو ليــس موظف

لــدى الحاكــم؛ فمــن يدافــع عــن الحاكــم مــن أجــل الوظيفة 
ــا، وأرى أن تضحية 

ً
ــا بل مرتشــًيا ومرتزق

ً
ال يعتبــر عامل

العالــم الحقيقــي أمــام الحاكم الظالم هــي الحل الوحيد له 
إن لــم يســتطع النجــاة؛ ألن الديــن ومعتقــدات األمة ليســا 
لعبة حتى يقول كل ما ُيتلى عليه من الحاكم«.  شــيوخ 
الســالطن موجــودون فــي كل زمــان ومــكان، وهذا ما ال 
نختلــف فيــه، ألن وجودهم أمــر طبيعي للغاية؛ فالحكام 
يســتخدمونهم كغطــاء شــرعي لــكل مــا يقومــون به من 
خيانــات لألمــة؛ فالحاكــم لن يجرؤ على الخيانة لو وجد 
مــن يكشــف خيانتــه وزيفــه أو يســقط شــرعيته لــدى 
شعبه، لذا عندما نحاسب الحاكم على جريمٍة ما ال بد 

ــا. ال أنكر 
ً

مــن محاســبة مــن أجــاز لــه عمل الجريمة أيض
أن هنــاك علمــاء قدامــى ومعاصريــن ضّحــوا بأرواحهم 
وحرياتهم في ســبيل الوقوف ضد الظلم وخيانة األمة، 
رفع لهم القبعات احتراًما، ولنذكر منهم 

ُ
وهؤالء هم من ت

ســعيد بــن جبيــر الــذي وقــف أمــام الحجــاج حتــى قتلــه 
ضمــن زمــرة من قتلهم مــن الصحابة والتابعن، وكذلك 
أئمة املذاهب األربعة حيث القى كل واحد منهم التعذيب 
والتنكيــل علــى أيــدي أصحــاب الســلطة، فقــد ســجن أبو 
حنيفة لرفضه تولي القضاء أيام بني العباس، وامتحن 
اإلمام أحمد ابن حنبل في قضية خلق القرآن التي قال 
ــا أفتــوا بقتلــه، وتعــرض 

ً
بهــا املعتزلــة وحتــى إن 70 عامل

اإلمام الشــافعي لغضب أهل الســلطة بدعوى حبه ألهل 
البيــت، وكذلــك اإلمــام مالــك لــم يكــن وضعــه أفضــل مــن 
ســواه، وإلــى جانبهــم كل العلمــاء املعاصريــن الذيــن هــم 
في سجون االستبداد والظلم، والذين رفضوا أن يكونوا 
أداة يســتخدمها الحــكام لتهدئــة الشــعوب وتســييرها. 
عندما يقوم الشيوخ بتسييس الدين وتسخيره لصالح 
الحاكم يعتبر أكثر خطًرا على األمة والشعوب من ظلم 
الحكام أنفسهم؛ ألن األمة تثق بمن يتحدث إليهم باسم 
اللــه ورســوله. وأن يطبــل الشــيوخ للحــكام معنــاه انهيار 
ا، 

ً
األمــة وتناحرهــا، لــذا من يفتي بالقتل ال أعتبره شــيخ

ولكننــي شــخصًيا أعتبــره مجرمــا مثلــه مثــل مــن قتــل 
ــا أو ســجن مظلوًمــا، وأرى أن محاكمتــه ال بــد أن 

ً
بريئ

تكون كمحاكمة مرتكب الجريمة ال ينقص عنه شــيء؛ 
ألن القاتــل إن قتــل فربمــا قتــل فــرًدا واحــًدا، أمــا الشــيخ 
عندما يفتي بالقتل أو السجن فضحيته تكون باآلالف. 
عبد الرحمن اآلنسي )اليمن(

حكاية رمضان األمس في المغرب

شّد الرحال نحو األقصى
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الرباط ـ حسن األشرف

ليــس صعبــا أن يالحــظ املــرء اختالفــا فــي 
بــن  رمضــان  لشــهر  املصاحبــة  دات  ا ـ ـ ع ل ا
ســابقا،  املغــرب.  فــي  والحاضــر  ي  ـ ـ ض ا مل ا
ـت األجــواء أكثــر روحانيــة، وصلــة الرحــم أبــرز  كانـ
وأقــوى. لكــن فــي الوقت الراهن، تأثرت هذه العالقات 
االجتماعية والطقوس التي لطاملا ارتبطت بالشــهر 

الكريم.
رمضــان  شــهر  خــالل  والتقاليــد  لعــادات  ا ت  ـ ـ ن ا ك و
ســم بالعفوية والروحانيات وااللتئام واالجتماع 

ّ
تت

وّدد، لكنهــا تغيــرت وباتــت أكثــر بــرودة كمــا  ـ والتـ
يقــول البعــض. هكــذا يصيــر شــهر رمضــان مثــل أي 
شــهر آخر. ويقول عبد الرحمان بشــكار، وهو ســائق 
»العربي الجديد«:  سيارة أجرة في العقد السادس، لـ
»فــي وقــت ســابق، كانــت الطقــوس والعــادات خــالل 
شــهر رمضــان مليئــة باملحبــة والتــآزر بــن الجيران. 
أكثــر مــن ذلــك، كانــت أبــواب الجيــران مفتوحــة دائمــا 
بعضهم لبعض«. يضيف: »خالل السنوات املاضية، 
كان الجــار يدخــل بيــت جــاره متــى يشــاء. وعــادة مــا 
يتنــاول الجيــران طعــام اإلفطــار معا خــالل أولى أيام 
الشــهر الكريــم. كمــا كانــت النســاء يســاعدن بعضهن 
قــام 

ُ
بعضــا فــي تهيئــة مائــدة الطعــام. وكثيــرًا مــا ت
موائد مشتركة لتوطيد العالقات بن الجيران«.

يتابــع بشــكار: »في أيامنــا هذه، يغلق املرء باب داره 

خــالل الشــهر الفضيــل، فــال يكاد يصافــح أو يتحدث 
مــع أحــد إال عنــد نهايــة الشــهر وحلــول عيــد الفطر«، 
مضيفــا أن »عالقــات الجيــران فــي رمضــان تغيــرت 
بشــكل كبيــر، وصــارت البيــوت مثــل زنازيــن محكمــة 

اإلغالق«.
مــن جهتهــا، تتذّكــر األم فاطمــة »رمضــان زمــان«، إذ 
تقــول: »خــالل ســنوات خلــت، كانت النســاء يجتمعن 
ال الشــقا والتخمــال قبيــل رمضــان،  ـ ل أعمـ ـ ن أجـ ـ مـ
أي التنظيــف وتغييــر أثــاث البيــت وغســل األوانــي، 
بخــالف نســاء وزوجــات اليــوم اللواتــي يتأففــن مــن 
هذه األعمال البيتية في رمضان وغيره من األشهر«. 
تضيف: »تتمثل بعض العادات القديمة في اجتماع 
أفراد األسرة في أول يوم رمضان، ومنتصف الشهر، 
وفــي ليلــة الســابع والعشــرين حــول مائــدة اإلفطــار. 
ويحــرص األبنــاء واألحفــاد علــى التجمــع فــي منــزل 
الجــد أو الجــدة، لتكــون صلــة الرحــم إحــدى أولويات 

الشهر«.
تضيــف فاطمــة: »فــي الوقت الحالي نادرًا ما يجتمع 
أبنــاء اليــوم مــع أقربائهــم علــى مائــدة اإلفطــار. حتى 
ـاروا يحيــون ويباركــون هــذا الشــهر عبــر  ـم صـ إنهـ
مــن الحضــور  ـالل واتســاب، بــدالً  ـن خـ ـف ومـ الهاتـ
الشــخصي. وإن اجتمعــوا، يمســك كل واحــد منهــم 
العائلــة  كبــار  ن  ـ ـ ب ل  ـ ـ ص ا و ت ل ا م  د ـ ـ ع ن ي و  ، ه ـ ـ ف ت ا ه ب

وصغارها، حتى خالل الشهر الكريم«. 
أمــا عبــد اللــه الكبــل، الــذي يعمــل خياطــا، فيتحــدث 

عــن تفاصيــل مختلفــة. يقــول لـــ »العربــي الجديــد«: 
»الرجــال والنســاء علــى الســواء كانــوا يســتقبلون 
رمضــان بشــكل مختلــف، ويحرصــون علــى ارتــداء 
املالبــس التقليديــة مثــل الجالبــة والســلهام والبلغــة 
ـاء.  ـار للنسـ ـاب والخمـ ـان والجلبـ ـال، والقفطـ للرجـ
وكانــوا يرتدونهــا فــي ليالــي رمضــان لــدى ذهابهــم 
إلى املساجد لصالة التراويح، وخالل عيد الفطر«. 

فــي الوقــت الراهــن، يتابــع الخيــاط أن »هــذا األمــر 
 بشــكل الفــت. وعلــى الرغــم مــن أن البعــض مــا زال 

ّ
قــل

ُيقبــل علــى املالبــس التقليديــة، خصوصــا النســاء، 
 الزبائــن خــالل شــهر رمضــان في اآلونــة األخيرة، 

ّ
قــل

ولــم تعــد املســاجد والســاحات العامــة تشــهد األزياء 
التقليديــة التــي كان النــاس يتباهــون بهــا في أوقات 

ماضية«.
إلى ذلك، يرى الباحث في علم االجتماع كريم عايش 
أنــه »مــع تقــدم الزمــن، صــارت عــادات رمضــان تندثر 
تدريجيا«، الفتا إلى أن »انتشار املقاهي في كل ركن 
من املدينة والنرجيلة والحفالت التي تتضمن فقرات 
غنائيــة وطربيــة ورقــص شــرقي ســاهم فــي تقليــص 
فــي رمضــان  النــاس  ات العائليــة. وبــات  ـ االجتماعـ
 للفردانيــة«. يضيــف لـــ »العربــي الجديد«: 

ً
أكثــر ميــال

»مــن بــن هــذه التحوالت بن رمضــان األمس واليوم 
التفكك العائلي الذي ينتشر في املجتمعات العربية 
 عــن االنتشــار الواســع لوســائط 

ً
واإلســالمية، فضــال

التواصــل االجتماعــي والفضائيــات«. ويوضــح أن 

ليالــي رمضــان التــي كان اإلنســان املســلم يقضيهــا 
وسط أجواء عائلية ودينية باتت ترفيهية. من جهة 
أخــرى، تكثــر العروضــات فــي املراكــز التجاريــة، مــا 

يدفع الناس إلى التسّوق.
يتابــع عايــش: »اختلفــت القيــم االجتماعيــة وصــار 
 إلــى التســوق. ويقضــون أوقاتــا 

ً
النــاس أكثــر ميــال

طويلــة بــن املحــال التجاريــة، أو مــا يســمى بهمــزات 
رمضان، التي تقدم عروضا مغرية للمســتهلكن، ما 

يدفعهم إلى االقتراض بفوائد قليلة«.

 كثيرين منهم 
ّ
 هناك 41 مليون شــخص نازحن داخل بلدانهم، إذ إن

ّ
قدرت منظمة إغاثية رائدة أن

أجبــروا علــى الفــرار مــن النزاعــات والعنــف والتوتــرات الداخليــة فــي العديــد مــن البلــدان األفريقيــة 
 تقريــرًا دوليــا صــادرًا عــن مركــزه ملراقبــة النــزوح 

ّ
وســورية. وقــال املجلــس النرويجــي لالجئــن إن

الداخلــي، حــدد أكثــر مــن 28 مليــون حالة نزوح جديدة بســبب الصراع والعنف والكوارث الطبيعية 
ه يمكن أن يشمل حركات 

ّ
 حركة نزوح، وهذا يعني أن

ّ
في العام املاضي 2018. وهذا الرقم يحسب كل

)أسوشييتد برس( متعددة من قبل شخص واحد.  

 كانــوا يقاتلون ضمن مجموعات موالية للحكومة ضد متمردي 
ً
 894 طفــال

ّ
أعلنــت األمــم املتحــدة أن

»بوكو حرام« في شــمال شــرق نيجيريا، جرى تســريحهم، أمس الجمعة. األطفال، ومن بينهم 106 
فتيــات، كانــوا يقاتلــون فــي صفــوف »القــوة الضاربــة املدنيــة املشــتركة« وهــي مليشــيا محلية تقدم 
الدعم للجنود النظامين الذين يحاربون الحركة املتطرفة. وقد جرى تسريحهم في احتفال ببلدة 
»إنهاء ومنع تجنيد األطفال واستغاللهم«  مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا، في إطار االلتزام بـ
)فرانس برس( بحسب منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسف«.  

تسريح 894 طفًال مجندًا في نيجيريانزوح 41 مليون شخص داخليًا بسبب النزاعات

ــمــغــرب، تــزدحــم  ــي ال ــان ف ــض خـــالل شــهــر رم
لتي  ا تلك  ر، خصوصًا  ا اإلفــطــ بعد  لمقاهي  ا
السهر حتى  لبعض  ا نراجيل. ويفضل  ل ا تقدم 
حلول موعد السحور، وإن كان آخرون يختارون 
البيت. وتضفي أضــواء المساجد  البقاء في 
وصالة التراويح ومالقاة الناس بعضهم بعضًا، 
أجواء روحانية جميلة، وإن اختلفت عما كانت 

عليه قبل أعوام.

وقت للمقاهي

توافــد مئــات الفلســطينين من مدن وبلــدات الضفة 
القــدس املحتلــة، ألداء صــالة  ـى مدينــة  ـ ل إ ة  ـ ـ لغربي ا
ـهر رمضــان فــي املســجد  ـن شـ ـى مـ ـ ة األول ـ الجمعـ
األقصى. وشهدت الحواجز العسكرية حركة مرور 
نشــطة وســط إجــراءات أمنيــة إســرائيلية مشــددة 

على دخول الرجال. 
ومنــذ ســاعات الفجــر األولــى، شــهد حاجــز قلنديــا 
العســكري الفاصــل بــن مدينتــي رام اللــه والقــدس 

حركة نشــطة، وشــوهدت نساء يصطحنب أطفالهن 
لدى مرورهن في املنطقة املخصصة لهن. 

األمــن  ــع  ال، من ـ لرجـ ل ـص  ب املخصـ ـ ـ ن لجا ا ى  ـ ـ وعل
اإلسرائيلي الشبان دون سن الـ 40 عاما من دخول 

املدينة، من دون أن يشمل األمر النساء. 
وتمنع الســلطات اإلســرائيلية الرجال الفلســطينين 
مــن ســكان الضفــة الغربيــة دون ســن 40 عامــا مــن 
الدخول إلى مدينة القدس في أيام الجمعة من شهر 

رمضــان مــن دون الحصــول على تصاريح خاصة. 
ويقــول مــراد قاســم )44 عامــا(: »شــهر رمضــان 
موســم ســنوي لشــد الرحــال إلــى املســجد األقصى 
املبــارك«. يضيــف: »فــي غيــر رمضــان نمنــع مــن 
دخــول املدينــة. إســرائيل تحرمنــا مــن حــق العبــادة 

والصالة«. 
وشــهدت حواجــز العيزريــة )شــرق القــدس(، وبيــت 
لحــم )جنــوب الضفــة( إجــراءات مماثلــة. كمــا شــهد 

القــدس  الــرام ومدينــة  بلــدة  ــن  ب ل  ـ لفاصـ ا ر  دا ـ لجـ ا
محــاوالت مــن قبل شــبان لتخطي الجــدار للوصول 
إلــى مدينــة القــدس، وقــد نجــح البعــض منهــم عقــب 
مطاردتهــم مــن قبــل الشــرطة اإلســرائيلية. وقالــت 
ـا أنهــت اســتعدادها لصــالة الجمعــة  الشــرطة إنهـ
فــي املســجد األقصــى. وأشــارت إلــى أنهــا نشــرت 

عناصرها في املدينة بشكل مكثف. 
)األناضول(
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)أحمد غرابلي/ فرانس برس(

مجتمع



يشهد التعاطي الرسمي المصري مع أهالي 
سيناء ازدواجية واضحة، فمن جهة يستمر القمع 

والحصار، ومن جهة أخرى، يُحتفى بمشاريع يستبعد 
األهالي أن تكون لصالحهم

قرى أفغانية محرومة من الصّحة

1819
مجتمع

سيناء ـ محمود خليل

في الوقت الذي يحتفي فيه النظام 
التي  اإلسماعيلية  بأنفاق  املصري 
تــــربــــط بـــــن شــــبــــه جـــــزيـــــرة ســـيـــنـــاء 
ومـــحـــافـــظـــتـــي اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة وبـــورســـعـــيـــد، 
ــازًا لــصــالــح ســيــنــاء، وعــلــى  بــاعــتــبــارهــا إنـــجـ
طـــريـــق تــنــمــيــتــهــا، مـــا زالـــــت شــبــه الـــجـــزيـــرة، 
خــصــوصــا مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، تعيش 
فــي بــحــر مــن األزمــــات الــتــي أوجــدهــا النظام 
الحالي. أزمات يتطلع املواطن السيناوي إلى 
ها، وعودة حياته إلى ما كانت عليه قبل 

ّ
حل

العسكري صيف عــام 2013، بعيدًا  االنــقــاب 
عــن املــشــاريــع الــتــي يــجــري الــتــرويــج لــهــا من 

دون أن تعود بالفائدة على األهالي.
وكان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، 
قد افتتح، األحــد املاضي، عــددًا من املشاريع 
التي تربط سيناء بدلتا النيل، وعلى رأسها 
أنـــفـــاق مــديــنــتــي اإلســمــاعــيــلــيــة وبــورســعــيــد 
الــتــي تــربــط شــــرق قــنــاة الــســويــس بــغــربــهــا، 
باإلضافة إلى عدد من الجسور )الكوبريات( 
العائمة بهدف تسهيل حركة عبور املواطنن 
السفير  وأكــد  وإليها.  سيناء  من  والبضائع 
ــــدث بـــــاســـــم رئــــاســــة  ــحـ ــ ــتـ ــ بـــــســـــام راضـــــــــــي، املـ
سيناء  أرض  تــربــط  األنــفــاق   

ّ
أن الجمهورية، 

التنمية  متطلبات  لتلبي  مصر  أنــحــاء   
ّ

بــكــل
في تلك البقعة الغالية ولتمثل شراين حياة 
النقل والــتــجــارة من  جــديــدة لتسهيل حــركــة 
سيناء وإليها، وسترفع املعاناة عن املواطنن 
العبور بن  الجديدة زمــن  األنــفــاق  لتختصر 
ضفتي قــنــاة الــســويــس إلــى 10 دقــائــق فقط، 
بــــداًل مــن الــتــكــدس املـــــروري، واالنــتــظــار عند 
املعديات ملــدة طويلة تصل إلــى أيــام، مشيرًا 
ــه لـــم تــكــن هـــنـــاك مـــحـــاور لــلــربــط بن  ــ ـ

ّ
ــى أن إلــ

ســيــنــاء والـــــــوادي إال نــفــق وحـــيـــد هـــو »نــفــق 
إلــى جسر  باإلضافة  أحمد حمدي«  الشهيد 
واملعديات،  اإلسماعيلية،  مدينة  في  السام 
لــم تعد تستوعب تطور  التي  املــحــاور  وهــي 
حــجــم الـــحـــركـــة والـــنـــقـــل مـــن ســيــنــاء وإلــيــهــا. 
 األنــــفــــاق ســتــفــتــح آفــاقــا 

ّ
وأوضــــــح راضـــــي أن

ــتـــصـــاح األراضـــــــي في  جـــديـــدة لــلــبــنــاء واسـ
ها تحقق عوائد 

ّ
أن إلــى  أرض سيناء، مشيرًا 

 املشاريع ستسهم في 
ّ
اقتصادية ضخمة، ألن

ســرعــة تنمية ســيــنــاء واكــتــشــاف واســتــغــال 
ثرواتها، وربطها ببقية محافظات مصر.

ــل، شــكــك ســـكـــان مــحــافــظــة شــمــال  ــابـ ــقـ فـــي املـ
هذه  مــن  املستهدفن  يكونوا  أن  فــي  سيناء، 
ــتـــي شـــيـــدهـــا الــنــظــام  املـــشـــاريـــع الـــجـــديـــدة الـ
الحالي، في ظل التعامل الخشن الذي ما زالوا 
يتلقونه منه منذ ست سنوات، وحالة اإلهمال 
املــمــتــدة منذ عــقــود لسيناء وأهــلــهــا على يد 
الــتــي تعاقبت على حكم مصر،  األنــظــمــة   

ّ
كــل

 مطالب سكان سيناء تتلخص 
ّ
وخصوصا أن

ــل عــــــدم الـــكـــشـــف عــن  ــبــــاحــــث )فــــضــ يـــشـــيـــر الــ
الشعب  النظام املصري يغش   

ّ
أن إلى  اسمه( 

فــي حــديــثــه عــن تنمية ســيــنــاء، فــهــو حينما 
ـــذا يــعــنــي  ــهـ يــــقــــول تـــنـــمـــيـــة شــــــرق الــــقــــنــــاة، فــ
ما  الواقعة  واملناطق  الجديدة  اإلسماعيلية 
السويس ومحافظة شمال سيناء،  قناة  بن 
 أهـــم املــنــاطــق الــتــي تــحــتــاج إلــى 

ّ
مــع الــعــلــم أن

الــتــنــمــيــة تــتــمــثــل فـــي مــــدن مــحــافــظــة شــمــال 
ــيـــخ زويــــــد ورفـــــح،  ــشـ ســـيـــنـــاء كـــالـــعـــريـــش والـ
وكــذلــك مناطق وســط سيناء، الــتــي مــا زالــت 
تعاني من نقص في االحتياجات التعليمية 
منذ  واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  والصحية 
عقود، وزادت أزمتها في هذه امللفات وغيرها 
 حالة 

ّ
أن املاضية. يوضح  الستة  األعـــوام  في 

املصري،  النظام  إعــام  تسود  التي  التطبيل 
 ثمة أهدافا أخرى 

ّ
ومؤسساته، تشير إلى أن

تقف وراء هــذه املــشــاريــع الــتــي يــحــاول فيها 
من  تنمية سيناء،  فــي  رغبته  إظــهــار  النظام 
ومساحتها،  التنمية،  مــنــاطــق  تــحــديــد  دون 
ــــذي ال تــحــتــاج فيه  ونــطــاقــهــا، فـــي الـــوقـــت الـ
مــنــاطــق واســـعـــة مـــن ســيــنــاء لــغــيــر تخفيف 
ــــذي يــفــرضــه الــجــيــش والــســمــاح  الــحــصــار الـ

بحرية الحركة، وليس بناء أنفاق وجسور.

176 قرية وحيًا في 
قندهار ُصنّفت محرومة 

من الرعاية الصّحية

النظام يسعى إلى إظهار 
صورة تفيد بأنّه متمسك 
بسيناء وأهلها، ويمارس 

ما يناقض ذلك

في العودة إلى حياتهم التي اعتادوا عليها 
ــقــــاب الـــعـــســـكـــري، مـــن خــــال عـــودة  قــبــل االنــ
املهجرين، وفتح الطرق أمام حركة املواطنن، 
وتــســهــيــل الـــحـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة، وتــخــفــيــف 
بقية  كما  أبنائها  ومعاملة  األمنية،  القيود 
أبناء املحافظات األخرى، واالهتمام بامللفات 
ووضع  املحافظة،  في  والتعليمية  الصحية 
سيناء على سلم أولويات الحكومة املصرية، 

وغيرها من مؤسسات الدولة.
أبــو أحمد حسن، أحــد وجــهــاء مدينة  يقول 
 »ســيــنــاء 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـــعـــريـــش لــــ

ــع الــتــنــمــيــة  ــاريــ ــن مــــشــ ــ ــاع عـ ــمــ ــادت الــــســ ــ ــتــ ــ اعــ
ــع ال نــرى  ــواقـ لــصــالــحــهــا، لــكــن عــلــى أرض الـ
ــــذا مـــا تثبته  ســــوى الـــدمـــار والـــتـــخـــريـــب، وهـ
ــدار الــعــقــود املــاضــيــة، ففي  الــحــقــائــق عــلــى مــ
ــــذي ال يــجــد فــيــه ابــــن ســيــنــاء قــوت  الـــوقـــت الـ
يــومــه، وال وقـــود ســيــارتــه، وال فــرصــة عمل، 
قومية  عن مشاريع  املصرية  الدولة  تتحدث 
آلة  »يترافق هذا مع  يتابع:  لتنمية سيناء«. 
الحرب التي يقودها الجيش املصري، والتي 
 مــعــالــم الــحــيــاة فــي شــمــال سيناء 

ّ
دمــــرت كـــل

على مدار السنوات الست املاضية، من خال 
هــدم املــنــازل واملــــدراس واملــراكــز االجتماعية 
في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وكذلك 
تجريف األراضـــي الزراعية وهــدم آبــار املياه 
بــشــكــل مــتــعــمــد إلنـــهـــاء الــحــيــاة فـــي املــنــاطــق 
النائية، باإلضافة إلى تدمير البنية التحتية 
مـــن شــبــكــات مــيــاه وكــهــربــاء واتــــصــــاالت، ما 

أرجع سيناء عقودًا إلى الوراء«.
 ســيــنــاء ال تــطــلــب الــشــيء 

ّ
يــضــيــف حــســن أن

ــتــرك فــي حالها، 
ُ
ت إلــى أن  بــل تحتاج  الكثير، 

رفع يد األمن 
ُ
لتعود إلى ما كانت عليه، وأن ت

عــن الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــســكــان، بــمــا يمّكنهم 
مـــن مــمــارســة أعــمــالــهــم وتــجــارتــهــم بــحــريــة، 
 
ّ
 األحــداث على األرض تؤكد أن

ّ
مشيرًا إلى أن

الدولة املصرية تريد تدميرًا القتصاد وحياة 
املــعــالــم، تعطيل عمل  أبــرز تلك  سيناء. ومــن 
ــيـــادي ســيــنــاء شـــهـــورًا طــويــلــة والــســمــاح  صـ
لصيادين من محافظات أخــرى بالصيد في 
بحر سيناء، وعدم السماح بإدخال البضائع 
إلـــــى ســـيـــنـــاء إال بــتــنــســيــق مــســبــق وكــأنــهــا 
دولـــة أخــــرى، وكــذلــك احــتــيــاج الــســائــقــن إلــى 
الــوقــوف فــي طوابير طويلة مــن أجــل تزويد 
سياراتهم بالوقود الازم للعمل، وهذا ما ال 
يحدث في أّي محافظة مصرية أخرى، وكذلك 
تجريف األراضي الزراعية واملراكز التجارية 
كــاملــصــانــع فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن ســيــنــاء، 
ل مصدر دخــل آالف السكان، من دون 

ّ
ما عط

 هذا التعامل 
ّ

وجه حق أو تهمة تستدعي كل
الخشن مع مواطني سيناء.

ــقــــول بــــاحــــث فــــي شـــــــؤون ســيــنــاء  بــــــــــدوره، يــ
ــام املـــصـــري  ــظـ ــنـ الـ  

ّ
الــــجــــديــــد« إن »الـــعـــربـــي  لــــ

يظهر عكس ما يبطن في ملف سيناء، ففي 

الــوقــت الــذي يعمل على إبـــراز هــذه املشاريع 
 

ّ
آليات جيشه تعدم كل  

ّ
الكبيرة، فإن القومية 

ــم نــقــطــة لــخــط الــدفــاع  أشــكــال الــحــيــاة فــي أهـ
األول ملــصــر املــتــمــثــل فـــي شــمــال ســيــنــاء، من 
خـــال تهجير الــســكــان بشكل قــســري، وهــدم 
املــنــاطــق، بحجة  تلك  فــي  الحياة   مظاهر 

ّ
كــل

محاربة اإلرهــاب الــذي ما زال نشطا بالرغم 
 الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي خاضها 

ّ
مــن كـــل

الجيش املصري على مدار السنوات املاضية. 
الــــنــــظــــام املــــصــــري يـــســـعـــى إلـــى   

ّ
يـــضـــيـــف أن

ـــه مــتــمــســك بسيناء 
ّ
إظـــهـــار صــــورة تــفــيــد بـــأن

وأهلها، في حن كثر الحديث غير املؤكد عن 
مخطط دولي في إطار صفقة القرن، ستكون 
 ســيــنــاء إحـــــدى الـــنـــقـــاط املــهــمــة فـــي تــنــفــيــذه. 

البحر االبيض المتوسط

مصر
البحر 

االحمر

ناالردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

االسكندرية

سيناء

الحرمان من الرعاية الصّحية 
بسبب الوضع األمني وغيره، 

قضية تشغل األفغان، 
وخصوصًا في قرى عديدة 

جنوب البالد وشرقها

كابول ـ صبغة اهلل صابر

بــعــد تــحــّســن الـــوضـــع الــصــّحــي فـــي املــــدن الــرئــيــســة 
في أفغانستان إلى حد ما، ما زالت بعض املناطق 
النائية، تحديدًا تلك التي ما زالت تشهد حالة من 
ــعـــارك، مــحــرومــة مــن الــرعــايــة الصّحية  الــتــوتــر واملـ

بتفاوت قد يصل إلى الحرمان الكامل.
في  العالم  اهتمام  يــجــذب  بــدأ  الـــذي  قندهار  إقليم 
تسعينيات القرن املاضي بعد ظهور حركة طالبان، 
ه 

ّ
لكن واالقــتــصــاديــة،  الــســيــاســيــة  أحـــوالـــه  تحسنت 

يــعــانــي حــتــى اآلن مـــن مــشــاكــل كــبــيــرة فـــي قطاعي 
التعليم والصحة. تقول إدارة الصّحة اإلقليمية في 
 هناك نحو 176 حيا 

ّ
قندهار، في تقرير أخير لها، إن

وقرية في اإلقليم، بعضها قريب من مدينة قندهار 
)املركز(، محرومة من أّي نوع من الرعاية الصّحية، 
ــتــــراوح عـــددهـــم بـــن 500 ألــف  وســكــانــهــا الـــذيـــن يــ
الصّحية  الرعاية  ألف نسمة يحصلون على  و600 
مدينة  تحديدًا  منها،  القريبة  األخــرى  املناطق  من 
قندهار، وفي بعض األحيان من إقليم بلوشستان 
الجنوب  فــي  الــواقــع  لإلقليم  املــجــاور  الباكستاني 

األفغاني.
فــي هـــذا الــصــدد، يــقــول مــســؤول إدارة الــصــّحــة في 
»الــعــربــي  قــنــدهــار، الــدكــتــور عــبــد الــقــيــوم بــوخــا لـــ
الــصــحــة صــنــفــت خـــال املــســح   إدارة 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ــا فــــي قـــنـــدهـــار،  ــيـ ــة وحـ ــريـ ــيــــر 176 قـ املـــيـــدانـــي األخــ
الصّحية ألسباب  الــرعــايــة  مــن  ــهــا محرومة 

ّ
أن على 

عــديــدة أهمها ضعف املــيــزانــيــة، والــشــّح فــي الدعم 
اللوجستي، وعدم توفر املساعدات الدولية الازمة. 
 حـــّي وقــريــة مــن الــقــرى 

ّ
 عـــدد ســكــان كـــل

ّ
يــضــيــف أن

املحرومة ما بن ثاثة آالف شخص وخمسة آالف، 
ومــجــمــوع عـــدد سكانها يــصــل إلـــى نــحــو 600 ألــف 
 عــدم توفر 

ّ
شــخــص، وهـــذا الــعــدد تخمينّي فــي ظــل

األرقام الدقيقة.
 إقليم قــنــدهــار مــن األقاليم 

ّ
كــذلــك، يــذكــر بــوخــا أن

ذات املساحة الشاسعة، وفيه مناطق جبلية ووعرة 
أمنية سيئة،  حــالــة  مــن  يعاني  وبــعــيــدة، وبعضها 
 إيصال الرعاية الصّحية إليها يحتاج 

ّ
ومن ثم فإن

كافية،  ومــيــزانــيــة  كــبــيــرة  إمــكــانــات لوجستية  إلـــى 
وهـــذا هــو السبب األبـــرز فــي حرمانها مــن الرعاية 

الصّحية.
ــــول مــــا فــعــلــت الـــحـــكـــومـــة املــحــلــيــة أو الــحــكــومــة  حـ
 الحكومة 

ّ
املركزية من أجل تحسن الوضع، يقول إن

املناطق  تلك  لزيارة  فريقا طبيا   37 املحلية شكلت 
وإيصال املساعدات الطّبية الضرورية، وتلك الفرق 
مــن ضمن   

ّ
أن إلـــى  مــشــيــرًا  قــريــبــا عملها،  ستباشر 

الـــبـــرامـــج أيــضــا تــأســيــس نــحــو 20 عـــيـــادة محلية 
 تلك 

ّ
 كـــل

ّ
فـــي تــلــك املــنــاطــق. يــشــدد بــوخــا عــلــى أن

املــقــرر تنفيذها، غير  أو  الــســابــقــة  الــجــهــود، ســـواء 
عــدم توفر  املعضلة األساسية   

ّ
أن إلــى  كافية، الفتا 

 عـــدد سكان 
ّ
الــعــدد الــدقــيــق لــســكــان اإلقــلــيــم، إذ إن

إقليم قندهار بحسب الحكومة املركزية يصل إلى 
لألمم  التابعة  املنظمات  بينما  نسمة،  مليون   1.3
 العدد يصل إلى 1.6 مليون، 

ّ
املتحدة تشير إلى أن

 
ّ
فيما تقول إدارة مكافحة شلل األطفال بدورها، إن
نا 

ّ
أن الــعــدد هــو 2.6 مليون نسمة، »ومـــن املــعــروف 

نحصل على اإلمكانات والدعم اللوجستي بحسب 
إحــصــائــيــة الــحــكــومــة املــركــزيــة، وهـــي ضئيلة جــدًا 
بالنسبة للعدد الحقيقي لسكان اإلقليم البارز في 

بقية التقديرات« بحسب بوخا.
املناطق  يــواجــه ســكــان  القضية ومــا  حــيــال تعاظم 
النائية فــي إقليم قــنــدهــار مــن مــعــانــاة شــديــدة في 
قــطــاع الــصــحــة، يــقــول الــزعــيــم الــقــبــلــي فــي مــديــريــة 
»الــعــربــي  شـــاه ولــيــكــوت، حــاجــي محمد مــوســى، لـــ

الجديد«: »ما تقدمه الحكومة واملؤسسات املعنية 
من رعاية صحية لسكان املديرية غير كاٍف، بل هو 
 معظم 

ّ
غير كاٍف لنصف السكان حتى، مع العلم أن

هؤالء فقراء، فلوال الفقر لغادروا املديرية، وذهبوا 
 
ّ
إلى مدينة قندهار وغيرها من املــدن. من هنا، فإن
يذكر موسى  لاهتمام بصحتهم«.  ملّحة  الحاجة 
املديرية، يجبر  الصحية في  الرعاية   عدم توفر 

ّ
أن

كــثــيــرًا مـــن ســكــانــهــا لــاتــجــاه إلــــى مــديــنــة قــنــدهــار 
 الــطــريــق وعـــر جــدًا 

ّ
لــلــحــصــول عــلــى الــرعــايــة، وألن

ويأخذ فترة أطول كي يصل املريض إلى املستشفى، 
يلقى بعض املرضى حتفهم قبل الوصول.

ليس إقليم قندهار وحده الذي يعاني من املعضلة، 
املثال،  أفغانستان. على سبيل  أقاليم  بل كثير من 
الــشــرقــي، تعاني من  لغمان  إقليم  فــي   مناطق 

ّ
فـــإن

واألطــبــاء،  واملستشفيات  الصّحية  الــرعــايــة  غــيــاب 
وخصوصا ما يتعلق بالطّب النسائي. وقد ازدادت 
ــيــــرة، بــعــدمــا أغــلــق  ــــؤالء فـــي األيـــــام األخــ مــعــانــاة هـ
املــســلــحــون الــعــديــد مـــن الـــعـــيـــادات واملــســتــشــفــيــات 
الــشــأن، يقول  اإلقليم. في هــذا  في مختلف مناطق 
اإلقليم  أحــد سكان مديرية علينكار في  أول خــان، 
 بعض املناطق النائية كانت 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

 
ّ
لكن واملستشفيات،  العيادات  من  أساسا  محرومة 
مــا جــعــل األمــــر أســــوأ إقــــدام املــســلــحــن عــلــى إغــاق 
بــعــض الــعــيــادات فــي املــديــريــة مــن دون أّي سبب. 
 الــفــســاد فـــي قــطــاع الــصــحــة 

ّ
ويــعــتــبــر أول خــــان أن

الــحــكــومــي والــــخــــاص تــســبــب فـــي تـــدنـــي مــســتــوى 
.

ّ
الصحة في اإلقليم ككل

أنفاق اإلسماعيليةتحقيق
التفاف على معاناة أهالي سيناء

مآتم األردن نكبة مالية

كيف لموظف 
ال يتجاوز دخله 560 دوالرًا 

أن يوفر المال من أجل 
مراسم عزاء؟

عّمان ـ أنور الزيادات

فـــي األردن تــســتــنــزف  ــزاء  ــعــ الــ بـــيـــوت  بـــاتـــت 
ــة، بسبب  ــاديــ ــل املــتــوفــى مـــن الــنــاحــيــة املــ أهــ
عن  أحيانا  تزيد  التي  االجتماعية  التقاليد 
املعدل  املقبول، ما يصفه البعض بـ »النفاق 
ــتـــمـــاعـــي«. والــنــتــيــجــة هـــي إرهــــــاق أهــل  االجـ
أخـــرى تضاف  بــهــم مصيبة  لتحل  املــتــوفــى 
إلى مصيبتهم. وحّولت التقاليد االجتماعية 
في األردن فاجعة املوت إلى مناسبة إلهدار 
ــالــــي املــــوتــــى رهـــائـــن  املـــــــال، حــــن يــصــبــح أهــ
يــســعــون إلــــى إرضــــــاء اآلخــــريــــن، ويــدفــعــون 
خوفا  صمتهم،  ثمن  املحلي  املجتمع  ألبناء 
ــرام  ــ مــــن الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــقـــصـــيـــر وعـــــــدم إكــ
الغالي  ليبذلوا في كثير من األحيان  امليت، 
متطلبات  كافة مستلزمات  لجلب  والنفيس 

العزاء، الضروري منها والكماليات.
تنتشر بن  التي  الــســوداء  الكوميديا   

ّ
ولــعــل

املــواطــنــن تــلــخــص واقــــع املـــآتـــم فـــي األردن. 
إحـــدى الــنــكــات تــقــول إن مــريــضــا عــجــز أهله 
دوالر(   700( ديـــنـــار   500 مــبــلــغ  تــوفــيــر  عـــن 
كان يحتاجها للعاج في املستشفى توفي، 
ف أهــل املــريــض 5 آالف ديــنــار )7 آالف 

ّ
مــا كل

دوالر( إلقــامــة مــراســم الــعــزاء. وتــدفــع إقامة 
بــيــوت الـــعـــزاء مــعــظــم األردنــــيــــن، خصوصا 
ذوي الدخل املحدود، إلى االستدانة، لتوفير 
التكاليف الباهظة ملراسم العزاء، والتي تبلغ 
نحو خمسة آالف دينار أردني )7 آالف دوالر(، 
ــى بــعــض الــعــائــات مــســاعــدة 

ّ
فــي حــن تــتــبــن

عليهم.  املالي  العبء  لتخفيف  الفقيد  عائلة 
ويقول محمد لـ »العربي الجديد«: »التقاليد 
االجتماعية ترهق أهل املتوفى. أنت مضطر 
إلى حجز صيوان )خيمة( تراوح كلفتها ما 
ألــف ديــنــار )1400 دوالر( و1500 دينار  بــن 
)2100 دوالر( على األقل لثاثة أيام هي فترة 
الطعام على مدى  إلى تقديم  العزاء، إضافة 
ثاثة أيام، واملنسف )وجبة تقليدية مكونة 
الــلــحــم واألرز والـــلـــن(«. ويــقــدر أن كلفة  مــن 
الــطــعــام ال تقل عــن ثــاثــة آالف ديــنــار )نحو 
4 آالف دوالر(. ويشير إلى وجود مصاريف 
أخرى، منها خدمات التجهيز والدفن وشراء 

القبر.
ويــوضــح: »لــيــس الجميع قــادريــن على دفع 
أنــه وشقيقيه  إلــى  إضــافــيــة«، مشيرًا  مبالغ 
ــزاء. ويـــســـأل: »كــيــف   ــعــ اقــتــســمــوا تــكــالــيــف الــ
يــــتــــجــــاوز دخــــلــــه 400  الــــــــذي ال  لـــلـــمـــوظـــف 
املــبــالــغ  تــلــك  يـــوفـــر  أن  دوالرًا(   560( ــنـــار  ديـ
مـــن أجــــل مـــراســـم عـــــزاء فــرضــتــهــا الــتــقــالــيــد 
ــه يــعــانــي بسبب  االجــتــمــاعــيــة؟«. يــضــيــف أنـ
األوضــاع االقتصادية، وراتبه ال يكفيه حال 
أن يوفر نحو  لــه  األردنــيــن. »فكيف  غالبية 

1500 دينار )2100 دوالر( للعزاء؟«.
أما أبو علي الذي فقد والدته قبل أربعة أشهر، 
يقول لـ »العربي الجديد« إن العزاء كلفه نحو 

ستة آالف دينار )نحو 8 آالف و400 دوالر( 
ما بن الدفن والصيوان واستئجار كراسي 
وإضــــاءة ومــيــاه ووالئـــم وتــمــور. يضيف أن 
كلفة الــعــزاء مــرتــفــعــة، لــكــن لــيــس مــن السهل 
كــســر الــتــقــالــيــد االجــتــمــاعــيــة. »فـــي الــنــهــايــة، 
نــرضــخ لــــرأي املــجــمــوعــة والــجــمــاعــة األكــبــر، 
وأحيانا نحّمل أنفسنا أكثر مما تطيق حتى 
ال نتهم بالتقصير بحق الوالدة أو بالبخل«. 
ــي والـــخـــبـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــد األكـ ــ ــؤّكـ ــ ــن جـــهـــتـــه، يـ ــ مـ
ـــ »الــعــربــي  االجــتــمــاعــي حــســن الـــخـــزاعـــي، لـ
الجديد«، ما قاله مواطنون عن ارتفاع كلفة 

إقامة العزاء. ويشير إلى أن هذه الكلفة هي 
نتاج سلوكيات اجتماعية خاطئة لم نعمل 
لنا  األوان  »آن  ويـــقـــول:  تــصــحــيــحــهــا.  عــلــى 
كمجتمع متعلم التخلص من هذه العادات«، 
مـــضـــيـــفـــا: »يــــجــــب أن يــــكــــون هــــنــــاك رفــــض 
اجتماعي لها، والتخلص من بعض املفاهيم 
الـــتـــي تــعــتــبــر عــــدم تــقــديــم وجـــبـــات الــطــعــام 
املــيــت«. ويشدد على ضــرورة  تقصيرًا بحق 
للتقييم، ويجب  والتقاليد  العادات  إخضاع 
أن يكون هناك أشخاص مبادرون يواجهون 
تأتي  التي  ينقادون النتقاداته  املجتمع وال 
فـــي غــيــر مــكــانــهــا الــصــحــيــح«. يــضــيــف: »إذا 
أردنــــا الــقــضــاء عــلــى هـــذه املــشــكــلــة، عــلــى كل 

شخص املبادرة والبدء داخل عائلته«.
ليس  العزاء  الحقيقي،  التقييم  »فــي  ويقول: 
ــدة لــيــســت  ــ ــزائـ ــ تــكــريــمــا لــلــمــيــت، والـــكـــلـــفـــة الـ
وجــاهــة اجــتــمــاعــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن بعض 
العشائر أطلقت مبادرات للحد من اإلسراف 
في مثل هذه املناسبات. ويرى األمر خطوة 
جيدة، مشددًا على أهمية االلتزام باملبادرات  
املرهقة  االجتماعية  املظاهر  مــن  للتخفيف 
املستهلك  وكــانــت جمعية حــمــايــة  واملــكــلــفــة. 

ــــدرت قــبــل ســتــة أشــهــر بــيــانــا يطالب  قـــد أصـ
والحزبية  والبرملانية  الشعبية  الفعاليات 
بإقرار ميثاق شرف وطني من أجل التوقف 
عن البذخ واإلســـراف في مناسبات األتــراح، 
التي أصبحت ظاهرة سلبية يجب التصدي 
ــاة لـــظـــروفـــهـــا  ــ ــ ــراعـ ــ ــ لــــهــــا رحــــمــــة بـــــاألســـــر ومـ

املعيشية الصعبة.
ويـــقـــول رئـــيـــس جــمــعــّيــة حــمــايــة املــســتــهــلــك 
مـــحـــمـــد عــــبــــيــــدات: »نـــســـمـــع أيـــنـــمـــا ذهــبــنــا 
شكاوى عدة من املواطنن حول كلفة املآدب 
ــبـــاري وبعضها  اإلجـ الــطــابــع  ذات  الــبــاذخــة 
يكون استعراضيا ويقام عند موت شخص. 
ومنذ سنوات، بدأت تنتشر لدى مجتمعاتنا 
بــعــض املـــمـــارســـات والــســلــوكــيــات الــبــاذخــة 
أهل  كاهل  تثقل  والتي  مباشرة،  الدفن  بعد 
املتوفى«، مستهجنا قيام أهل امليت بتقديم 

الطعام لجميع األفراد املعزين. 
ودعـــــت الــجــمــعــيــة املـــواطـــنـــن لــابــتــعــاد عن 
ــفـــاء بــتــقــديــم املـــيـــاه والــقــهــوة  ــتـ الـــبـــذخ، واالكـ
العربية املـــرة، وتحديد مــدة الــعــزاء مــن بعد 
صــاة العصر إلــى بعد صــاة العشاء وملدة 

ثاثة أيام فقط.

ــيـــرون مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«  ــثـ يــنــتــقــد كـ
ــامـــل  ــعـ ــتـ ــي يـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــب الـ ــبــ ــســ بــ
بــــهــــا مــــــع خــــصــــوصــــيــــتــــنــــا، وكـــيـــفـــيـــة 
تــأثــيــره عــلــى عــاقــاتــنــا االجــتــمــاعــيــة، 
ــا تــأثــيــره  ــمـ وحــيــاتــنــا الــجــنــســيــة، ورّبـ
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــحــســب مــوقــع 
»ســـايـــكـــولـــوجـــي تــــــــوداي«. لــكــن كيف 
ــد مــــغــــادرتــــهــــم  ــ ــعـ ــ يــــشــــعــــر الـــــــنـــــــاس بـ

فيسبوك؟ 
ــا إريــــك  ــا لــــدراســــة حـــديـــثـــة أعــــدهــ وفـــقـ
ــن الــــزمــــاء في  فـــانـــمـــان ومــجــمــوعــة مـ
جامعة كوينزالند في أستراليا، أظهر 
ــع فــيــســبــوك الـــذيـــن  ــوقـ مــســتــخــدمــو مـ
شــاركــوا فــي تجربة اســتــمــرت خمسة 
ــوا خـــالـــهـــا اســتــخــدامــهــم  ــفــ ــام، أوقــ ــ ــ أيـ
لـــلـــمـــوقـــع، مـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة مــن 
الكورتيزول(،  قياس  )بحسب  التوتر 
ورضا أقل عن الحياة. بعبارة أخرى، 

كانوا أقل توترًا وأقل سعادة.
علميا، يمكن شرح األمــر. على سبيل 
ــتـــخـــدام  املـــــثـــــال، مــــن املـــــعـــــروف أن اسـ
وسائل التواصل االجتماعي قد يزيد 
ل الصحة العقلية اعتمادًا على 

ّ
أو يقل

كيفية تفاعلنا مع اآلخرين. ويمكن أن 
تساهم القراءة السلبية للمحتوى في 
تقليل املــشــاعــر اإليــجــابــيــة والــشــعــور 
بــالــراحــة، فــي وقـــت يــزيــد االســتــخــدام 
الــفــعــال لــهــذه املـــواقـــع مـــن خـــال نشر 
والنقاش  الصور  ومشاركة  تعليقات 
ــاة هــــــؤالء.  ــيــ ــن جــــــــودة حــ ــ ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
بـــاخـــتـــصـــار، يــعــتــمــد مـــــزاج الــشــخــص 
عــلــى شــعــوره بــأنــه جـــزء مــن املجتمع 

كان  إذا  أو  افتراضيا(،  كــان  لو  )حتى 
أحدهم يشعر بأنه مجرد متفرج على 

املتعة التي يتمتع بها اآلخرون.
ــاء إلــــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ هــــــــذه الـــــعـــــاقـــــة بــــــن االنــ
مــجــمــوعــة والــــســــعــــادة تـــعـــد مــعــروفــة 
للباحثن. لذلك، فإن نوعية شبكاتنا 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــهــمــة حـــقـــا. وبــحــســب 
دراســــات أعــدهــا بــاحــثــون فــي جامعة 
إكــســتــر فـــي بــريــطــانــيــا، فــإنــنــا نــقــوم 
بعمل أفضل عندما تكون مجموعاتنا 
تنوع  زاد  كلما  متنوعة.  االجتماعية 
ــن نـــتـــعـــامـــل مــعــهــم،  ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ األشـ
ــل حــــــااًل.  كـــلـــمـــا شـــعـــرنـــا بـــأنـــنـــا أفــــضــ
أنه  يبدو  األهمية،  مــن  الــقــدر  وبنفس 
كلما كــانــت املــجــمــوعــات الــتــي نرتبط 
شعورنا  نسبة  زادت  قيمة،  ذات  بها 

بالرضا العام عن حياتنا.
على الرغم من أن هذا البحث لم يركز 
فــقــط عــلــى مــجــمــوعــات فــيــســبــوك، إال 
أنـــه يــســاعــد بــالــتــأكــيــد عــلــى توضيح 
االجتماعي  التواصل  عاقتنا بموقع 
هذا. بعد كل شيء، يتيح لنا فيسبوك 
االنــضــمــام إلـــى شــبــكــات مــتــنــوعــة من 
جوانب  مختلف  واستكشاف  الناس، 
شخصيتنا. وفي حال حصولنا على 
ــاب، يــمــكــن  ــجــ ــات إعــ ــامــ مــتــابــعــن وعــ
أن  األمــر ذات قيمة. وال عجب  اعتبار 
ــدًا، وقـــد  ــ ــــان نـــاجـــحـــا جــ »فـــيـــســـبـــوك« كـ
اســتــوعــب نــقــاط قــوة وضــعــف البشر. 
مواقع  االستراحة من  تمكن  ذلــك،  مع 

التواصل االجتماعي لبعض الوقت.
)ربى أبو عمو(

كيف تكون حياتنا 
من دون فيسبوك؟

زهير هواري

هناك كثير من التجارب التي يمكن أن نستفيد منها - نحن العرب - في 
أرجاء هذا العالم. وهي تجارب تؤكد أّن هناك إمكانات متاحة لتحقيق 
األكثر تقدمًا، فاألقل  الــدول  لم يكن بركب  إن  التقدم والتنمية واللحاق، 
منها بدرجات، وبالتالي مواجهة املشكالت العديدة التي تعترضنا، بما 

فيها مشكلة بطالة الخريجني.
يبلغ عدد سكان ماليزيا أكثر من 31 مليون نسمة وفيها أصول عرقية 
مــتــعــددة هـــي: املــالــيــزيــة، والــصــيــنــيــة، والــهــنــديــة، ولــديــهــا عــقــائــد متنوعة: 
اإلسالم، واملسيحية، والبوذية، والهندوسية. ويصل معدل النمو السنوي 
اإلجــمــالــي إلـــى نــحــو 4.1 فــي املــائــة، ونــصــيــب الــفــرد مــن هـــذا الــنــاتــج هو 
8800 دوالر أميركي. من خالل مسار نهضتها وقضائها على البطالة، 
اعتمدت البالد على تحسني رأس املال البشري من خالل تنمية األوضاع 
املعيشية والتعليمية والصحية للسكان األكثر حاجة. فقد انتهج مهاتير 
والقطاعات  املناطق  تنمية متوازنة ملختلف  تعتمد على  محمد سياسة 
واألعراق، ما أدى إلى تقليص االختالالت والفوارق االجتماعية، ونهض 
بالتعليم وأرسل بعثات طالبية إلى الخارج، خصوصًا إلى اليابان لتعلم 
التكنولوجيا الحديثة، واستحضر خبراء يابانيني لتوفير تدريب نوعي 

ومتقدم للعناصر والكوادر املاليزية. 
قادت هذه السياسة بموجب بيانات دائرة اإلحصاءات العامة املاليزية إلى 
انخفاض نسبة البطالة إلى نحو 2.9 في املائة، وهو ما يشير إلى خلو 
البالد من البطالة بحسب املعايير الدولية التي تعتبر أّي دولة خالية من 
ت نسبة العاطلني من العمل فيها عن 4 في املائة. ويحصل 

ّ
البطالة إذا قل

نــحــو 60 فـــي املـــائـــة مـــن طـــالب الــجــامــعــات عــلــى عــمــل حـــال تــخــرجــهــم، 
خصوصًا من درسوا مجاالت الهندسة والحاسوب والتكنولوجيا، في 

حني يتأخر الباقون بسبب انخفاض الطلب على تخصصاتهم.
مليون  بقيمة 83  املستوى خصصت صندوقًا  ماليزيا هذا  تبلغ  وكي 
دوالر للتدريب ضمن برنامج إنماء اقتصادي يهدف إلى تطوير مهارات 
الــبــطــالــة، ورصــــدت 2.2 مــلــيــار دوالر لتنمية  الــعــمــال وتــقــلــيــل مــعــدالت 
من  ويقلص  العمال  مــهــارات  تطوير  يستوجب  مــا  بفروعه  االقــتــصــاد 
نظيراتها  مع  التوأمة  تطوير  على  والجامعات  الحكومة  وعملت  البطالة. 
املتحدة  والــواليــات  وبريطانيا  اليابان  فــي  املتقدمة، ال سيما  الـــدول  فــي 
وأستراليا، مع تركيز مضاعف على املعاهد والكليات التقنية والهندسية 
التابعة  التوظيف  وكالة  الحكومة  تدعم  كذلك،  ــة.  واإلداريــ واالقتصادية 
لوزارة املوارد البشرية املاليزية ووكاالت التوظيف التابعة للقطاع الخاص 
التي يزيد عددها عن 800 وكالة مرخصة رسميًا، وجميعها تسعى إلى 

تأمني العمل للخريجني.
)باحث وأكاديمي(

التجربة الماليزية 
لتشغيل الخريجين

شهادة حائط

إلكترونية  ببوابات  مجهزة  الخمسة،  وبورسعيد  اإلسماعيلية  أنفاق 
لتفتيش السيارات على أحدث مستوى عالمي. وتبلغ القدرة االستيعابية 
مراعاة  تمت  اليوم.  في  سيارة  ألف   50 الواحد  للنفق  السيارات  لعبور 
السيطرة  إذ تجري  الحرائق،  بأحدث منظومة إلطفاء  األنفاق  تجهيز 

على أّي حريق، قد ينشب، خالل 3 دقائق فقط، وإخماده ذاتيًا.

تجهيزات حديثة

رفع الحصار أفضل للسكان )خالد دسوقي/ فرانس برس(

حتى مستشفيات المدن بدائية في أفغانستان )نور اهلل شيرزاده/ فرانس برس(

)Getty /فيسبوك جزء أساسي من حياة كثيرين )فلوريان غارتنر

بكاء على الراحلين )عبد الناصر الصديق/ األناضول(
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فالشمجتمع

مساجد إندونيسيا تمتلئ بالمصلّين
الجمعة األولى شهدت املساجد في عموم 

إندونيسيا ازدحامًا كبيرًا 
ني، في أول صالة 

ّ
من املصل

جمعة في شهر رمضان املبارك. 
وأدى آالف األشخاص صالة الجمعة 

في مسجد االستقالل في العاصمة 
اإلندونيسية جاكرتا، الذي ُيعّد أكبر 

مسجد في جنوب شرق آسيا.
وشارك في الصالة عدد كبير من 
النساء، وتوجه الجميع بالدعاء 

للعالم اإلسالمي برّمته.
واضطر بعض املصلني إلى أداء 

الصالة في باحة املسجد بعد امتالئه 
بالكامل. وتطرقت خطبة الجمعة إلى 

أهمية شهر رمضان والصيام. 
ويبلغ عدد املسلمني في إندونيسيا 

نحو 209 ماليني و120 ألف نسمة، من 
أصل 264 مليون نسمة هم عدد سكان 
عتبر أكبر دولة إسالمية في 

ُ
البالد، وت

العالم لناحية عدد سكانها املسلمني، 
إذ إن نسبة مسلمي العالم هي 88 في 
شكل إندونيسيا ما نسبتهم 

ُ
املائة، وت

13 في املائة من مجموع سكان العالم 
املسلمني.

وخالل هذا الشهر، يحرص 
اإلندونيسيون على التكافل 

االجتماعي. وتختار بعض العائالت 
التوّجه إلى مالجئ األيتام لتناول 

وجبة اإلفطار، في وقت تقوم املساجد 
بتقديم وجبات إفطار مّجانية 

للصائمني.
وعادة ما يستقبل املسلمون في 

إندونيسيا شهر رمضان بمظاهر 
احتفالية تمّيزهم عن سائر املسلمني 

في العالم. كذلك، تختلف تفاصيل 
حياتهم اليومية خالل هذا الشهر، 
الذي يتحّول إلى أولوية بالنسبة 

إليهم. ويحرصون على الصالة 
والعبادة وقراءة القرآن، كما يرتادون 

املساجد بكثرة.
)Getty ،الصور: األناضول، فرانس برس(

نساء في المسجد

ذهبا إلى مكان بعيد للصالة

يقبّل كتاب اهلل

ازدحام في المسجد

قبل االزدحام

يقرأ 
القرآن

خشوع
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MEDIA

زوكربيرغ يصارع العالم: هل تصمد »فيسبوك«؟

صحافة مصر في مهب التعديالت الدستورية

ماجدولين الشموري

خــالل مؤتمــر مطّوري شــركة »فيســبوك« في 
كاليفورنيا، األسبوع املاضي، شّدد املؤّسس 
والرئيــس التنفيــذي، مــارك زوكربيــرغ، علــى 
لنكــون  الحريــة  تمنحنــا  »الخصوصيــة  ن  أ
علــى ســجيتنا«. وأعلــن عــن تشــفير تطبيقي 
تغرام دايركــت« و»ماســينجر«، وهــي  ـ »إنسـ
 فــي يناير/كانــون 

ً
خطــوة كشــف عنهــا أصــال

الثاني املاضي، وفصلها في مارس/آذار.
أعلنــت  الحالــي،  مايو/أيــار  ر  ه ـ ـ ش ل  ال ـ ـ خ و
األّم  وشــركتها  م«  ا ر غ ت ـ ـ س ن إ « ة  ـ ـ ص ن م
»فيســبوك« عــن حذف حســابات شــخصيات 
سياســية أميركيــة مثيرة للجــدل، النتهاكها 
ات  ي ص خ ـ ـ ش ل ا « ـ  ـ ـ ب ة  ـ ـ ص ا خ ل ا ة  ـ ـ س ا ي س ل ا
واملنظمــات الخطــرة«، بعدمــا حظــرت، فــي 
إبريل/نيســان املاضي، أكبر منظمات وقادة 

اليمني املتطرف في اململكة املتحدة. 
وشكلت إشهارات زوكربيرغ وخطواته جزءًا 
مــن خطتــه، التــي لم تظهــر أي عالمات نجاح 
إلــى اآلن، الســاعية إلــى طمأنــة الحكومــات 
ة  د تعا ـ سـ وا م  ـ ـ ل عا ل ا ول  ـ حـ تخدمني  ـ ملسـ وا
ثقتيهما املتزعزعة وســط سلســلة الفضائح 

ها منذ عام 2016.
ّ
التي تهز

إذ أفــادت شــكوى، يــوم الخميــس، بــأن موقــع 
ـر  ـن غيـ ـة وعـ ـة آليـ ـد بطريقـ ـبوك« يولـ »فيسـ
قصــد محتوى لجماعات مرتبطة باإلرهاب، 
لفشــل أنظمــة الــذكاء االصطناعــي الخاصــة 
ـف  ي كشـ ـ ـ ف ي  ـ ل االجتماعـ ـ التواصـ ع  ـ ـ بموق

تطرف هذا املحتوى.
»فيســبوك«،  لـــ  ملؤســس  ا ريك  ـ شـ ل ا ب  ـ ـ ل وطا
كريــس هيــوز، بـــ »تفكيــك احتكار )فيســبوك( 
وإخضــاع الشــركة ألحــكام القانــون لجعلهــا 
لة أمــام الشــعب األميركــي«، فــي  أكثــر مســاء
ورك  ـ ـ ة »نيوي ـ ـ رتها صحيف ـ ة رأي نشـ ـ ـ ل مقا

تايمز« األميركية، يوم الخميس.
ورأى هيــوز أن نفــوذ زميلــه الســابق مــارك 
زوكربيــرغ »غيــر مســبوق وال يتوافــق مــع 
 إياه املســؤولية 

ً
التقاليــد األميركيــة«، محمال

عن الثغرات املتعلقة بالخصوصية وغيرها 
من األخطاء. واتهم »فيســبوك« باالستحواذ 
أو تقليــد منافســيه كلهــم، لتحقيــق الهيمنــة 
فــي مجــال وســائل التواصــل االجتماعــي، ما 
يجعــل املســتثمرين متردديــن فــي دعــم أي 

منافسني.
لتقســيم  هيــوز  أطلقهــا  التــي  ة  و ـ ـ ع د ل ا

منوعات
تشيلسي 

مانينغ
محللــة  عــن  األميركيــة  الســلطات  ت  ـ ـ ج ر ف أ
تشيلســي  الســابقة،  العســكرية  رات  ا تخب ـ السـ ا
ازدراء  بتهمــة  شــهرين  ســجنها  عــد  ب  ، غ ـ ـ ن ي ن ا م
املحكمــة، يــوم الخميــس. لكنهــا تواجــه احتمــال 
عودتهــا مجــددًا في موعد أقربه األســبوع املقبل، 

وفق مجموعة مدافعة.
املاضــي،  مــارس/آذار  ع  ـ ـ غ مطل ـ ـ ـجنت مانين وسـ
ـا اإلدالء بشــهادة أمــام لجنــة محلفــن  لرفضهـ

وأدى   . » س ـ ـ ك ي ل ي ك ي و « ة  ـ ـ ع و م ج م ي  ـ ـ ف ق  ـ ـ ق ح ت
تســريبها لوثائــق ســرية مرتبطــة بالحــرب فــي 
العراق وأفغانســتان إلى جعلها بطلة للناشــطن 
ـي  ـاهمت فـ ـرية، وسـ ـرب والسـ ـن للحـ املناهضـ
تحــّول »ويكيليكــس« إلــى قــوة فاعلة فــي الحركة 

العاملية ملناهضة السرية.
واتهــم قــاض، فــي مــارس/آذار املاضــي، مانينــغ 
بــازدراء املحكمــة وأمــر بحبســها فــي إجراء غير 

عقابي يهدف إلجبارها على اإلدالء بإفادتها في 
القضية، وفق ما ذكر آنذاك متحدث باسم النيابة 
العامــة فــي املحكمــة الفدرالية في ألكســندريا في 
واليــة فرجينيــا. وقال الفريــق القانوني »لذا فمن 
املمكن إيقافها مرة أخرى بتهمة ازدراء املحكمة، 
وإعادتهــا إلــى مركــز التوقيــف فــي ألكســندريا، 

ربما في موعد أقربه 16 أيار/مايو«.
اعتراضــات  ا  ـ ديهـ ل إن  ت  ـ ـ ل قا غ  ـ ـ ت مانين ـ ـ ن وكا

»أخالقيــة« علــى نظام هيئة املحلفن، وردت على 
جميع األسئلة املتعلقة بدورها في »ويكيليكس« 
قبل أعوام.  وعام 2010 سّربت مانينغ أكثر من 
700 ألــف وثيقــة ســرية علــى صلــة بالحربن في 
العــراق وأفغانســتان، بينهــا أكثــر مــن 250 ألــف 
برقيــة دبلوماســية، مــا تســبب للواليــات املتحــدة 

بإحراج دولي كبير.
)فرانس برس(

القــت  شــركات  ثــالث  ــى  ل إ  » ك و ب ـ ـ س ي ف «
استحســان العضــو الديمقراطــي في مجلس 
أكــد  الــذي  ارد بلومنتــال،  ـ يوخ، ريتشـ ـ لشـ ا
ًا قســم مكافحــة  ـ ـ يم، مطالب ـ التقسـ رورة  ـ ضـ
االحتــكار فــي وزارة العــدل األميركيــة ببــدء 
تحقيــق. لكــن »فيســبوك« رفضــت املطالبــات 
بتقســيمها، معتبــرة أنــه يجــب التركيــز علــى 

تنظيــم اإلنترنــت. وفــي الســياق نفســه، زار 
ـس،  ية باريـ ـ ة الفرنسـ ـ رغ العاصمـ ـ زوكربيـ
س  ـ ـ ي ئ ر ل ا ع  ـ ـ م ع  ا ـ ـ م ت ج ال ل  ، ة ـ ـ ع م ج ل ا س  ـ ـ م أ
ـاوض  ـرون، للتفـ ـل ماكـ ـي، إيمانويـ الفرنسـ
حــول تنظيــم اإلنترنــت. إذ تســعى الســلطات 
الفرنســية إلــى تســريع الجهــود التــي تبذلها 
ـرا لجعــل  الحكومــات مــن برلــني إلــى كانبيـ

شــركات التكنولوجيا، وخاصة »فيســبوك«، 
ـر الالئــق  ـر مســؤولية عــن املحتــوى غيـ أكثـ
الذي توزعه منصاتها، عبر إقرار قوانني من 
شــأنها فــرض »واجــب رعايــة« علــى منصات 
ـا  ـعبية، يطالبهـ ـي الشـ ـل االجتماعـ التواصـ

بمسح محتوى الكراهية.
كمــا أن ماكــرون ورئيســة وزراء نيوزيلنــدا، 
جاســيندا أرديــرن، ســيعقدان اجتماعــًا مــع 
قــادة القطــاع التكنولوجــي األســبوع املقبــل، 
ف  ر ـ ـ ط ت ل ا ة  ـ ـ ح ف ا ك مل ا  ـ ـ م ه د و ه ج ر  ا ـ ـ ط إ ي  ـ ـ ف

واإلرهاب على اإلنترنت، في باريس.
فــي الوقــت نفســه، فــرض االتحــاد األوروبــي 
قيــودًا واســعة علــى كيفيــة تعامــل الشــركات 
أن  ـ ـاوف بشـ د املخـ ـ يـ ع تزا ـ ات مـ ـ ع البيانـ ـ مـ
الخصوصيــة. وتبحــث الحكومات في كيفية 
فــرض ضرائــب علــى عمالقــة التكنولوجيــا، 
تغل  ـ ركات تسـ ـ لشـ ا ـض  ت بعـ ـ ـ إذا كان ا  ـ ومـ
حجمها وقدرتها السوقية إلحباط املنافسة.

ن  و ـ ـ ن ا ق ى  ـ ـ ل ع ة  ر و ف ا غ ن ـ ـ س ت  ـ ـ ق د ا ص د  ـ ـ ق و
جديــد، يــوم األربعــاء، يشــترط علــى منصات 
أو  ح  ـ ي مسـ ـ االجتماعـ ل  ـ لتواصـ ا ائل  ـ وسـ
ـورة  ـات املنشـ ـاالت أو البيانـ ـح املقـ تصحيـ
ة  ـ ـ م و ك ح ا  ـ ـ ه ر ب ت ع ت ي  ـ ـ ت ل ا ا  ـ ـ ه ت ا ص ن م ى  ـ ـ ل ع
سنغافورة خاطئة. وأقّر البرملان األسترالي، 
الشــهر املاضي، مشــروع قانون يلزم شركات 
وى  ـ ـ ملحت ا ة  ـ ـ ل ا ز إ ب ي  ـ ـ ع الجتما ا ل  ـ صـ توا ل ا
العنيــف علــى منصاتهــا بســرعة، وتتضمــن 
العقوبــات بحــق املخالفــني أحكامــًا بالســجن 
وغرامــات ضخمة. واقترحت اململكة املتحدة 
ة  ـ ـ ل و خ م ة  د ـ ـ ي د ج ة  ـ ـ ي م ي ظ ن ت ة  ـ ـ ئ ي ه ء  ا ـ ـ ش ن إ
ات  راء ـ اذ إجـ ـ ـى اتخـ ـركات علـ ار الشـ ـ بإجبـ
بشــأن التضليــل والتنمــر واألخبــار الزائفــة 
عبــر اإلنترنــت. ونفذت أملانيا، العام املاضي، 
قانونًا يهدد بغرامات كبيرة للشــركات التي 
تفشــل فــي إزالة املحتــوى املتطرف أو خطاب 
ـل  ـدة، تكمـ ـات املتحـ ـي الواليـ ة. وفـ ـ الكراهيـ
لجنة التجارة الفيدرالية تسوية قد تتضمن 
فــرض غرامــة قيمتها خمســة مليــارات دوالر 

أميركي على »فيسبوك«.
ـارة إلــى أن »فيســبوك« تجــذب  ـدر اإلشـ تجـ
ـول العالــم.  ـتخدم حـ ـاري مسـ ـن مليـ ـر مـ أكثـ
ينجر«  ـ اب« و»ماسـ ـ ًا »واتسـ ـ ك أيضـ ـ ـ وتمل
و»إنســتغرام«، وكل منهــا يســتخدمها أكثــر 
من مليار شــخص. وبعد شــراء »إنســتغرام« 
و»واتســاب«، أصبــح لــدى »فيســبوك« 2.7 

مليار مستخدم شهريًا عبر منصاتها.

اتهمت شكوى 
»فيسبوك« بإنشاء 

محتوى إرهابي

الصحف المصرية 
تجاهلت عمدًا خيار 
مقاطعة االستفتاء

القاهرة ـ العربي الجديد

علــى الرغــم مــن محاوالت الســلطات املصرية 
الدســتورية  التعديــالت  لتمريــر  تميتة  ـ ملسـ ا
مــن دون معارضــة تذكــر، لــم تكــف املنظمــات 
فضــح  عــن  والدوليــة  ة  ـ ـ ي ملصر ا ة  ـ ـ ي لحقوق ا
الفتــاح  ري، عبــد  ـ ـس املصـ الرئيـ اكات  ـ انتهـ
السيسي، ونظامه من قمع وحجب وتقويض. 
ورصــدت تقاريــر حقوقيــة عــدة االنتهــاكات 
خــالل األشــهر الثالثــة األولــى مــن عــام 2019 
الذي شــهد إقرار تعديالت دســتورية تســمح 
ام  ـ ـى عـ ـلطة حتـ ـي السـ اء فـ ـ ـي بالبقـ للسيسـ
2030، كان أبرزهــا التصنيــف العاملــي لحرية 
الصحافــة لـــ »منظمــة مراســلون بــال حــدود« 
الــذي كشــف تراجــع مصــر إلــى املرتبــة 163 
عامليًا من إجمالي 180 بلدًا، بتراجع مركزين 

عن العام املاضي.
كمــا أن الســلطات املصريــة توّســعت بشــكل 
التعديــالت  علــى  ء  ا ت ف ت ـ ـ س ال ا ل  ال ـ ـ خ  ، ّج ـ ـ ف
الدســتورية، فــي حجــب املواقــع اإللكترونيــة 
لدرجــة حجــب 34 ألــف موقــع إلكترونــي على 
مســتوى العالــم عــن املســتخدمني فــي مصــر، 
فــي إطــار ســعيها إلى مالحقــة روابط املواقع 
التابعة لحملة »باطل« املناهضة للتعديالت 

الدستورية وفقًا ملؤسسة »ِنت بلوكس«.
وكانــت عــدوى حجــب املواقــع اإللكترونيــة 
قــد بــدأت فــي مصــر فــي 24 مايــو/ أيــار عــام 
ة  ـ ـلطات املصريـ ـت السـ ا أقدمـ ـ 2017، عندمـ
ـًا، وكانــت  ـًا إلكترونيـ علــى حجــب 21 موقعـ
أغلبهــا إخباريــة. الحقــًا، توســعت الســلطات 
فــي حجــب مواقــع لتشــمل عــددًا ضخمــًا مــن 
املواقع التي تقدم محتوى وخدمات مختلفة 
إلــى أن وصــل عددهــا إلــى 513 موقعــًا علــى 
األقل، علمًا أن حجب »العربي الجديد« سبق 
هــذه الخطــوات، فــي ديســمبر/ كانــون األول 

عام 2015، وال يزال محجوبًا في مصر.
والتعديالت الدستورية كشفت صراحة عما 
حاول النظام املصري مواراته خالل سنوات 
ات  ـ ملؤسسـ ات  ـ ـ يم تعل ل ا ت  ـ ـ ن ا ك ذ  إ ت،  ـ مضـ
ا  ـ زم بهـ ـ ة، والتـ ـ ة وواضحـ ـ ـالم صريحـ اإلعـ
الجميــع، ومــن خــرج عنهــا طاولــه الحجــب 
واملصــادرة، وفــق مــا كشــفت ورقــة بحثيــة 
صــادرة فــي الخامس مــن مايو/ أيار الحالي 
ة  ـ ـ ي ر ح ل ي  ر ـ ـ ص مل ا د  ـ ـ ص ر مل ا « ة  ـ ـ س س ؤ م ن  ـ ـ ع

اإلعــالم«، وعنوانهــا »صحافــة محاصــرة في 
سياق انتخابي«.

الدراســة التــي تناولــت الشــبكات اإلخباريــة 
الخمــس »الهــالل اليــوم« و»اليــوم الســابع« 
و»مصراوي« و»املشــهد« و»األهالي« وجدت 
خيــار  د  ـ ـ م ع ن  ـ ـ ع ت  ـ ـ ل ه ا ج ت « ف  ـ ـ ح ص ل ا ن  أ
مقاطعــة االســتفتاء، وافتقــرت إلــى املهنيــة 
فــي تنــاول هــذا الخيــار وتوضيــح أســبابه، 
وركــزت علــى حــث املواطنــني علــى املشــاركة 

في التصويت«، وتساءلت حول ما إذا كانت 
قــد تحولــت إلــى »منبــر للفصيــل السياســي 
ه  ـ ـ تدعم ذي  ـ ـ ل ا ه  ا ـ االتجـ ا  ـ ـ لدعمه م،  ـ ـ ك لحا ا

السلطة التنفيذية في االستفتاء«.
وأشــارت الدراســة إلــى أن اتجاهــي املقاطعــة 
والرفــض لــم ُيشــر إليهمــا بمهنيــة وحيادية، 
 ، ا ـ ـ م ه ل ة  ب ـ ـ س ا ن مل ا ت  ا ح ا ـ ـ س مل ا د  ر ـ ـ ف ت م  ـ ـ ل و
وباألخــص االتجاه الرافض لتلك التعديالت 
الــذي حصــل علــى 11 فــي املائــة مــن إجمالــي 

األصوات في نتيجة االستفتاء. 
ـواد الصحفيــة  ـى أن املـ ـر إلـ وخلــص التقريـ
ى  ـ ـ عل ز  ـ ـ لتركي ا « ي  ـ ـ ف ابهت  ـ تشـ ودة  ـ ملرصـ ا
 ، لمني( ـ ملسـ ا ن  وا ـ إلخـ ا ( ة  ـ ـ ع ا ز ف م  ا تخد ـ سـ ا
ة  ـ ـي الدعايـ ة فـ ـ ـوز الدينيـ ـتخدام الرمـ واسـ
لالستفتاء، ووْصف املمتنعني عن التصويت 

باآلثمني، واستخدام األطفال وكبار السن«.
ـًا إلــى أن »مصطلــح  ـر أيضـ وخلــص التقريـ
ـج  ـي الترويـ ـرة فـ خدم بكثـ

ُ
ت ـ ة( اسـ ـ )الوطنيـ

للتعديالت الدستورية. ولم تنشر التعديات 
والرشــاوى االنتخابيــة أمــام اللجان. وغلبت 
علــى عــدد مــن املضامــني الصحافيــة صــورة 
ني  ـ ـ ض ف ا ر ل ا و ني  ـ ـ ض ر ا ع مل ا ه  ي و ـ ـ ش ت ل  ـ ـ م ح ت

للتعديالت الدستورية«.
وفــي الســياق نفســه، أكــدت »مؤسســة حريــة 
الفكــر واإلعــالم« أن تراجع أعــداد االنتهاكات 
ر إطالقــًا  ـ ـ يعّب رة ال  ـ ـ األخي هور  ـ لشـ ا الل  ـ خـ
عــن تغيــر سياســاتي فــي تعامــل الســلطات 
املصريــة مــع الصحافيــني، بقدر مــا يعبر عن 
الواقع الذي آلت إليه أوضاع حرية الصحافة 
واإلعــالم في ظل ســيطرة الدولــة على الكثير 
ـة إلــى حالــة  ـائل اإلعــالم، باإلضافـ مــن وسـ
القمــع التــي تعــرض لهــا الصحافيــون خــالل 
الفتــرات الســابقة، والتــي زادت مــع صــدور 
ات »املجلــس األعلــى لإلعــالم«،  الئحــة جــزاء

في 18 مارس/ آذار املاضي.

يسعى زوكربيرغ إلى استعادة ثقة الحكومات والمستخدمين )أرتور ويداك/نورفوتو(

التعديالت الدستورية تسمح ببقاء السيسي إلى 2030 )محمد الشاهد/ فرانس برس(

تالحق األزمات »فيســبوك« ومؤّسســها مارك زوكربيرغ الذي يواجه تحديات عالمية بشأن خصوصية المستخدمين وخطاب الكراهية 
ومحتوى التطرف واإلرهاب، فضًال عن ارتفاع أصوات تنادي بتفكيك الشركة وإخضاعها للمساءلة
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من الجهود الفنية والثقافية لكشف حقيقته 
وتغير شكله اآلن، لكن هذه الجهود مقتصرة 
ــــو املــــــلــــــّون، وتــظــهــر  ــانــــب واحـــــــــد؛ هـ ــلـــى جــ عـ
املشكالت حني يوظف من »غير امللونني« أو 
البيض، كون دالالته ترّسخ تاريخًا قمعيًا ال 
يمكن للسياق أن يعيد تعريفه بسهولة، وهذا 
مـــا حــصــل مـــع شــركــة »غــوتــشــي« الــشــهــيــرة، 
التي أنتجت كنزة بقبة عالّية تصل حد الفم، 
الــذي نــراه ُمفرغًا، وحوله شفتني حمراوين، 

ــار عــاصــفــة مــن االنــتــقــادات، خصوصًا  مــا أثـ
أن الكنزة طرحت فــي األســـواق أثــنــاء »شهر 
الفخر األســـود« فــي الــواليــات املتحدة، وإثــر 
بتقديم  للشركة  التنفيذي  املــديــر  قـــام  ــك،  ذلـ
اعتذار رسمي. نقرأ فيه: »لقد أخطأنا خطأ 
الجهل  لكن  الــثــقــافــي،  الجهل  بسبب  كــبــيــرًا، 
ليس عذرًا، ونحن نتقّبل كل املسؤولّية تجاه 

ها الخطأ.. لم يكن األمر مقصودًا أبدًا«.
ســؤااًل  يطرح  للموضوع،  »غوتشي«  تـــداُرك 

عّمار فراس

أثـــــــارت أغـــنـــيـــة الــــرابــــر األمـــيـــركـــي 
جاي زي-Jay z، »حكاية أو. جي« 
-نسبة إلى العب كرة القدم أو جي 
ســيــمــبــســون- الـــجـــدل، إذ نــســمــع فــيــهــا كيف 
الفيديو  فــي  ــون« ملّونًا، ونــرى 

ّ
»املــل سيبقى 

كليب الوجه األسود ذا الشفتني الحمراوين، 
كنموذج عن امللّون؛ الكلمة التي نستخدمها 
عوضًا عن اللفظ الــذي يوظفه جــاي زي. ما 
الــذي  الــســابــق،  أو املكياج  الــقــنــاع،  أن  يهمنا 
نراه في األغنّية، يستدعي تاريخ العنصرّية 
األشــكــال  فــي  وترسيخها  تمثليها  وكيفية 
الثقافّية والفنّية، إذ كان »البيض« يضعونه 
ليلعبوا دور امللونني، الذين كانوا ممنوعني 
مــن الــتــأديــة عــلــى املــســرح، وتــحــّول إلـــى رمــز 
العنصري، ورسم صورة  الفصل  لسياسات 
إذ يخفي بظهوره حقيقة ما  نمطّية كاذبة، 
ل عبدًا سعيدًا، حرًا 

ّ
املــلــّون، فهو يمث يمر به 

سعيدًا، مشهورًا سعيدًا، غنيًا سعيدًا، فقيرًا 
ســعــيــدًا، حــســب أغــنــيــة جــــاي زي، هـــو وجــه 

العنصرّية املزّين الزائف.
الكثير  محط  جعلته  القناع  هــذا  حساسية 

تلتزم دانييال رحمة 
في شكلها بمظهر 

المحامية الجادة

هل هناك رموز مقدسة 
ال تمكن استعادتها 

بسبب تاريخها؟

تم قصف مقّر قناة 
»األقصى« في شهر 

نوفمبر المنصرم

2223
منوعات

حـــــــول حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر: هـــــل هــــنــــاك رمـــــوز 
ــادرة أو مــقــدســة ال تــمــكــن اســتــعــادتــهــا  مـــصـ
أو الــتــعــامــل مــعــهــا فــقــط بــســبــب تــاريــخــهــا؟ 
أن  إال  فيه،  الــذي تحضر  السياق  كــان  مهما 
الـــجـــدل اشــتــعــل فـــي فــرنــســا أثـــنـــاء مــهــرجــان 
»داينوسيس« املسرحّي الذي تقيمه جامعة 
السوربون، وذلك بسبب مسرحّية »حامالت 
فبعد تسرب صــورة  الــشــراب« ألسخيلوس، 
ومــؤســســات ضد  ناشطون  قــام  للتدريبات، 

الجامعة،  مسرح  أمــام  بالتجمع  العنصرّية 
ــن الــــــدخــــــول، وحـــكـــمـــوا  ــ ــــاس مـ ــنـ ــ ــعــــوا الـ ــنــ ومــ
السبب،  »عــنــصــرّيــة«.  بأنها  املسرحّية  على 
بـــاخـــتـــصـــار، هـــو أن أحــــــداث املـــســـرحـــّيـــة في 
املـــخـــرج أن يجعل  ــار  ــتــ الـــنـــيـــل، واخــ حــــوض 
املمثالت الالتي يؤدين شخصيات ساقيات 
املـــيـــاه مــلــونــات بـــاألســـود مـــع مــالمــح بـــارزة 
وفاقعة األلوان. ما وجده البعض كاستعادة 
للقناع األسود، وقام الناشطون بإطالق بيان 
الــســوربــون،  فــي  كولونيالية  دعــايــة  بعنوان 
في تأكيد على خطأ هذه املمارسة، واعتبروا 
عــرض املــســرحــّيــة خطأ أفـــدح وإصــــرارًا على 

العنصرّية.

اّدعاء الرقابة على الفن
هذا املنع أثار حفيظة الكثيرين من العاملني 
ــــدي  ــلــــق وجـ ــــرح الــــفــــرنــــســــي، إذ أطــ ــــسـ ــــي املـ فـ
ــان مــنــوشــكــني بــيــانــًا ينتقدان  ــ مــعــوض وأريـ
 
ً
فيه هذه الهجمة الشرسة التي انتهت فعال

بمنع املسرحّية، ورأيا في ذلك تهديدًا لحرية 
ــة المــنــطــقــّيــة، خــصــوصــًا أن  ــابـ الــتــعــبــيــر ورقـ
مع  يتطابق  ال  املسرحية  فــي  الــفــنــّي  الشكل 
ــود«، وتــتــالــت املــقــاالت  ــ تــاريــخ »الـــوجـــه األســ
الــتــي تــدافــع عــن حــريــة الــتــعــبــيــر الــتــي  تــرى 
أن ما حصل فاتحة لرقابة جديدة، فالقناع 
اإلغــريــقــي الــداكــن ليس الــوجــه األســـود؛ فهل 
»األداء«  أن  يــعــنــي  هـــــذا  ــل  هــ مـــنـــعـــه؟  يـــجـــب 
حسب  مقّسمة  التنّكر  وأشــكــال  و»التمثيل« 
اللون والجنس، وهناك ما ال يجب االقتراب 

منه ألنه حكر على فئة ما.
الــجــلــبــة ذاتـــهـــا حــصــلــت فـــي ســيــاق مــشــابــه، 
لــكــن عــلــى مــســتــوى دولــــــّي، حـــني اســتــضــاف 
أريان  الــذي تديره  الفرنسّي  الشمس  مسرح 
ــا«،  ــاتـ ــانـ مــنــوشــكــني املــســرحــيــة الـــكـــنـــدّيـــة »كـ
الــتــي لــم تــعــرض فــي كــنــدا، كـــون الــكــثــيــر من 
الـــنـــاشـــطـــني اعـــتـــرضـــوا عـــلـــى أنـــهـــا تــتــنــاول 
السكان األصليني من دون وجــود أي واحد 
منهم ضمنها، ومن دون حتى استشارتهم 
ــنــــاول تـــاريـــخـــهـــم  ــتــ ــي تــ ــتــ ــكــــايــــات الــ ــــي الــــحــ فـ
وصراعهم، ليأتي رد املخرج ربويرت لوباج 
بــأنــه يحق ألي أحــد أن يمثل أي أحـــد، ومن 

.
ّ
دون ذلك فال وجود للفن

المساواة بين الجالد والضحية
ــاربــــات »الـــبـــيـــضـــاء« الـــتـــي ظــهــرت  ــقــ ــذه املــ ــ هـ
ــرًا يـــمـــكـــن تــلــخــيــصــهــا بــــــأن األبـــيـــض  ــ ــؤخـ ــ مـ
املــســتــعــمــر تــاريــخــّيــًا واملــنــتــفــع إلـــى اآلن من 
شــكــل الـــتـــاريـــخ والـــعـــالـــم، يــطــالــب بــحــقــه من 
الــحــكــايــة الــتــاريــخــّيــة، واملــشــاركــة فــي أدائــهــا 
وتمثيلها بصورة قد ال تبّرئه، لكنها تجعله 
عــلــى قـــدم املـــســـاواة مـــع الــضــحــّيــة. وهــــذا ما 
يــطــرح ســـــؤااًل عـــن »الـــحـــق بــالــظــهــور« الـــذي 
مــنــعــت مــنــه األقــلــيــات الــعــرقــيــة والــجــنــســّيــة، 
ـــســـتـــعـــمـــر مـــصـــادرة 

ُ
ــــل يـــحـــق لــلــقــامــع وامل وهـ

صوت الضحية؟ بل وتبنّي نزعة رومانسّية 
مــأســاة، متناسيًا دوره  أيــضــًا ضحية  بــأنــه 
مباشرة.  غير  بــصــورة  ولــو  فيها  الجوهري 
وهــــل بــبــســاطــة يــمــكــن تــنــاســي رمــــوز الــقــمــع 
ــه وتــوظــيــفــهــا ضـــمـــن الـــفـــن بــحــجــة  ــاريـــخـ وتـ

التسلية والترفيه؟
في سياق مشابه ملا تشهده املنطقة العربّية، 
ــد أن يــلــعــبــوا  ــ  ملـــؤيـــدي نـــظـــام األسـ

ّ
هـــل يـــحـــق

دور املتظاهرين في الساحات؟ أو هل يحق 
أن  السيسي واملــوافــقــني على حكمه  ملــؤيــدي 
يــــؤدوا أدوار الــثــائــريــن واملــتــظــاهــريــن؟ هــذه 
الـــتـــســـاؤالت مــشــروعــة ويــحــق لــلــمــشــاهــديــن 
ــي ظــل  ــاشـــطـــني طـــرحـــهـــا، خـــصـــوصـــًا فــ ــنـ والـ
اإلنـــتـــاجـــات الــفــنــّيــة املـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي تميع 
ضــمــنــهــا االخـــتـــالفـــات الــســيــاســّيــة وتــتــحــول 
مــســاحــة الــلــعــب إلــــى مــســاحــة لــلــصــداقــة في 
تــجــاهــل لــلــمــواقــف الــســيــاســّيــة، ومــــا يعنيه 
تالشيها على الشاشة بحجة الدراما والفن.

A A

نور عويتي

بعد الفشل الذريع  ملسلسل »الواق واق« الذي 
تـــم عـــرضـــه فـــي املـــوســـم الـــرمـــضـــانـــي املــاضــي 
األخير  يعود  حجو،  الليث  السوري  للمخرج 
العمل  أمـــان«.  املــوســم بمسلسل »مسافة  هــذا 
مـــن تــألــيــف إيـــمـــان ســعــيــد، وبــطــولــة كــاريــس 
بشار، وسالفة معمار، وقيس الشيخ نجيب، 
ومــــن إنـــتـــاج شـــركـــة »إيـــمـــار الـــشـــام« لــإنــتــاج 
ــم الـــتـــســـويـــق لــلــعــمــل عـــلـــى أنـــــه ال  ــنــــي.  تــ ــفــ الــ
»تيمة« للمسلسل،  يتناول الحرب السورية كـ
ــا بــعــد الـــحـــرب.  ــا يــحــكــي عـــن مــرحــلــة مـ ــمـ وإنـ
وأكــد حجو هــذا األمــر من خــالل تصريحاته 
فـــي املــؤتــمــر الــــذي أعــلــن مـــن خــاللــه عـــن بــدء 
مرحلة التصوير في دمشق. وبــرر ذلــك، بأن 
مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب هــي أكــثــر حساسية 
وخـــطـــورة مـــن مــرحــلــة الـــحـــرب نــفــســهــا، وأن 
الـــعـــمـــل يـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــعـــالقـــات اإلنـــســـانـــيـــة، 
الناس،  الثقة بني  كالحب والــخــوف وانــعــدام 
ــلـــى الـــرغـــم من  ــبــــالد. وعـ بــعــد مـــا مـــر عــلــى الــ
ــا بــعــد الـــحـــرب«،  أن اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح »مــ

عن املــال واملــلــذات. تظهر عبد الـــرازق مختلفة 
في الشكل عن األدوار التي لعبتها في السنوات 
السابقة، »بنت بلد« ُمتشحة بالسواد وفقيرة، 
الــبــنــات بما تيسر  فــي مــجــال تجميل  وتعمل 
لها من وسائل، وذلــك من أجــل املــردود املالي. 
 خضعت 

ْ
لم يتغير شكل عبد الــرازق كثيرًا، إذ

لعمليات شدٍّ بسيطة في الوجه، وهي مقبولة 
قياًسا إلى باقي زميالتها. 

ريم خوري
في لبنان، بات في حكم املؤكد، أن االستعانة 
بــالــجــمــيــالت، هــو أســـاس إنــتــاج أي مسلسل 
ــتـــرك. اكـــتـــشـــاف هــذه  لــبــنــانــي أو عـــربـــي ُمـــشـ
السنة كان ريم خــوري، وصيفة سابقة مللكة 
جــمــال لــبــنــان، والـــتـــي تــلــعــب دورا مــحــورًيــا 
قــصــيــرًا فـــي مــســلــســل »الـــكـــاتـــب« رغــــم بعض 
االنــتــقــادات الــخــاصــة حـــول آلــيــة وســيــنــاريــو 
وطـــرح فــصــول جــريــمــة تقضي بــهــا »تــمــارا« 
)ريم خوري( نفسها. تأتي محاوالت املخرج 
السوري رامي حنا جيدة، لجهة توظيفه مثل 
شتركة. الالفت أن 

ُ
هذه املواهب في الدراما امل

 املاكياج 
ّ
 إن

ْ
خوري، اعتمدت على البساطة، إذ

خفيف، ويتناسب مع عمرها، كونها، بحسب 
الرواية، ال تزال قاصرا. وهو ما يذكرنا هنا 

بيروت ـ العربي الجديد

ــرة مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــل عـــــــــرض مــــجــــمــــوعــــة كـ ــ ــــواصــ ــتــ ــ يــ
رمضان  »بــــازار«  ضمن  الــعــربــيــة،  املسلسالت 
هذه السنة. السؤال الــذي ُيطرح، هو عن دور 
الــيــوم، وإذا  الــدرامــا العربية  املــرأة املمثلة في 
ما كانت قد حققت تقدًما في األيام األولى من 

بداية العروض.

سالفة معمار وكاريس بشار
العربية  الـــدرامـــا  فــي  املــمــثــالت  أدوار  تختلف 
بــحــســب جــنــســيــة املــســلــســل والــقــائــمــني عليه. 
اإلجابة حــول هــذا التساؤل، تشي بــأن بعض 
املــخــرجــني الــســوريــني ال يــعــولــون عــلــى شكل 
املمثلة بالدرجة األولـــى، بل على أدائــهــا. لكن 
على  الواضحة  التجميل  كمية  يخفي  ال  ذلــك 
وجـــــه املـــمـــثـــلـــة الــــســــوريــــة ُســــــالف مـــعـــمـــار فــي 
أن معمار  الــواضــح،  أمـــان«.  »مسافة  مسلسل 
ناحية  مــن  واضــحــة  تجميل  بعمليات  قــامــت 
الـــخـــديـــن ورســــــم الـــشـــفـــاه. بـــخـــالف زمــيــلــتــهــا 
ــاريــــس بـــشـــار الـــتـــي خــضــعــت لــعــمــلــيــة شــد  كــ
ذلـــك واضـــًحـــا، وانعكس  وجـــه بسيطة. وكـــان 
فــي مسلسل  فظهرت  بشكل جيد،  بشار  على 
أمــان«، بشكل ال يمت بصلة لدورها  »مسافة 
في مسلسل »سالسل دهب« الذي ينقل صورة 
 يتناسب 

ْ
طلقة في الحارة الشعبية. إذ

ُ
املرأة امل

شــكــلــهــا فـــي »ســـالســـل دهـــــب« جــــدًا مـــع إطـــار 
العمل، والبيئة الشامية التي ينقلها.

غادة عبد الرازق
وتجسد غادة عبد الرازق في مسلسل »حدوتة 
ثالثة  لديها  فقيرة  لعائلة  زوجـــة  دور  ــرة«،  ــ ُم
وبحثه  زوجها،  تخلف  بسبب  تفقدهم  أوالد، 

النظام  إعـــالم  مصطلحات  كبير  لحد  يشبه 
إال  األزمــة«.  »االنتصار« و»انتهاء  كـ السوري 
أنــه كــان من الصعب الحكم على العمل بأنه 
سيحتوي على أي بعد سياسي قبل عرضه، 

اعتماًدا على تلك التصريحات.
ولـــكـــن بــعــد عــــرض الــحــلــقــات الـــثـــالث األولــــى 
مـــن الــعــمــل، نــــرى كــمــيــة الــتــكــثــيــف الــســيــاســي 
العمل إليصال  الــذي سخره صناع  والترميز 
بروباغندا  تــخــدم  الــتــي  السياسية  رسالتهم 
النظام. فجميع املشاعر واملخاوف والحبكات 
الــلــوم على جميع  إلــقــاء  الــدرامــيــة تعمل على 
ــواء بـــالـــداخـــل او  ــ املـــعـــارضـــني الــــســــوريــــني، ســ
ــالـــخـــارج، وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة مـــا وصــل  بـ
الداخل،  في  اليوم  السوري  املواطن  إليه حــال 
من تشرد وفقر وانعدام األمــان، دون إلقاء أي 
لوم على الدولة. ويبدأ العمل بصوت الراوية 
)شكران مرتجى( التي تسرد ما يلي: »كل يوم 
بتفيق من النوم وفي بقلبك غصة، ليش فقت 
وصار معي هيك، ما في شيء بصير صدفة، 
هي سلسلة أقدار متشابكة بيناتنا. بحياتك 
فــكــرت أنـــو تــوصــل مــعــك أنـــك تــدعــم الــجــريــمــة 
يلي  الشخص  وهـــاد  بتحبه،  شخص  كــرمــال 
بـــدك تعمل جــريــمــة ألنـــك بتحبه يــا تـــرى أنــت 
بتحبه عــنــجــد....عــايــشــني بــنــفــس املــكــان وكــل 
واحد عم يغني على ليله، وبفكر أنو ما دخله 

بالوجع يلي عم يصير مع التاني«.
يــعــطــي الــعــمــل انــطــبــاعــًا عــامــًا بــكــره الــشــارع 
السوري للمعارضني فيه، األمر الذي يتمثل 
العمل، والتي  بشخصية وفــاء موصللي في 
وإلقاء  املــعــارض،  ابنها  تقوم بشتم وضــرب 
ودفعه  الــثــانــي،  بابنها  لتغريره  عليه  الــلــوم 
للخروج في مظاهرات، وهو األمر الذي أدى 
إلى اختفائه. وتقوم موصللي بتذكير ابنها 

على الدوم بأن أحوال البلد كانت جيدة، وبأن 
الشعب كان مرتاحًا، إلى أن قام هو من معه 
»تخريب بلدهم«، فتكرر: »ما كان ناقصنا  بـ
واملصيبة  وخربتوها«.  أنتوا  أجيتوا  شــيء، 
أن هـــذه الــكــلــمــات ال تــطــرح كــوجــهــة نــظــر من 
املحتمل مجادلتها، فابنها يكتفي بالصمت 

ــي اإلهــانــات والــنــدم عند سماعه لهذه 
ّ
وتــلــق

العبارات، وكأنه ارتكب ُجرمًا بالفعل، وليس 
لديه ما يدافع به عن نفسه.

بـــمـــهـــاجـــمـــة  أمــــــــــــان«  ــة  ــ ــافـ ــ ــسـ ــ »مـ يـــكـــتـــفـــي  وال 
ــار  ــ املــــعــــارضــــني وتـــحـــمـــيـــلـــهـــم مـــســـؤولـــيـــة دمـ
سورية، وإنما يحاول أن يبرر كل ما ارتكبه 

الــنــظــام مـــن جـــرائـــم مـــن خـــالل تعليقها على 
شماعة اإلرهاب. 

باكتشاف رامي للممثلة دانييال رحمة السنة 
 وضعها 

ْ
إذ »تــانــغــو«.  فــي مسلسل  املــاضــيــة 

حــنــا عــلــى الـــخـــط الــســلــيــم فـــي عـــالـــم الـــدرامـــا 
ثانية  مــرة  البطولة  حــق  ومنحها  املشتركة، 
هــذا املوسم في مسلسل »الــكــاتــب«، من نص 

وسيناريو لريم حنا.
 رحمة تظهر هذه املرة بشكل بسيط، ال يبتعد 
ــا فـــي »تـــانـــغـــو«. لكنها  ــ بـــالـــضـــرورة عـــن دورهـ
الــجــادة  املــحــامــيــة  فــي شكلها بمظهر  تــلــتــزم 
املعجبة بالكاتب يونس جبران، والتي تتطوع 
لــم تخضع  قــتــل.  اتــهــام بجريمة  مــن  لتبرئته 
دانــيــيــال رحــمــة لــعــمــلــيــات تــجــمــيــل، بـــل تظهر 

بماكياج خفيف يتناسب مع طبيعة الدور. 
فــي الــســيــاق، ال انــقــالبــات كــثــيــرة فــي الشكل 
تركيز  هــو  الــالفــت  لكن  للممثالت.  بالنسبة 
املُبهر  »املــاكــيــاج«  على  اللبنانيات  املمثالت 
املغردين حال  أحــد  تناول  النوم.  أثناء  حتى 
إن نجيم   

ً
قــائــال نــاديــن نسيب نجيم،  املمثلة 

نومها، وشعرها  مــن  املسلسل  فــي  تستيقظ 
ُمسرح وال تنسى التفريق بني أحمر الشفاه 
ــاء فــتــرة  ــنــ لــلــنــهــار الــــــذي يـــتـــحـــول زهــــرًيــــا أثــ
النور  عبد  تقل سيرين  وال  الــلــيــل.  أو  الــنــوم 
عــن زمــيــالتــهــا فــي اإلفــــراط بــاســتــخــدام مــواد 
الــدقــائــق  مــن  الــشــفــاه يظهر  أحــمــر  التجميل. 
األولى لظهور عبد النور في مقدمة برنامج 
تلفزيوني. لكن يبدو أن هذا اللون من أحمر 
الشفاه سيرافق »نور رحمة«، كما هو اسمها 
في املسلسل طوال الشهر، وكذلك اإلكثار من 
االستراحة  فترة  األســـاس، حتى خــالل  كريم 
ــرًا جـــــدًا بــــرأي  والـــــنـــــوم. الـــشـــكـــل أصـــبـــح مــــؤثــ
املتابعني على مواقع التواصل. وصار ُيشكل 
املــســلــســل، ويحظى  يــقــوم عليها  قـــاعـــدة، قــد 

بنجاح ونسبة مشاهدة مرتفعة. 

»مسافة أمان«: رواية عن الكيميائي لخدمة النظام السوريالمرأة في المسلسلالت الموسمية... عين على الشكل
رغم اّدعاء مخرج عمل 

»مسافة أمان«، الليث 
حجو، بأّن المسلسل لن 

يتطرّق إلى السياسة، إال أّن 
الحلقات األولى كشفت 

انحياز المسلسل لرواية 
النظام

غزة ـ يوسف أبو وطفة

غــيــبــت األزمـــــــات املـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــصــف بــالــقــنــوات 
ــال الـــدرامـــيـــة  ــمــ ــــزة األعــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قـــطـــاع غـ
والبرامج الترفيهية عن شاشاتها في شهر رمضان 
لـــهـــذا الـــعـــام، فـــي وقــــت أغــلــقــت فــيــه قـــنـــوات أخــــرى، 
وسرحت العاملني فيها. واعتاد الفلسطينيون في 
السنوات األخيرة على مشاهدة برامج ومسلسالت 
ــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة، والـــتـــي  ــة تـــعـــرضـــهـــا الــ ــ ــيـ ــ درامـ
تحاكي واقع مقاومة االحتالل اإلسرائيلي، أو تلك 
التي  الــكــومــيــدي  الــطــابــع  ذات  الترفيهية  الــبــرامــج 
الــداخــل.  مــن  الفلسطيني والــغــزي  تــصــور املجتمع 
ــذا الـــعـــام مـــغـــايـــًرا عـــن ســابــقــه فـــي ضــوء  ــبـــدو هــ ويـ
الــتــي تعصف باملؤسسات  املــالــيــة  ــة  األزمــ اشــتــداد 
ــتــــهــــداف االحــــتــــالل لــبــعــض املـــقـــار  اإلعـــالمـــيـــة واســ
التابعة لهذه الوسائل، وتدميرها كلًيا. ومع إغالق 
أخــيــرًا، ومــن قبلها قناة  الفضائية  »الــقــدس«  قناة 
»الكتاب«، غابت برامج الترفيه، كبرنامج الكاميرا 
عبر  تبث  كانت  التي  البرامج  من  وغيرها  الخفية 
شاشات هاتني القناتني لسنوات عدة. وشكلت هذه 
ت لسنوات عبر القنوات املحلية 

َ
البرامج التي ُعِرض

التلفزيوني  اإلنــتــاج  طبيعة  فــي  حقيقيًا  اخــتــراقــًا 
املحلي. ال سيما وأن الغزيني اعتادوا على متابعة 
هـــذه الــبــرامــج مــن خـــالل الــقــنــوات الــعــربــيــة، والــتــي 

ــاورة لــهــم.  ــجــ ــع فـــي بـــلـــدان عــربــيــة مــ ــواقــ تــجــســد الــ
ولــجــأ الــكــثــيــر مـــن مـــعـــّدي ومــنــتــجــي هـــذه الــبــرامــج 
اإلنترنت، وتحديدًا يوتيوب،  إلى استخدام شبكة 
لــتــصــويــر بـــرامـــج أو حــلــقــات مــــحــــدودة، فـــي ضــوء 
إغالق املؤسسات اإلعالمية أبوابها بسبب أزماتها 
املالية، وتوقف آخرون عن اإلنتاج لذات السبب. أما 
فضائية »األقصى« التابعة لحركة حماس، والتي 
الثاني  للعام  املحاصر إسرائيليًا  القطاع  تبث من 
عشر على التوالي، فلم تقم هي األخرى بإنتاج أية 
 لألزمة املالية التي 

ً
أعمال درامية هذا العام، نتيجة

تعصف بها، وقصف مقرها الرئيس في نوفمبر/ 
تشرين الثاني املاضي.

ويـــؤكـــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــبــكــة »األقـــصـــى« 
التي يمر  املالية   األزمــة 

ّ
أن اإلعالمية وســام عفيفة 

بالسلب  انعكست  عــام،  املــقــاومــة بشكٍل  إعــالم  بها 
القطاع  في  الدرامية  واألعمال  البرامج  إنتاج  على 

هـــذا الـــعـــام، إلـــى جــانــب الـــدمـــار الــــذي حـــل بــالــقــنــاة 
بــعــد تــدمــيــرهــا كــلــيــًا. ويــوضــح عــفــيــفــة، فــي حــديــٍث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــدمــار الـــذي حــل بالقناة  لـــ
الــفــضــائــيــة أســهــم فــي خــســارة مــعــدات كــانــت تقدر 
بمبالغ تصل ما بني 2 إلى 3 ماليني دوالر أميركي، 
وهـــو مـــا صــّعــب فــرصــة إنـــتـــاج أيـــة أعـــمـــال درامــيــة 

جديدة هذا العام.
تتناسب  بجودة  كامل  درامــي  عمل  إنتاج  وتكلفة 
مــع واقـــع العمل فــي القطاع وفــي ضــوء اإلمكانات 
املتاحة يتطلب مبلغ 100 ألف دوالر أميركي إلنتاج 
30 حلقة. في الوقت الــذي تمر فيه وسائل اإلعالم 

املحلية بأزمة مالية خانقة، وفق عفيفة.
وبحسب املسؤول في شبكة »األقصى« اإلعالمية، 
فإن قرارًا قد اتخذ بالتوقف عن اإلنتاج ملدة تتراوح 
ما بني عام إلى عامني من أجل تقييم التجربة التي 
في  املاضية، خصوًصا  السنوات  مــدار  جــرت على 
ضـــوء عـــدم وجـــود إمــكــانــيــة لــلــمــقــارنــة بــني الــدرامــا 
ــــزة نــظــرًا  الـــعـــربـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة املــنــتــجــة فــــي غـ
اإلنتاج  تجربة  أن  والحصار. ويضيف  لإمكانات 
الدرامي في غزة تعتبر صعبة وقاسية في  العمل 
القطاع،  ضوء الحصار اإلسرائيلي املفروض على 
واســتــهــداف املــقــار الــخــاصــة بــالــوســائــل اإلعــالمــيــة 
وتــدمــيــرهــا، إلــى جــانــب ضعف اإلمــكــانــات املتاحة 

مقارنة بالدول العربية واألجنبية.

أقنعة سوداء تتساقط عن وجوه البيض

)Getty( الممثلة السورية سالفة معمار

مقّر قناة 
»األقصى« 
المدّمر في غّزة 
)العربي الجديد(

غادة عبد الرازق من »حدوتة ُمرة« )المكتب االعالمي لإلنتاج(

)Getty( في األغنية، يمثّل الملّون عبدًا سعيدًا، حرًا سعيدًا، مشهورًا سعيدًا

مع الجدل الذي أثارته أغنية »حكاية أو. جي«، نستعيد مجموعًة من األحداث »الفنية« التي 
وقعت في اآلونة األخيرة، انبثق منها أسئلة حول العنصرية ومفهومها

حكاية أو. جي

غياب الدراما في غزّة

فنون وكوكتيل
قضية

قضيَّة

نقدتلفزيون

اختار جاي زي واحدة من 
أكثر القضايا إشكاًال في 

تسعينيات القرن الماضي 
للغناء عنها. كل األدلة 

الجنائية كانت ُتشير إلى أّن 
أو. جي سيمسون قد قتل 
زوجته السابقة وعشيقها، 
لكّن فريق المحامين الذي 

عيّنه استطاع أن يوّجه 
األنظار بعيدًا عن األدلة، 
لتصّب في اتجاه آخر؛ 
لون الُمتّهم. وهذا ما 
وّضحه المسلسل الذي 

تناول القضية وُعرض قبل 
عامين؛ اللعبة كانت في 
خطاٍب شعبوي، يستثمر 

العنصرية لتبرئة القاتل.

اتجاه آخر
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



تيماء دحيم

 مرجعية في الدراسات 
ً
ُيشّكل عام 1948 نقطة

التاريخية املعاصرة في العالم العربي، إذ لن 
بــالــذاكــرة الجمعية  يــرتــبــط  نعثر عــلــى حـــدث 
 هذه املراجعات والحفر 

ّ
يستدعي إلى اليوم كل

الــذاكــرة كما تفعل نكبة فلسطني، التي ال  في 
صل بالحدث 

ّ
قَرأ في مستويات مرّكبة تت

ُ
تزال ت

ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــل الـــــوعـــــي االجـ ــائــ ــســ الـــســـيـــاســـي ومــ
والــهــويــة وغــيــرهــا. ورغـــم أن وقــائــع االحــتــال 
ـــت، آنـــــذاك، 

ّ
والــــطــــرد والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري حـــل

والجماعة،  الــفــرد  وجـــدان  فــي  ماحقة  هزيمة 
وبدأ التفكير بأسبابها منذ اللحظة األولى، إذ 
أصدر قسطنطني زريق كتابه »معنى النكبة« 
)1948(، وأكرم زعيتر »القضية الفلسطينية« 
يتّم  لــم  كــثــيــرة  فـــراغـــات  هــنــاك  أن  إال   ،)1955(
ملؤها مــن خــال جمع شــهــادات مــن عايشوا 
تلك املرحلة وتوثيق التاريخ الشفوي حولها. 

ــا.. دم عــلــى حــجــر: حــامــيــة يــافــا وفعلها  ــافـ »يـ
الدراسة  - دراســة ووثــائــق« عنوان  العسكري 
صــدرت  الــتــي  املفّصلة  التحليلية  التاريخية 
فــي جــزأيــن عــن سلسلة »ذاكـــرة فلسطني« في 
»املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« 
لـــلـــبـــاحـــث الــفــلــســطــيــنــي بـــــال مـــحـــمـــد شــلــش 

.)1987(
لــف بعد 

ّ
املــؤ ثالث عمل يصدره  الكتاب  ل 

ّ
يمث

ــات الــشــيــخ مــحــمــد أبــو  ــريــ »ســـيـــدي عـــمـــر: ذكــ
طــيــر فـــي املــقــاومــة وثـــاثـــة وثـــاثـــني عــامــا من 
املــواجــهــة: ذكريات  االعــتــقــال« )2017(، و»إلـــى 
الدكتور عدنان مسودي عن اإلخوان املسلمني 
ــيــــس حـــمـــاس«  ــأســ ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وتــ ــ فـ
)2013(، وهو يعمل حاليا على بحث بعنوان 
»الــفــعــل الــعــســكــري الــفــلــســطــيــنــي خـــال حــرب 
تــفــاصــيــل  إلــــى  شــلــش  يـــعـــود   .»1948  -  1947
العمليات العسكرية التي قامت بها الحامية 
ــع مــدفــعــا فــي سعي 

ّ
الــتــي اســتــطــاعــت أن تــصــن

لــتــعــويــض نــقــص األســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة، والــتــي 
قـــامـــت بــتــنــفــيــذه »فـــرقـــة الــتــدمــيــر الــعــربــيــة«، 
وُجــّرب املدفع في جبهة حي الجبالية جنوب 
يــافــا، يـــوم الــثــامــن مــن مـــــــارس/آذار 1948، إذ 

يروي الكتاب الصادر 
حديثًا عن »المركز 

ل المقاومة  العربي« تشكُّ
المسلحة في يافا، 

باالعتماد على مصادر 
عربية ووثائق من أرشيف 

االحتالل

بلد عمره سبعة آالف 
دًا  عام ينام مهدَّ
ويفيق منهوكًا 

من أخبار المجازر التي 
امتّدت على كامل 

مساحته: مجازر 
دموية، وأخرى 

مجازية لكافة أشكال 
الحياة

بالل محمد شلش حامية يافا في مواجهة العصابات الصهيونية

قلب مهترئ ورأس مسكون بالجثث

يعود شلش في الكتاب 
إلى عمليات عسكرية 
قامت بها حامية يافا

الجميع هنا يشفق 
على الجميع وحتى 

القتل نوع من الشفقة

2425
ثقافة

كتاب

إطاللة

فعاليات

أطلق ثاث قنابل على مستوطنة »بات يام«.
ــداف  بــعــد تــتــالــي هــجــمــات الــحــامــيــة عــلــى أهــ
صهيونية، وفق الكتاب، بدأ جيش االستعمار 
ــــه  الــبــريــطــانــي حــمــلــة ضــغــط مــارســتــهــا إدارتـ
ل آمر الحامية لوقف القصف 

ّ
العسكرية، وتدخ

في إحدى العمليات من دون بيان سبب ذلك، 
لكن الفرقة عادت الحقا إلى عملياتها. 

 
ً
يعرض شلش في الجزء األول ما لم ُيرَو قبا

من تاريخ يافا خال حرب عام 1948 بتوثيق 
ــر مــقــاومــتــهــا  ــيـ ــــع خــــط سـ ــا، وتــــتــــبُّ ــهـ ــاتـ ــيـ يـــومـ
املــســلــحــة، مــنــذ بـــدايـــة تــكــويــنــهــا ثـــم تــحــوالت 
بــنــيــتــهــا وحــتــى انــهــيــارهــا وتــفــكــكــهــا. ويــقــّدم 
الـــجـــزء الـــثـــانـــي وثـــائـــق تـــنـــّوعـــت بـــني رســائــل 
وبيانات،  وتصريحات  وتعميمات،  وتقارير 
قوائم  وشــكــاوى ومطالبات، وســجــات تضم 
بأسماء مجاهدي حامية يافا وشهدائها، مع 
عرض يومي ملجريات املعارك التي خاضتها 
على مدى ثاثة أشهر، مرفقة بقراءة تحليلية 
للوقائع. لم تغب أخبار الحامية عن الصحافة 
الفلسطينية والعربية حينها، وكذلك رسائل 
كتاب،  مــن  أكثر  قها 

ّ
وث والــتــي  فيها،  املقاتلني 

تطلب الــدعــم مــن نابلس والــشــام لــزيــادة عدد 
مقاتليها النظاميني ليصل إلى عّدة آالف من 
أجل صد هجوم العصابات الصهيونية، لكن 
ــذ واضــطــر أفــرادهــا إلى 

ّ
ــنــف

ُ
وعـــودًا كثيرة لــم ت

مواجهة العدو وحدهم.

فصول لم ُترو من قبل

مثل طائر فوق الخراب

رام  في  الثقافي«  السكاكيني  خليل  »مركز  ينظمه  الذي  »يُعاد«  مشروع  ضمن 
جمانة منّاع  الفلسطينية  للفنانة  الفيديو  يتواصل عرض سلسلة من أعمال  اهلل، 
حتى 18 من الشهر الجاري. تضم األعمال نظام الخير )2013(، وموجز العادات، أو 

تنكريّة ألفريد روك األخيرة )2013(، وفيلم مبارك مبارك النسيان )2010(. 

تحت عنوان مسرح العمليات، يتواصل معرض الفنّان التركي باريش دوغروسوز، 
في »متحف سرسق« ببيروت حتى السابع من تموز/يوليو المقبل. يضم المعرض 
السماوات  و»تحت  والنسيان«،  الرملية  »العاصفة  وهي:  فيديو؛  تجهيزات  عّدة 

المكتظة«، وفيها يتناول مواضيع الجدران واالحتالل والعنصرية والحصار.

»غاليري  في  أينوسينتي،  شاتيل  بيار  الفرنسي  للفنان  تفكيك  معرض  يتواصل 
أوروبيا« بباريس حتى 31 من الشهر الجاري. تتناول األعمال الفوتوغرافية العمران 
والعمارة، حيث قام الفنان بتحويل رموز التصوير المعماري إلى أعمال قريبة من 
المتغيرة،  والمدينة  اإلنسان  بين  العالقة  في  التشكيك  إلى  ساعيًا  التجريدي،  الفن 

وتمييز الجمال من القبح في تصميمات عصرنا.

وعالقته  أفريقيا  تاريخ  في  المتخّصص  ووكــس«،  هيستوري  »بالك  مركز  يقيم 
على  األوروبية  التجارب  الطبي:  األبارتهايد  بعنوان  ندوة  لندن،  في  بالعالم، 
األجساد األفريقية، عند السادسة والنصف من مساء الخميس المقبل، بمشاركة 

باحثين يناقشون تاريخ تجريب األدوية على السود، استنادًا إلى وثائق تاريخية.

سومر شحادة

ــدامــــي بــابــتــســامــة  تــســتــقــبــل الـــصـــبـــاح الــ
ــظـــرك إلــى  ــنـــزل ونـ ــن املـ مــــريــــرة. تـــخـــرج مـ
 على 

ً
مــقــبــا إلـــى عملك  األســفــل. تمضي 

 من بقائك حيا في الوقت 
ً
الحياة وخجا

ذاتــــــه، ال تـــتـــحـــّدث فـــي شـــــؤون الـــثـــورات 
والـــطـــوائـــف، وتــحــيــد بــنــظــرك عـــن صــور 
العنف وعن الجائعني ومصابي الحرب 

والوحيدين، أمثالك.
وافق الجميع على ما يقولونه، وتبلع 

ُ
ت

ــاريــــخ  ــــرف تــ ــعـ ــ أفــــــكــــــارك الـــشـــخـــصـــيـــة، تـ
إلحاحا،  أشـــّد  هــو  مــا  ثمة  لكن  الجميع، 
الدخول في سجال مع أحد.  يمنعك من 
الجميع على حق، تلك القاعدة السحرية 
 يوم في 

ّ
التي تؤّمن عودتك إلى املنزل كل

بلد يضج بالساح وبالقتل الذي يرتدي 
األفكار.

ترى امرأة تبكي في شارع بغداد، تقترب 
أن  مــن  بــســرعــة، خائفا  تبتعد  ثــم  منها، 
تــســألــك حــاجــة أنـــت عــاجــز عــن تلبيتها، 
املديد عن فعل  تهرب مجّددًا من عجزك 
شـــيء عـــدا الــكــتــابــة الــتــي بـــدأت تــشــك في 
جــــدواهــــا. ألـــيـــس لــلــكــاتــب الـــحـــق فـــي أن 
بالفعل  يؤرقك  ما  لكن  متشائما؟  يكون 
هو أن املغامرة أصبحت في البقاء ال في 
تركوا  غــادروا  فالذين  الكتابة،  استمرار 
ــــت اآلن تــســيــر في  ذاكـــرتـــهـــم بــيــنــنــا، وأنـ

الشوارع مثل طائر فوق الخراب.
ال تعرف مسؤواًل واحدًا لكي تطرق بابه 
إليها اإلقامة في  التي تدفعك  في املحن 
تــســألــك صديقتك  ــواء،  ــ األهــ تحكمه  بــلــد 
ــبـــوك عـــــن ســــبــــب قــــلــــة ثــقــتــك  ــيـــسـ عــــلــــى فـ
بنفسك، فتسألها عن سبب سؤالها، بداًل 
 الــســؤال لــم يقلقك، 

ّ
مــن اإلجــابــة، رغــم أن

التي بقيت في  اإلجــابــة  أقلقتك  بقدر ما 
داخلك، طاملا ال تعرف أحدًا خارج الباد، 
ــا الــقــيــمــة الــتــي  ــا، لـــيـــســـأل عـــنـــك، مــ أيــــضــ
م أن 

ّ
عل

َ
سيضيفها إلــى الــخــراب الــعــام؟ ت

 تملك 
ّ

يبقى رأيك لك وحدك. واألفضل، أال
رأيـــــا عــلــى اإلطـــــــاق، فـــي حـــــروب الـــعـــار. 
ــــوت؟ ألــيــس   ذلـــك املـ

ّ
أّي أمـــر اســتــحــق كـــل

سؤالك، هذا، رأيا؟ 
■ ■ ■

ــا أخـــبـــئ فــــي جـــوفـــي فـــكـــرة ال  ــ أفــــكــــر، وأنــ
تــــائــــم مــــكــــان جـــلـــوســـي: مــــا الـــــــذي دفـــع 

 ،
ّ

الظل في  فالحياة  بالخوف،  الطمأنينة 
ثنائيات ال معقولة. وتجسر  لك  تكشف 
تلفتك  تعد  لــم  ذلـــك.  رغــم  كتابتها،  على 
الـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي تــمــلــك أضـــــــدادًا مــرّكــبــة 
خاليا  تعرف ضحكا  تعد  لــم  إذ  غصبا، 
مـــن املـــــرارة أو فــرحــا خــالــيــا مـــن الــحــزن، 
 لرواية غالب هلسا »الضحك« 

ّ
وتــرى أن

 فيه تكثيفا هائل الداللة. 
ّ
اسما خابا، ألن

تقتضي  اآلن،  الجيدة،  الكتابة   
ّ
أن يبدو 

ــمــات جــمــيــعــهــا، حتى 
ّ
الــتــفــريــط بــاملــســل

، كــيــف لــبــلــد عــمــره 
ّ

الــعــقــلــيــة مــنــهــا. وإال
سبعة آالف عــام أن ينام مــهــّددًا، ويفيق 
امتّدت  التي  املــجــازر  أخبار  من  منهوكا 
عــلــى كـــامـــل مــســاحــتــه: مـــجـــازر دمـــويـــة، 
وأخرى مجازية لكافة أشكال الحياة. إن 
ا نجونا من املوت، فكيف سننجو من 

ّ
ُكن

أيامنا التي تتداعى؟
■ ■ ■

ما الفرق بني بلٍد منهزم،
وسوٍط يهوي على األصابع؟ 

أكتب عنِك بقلٍب مهترئ، 
ورأٍس مسكوٍن بالجثث.

)كاتب سوري(

بولغاكوف  ميخائيل  الــروســي  الــكــاتــب 
العدول عن فكرة السفر بعد مكاملة  إلــى 
ــدة قالها  ــ ســتــالــني مــعــه، هـــل جــمــلــة واحـ
ــر، مـــثـــل »وهـــــــل يــســتــطــيــع كــاتــب  ــ ــيـ ــ األخـ
روســـي، مثلك، الــحــيــاة خـــارج روســيــا؟« 
فكرة  عن  بالعدول  إلقناعه  كافية  كانت 

مسيطرة بالرحيل عن بلده؟
الـــرأفـــة بــالــنــاس الـــذيـــن يــشــفــقــون عليك 
السحر  بذلك  قّيدتك  التي  بــدورهــم، هي 
املـــطـــمـــئـــن، الـــجـــمـــيـــع هـــنـــا يـــشـــفـــق عــلــى 
 صــديــقــي بــــات يــرى 

ّ
الــجــمــيــع، حــتــى أن

القتل نوعا من الشفقة! 
■ ■ ■

الــنــهــايــات، في  بالغبطة القــتــراب  تشعر 
الوقت نفسه أنت خائف جدًا، قد تقترن 
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قادرة على خدمة رهانات الحياة من خال 
التأويل والتعبير والتأسيس.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
ي 

ّ
آخـــر مــا أصــــدرت كـــان كــتــاب »الــعــمــل الفن

وتحّوالته بني النظر والنظرية، محاولة في 
إنشائية النظر« عن »املركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات«، ويتناول املكانة التي 
يجب علينا أو نوليها للُمشاهد/ الناظر/ 
ــد... بــوصــفــهــم  ــاقــ ــنــ ــقــــارئ والــ الـــجـــمـــهـــور/ الــ
ــداع،  أطـــرافـــا فــاعــلــة فــي مــواصــلــة مــســار اإلبــ
ــا وقــــــع حـــصـــر الـــفـــعـــل الـــثـــقـــافـــي  ــ فـــكـــثـــيـــرًا مـ
دائــرة  فــي  العربية(  الثقافة  فــي  )خصوصا 
ـــان دون إيــــاء أهــمــيــة لــآخــر 

ّ
املــنــتــج والـــفـــن

اإلبــداعــي املنسي، والـــذي أعتبره طــرفــا في 
أّما  القيم الجمالية والفنية.  دينامية إبداع 
الــقــادم فــأنــا بــصــدد إعـــداد اللمسات  عملي 
 اللوحة 

ّ
األخــيــرة فــي كــتــاب حـــول نــشــأة فـــن

الزيتية في تونس، كما أشتغل على كتاب 
آخر )باللغة الفرنسية( حول منزلة الطبيعة 

في الفن املعاصر.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
نــســبــيــا أنــــا راض، بــالــنــظــر إلــــى صــعــوبــات 
دينامية منشودة  والترويج وغياب  النشر 
أو  أو تأريخا  أو نقدًا  ا 

ّ
)فن الفكر  تربط بني 

ــي، وتخلق 
ّ
تــنــظــيــرًا( وبـــني الــجــمــهــور املــتــلــق

 
ً
الجدل الثقافي الذي يصنع القيمة. وفضا
ــات الــــراعــــيــــة لــإنــتــاج  ــســ ــؤّســ ــن غـــيـــاب املــ عــ
 نــســبــة مـــن جــمــهــور الــشــبــاب 

ّ
ــإن الــثــقــافــي، فــ

افـــتـــّكـــتـــهـــا الــــفــــضــــائــــيــــات وإعــــــــــام اإلثــــــــارة 
ــلـــى املــســتــقــبــل  والــــتــــهــــريــــج، وهـــــــذا خـــطـــر عـ

يستدعي املقاومة.

■ لــو قيض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

 
ّ

ــــذي أخــــوضــــه. وســـأظـــل ــار الـ ســـأخـــتـــار املـــسـ
في عاقته بحيوية   

ّ
الفن وراء معنى  ألهث 

ــاة وطـــبـــيـــعـــيـــة الـــطـــبـــيـــعـــة ومـــديـــنـــيـــة  ــيــ الــــحــ
قّدمته من  ومــا  اإلنــســان.  املدينة وإنسانية 
أعـــمـــال فــنــّيــة وكـــتـــابـــات وأبـــحـــاث ودروس 
ومــحــاضــرات لــم يــشــف غليلي مــن املــعــرفــة 
العالم  والحكمة ومواكبة نبض  الفن  وقيم 
ق. وفي ذلك نوع من 

ّ
وشعرية الوجود الخا

املقاومة التي ال جدوى للحياة من دونها.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
 نــظــام عــوملــي قّسم 

ّ
ال أنــتــظــر شيئا فــي ظـــل

املــجــتــمــعــات وفــــق مــصــالــح جــيــوســيــاســيــة 
خــارجــة عــن انتظاراتنا، وفــي ظــل الــكــوارث 
التي  التاريخية  واالرتــكــاســات  السياسية 
ــد أن تــعــّم قيم  ــنــي أريــ

ّ
نــتــخــّبــط فــيــهــا. ولــكــن

املـــعـــرفـــة واالعـــــتـــــراف، وأن يـــســـود الـــســـام، 
الحياة على  إلــى منطق  العالم  وأن يحتكم 

األرض دون إقصاء. 

■ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟

لــتــه فـــي شــــروط إمــكــان  ــلـــدون، ملــســاء ابـــن خـ
انخراط العرب في التاريخ الحضاري الراهن 
وقيم املدنية على أساس املعرفة واإلبداعية 
بعيدًا  الــحــريــات،  واحــتــرام  العمل  وتقديس 
ـــس الــذهــنــي 

ّ
عـــن الــكــســل الـــجـــســـدي والـــتـــكـــل

ــَمــاحــكــات السياسية 
ُ
وتــبــذيــر الــوقــت فــي امل

ــيــــش املــــبــــدعــــني  ــمــ ــهــ ــيــــم وتــ ــقــ ــعــ والـــــــجـــــــدل الــ

صفاقس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
فــي الــفــتــرة األخــيــرة شــاركــت في 
نــــــــدوات مــــتــــعــــّددة، مـــنـــهـــا نــــدوة 
»الفن في أطر المركزية« في مدينة سوسة، 
وتــنــاولــت مــوضــوع الــتــظــاهــرات الفنية في 
العربية  ربوعنا  في  فالفن  الداخلية،  املــدن 
مـــا يــــزال مــرتــهــنــا بــالــعــواصــم عــلــى حــســاب 
األساسية  البنية  إلــى  تفتقر  التي  الجهات 
ــل وجــــود جــمــهــور 

ّ
املـــائـــمـــة، وهــــذا مـــا يــعــط

 فاعل في املشهد. 
ّ

متلق
ــاركـــت، فـــي مــســقــط، فـــي نــــدوة حــول  كــمــا شـ
وإنشائية  املعنى  صناعة  فــي  ي 

ّ
املتلق دور 

ي بعد خروجه من الورشة. وهي 
ّ
العمل الفن

مواضيع ال تتعلق بمناسبات، ألنني على 
مـــزيـــد مـــن مـــراكـــمـــة الــبــحــث فــيــهــا فـــي قـــادم 
األيــــــام، نـــظـــرًا ملــنــزلــة الـــصـــورة فـــي حــيــاتــنــا 
اليومية وحاجتها إلى املعنى، حتى تكون 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي، في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 
مع قرّائه. »كثيرًا ما ُحصر 
الفعل الثقافي عربيًا في 

المنتج، دون اهتمام 
بالجمهور«، يقول الباحث 

والفنّان التونسي

سأظّل منشغًال 
بمعنى الفّن في عالقته 

بحيوية الحياة

ثمة غياب لدينامية 
تربط الفكر بالجمهور 
وتخلق قيمة ثقافية من  تونسي  تشكيلي  وفــنــان  بــاحــث 

الــجــمــالــيــات  أســتــاذ   .1966 ــد  ــي مــوال
صفاقس  جامعة  في  الفن  وعلوم 
عضو  بفرنسا.  تولوز  بجامعة  وباحث 
مؤّسس في »الرابطة التونسية للفنون 
التشكيلية«، ورئيس تحرير مجلّة »فنون« 
التي تصدر في تونس. يعرض لوحاته 
»تشكيل  مؤلفاته:  من   .1983 منذ 
الرؤية« )2007(، و»بنية الذائقة وُسلطة 
)2013(، و»صفاقس، قّصة  النموذج« 
الفنّي  و»الــعــمــل   ،)2017( قــرنــًا«   12
وتحّوالته بين النظر والنظرية« )2019(.

اللوحة والكتاب

واملفّكرين وتفويت فرص املستقبل والوعي 
بالفكر التاريخي ورهاناته.   

■ صــديــق يخطر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائمًا؟

عرفته  محمود.  صديقي  بــالــي  على  يخطر 
في الجامعة، وأعتبره من كبار املتخّصصني 
فــي الفلسفة األملــانــيــة املــعــاصــرة مــن جيلي 
يراهن  لم  إذ  الطريق،  يأخذ نفس  لم  ه 

ّ
ولكن

على املــؤّســســات والــجــمــهــور الــقــارئ، فتراه 
ــــى أرض أجــــــــداده يــفــلــحــهــا  ــعـــود إلـ ــا يـ ــمــ دائــ

ه 
ّ
ويخرج منها التني والزيتون. ويبدو أن ظن

قد خاب في وجود الدولة والناس ولم يخب 
فــي األرض. أّمـــا الــكــتــاب، فــأعــود دائــمــا إلــى 
»نقد َملكة الُحكم« للفيلسوف األملاني كانط 
الــــذي أّســــس تــفــكــيــره فـــي الــفــن عــلــى أســـاس 
مقاسمته  في  والرغبة  بالجمال  اإلحــســاس 
ه من 

ّ
مع اآلخــر. ولم يمنح القبح ما يستحق

 املعاصر اليوم قد غادر قيمة 
ّ
عناية، إذ الفن

الــذي  للقبيح  فــي رؤيــتــه  الــجــمــال ليستثمر 
الفضح  لغاية  أصبح واقعا مكشوفا، وذلــك 

والسخرية والتحسيس واالستفزاز...

■ ماذا تقرأ اآلن؟
أقـــــرأ مـــن جـــديـــد »أبـــــــواب املـــديـــنـــة« لــلــكــاتــب 
اللبناني إلياس خوري، وكنت قد قرأته منذ 
قّصة بأسلوب طريف يبعث  عشرين سنة. 
على التفّكر في داللة الحياة واملوت، بطلها 
»الـــرجـــل الــغــريــب« وهـــو يــمــشــي بـــني ربـــوع 
املـــديـــنـــة، يــبــاحــث الــحــقــيــقــة وكـــنـــه األشـــيـــاء 

ه سقراط. 
ّ
 أسئلة الوجود وكأن

ّ
ويستفز

■ مــــاذا تــســمــع اآلن وهــــل تــقــتــرح عــلــيــنــا تــجــربــة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

»رّدنــــي إلــى بــــادي«، فــيــروز. بــقــدر إثارتها 
للشعور بالحنني إلى املاضي وديار البلد، 
على  والتحفيز  للهمم  استنهاضها  بــقــدر 
املقاومة... كما في عديد أغانيها الرحبانية.

تفكير في المتلّقي
خليل قويعة

وقفة
مع

خليل قويعة

حي المنشية في مدينة يافا لحظة سيطرت عليها العصابات الصهيونية، أيار/ مايو 1948

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

سمير الصفدي، مواد مختلطة على قماش، 150 × 150 سم



يحق فيه لقب مستشار السالطين، فقد عاش ابن خلدون في كنف 
على  يقتات  مثقفًا  أو  مؤرخًا  يكن  ولم  الملوك،  ودواوين  ور  ص ق ل ا
الهامش أو يراقب األحداث من بعيد، بل قريبًا ومشاركًا وموعزًا، وفي 

أحايين مطرودًا ومبعدًا

ابن خلدون
مستشار السالطين 

في رحلة الشرق والغرب

حظوة وجاه وعداوات

حكيم عنكر

بــن  عبدالرحمــان  رحلــة  تكتســي 
ـدون، وامللحقــة ضمــن كتابــه  خلـ
ر« أهميــة خاصــة، وربمــا  ـ ـ لعب »ا
مركزية، ألنها تسلط الضوء على الرجل الذي 
ســيصير بعــد ذلــك أهــم عالم اجتمــاع عربي 
ـرون الوســطى، وصاحــب النظريــة  ـي القـ فـ
التاريخيــة فــي قيــام األمــم واندحارهــا، وفي 
تفســير أســباب الصــراع السياســي ونشــوء 
الدول وأفولها، وتوحد الجماعات البشــرية 
وتنبددها وتشرذمها، هو الذي عاش قريبا 
مــن كل هــذا أو فــي عمقــه، فــي زمــن انهيــار 
ـود العربــي  ـة الوجـ ـة نهايـ األندلــس وبدايـ
بهــا، وصــراع الدويالت والســالطني في بالد 

املغرب العربي من تونس إلى املغرب.
لــكل هــذا، ولغيــره، فــإن رحلــة بــن خلــدون، 
ن  ـ د بـ ـ ـي محمـ ـق املغربـ ا املحقـ ـ ـي حققهـ التـ
تاويــت الطنجــي، احــد أهــم أعــالم املحققــني 
فــي املغــرب والعالــم العربي، هــي مفتاح لكل 
ـة  ـباب الذاتيـ ـا وضــح األسـ ـا كتــب، وفيهـ مـ
واملوضوعيــة التــي دفعتــه أو أوجدتــه، لكــي 
يكــون قريبــا أو فــي عمــق الحــدث السياســي 
في املغرب العربي وفي األندلس وفي مصر، 

التي ارتحل إليها الحقا وتوفي بها.
ـؤال العميــق حــول  ـذا يطــرح السـ ـا هـ وربمـ
ـا أن  ـا، فليــس كافيـ معنــى أن تكــون مؤرخـ
تكــون خريــج معاهــد عليــا أو حاصــال علــى 
شــواهد دكتــوراه، هــذا كلــه جيــد،  لكنــه ال 
يكفي، إذ ال بد من التوفر على مسافة القرب 
ـية  ـلطة السياسـ ـك السـ ـن مالـ ة مـ ـ الضروريـ
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والدينيــة، بــل 
ـطة،  ال اللسـ ـ ـن أفعـ ـل مـ ـي فعـ اركته فـ ـ ومشـ
ناصحــا أو مستشــارا أو »كاتــب ديــوان«، أو 
مســؤول »مراســالت خاصة«، أو وســيطا، أو 
»أهــل ثقــة« أو »مكلفــا بمهمــة«، وغيــر ذلــك. 
وقــد مــارس ابــن خلــدون كل هــذه املهــام فــي 
ـاف الســالطني الحفصيــني واملرينيــني  أكنـ
قبــل أن يرتحــل يائســا إلــى مصــر  مبحــرا 
نحــو اإلســكندرية أكثــر مــن أربعــني يومــا، 
حيث سيجد الترحيب من سلطانها الظاهر 
ـي،  اء املالكـ ـ ـيكلفه بالقضـ ـذي سـ ـوق الـ برقـ
لينهــي حياتــه هنــاك فــي القاهــرة بعــد أكثــر 
مــن ربــع قــرن من إقامته بهــا عام 1406م، هو 

املولود في تونس عام 1332م.
نشــرت رحلــة ابــن خلدون في كتاب مســتقل، 
ـني  ـيخ املحققـ ـه شـ ـات وحققـ ـدة طبعـ ـي عـ فـ
املغاربــة محمــد بــن تاويــت الطنجــي، ســنة 

1951م.
لربمــا كان حادثــة غــرق عائلتــه فــي ســفينة 
فــي البحــر، وهي فــي طريقها من تونس إلى 
اإلسكندرية أثر عميق على حياته، فقد كان 
وقتها يتولى القضاء والتدريس في األزهر، 

ـه خبــر غــرق عائلتــه جميعهــا،  ـى أن بلغـ إلـ
فحــزن وطلــب مــن الســلطان برقــوق إعفــاءه 

من منصبه وتفرغ الستكمال كتابه العبر.
ونجــد أثــر هــذه الحادثــة عليــه فــي مذكراته، 
التــي كان يدونهــا وشــكلت جمــاع رحالتــه 
فــي املغــرب واملشــرق، وربمــا يكــون لذلــك أثر 
حتى على نظرته إلى حركة التاريخ نفسها 

وتأمله في أحوال النشوء والزوال.
ويوضــح املحقــق املغربــي محمــد بــن تاويت 
ذلــك حــني يقــول أن مــن أحــد األســباب التــي 
دفعتــه إلــى تحقيق كتــاب رحلة ابن خلدون، 
هــو تقريــب هــذا العالــم من النــاس، ليس من 
خــالل مــا قالــه ويقولــه عنــه اآلخــرون، ولكــن 
مــن خــالل مــا قالــه هــو عــن نفســه، ويخلــص 
ـف  اب اكتشـ ـ ذا الكتـ ـ ـالل هـ ـن خـ ه مـ ـ أنـ ـى  ـ ل إ
صورتــني: صــورة ابــن خلــدون عــن نفســه، 
ان  ـ ـ ت ا صور ـ ـ ، وهم ه ـ ـ عن اس  ـ ـ ن ل ا ورة  ـ وصـ

تتقاطعان وتتباعدان في اآلن نفسه.
ثــم يطــرح ابــن تاويــت طريقتــه فــي تحقيــق 
الكتــاب، الــذي اســتند إلــى عــدة نســخ، بينها 
تفاوتــات، فــي أفــق الوصــول إلــى النســخة 
املكتملة من الكتاب كما أراده ابن خلدون أو 

كما وضعه.
ابــن  رحــالت  كتــاب  عنــوان  ض  ر ـ ـ ع ت د  ـ ـ ق و
خلــدون إلــى عــدد مــن التغييــرات مــن طرفــه 
هــو نفســه وإبان حياتــه، يكتب ابن تاويت » 
وكان عنوانه »التعريف بابن خلدون مؤلف 
هذا الكتاب، ولم تكن أداة اإلشــارة »هذا« إال  
نــداء مدويــا يرغمــك علــى االعتــراف بتبعيــة 

هذا الكتاب لبقية التاريخ.
ـل العنــوان بهــذه الصــورة حتــى بعــد   وظـ
أن رحــل ابــن خلــدون إلــى األندلــس مرتــني 
ـام،  ـاز والشـ ـر والحجـ ـى مصـ ـل إلـ ـم ارتحـ ثـ
ـه  ـه فــي رحالتـ ـد مــن تجاربـ ـا جـ وأصبــح مـ
ا مــن حياتــه يجــب أن يدونــه،  الجديــدة جــزء
ـل  ـجله قبـ ـد سـ ا كان قـ ـ ـى مـ ه إلـ ـ وأن يضيفـ
ففعــل، وعظــم حجــم هــذا الكتــاب بما اضيف 
إليــه مــن جديــد األخبــار، ولــم يكــن العنــوان 
ســالف الذكــر مــن  الســعة واملرونــة ، بحيــث 
يشــمل هــذا الجديــد الطــارئ، دون أن يدخــل 
فــي صوغــه تعديال تتضح معه الدالئل على 
مباحث هذا الكتاب، فحذف ابن خلدون أداة 
اإلشــارة »هــذا«، التــي كانــت واضحــة علــى 
تبعيــة هــذا الجــزء لكتــاب العبــر، وأضــاف 
إلــى بقيــة العنــوان الكلمــات »ورحلتــه غربــا 
وشــرقا«، فكملــت بذلــك الصياغــة األخيــرة 
للعنــوان وأصبــح: »التعريــف بابــن خلــدون 
رقا«،  ـ ا وشـ ـ ه غربـ ـ ـاب، ورحلتـ ـف الكتـ مؤلـ
ويالحــظ فيــه بصيغتــه الحاليــة، عنصــران 
بــارزان »التعريف« باملؤلف و»رحلته«، وكل 

منهما دال على معنى واضح في الكتاب«.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تحقيق هــذا الكتاب 
قــد تــم طبعــه في القاهرة في 1951، وأنه كان 
بإشــراف ورعايــة كبــار األســاتذة والباحثني 
ب  د أل ا د  ـ ـ ي م ع م  ه ـ ـ س أ ر ى  ـ ـ ل ع و ني  ـ ـ ي ر ص مل ا
العربــي طــه حســني، وأمــني الخولــي وأحمــد 
أمــني، وجميعهــم أطــروا علــى جهــد الباحــث 
ـي  ـاب فـ ـذا الكتـ ـع هـ ـوا بطبـ ـي ونوهـ املغربـ
»لجنــة التأليــف« علــى نفقتها، وهي ســابقة 
علميــة تحصــل مــع باحــث مغربــي مــن عيار 
بــن تاويــت في مصــر في ذلك الوقت من زمن 

الكبار.
بالنســبة لقــارئ هــذه الرحلــة الفريــدة ملؤرخ 
ـم الدراســات التاريخيــة وعلــم  ـي سيسـ عربـ
مــن  أن يالحــظ  بــد  اع بميســمه، ال  ـ االجتمـ
ـرة األولــى، أن ابــن خلــدون كان مثــاال  النظـ
للمثقــف العربــي الجامــع املانــع، فهــو لغوي 
وفقيــه وعالــم ببواطــن الحديــث ومــؤرخ وله 
معرفــة بالعلــوم التجريبيــة والرياضيــات 
ة  ـ ـ ب طل ه  ـ ـ ل درس  ـ ـ وم ء  ا ـ ـ ت ف إل وا م  ـ ـ تنجي ل وا
وتابعــون ورجــل سياســة منخــرط، أمضــى 
حياتــه فــي بالطــات الســالطني فــي تونــس 
ـرة،  ـة والقاهـ ـرب وغرناطـ ـر واملغـ والجزائـ
يقــارع النخــب املحيطــة بالســلطان وينــال 
ة،  ـ ـب الرفيعـ ـاك واملراتـ ا وهنـ ـ ـوة هنـ الحظـ
ويتعرض للمؤامرات والحســد والدسائس، 
ويســتبعد مرات من صانع القرار السياســي 
ـرف إلــى  ـا أو ينصـ ـا حزينـ ويعتكــف يائسـ
ـا  ـريعا مـ ـم سـ ـى، التدريــس، ثـ ـه األولـ مهنتـ
يجــري اســتدعاؤه بعــد أن يدخل نجمه برج 
الســعد، فيتألــق مــن جديــد، وينطلــق، وحني 
تضيــق بــه الحــال واألحوال ويقوى حســاده 
يحــزم حقائبــه ويقصــد أرض الله الواســعة، 
وفــي مصــر يجــد الترحيــب واملكانــة الالئقــة 
بــه وبعلمــه، ثــم يقضــي هنــاك أواخــر حياتــه 

حيث يقبر وقد تجاوز السبعني من عمره.
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لــم تكــن عاقة ابن خلدون مع الســاطني 
لذيــن خــدم فــي دواوينهــم ســمنا علــى  ا
عســل، بــل كان يتعــرص فــي كثيــر مــن 
األحيــان للمضايقــات، بــل وللحجر، دون 
أن يسمح له بالسفر، حيث يظل في بيته 
معزوال عن الناس إلى أن يؤذن بالســفر. 
وهــي وقائــع عاشــها فــي املغــرب وتونس 
وتلمســان واألندلس، إذ بســرعة شــديدة 
كانت تداخل الغيرة املحيطني بالسلطان، 
فيوغرون صدره عليه، إلى أن يطلب منه 
الســلطان الرحيــل ملــا فيــه خيــر للجميــع. 
وابــن خلــدون نفســه يعــرض الكثيــر مــن 
الوقائــع التــي جرت معه والتي خرج منها 
ســاملا بالــكاد، كمــا هــو الحــال حــني  أراد 
الســفر مــن فــاس  إلــى األندلــس تحــت 
ه،  ـ ـ تزادة من ـ م واالسـ ـ ـ لعل ا ـب  ـ ة طل ـ ذريعـ
وحتــى عندمــا  ســمح لــه بذلــك بقي تحت 
مراقبــة األعــني، بعــد أن وصلــت األخبــار 
من األندلس عن نشــاطاته مع ملوك بني 

األحمر، فنقم عليه حكام فاس.

عالقات متوترة أحيانا

تعتبــر محطــة اإلقامــة فــي قلعــة 
ي  ـ ـ ف ة  ـ ة مهمـ ـ المة، محطـ ـ ن سـ ـ ـ ب
حيــاة ابــن خلــدون، وهــي فلعــة 
قريبــة مــن وهــران، وضعــه فيهــا 
ـة لــه  قبائــل أوالد عريــف، حمايـ
مــن حاكم تلمســان، الــذي كان قد 
ـرة،  ـة خطيـ ـفارة/ مهمـ ـه بسـ كلفـ
رفض الحاكم اعتذار ابن خلدون 
عنهــا، فمــا كان منــه إال أن قصــد 
هذه القبيلة الكبيرة ذات البأس، 
التــي وفرت له الحماية وأكرمته، 
وتشــفعت له لدى حاكم تلمســان 
فــي كــون ابــن خلــدون ليــس مــن 
جنس املهمة وأنها صعبة عليه.
ي  ـ ـ ت ل ا ة  ـ ـ ل ي ب ق ل ا ه  ذ ـ ـ ه ن  إ ل  ـ ـ ب
ا  ـ ت أيضـ ـ ه  قامـ ـ ـ ـت وفادت أكرمـ
اس  ـ ـ ف ن  ـ مـ ه  ـ ـ ت تجالب عائل ـ باسـ
التــي كانــت شــبه محتجــزة، بعــد 
شــيوع مناصرتــه للســان الديــن 
ـن  ـه مـ ـفع لـ ـن الخطيــب والتشـ ابـ
ـه  ـراحه، وتورطـ ـل إطــالق سـ أجـ
ع  ـ ـ م  » ة ي ـ ـ س ا ي س « ت  ا ـ ـ ق ال ع ي  ـ ـ ف
ـر، حيــث كان  ـي األحمـ ـوك بنـ ملـ
يخشــى ســلطان فــاس أن يخبــر 
ـالط  وال بـ ـ ن أحـ ـ ـني عـ الغرناطيـ
فــاس ويقــدم بعــض املعلومــات 
التــي يمكــن أن تضعــف مــن قــوة 

حضور املرينيني حكام املغرب.
ي  ـ هـ ك،  ـ ـ ل ت المة  ـ سـ ي  ـ ـ ن ب ة  ـ ـ ع ل فق
التي ســيجتمع فيها ابن خلدون 
مــع أســرته، وســيكون لــه الوقــت 
ـر«  ـه »العبـ ـة كتابـ ـي لكتابـ الكافـ
 . ة ر ي ه ـ ـ ش ل ا ه  ـ ـ ت م د ق م ع  ـ ـ ض و و
وبالتالــي فهــو لــم يذهــب هنــاك 
رغبــة فــي االعتزال أربع ســنوات، 
ـي  ـي التـ ـة هـ ـروف العامـ ـل الظـ بـ
فرضــت عليــه هــذا الخيــار، وإال 
ربمــا لــكان قــد قتــل أو ســجن فــي 

أحسن األحوال.
»فأقمــت  ون  د ـ ـ ل خ ن  ـ ـ ب ا ل  و ـ ـ ق ي
ـة أعــوام، متخليــا عــن  ـا أربعـ بهـ
ي  ـ ـ ف رعت  ـ ، وشـ ا ـ كلهـ واغل  ـ لشـ ا
تأليــف هــذا الكتــاب، وأنــا مقيــم 
بهــا، وأكملــت املقدمــة منــه علــى 
ي  ذ ـ ـ ل ا  ، ب ـ ـ ي ر غ ل ا و  ـ ـ ح ن ل ا ا  ذ ـ ـ ه

اهتديت به في تلك الخلوة«.

اإلقامة في 
قلعة بن 

سالمة

أينما ارتحل ابن خلدون كان مرحبا به، وهو 
يحكــي فــي رحالتــه التــي قــام بهــا إلــى املغرب 
واألندلــس ومصــر، أنه كان يجري اســتدعاؤه 
مــن طــرف الســالطني إلــى بالطاتهــم، مــن أجل 
م الخدمــة الالزمــة واملشــورة فــي أمــور  ـ تقديـ
تســيير الدولــة. ولذلــك يمكــن أن نطلــق عليــه 
»املستشار غير الرسمي« للملوك والسالطني. 
ـني كان يجــري اســتبعاده بســبب  ـى حـ وحتـ
انتقــال امللــك مــن جهــة إلــى أخــرى فــي األســرة 
الواحــدة أو مجــيء أســرة حاكمــة جديدة، كان 
ال يعــدم مــن بــني أصدقائــه مــن يقــوم بدعوتــه 
ـه فــي  ـه ومــن تجربتـ ـتفادة مــن خدماتـ لالسـ

ترتيب ديوان امللك الجديد.
وهو لم يتورع أو لم يخجل من ذكر األعطيات 
الغاليــة التــي كان ينالها هنا أو هناك بســبب 
تلــك الخدمــات، وأحيانــا كثيــرة دون تقديــم 
أي خدمــة، فوجــود ابــن خلــدون فــي حاشــية 
الســلطان فــي حــد ذاتــه مزيــة كبــرى ومدعــاة 

للرجــل كــي يهجــر البــالد، ويبحث لنفســه عن 
موطن جديد، بعد أن أخذ إذنا بالرحيل.

يتســم كتــاب رحلــة ابــن خلــدون بالكثيــر مــن 
الخالصــات، ومــن األمور النظريــة التي يفصل 
فيهــا فــي مقدمتــه الشــهيرة وفــي كتابــه العبر، 
ويزيــد عليهــا بعــض املواقف الشــخصية التي 
عاشــها، إذ بمعنــى مــن املعانــي لــم يكــن مثقفــا 
عربيــا مفصــوال عــن زمنــه، بــل كان فــي عمــق 
حركــة التاريــخ وفــي صريــر وقائــع األحــداث، 
نافيــا تلــك الصــورة التــي يــراد أن يلصقهــا بــه 
البعــض مــن أنــه »اختلــى« كــي يكتــب، والواقــع 
أنــه كان دائــم الكتابة والتدوين، حتى أن كتاب 
رحلتــه هــذا، كمــا يوضح ابــن تاويت، هو نتاج 
مســار طويــل مــن الكتابــة واإلضافــة، وإلحــاق 
التفاصيــل املســتجدة حتــى توقف عــن الكتابة 
قبــل عــام من وفاته. يفســر ابن خلدون الصراع 
السياســي علــى الحكــم وانهيار األنظمة وقيام 
أنظمة جديدة، يقول »ثم إن البأس يقل من أهل 

لفخــر الجالــس علــى العرش. يقول مثال، حني 
رحب به من طرف السلطان املريني أبو عنان 
في فاس »وقد اهتز الســلطان لقدومي، وهيأ 
ـه،  ـه وماعونـ ـزل مــن قصــوره، بفرشـ لــي املنـ
 ، ًا ّر ـ ـ ب و ا  ـ ـ ي ف ح ت  ، ي ـ ـ ئ ا ق ل ل ه  ـ ـ ت ص ا خ ب  ـ ـ ك ر أ و
ومجازاة بالحسنى، ثم دخلت عليه فقابلني 

بما يناسب ذلك، وخلع علّي وانصرفت«.
ـاك  ـرد وليــس هنـ ـتحقة ال تـ ـة مسـ ـا هديـ إنهـ
مــن ســبب لرفضهــا، وقــد جــاء التعبيــر عنهــا 
بالترحــاب كمــا هــو واضــح مــن تعبيــر ابــن 
خلدون نفسه، الذي يريد البعض أن يصوره 
فــي صــورة املعــارض السياســي، بينمــا كان 
فــي األصــل رجــال مثقفا نقديا مــن داخل بنية 
الســلط الحاكمــة فــي ذلــك الوقــت، وال تكشــف 
املذكــرات التــي كتبهــا فــي رحالتــه عــن موقــف 
ـف  ه بالوصـ ـ دا تحليـ ـ ارم، عـ ـ ـي صـ احتجاجـ
التاريخــي وعــرض الوقائــع بتجــرد كبير. ألم 
تكــن غضبــة مــن الســلطان الحفصــي كافيــة 

الدولة بما ذهب لهم من الخشونة، وما صاروا 
ـاول  ـم، فيتطـ ـية والتنعـ ـة الحاشـ ـن رقـ ـه مـ إليـ
مــن بقــي مــن رؤســاء الدولــة إلــى االســتبداد 
 . ا ـ ـ به ع  ـ ـ ق لوا ا ل  ـ ـ لخل ا ن  ـ ـ م ا  ـ ـ رة عليه ـ ـ غي ا  ـ ـ به
ويســتعد لذلــك بمــا بقــي عنــده مــن الخشــونة، 
ويحملهــم علــى اإلقــالع عــن الترف، ويســتأنف 
لذلــك العصابــة بعشــيره أو بمــن يدعــوه لذلــك، 
فيســتولي علــى الدولــة، ويأخذ فــي دوائها من 
الخلــل الواقــع، وهــو أحــق النــاس بــه، وأقربهــم 
إليــه، فيصيــر امللــك لــه، وفــي عشــيره، وتصيــر 
كأنهــا دولــة أخــرى، تمــر عليها األوقــات. ويقع 
فيهــا مــا وقــع في األولى، فيســتولي آخر منهم 
كذلك إلى أن تنقرض الدولة بأســرها، وتخرج 
عــن القــوم األولــني أجمــع، وتأتــي دولــة أخــرى 
مباينــة لعصابــة هــؤالء فــي النســب، أو الــوالء. 

سنة الله في عباده«.
)رحلة ابن خلدون
تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي(
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رياضة

خضع مهاجم برشلونة، األوروغواياني لويس 
سواريز، لعملية جراحية في الركبة اليمنى، ما 

سيجعله يبتعد عن املالعب ملدة تراوح بني 4 و6 
أسابيع، األمر الذي سيحرمه من املشاركة في 

نهائي كأس ملك إسبانيا املقرر أمام فالنسيا في 
25 مايو/ أيار الجاري. وأعلن النادي »الكتالوني« 

في بيان رسمي أن الالعب خضع لجراحة في 
الغضروف املفصلي الداخلي لركبته اليمنى 

وبالتالي لن يلحق املباراة النهائية.

ثأرت الهولندية كيكي بيرتينز لخسارتها قبل 
عام في النهائي، وتغلبت على التشيكية بيترا 

كفيتوفا الفائزة ببطولة مدريد للتنس. وتغلبت 
بيرتينز على منافستها التشيكية بنتائج 

مجموعات )2 - 6( و)6 - 3( في مباراة استغرقت 
79 دقيقة، لتبلغ نصف نهائي بطولة مدريد 
املفتوحة. ويأتي فوز الالعبة الهولندية بعد 

سقوطها األسبوع املاضي أمام كفيتوفا أيضًا في 
نصف نهائي بطولة شتوتغارت األملانية.

أصبحت الرومانية سيمونا هاليب أول العبة 
تصل إلى الدور نصف النهائي لبطولة مدريد 

املفتوحة للتنس بفوزها على األسترالية آشلي 
بارتي بواقع )5 - 7( و)7 - 5(. وتغلبت هاليب 

 عن 
ً
)27 عامًا(، في مباراة استمرت ما يزيد قليال

ساعة ونصف، على بارتي التي سبق وأقصتها 
من بطولة ثمن نهائي بطولة سيدني في يناير/ 

كانون الثاني املاضي. وأثبتت هاليب جدارتها 
بكونها مرشحة للفوز باللقب للمرة الثالثة.

لويس سواريز 
يغيب عن نهائي 
كأس ملك إسبانيا

بيرتينز تواصل 
طريقها لنصف نهائي 

مدريد للتنس

... و سيمونا هاليب 
تتقدم بقوة 
في البطولة

أعلن االتحاد 
الفرنسي لكرة 
القدم عن 
إيقاف المهاجم 
البرازيلي نيمار 
دا سيلفا ثالث 
مباريات في 
بطولة الدوري، 
وذلك كعقوبة 
على تصرفه 
غير الرياضي مع 
أحد مشجعي 
فريق نيس، 
عندما وجه 
له لكمة على 
الوجه. وبالتالي 
سيغيب نيمار 
عن المباريات 
المتبقية لفريق 
باريس سان 
جيرمان في 
منافسات 
»الليغ 1«.

)Getty/نيمار اعتدى على مشجع في المدرجات )كسافيير الين

إيقاف نيمار
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الريان يحلم بالتأهل 
لتحقيق أول ألقاب 

الموسم والسد للثنائية

أوناي إيمري يسعى للقب بطولته 
المفضلة »يوروبا ليغ« الرابع

يسعى أونــاي إيمري للفوز بلقب الــدوري األوروبــي للمرة الرابعة في مسيرته 
التدريبية، بعد نجاحه في قيادة أرسنال إلى نهائي باكو، وذلك إثر الفوز على 
فالنسيا في ملعب ميستايا )4 - 2(. وُحرم إيمري في مايو/أيار 2014، حني 
الــدوري  بلوغ نهائي  أيضًا مــن  مــدربــًا إلشبيلية، فريق فالنسيا  يــزال  ان ال  ـ كـ
األوروبي الذي أقيم في ملعب يوفنتوس ستاديوم بهدف ستيفان مبيا الشهير 
في الدقيقة 94. ومنذ ذلك الحني باتت العالقة بني املدرب الباسكي وثاني أبرز 
بطولة أوروبية وطيدة. إذ ُتوج بلقب البطولة في ذلك العام على حساب بنفيكا 
بركالت الترجيح ثم في العامني التاليني على حساب دنيبرو )3 - 2( وليفربول 
)3 - 1(. وبعد تأهله مع فريق أرسنال إلى املباراة النهائية يسعى أوناي إيمري 
إلثبات أحقيته بالتتويج بلقب الدوري األوروبي، كما ويحمل إيمري في جعبته 
مسيرة رائعة من االنتصارات في بطولة الدوري األوروبي ويأمل في استمرارها 
خالل نهائي باكو، فقد خسرت األندية التي دربها سبع مباريات فقط في هذه 

البطولة بواقع خمس مع إشبيلية واثنتني مع أرسنال من إجمالي 57 مباراة.

... وتشيلسي إلى النهائي أيضًا بصعوبة
تأهل تشيلسي إلى نهائي الــدوري األوروبــي بشق األنفس بعد فوزه بركالت 
الترجيح على آينتراخت فرانكفورت، في إياب نصف نهائي البطولة في ملعب 
ستامفورد بريدج في لندن. تقدم تشيلسي أواًل بهدف عن طريق العب وسطه 
اإلنكليزي روبن لوفتوس تشيك )د.28( صناعة زميله البلجيكي الدولي إيدين 
هازارد. إال أن الضيف األملاني أدرك التعادل في مستهل الشوط الثاني )د.49( 
عبر مهاجمه الصربي لوكا جوفيتش بمساعدة زميله ميات جاسينوفيتش. 
اإليجابي )1 - 1(  بالتعادل  انتهت  الــذهــاب في فرانكفورت قد  مــبــاراة  وكانت 
أيضًا، ما أدى للجوء إلى الوقت اإلضافي الذي لم يسفر عن أي جديد، ليحتكم 
الفريقان إلى ركالت الترجيح التي ابتسم الحظ فيها لتشيلسي. بالتالي يضرب 
البلوز موعدًا مرتقبا مع أرسنال في نهائي إنكليزي خالص للدوري األوروبي 

يوم 29 مايو/أيار الحالي في امللعب األوملبي في عاصمة أذربيجان باكو.

بنزيمة يتقدم خطوة جديدة في عملية تعافيه
تقدم مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة خطوة جديدة في عملية تعافيه 
من اإلصابة بمشاركته في جزء كبير من املران الجماعي لفريقه، معززًا بذلك من 
فرصه في العودة إلى املالعب حني يحل »امللكي« ضيفًا على ريال سوسييداد 
في الجولة الـ37 من الدوري اإلسباني لكرة القدم. وبعد غيابه عن آخر مباراتني 
لفريقه بسبب اإلصابة العضلية التي تعرض لها بالفخذ اليسرى، شارك بنزيمة 
في جزء كبير من املران الجماعي للفريق تحت إمرة املدرب الفرنسي زيدان الذي 
يتطلع الستعادة خدمات مهاجمه في أنويتا. وبعد املشاركة في املران الجماعي 
تابع بنزيمة التدريبات الخاصة منفردا ثم أجرى بعض التمارين بصالة األلعاب 
الرياضية. وفي الوقت الذي يحقق فيه املهاجم الفرنسي تقدما في عملية تعافيه، 
يستمر غياب مدافع الريال سرخيو راموس الذي كان يتطلع للعودة للعب األحد 
لكنه ال يستطيع أن يطمح اآلن سوى للحاق بالجولة األخيرة التي سيستضيف 

فيها الفريق ريال بيتيس على ملعب سانتياغو برنابيو«.

أميركا ونيكاكسا يقتربان 
من نصف نهائي الدوري المكسيكي

اقترب أميركا ونيكاكسا من نصف نهائي الدور الفاصل لتحديد بطل مرحلة 
إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2019( بعد فوزهما على كروز 
أزول ومونتيري على الترتيب في ذهاب ربع النهائي. وفاز أميركا على ضيفه 
رد.  بهدف دون  نيكاكسا على ضيفه مونتيري  تغلب  بينما   1-3 أزول  ــروز  ك
أحرز ثالثية أميركا الكولومبي روخر مارتينيز )د.45 و74( والتشيلي إيغور 
ليتنوفسكي بالخطأ في مرماه )د.21(، يبنما سجل األرجنتيني ميلتون كاالليو 
هدف الضيوف الوحيد )د.15( من ركلة جــزاء. أما هدف نيكاكسا في شباك 

مونتيري فحمل توقيع كريستيان كالديرون )د.45(.

يــشــهــد اســـتـــاد جــاســم بـــن حــمــد بـــنـــادي الــســد 
اليوم السبت املواجهة املرتقبة والتي تجمع 
ــان مـــع الــســد فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي  ــريـ الـ
لكأس أمير قطر، حيث سيتأهل الفائز منهما 
ملواجهة الفائز من لقاء السيلية والدحيل، في 
املـــبـــاراة النهائية الــتــي تــقــام بــاســتــاد الــوكــرة 
ــو/أيــــار مـــن الــشــهــر  ــايــ ــالـــي يــــوم 16 مــ املـــونـــديـ
الــــجــــاري.  ويـــرفـــع الــفــريــقــان شــعــار »ال بــديــل 
عن الفوز«، وفي حالة انتهاء الوقت األصلي 
بالتعادل، فسوف يلجأ الفريقان إلى الركالت 
ــة املتأهل  الترجيحية مــبــاشــرة لتحديد هــوي

إلى نهائي أغلى الكؤوس. 
جاء تأهل الريان إلى هذه املرحلة بعد الفوز 
على العربي 4-2 بركالت الترجيح بعد انتهاء 
الــوقــت األصــلــي بالتعادل 2-2 ، وتــأهــل السد 
بعد فــوزه على الغرافة 4-2 ضمن مواجهات 

الدور ربع النهائي. 
ومن املتوقع أن تشهد املباراة إقبااًل جماهيريًا 
كبيرًا من جانب مشجعي الناديني، حيث باتت 
البطولة الفرصة األخيرة للريان للصعود إلى 

في ظل السيطرة املطلقة التي فرضها فريق 
مـــرســـيـــدس عـــلـــى بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لــســبــاقــات 
الـــفـــورمـــوال 1 بـــاحـــتـــكـــاره املـــركـــزيـــن األولــــني 
فــي الــســبــاقــات األربــعــة األولـــى لــهــذا املــوســم، 
تــبــدو املنافسة مــحــصــورة بــني حــامــل اللقب 
ــتـــون وزمـــيـــلـــه  ــلـ ــيـ ــامـ الـــبـــريـــطـــانـــي لــــويــــس هـ
الفنلندي فالتيري بوتاس عندما يخوضان 
األحــــد جـــائـــزة إســبــانــيــا الــكــبــرى عــلــى حلبة 
كتالونيا. ويسعى البريطاني إلى استعادة 
زمام األمور وصدارة الترتيب العام من زميله 
بوتاس الذي أصبح متقدما على بطل العالم 
بــفــارق نقطة بعد أن ثــأر لنفسه فــي السباق 
املــاضــي مــن خــالل الــفــوز بــجــائــزة أذربــيــجــان 
ــاريــــخ  ــــدت دخـــــــــول مــــرســــيــــدس تــ ــهـ ــ ــــي شـ ــتـ ــ الـ
الفورموال 1 كــأول فريق على اإلطــالق يحرز 
املركزين األولني في السباقات األربعة األولى 
لــلــمــوســم. وحــطــم فــريــق »األســـهـــم الــفــضــيــة« 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي ألفـــضـــل بــــدايــــة فــــي تـــاريـــخ 
الفئة األولى والذي كان يتقاسمه مع وليامز 
الذي حقق هذا اإلنجاز عام 1992، علما بأن 

منصة الــتــتــويــج بــعــد أن أخــفــق فــي املنافسة 
عــلــى لــقــب دوري نـــجـــوم قــطــر واحـــتـــل املــركــز 
الــرابــع، كما أنــه أخفق أيضا آسيويًا بوداعه 

دوري أبطال آسيا من الدور األول. 
على الجانب اآلخر، تعد البطولة فرصة للسد 
ــذا املـــوســـم بــعــد أن  ــافـــة الــلــقــب الــثــانــي هــ إلضـ
استعاد بطولة الـــدوري إثــر غياب 6 مواسم، 
السيما وهو يخوضها بمعنويات عالية بعد 

تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا. 
ــاريـــات الــفــريــقــني دائـــمـــًا مـــا تحفل  ــبـ كــمــا أن مـ
بــاإلثــارة واملتعة لرغبة كــل فريق فــي التفوق 
على منافسه القوي، ألنها ديربي كبير ضمن 
الــديــربــيــات الــتــي تــزخــر بــهــا الــكــرة الــقــطــريــة.. 
ومــا يــزيــد مــن قــوة املــواجــهــة الجماهيرية أن 
الريان سيقاتل من أجل الفوز على السد ومن 
أجل عدم تلقي الخسارة الثالثة على التوالي 
في املوسم الحالي بعد انتصارين للسد في 

دوري النجوم. 
وسيدخل الفريقان اللقاء وصفوفهما مكتملة 
مــن جميع الــنــواحــي باستثناء غــيــاب محمد 
عالء الظهير األيمن للريان بسبب الطرد في 

الرقم القياسي لعدد الثنائيات خالل املوسم 
يتقاسمه مرسيدس )2014( وفيراري )1952 
و2002( مع خمس ثنائيات. ويتصدر فريق 
فيراري ترتيب الثنائيات في تاريخ البطولة 
العاملية مع 83 ثنائية أمام كل من مرسيدس 

)48( وماكالرين )47(.
ــوزه الــخــامــس  ــ ــــذي حـــقـــق فــ ــأر بــــوتــــاس الــ ــ وثــ
فــي مسيرته والثاني هــذا الــعــام بعدما ربح 
الــســبــاق االفــتــتــاحــي فــي أســتــرالــيــا، مــن حظه 
العاثر الــعــام املــاضــي على حلبة بــاكــو، حني 
منعه ثقب فــي إطـــار ســيــارتــه مــن الــفــوز قبل 
ثــالث لفات من النهاية، ما منح املركز األول 
لــزمــيــلــه هــامــيــلــتــون الــــذي يــأمــل تــأكــيــد علو 
كعبه في السباق اإلسباني من خــالل الفوز 
به للمرة الثالثة تواليا والرابعة في مسيرته، 
مـــا ســيــجــعــلــه يــنــفــرد بــاملــركــز الــثــانــي كأكثر 
ــوزا بــالــســبــاق خــلــف األســـطـــورة  الــســائــقــني فــ
األملانية مايكل شوماخر)6(. لكن على غرار 
مـــديـــر مـــرســـيـــدس الــنــمــســوي تـــوتـــو وولــــف، 
رفض هاميلتون مقولة أن الصراع انحصر 
بينه وبني زميله بوتاس رغم الفارق الكبير 
الذي يفصلهما عن سائق فيراري بطل العالم 
السابق األملاني سيباستيان فيتل )52 نقطة 

مقابل 87 لبوتاس و86 لهامليتون(.
ويستند هاميلتون ووولف في موقفهما من 
الــصــراع إلــى قــرار فــيــراري باستخدام وحــدة 
طاقة جديدة في إسبانيا، وذلك قبل سباقني 
من املوعد املحدد سابقا، على أمــل أن يضع 
الفريق اإليطالي حدا لهيمنة أبطال العالم، 

مباراة العربي، وسيكون اعتماد الفريق على 
قــائــده تاباتا والــثــالثــي الهجومي املــكــون من 

ريفاس وسباستيان ولوكا. 
ــا الــســد فـــال يــعــانــي مـــن أي غـــيـــابـــات، وهــو  أمــ
مــكــتــمــل الــصــفــوف خــاصــة فـــي الــهــجــوم الـــذي 
ــقــوة الــضــاربــة للفريق بقيادة الثالثي  يعد ال
الخطير الهيدوس وعفيف وبغداد بونجاح، 
ومــــن خــلــفــهــم الــنــجــمــان اإلســبــانــيــان تــشــافــي 

وغابي. 
عــيــد آخــــر، أســـنـــدت إدارة التحكيم  ـى صــ ـ ل ـ وعـ
الــتــابــعــة لــالتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم، إدارة 
مــبــاراتــي الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي والـــتـــي تجمع 
الريان مع السد، والدحيل مع السيلية األحد، 
لــتــحــكــيــم مــحــلــي، فـــي إطــــار خــطــتــهــا لتطوير 
مــســتــوى الــتــحــكــيــم الــقــطــري عــبــر مــنــح الــثــقــة 
ــاريـــات الــكــبــيــرة  ــبـ لــلــحــكــام املــحــلــيــني إلدارة املـ
محليا.  وسيدير قمة الــســد والــريــان، الحكم 
ــه رمــــــزان الــنــعــيــمــي  ــاونـ ــعـ ســلــمــان فـــالحـــي ويـ
ــالـــد عــايــد مــســاعــدا ثــانــيــا،  مــســاعــدا أول، وخـ
والحكم الرابع سعود العذبة، باإلضافة لحكام 
الفيديو عبد الرحمن الجاسم وخميس املري 
وفيصل عيد.  وتقام املباراة النهائية يوم 16 
من الشهر الحالي على ملعب الوكرة، وسيتم 
خـــالل املــبــاريــات الــثــالث تطبيق تقنية حكم 
الفيديو املساعد )فار(. وشهد االجتماع الفني 
الخاص بمواجهات نصف النهائي مناقشة 
الــعــديــد مــن األمــــور والــتــي تــؤكــد عــلــى أهمية 
الخروج باملباراتني في أجمل حلة تنظيمية. 
)قنا(

الـــــذي قـــدمـــه عــلــى حلبة  ــوال عــلــى األداء  عـ ـ ـ مـ
كتالونيا خالل التجارب الشتوية.

وكما هــو متوقع، فــإن معظم الــفــرق ستصل 
يــا مــع مجموعة مــن التحديثات  بــانــ إلـــى إســ
على سياراتها، ما يجعل من الصعب التنبؤ 
بما ستؤول اليه األمور في سباق األحد، لكن 

يــبــدو أن فــريــق فـــيـــراري اخــتــار تــبــنــي نهجًا 
متشائمًا مسبقًا، بحسب ما ظهر من حديث 
مديره ماتيا بينوتو الذي قال: »من الواضح 
ــلـــغـــايـــة فــــي الـــوقـــت  أن مـــرســـيـــدس أقـــــويـــــاء لـ
الحالي، لذلك أنا متأكد من أنهم سيكونون 

أقوياء للغاية أيضا في برشلونة«.

ــذي حــــل ثـــالـــثـــا فــــي الــســبــاقــني  ــ ــ أمـــــا فـــيـــتـــل الـ
ــاء رابــــعــــا وخـــامـــســـا فــي  ــ األخـــيـــريـــن فــيــمــا جـ
ــــني عــلــى الـــتـــوالـــي، فــأقــر بعد  الــســبــاقــني األولـ
ــام فــريــق  ــ ــبـــاق بـــاكـــو بــصــعــوبــة املـــهـــمـــة أمــ سـ
مــرســيــدس املـــتـــوج بــلــقــب بــطــولــة الــعــالــم في 
ــة عـــلـــى صــعــيــد  ــيــ األعـــــــــــوام الـــخـــمـــســـة املــــاضــ

السائقني والصانعني.
وســيــحــاول الفريق اإليــطــالــي قــدر املستطاع 
تــقــلــيــص الـــهـــوة مـــع مــرســيــدس انــطــالقــا من 
ســبــاق إســبــانــيــا، إذ »ســيــكــون لــديــنــا وحـــدة 
طاقة جديدة الستخدامها قبل املوعد املحدد« 
بحسب مــا أشــار إليه بينوتو، موضحا أنه 
ــقـــرر أن تــســتــخــدم وحــــدة الــطــاقــة  ــان مـــن املـ كــ
الــجــديــدة فــي الــســبــاق الــســابــع للموسم على 

9 يونيو/ حلبة جيل فيلنوف الكندية فــي 
حزيران، لكن تم تغيير املوعد واالستعجال 
بالتحديث الذي لم يكن ليتحقق »لوال الجهد 

الكبير للفريق«.
ولـــن تــكــون حلبة كــتــالــونــيــا مــســرحــا ملعركة 
الــفــريــق الـــواحـــد بـــني ســائــقــي مــرســيــدس أو 
مــع فــيــراري، بــل قــد يــدخــل الهولندي ماكس 
فيرشتابن على الخط من أجل املنافسة على 
الصعود إلــى منصة التتويج، كما فعل عام 
2016 حني فاز بالسباق في مشاركته األولى 
خلف مقود ريد بــول.وال يتخلف فيرشتابن 
ــفـــارق نــقــطــة فقط  فـــي املـــركـــز الـــرابـــع ســــوى بـ
خلف فيتل بعد أن حل ثالثا في السباق األول 

ثم رابعا في السباقات الثالثة التالية.
)فرانس برس(

هاميلتون يطمح الستعادة هيبته في جائزة إسبانياكالسيكو بين السد والريان في كأس أمير قطر
يترقب متابعو 

الكرة القطرية قمة 
من العيار الثقيل بين السد 
والريان في نصف نهائي 

كأس األمير

يترقب محبو رياضة 
الفورموال 1 السباق المثير 

بين النجوم في إسبانيا 
وتحديدًا في حلبة 

كتالونيا

سباق جديد بين السد والريان )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( فريق الوداد هو األقرب لتحقيق اللقب

)Getty( فوزي البنزرتي انزعج من التعادل كثيرًا

منافسة قوية في جائزة إسبانيا الكبرى )األناضول(

مباريـات
      األسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

ــن حـــســـم لــقــب  ــ ــرب الـــــــــــوداد مـ ــ ــتـ ــ اقـ
الـــدوري املغربي لكرة الــقــدم، رغم 
ــهـــدف ملثله  اكــتــفــائــه بــالــتــعــادل بـ
ضــد الــجــيــش املــلــكــي فــي كــالســيــكــو الــــدوري 
ــار مــنــافــســات األســـبـــوع 26  املــغــربــي، فـــي إطــ
على أرضــيــة ملعب األمــيــر مـــوالي عبد الله 
بالرباط. وبهذا الفوز رفع الفريق »األحمر« 
رصيده من النقاط إلــى 54 في املركز األول، 
فــيــمــا تــواصــلــت مــعــانــاة فــريــق الــجــيــش في 
املــركــز الـــ 13 برصيد 31، قبل 3 جـــوالت من 

نهاية الدوري.
وتميزت أولى دقائق املواجهة التي أجريت 

كالسيكو 
المغرب

تعادل الوداد البيضاوي 
والجيش الملكي

اكتفى الوداد بالتعادل بهدف لمثله ضد الجيش 
الملكي في كالسيكو الدوري المغربي،  ليفقد 
الدوري  ترتيب  صدارة  في  أكثر  الرتقاء  ا ة  ص ر ف

قبل نهاية الموسم بأسابيع قليلة

تقرير

دون جمهور، عقابًا لجماهير الجيش التي 
تسببت في أحداث شغب داخل ملعبها أمام 
فريق الفتح الرباطي، بالحيطة والحذر من 
عناصر الفريقني، قبل أن يبادر العبو فريق 
الــوداد إلــى تهديد مرمى الجيش عن طريق 
املــهــاجــم بــديــع أووك فــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة. 

بــعــد ذلــــك احــتــســب الــحــكــم يــاســني بوسليم 
ركــلــة جــــزاء لـــلـــوداد، إثـــر تــعــرض إســمــاعــيــل 
الحداد للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليتكفل 
املهاجم الليبيري وليام جيبور بتسجيلها 

إلى هدف التقدم.
وحاول العبو فريق الجيش امللكي الرد على 
هدف جيبور، غير أن تحركاتهم الهجومية 
ظلت محتشمة دون أي خطورة على مرمى 
ــارس الـــــوداد رضـــا الــتــكــنــاوتــي، فـــي وقــت  حــ
ــــالل الـــدقـــائـــق  تــــراجــــع األداء الـــهـــجـــومـــي خـ
األخـــيـــرة مـــن الـــشـــوط األول، وأهـــــدر الــفــريــق 
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرص بــســبــب الــرعــونــة داخـــل 
منطقة الجزاء. وانتظر الجيش حتى الدقيقة 
41 لـــُيـــهـــدد مـــرمـــى فـــريـــق الـــــــــوداد، وُيــشــكــل 
الخطورة عبر تسديدة قوية من قدم الالعب 
مصطفى اليوسفي، وتــصــدى لها الحارس 
رضــــا الــتــكــنــاوتــي بـــنـــجـــاح، لــيــنــهــي بــعــدهــا 
الحكم بوسليم تفاصيل الشوط األول بتقدم 

الوداد بهدف نظيف.
ومــع بــدايــة مــجــريــات الــشــوط الــثــانــي، بحث 
العبو الفريقني عن الوصول إلى الشباك، إذ 
تحسن بعض الشيء األداء الهجومي لفريق 
ــر الــفــنــي  ــديـ ــام املـ الــجــيــش املـــلـــكـــي، بــعــد إقـــحـ
ــارلـــوس ألـــــوس، لــــأب إبــراهــيــم  اإلســـبـــانـــي كـ
البزغودي الــذي خلق متاعب لدفاع الــوداد، 
ــرف داري ومــعــه اإليـــفـــواري  وبـــاألخـــص ألشــ

الشيخ إبراهيم كومارا.
واســـتـــمـــر بـــحـــث الـــجـــيـــش املـــلـــكـــي عــــن هـــدف 
ــادل، مــــن خـــــالل الـــضـــغـــط عـــلـــى مــرمــى  ــعــ ــتــ الــ
الـــتـــكـــنـــاوتـــي، قــابــلــه رفـــــاق الـــقـــائـــد إبــراهــيــم 
الــنــقــاش بــانــكــمــاش دفــاعــي محكم وانــتــشــار 
جيد فــي نصف ملعبهم، الــشــيء الــذي أبعد 
الـــخـــطـــورة عـــلـــى مـــرمـــاهـــم مــــع خـــلـــق بــعــض 
مــحــاوالت التهديف مــن جانب الــــوداد. وفي 
الــوقــت الـــذي كــانــت املـــبـــاراة تلفظ أنفساها 
األخيرة احتسب الحكم بوسليم ركلة جزاء 
ــهـــدي بــرحــمــة،  لــلــجــيــش، ســجــلــهــا الـــقـــائـــد املـ
مخلصًا جماهير الجيش من ضغط رهيب 

عاشوه طوال املباراة. 
وفي هذا اإلطار، عّبر املدير الفني التونسي 
لفريق الـــوداد فــوزي البنزرتي، عــن إزعاجه 
لــتــعــادل فــريــقــه فـــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة من 
ــار فـــي املــؤتــمــر  ــ ــاراة ضـــد الــجــيــش، وأشــ ــبــ املــ
الصحافي بعد الــلــقــاء عــن عــدم رضـــاه على 
قــــــرار يـــاســـني بـــوســـلـــيـــم، بــمــنــح ركـــلـــة جــــزاء 
غير واضــحــة على حــد رأيـــه، وتــحــدث قائاًل: 
»لأسف لم نتمكن من االنتصار، رغــم أننا 
ــاراة فــي شــوطــيــهــا، قمت  ــبـ ســيــطــرنــا عــلــى املـ

البنزرتي ينتقد حكم 
المباراة ويقرب الحمر من 

لقب الدوري

)Getty/الجماهير المغربية تترقب معرفة هوية بطل الموسم )جيوسيبي كاكاسي

كإقحام  التشكيلة  ديــالت على  عــ ــ ت ــ ل ا ببعض 
جــيــبــور الــــذي لـــم يــلــعــب ملــــدة طــويــلــة، وقـــدم 
مــردودًا فنيًا في املستوى رغم أنه عانى من 
العياء وهذا أمر طبيعي، أظن أن الجيش كان 

في حاجة لنقاط املباراة أكثر منا«.
وتابع البنزرتي حديثه وقال: »لأسف أعلن 
ــزاء تـــبـــدو غــريــبــة وفــــي وقــت  ــ الــحــكــم ركـــلـــة جـ
قاتل، لم يترك أمامنا هامشًا للعودة. لم نبذل 
مجهودًا بدنيًا كبيرًا خالل املباراة وهذا أمر 
طبيعي، الالعبون ظهروا متأثرين بالصيام 
طوال اليوم، لذلك أتمنى أن نتأقلم مع األجواء 
الرمضانية ونقدم عروضًا جيدة في ما تبقى 
مـــن مـــبـــاريـــات الـــــــــدوري«. ورفـــــض الــبــنــزرتــي 

تـــتـــاح لـــنـــا. شــخــصــيــًا أغـــضـــب كــثــيــرًا عــنــدمــا 
يضيع العـــب مــحــتــرف فــرصــًا ســهــلــة، لــهــذا ال 

أتسامح كثيرًا مع بعض الالعبني«.
ــريـــق الــجــيــش  فــــي املـــقـــابـــل، تـــحـــدث مــــــدرب فـ
اإلسباني كارلوس ألــوس، عن تعادل فريقه 
وظــــفــــره بــنــقــطــة ثــمــيــنــة، قــــائــــاًل فــــي املــؤتــمــر 
الــصــحــافــي بــعــد املــــبــــاراة: »ســعــيــد مـــن أجــل 
النقطة التي فزنا بها، سجلنا في آخر دقيقة 
من املباراة ولم نقدم أداًء جيدًا باألخص في 
الشوط األول، والعبو الفريق تأثروا نفسيًا 
بالضغط املــمــارس عليهم مــن الجمهور في 
الفترة األخــيــرة، ال يمكن ألي العــب أن يقدم 
مـــســـتـــوًى جـــيـــدًا، وهــــو يـــدخـــل بـــــدون تــركــيــز 

الحديث عن حسم الــدوري في مباراة الــوداد 
املـــقـــبـــلـــة، بــــرســــم األســـــبـــــوع 28 أمـــــــام نــهــضــة 
ــان، وأشـــــار خــــالل حــديــثــه: »لــكــل مــبــاراة  ــركـ بـ
خصوصياتها، مباراتنا املقبلة أمــام نهضة 
بــركــان تختلف كــثــيــرًا عــن مــواجــهــة الجيش 
امللكي، فالنهضة يتوفر على مجموعة جيدة 
والــكــل شــاهــد مــبــاريــات الــفــريــق فــي منافسة 
الــكــونــفــدرالــيــة. لـــذلـــك أســتــبــعــد حــســم الــلــقــب 
بمدينة بــركــان، ال أريـــد بيع الــوهــم لجمهور 
الـــوداد، وأتمنى أن نواصل حضورنا القوي 
فــي الــــدوري وأن نضع أقــدامــنــا على األرض، 
األهــم مــن كــل هــذا هــو أن نقدم أداًء جيدًا في 
مــبــاراتــنــا الــقــادمــة، ونستفيد مــن كــل فرصة 

ألرضية امللعب، لأسف كل ما نشتغل عليه 
فــي التدريبات طيلة األســبــوع ال يطبق منه 
الــكــثــيــر، لــيــس دوري تــســجــيــل األهــــــداف، أنــا 
أكتفي بــوضــع الخطة والــالعــبــون مطالبون 

بالتطبيق«.
وعـــن الــعــقــم الــهــجــومــي الــــذي يــعــانــيــه فريق 
الجيش املــلــكــي، وعـــدم قــدرتــه على الــخــروج 
مــن دوامـــة النتائج السلبية، تــحــدث املــدرب 
ــانــــي ألــــــــوس، فــــي جــــوابــــه عــــن ســــؤال  ــبــ اإلســ
وجــهــتــه صحيفة »الــعــربــي الــجــديــد« وقـــال: 
ــذا الــذي  »لــســت لــوحــدي املـــســـؤول عــن كــل هـ
ــبــــون  ــاك عـــــــدة أطــــــــــــراف؛ الــــالعــ ــ ــنـ ــ يـــــحـــــدث، هـ
ومــجــلــس إدارة الــفــريــق والــجــمــهــور كــذلــك: 

»املسؤولية مشتركة، وال أتحملها لوحدي، 
الــالعــبــون بــالــدرجــة األولـــى مــســؤولــون، فهم 
يــتــقــاضــون أجـــورهـــم دون انــقــطــاع، وهــنــاك 
بعض أعضاء مجلس إدارة الفريق يعطون 
ــر مـــن الــتــركــيــز على  ــثـ الـــوقـــت لــلــخــالفــات أكـ

وضعية فريقهم«. 
ــدوره  ــدرب حـــديـــثـــه: »الــجــمــهــور بــ ــ ــابـــع املــ وتـ
يــتــحــمــل املــســؤولــيــة، صــحــيــح يــبــحــثــون عن 
تحقيق نتائج إيجابية وهــذا من حقهم وال 
أحـــد ينكر ذلـــك، لكنني أتــمــنــى منهم الــدعــم 
واملــســانــدة فــي مــا بقي مــن مــبــاريــات، عوض 
االكتفاء بسّب الالعبني في وسائل التواصل 

االجتماعي«.
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بوكيتينو: أرغب في مواجهة إسبانيول بدوري األبطال
مــدرب  بوكيتينو،  مــاوريــســيــو  األرجنتيني  ــال  ق
تــوتــنــهــام اإلنـــكـــلـــيـــزي، إنــــه يـــرغـــب فـــي مــواجــهــة 
إسبانيول في دوري األبــطــال ألن ذلــك، حسبما 
ــدرب  ــ ــلــجــمــيــع. وتــــــرك املـ أوضـــــــح، ُيـــمـــثـــل حــلــمــا ل
األرجــنــتــيــنــي الــــذي قــضــى فـــي إســبــانــيــول ستة 
أعـــوام العبا وثــاثــة أعـــوام ونصف مــدربــا، الباب 
مفتوحا أمــام رجوعه مجددًا للفريق الكتالوني 
قائًا: »دائما ما سأكون متاحا في أي وقت، وال 
يعلم أحـــد مـــاذا ســيــحــدث. فــهــذا الــنــادي قضيت 
فيه حياتي بأكملها«، وذلـــك خــال تصريحات 
تلفزيونية. وعــلــى جــانــب آخـــر، أشـــاد بوكيتينو 
ــه مــدرب إسبانيول الحالي  بالعمل الــذي يقوم ب
ــروع  ــًا: »املـــشـ ــائــ جـــــوان فــرانــســيــســك فـــيـــريـــر  قــ
الـــخـــاص بـــه وطــريــقــة عــمــلــه ســيــؤتــيــان بــالــثــمــار، 
وأتمنى هــذا مــن كــل قلبي. وأتمنى أن يسعدنا كــل مــن روبــي والعــبــي الــفــريــق«. وعّبر 
املــدرب األرجنتيني عن سعادته الغامرة بالوصول لنهائي دوري األبطال على حساب 
أياكس أمستردام الهولندي، وصّرح: »نحن نقدم بطولة صعبة للغاية، وسنرى إذا ما كنا 
سنتمكن من التغلب على هذا األمر أم ال، ألن ما مررنا به أمام مانشستر سيتي وأياكس 

كان مثيرًا للغاية«. 

سحب رخصة القيادة من بيكهام
6 أشهر بسبب الهاتف المحمول

ــررت إحــدى املحاكم البريطانية سحب رخصة القيادة من الاعب اإلنكليزي السابق  ق
ديفيد بيكهام، ملدة ستة أشهر من جراء استخدامه الهاتف املحمول أثناء قيادة سيارته 
»بيتلي«. ومثل بيكهام )44 عاما( مرتديا حلة سوداء الخميس أمام املحكمة الكائنة في 
منطقة بروملي بجنوب شرقي العاصمة، حيث كان ينتظره بعض الصحافيني، لكن لم 
يدل أمامهم بأي تصريحات. وأقّر القائد السابق للمنتخب اإلنكليزي في جلسة سابقة 
بأنه استخدم املحمول أثناء القيادة بوسط لندن في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. 
ــدعــوى بحق بيكهام، بعدما صــوره مواطن بريطاني خــال ارتكابه املخالفة  ل ورفعت ا
املرورية. باإلضافة إلى ذلك، فرضت املحكمة على النجم السابق في صفوف ريال مدريد 
غرامة مالية بقيمة 750 جنيه إسترليني )870 يورو(، فضًا عن تحمل جزء من تكاليف 

عملية التقاضي.

سيكسرز وباليزرز يحافظان على آمالهما ببلوغ النهائي
ــيــادلــفــيــا ســفــنــتــي سيكسرز  حــافــظ فــريــقــا ف
وبورتاند ترايل بــايــزرز على آمالهما ببلوغ 
نــهــائــي املــنــطــقــتــني الــشــرقــيــة والــغــربــيــة ضمن 
ــبــاي أوف« فــي دوري كــرة السلة  مــبــاريــات »ال
األمــيــركــي للمحترفني، بــعــد أن فــرضــا مــبــاراة 
ــعــة عــلــى منافسيهما تــورونــتــو رابـــتـــورز  ســاب
ــــى،  ــاراة األول ــبـ وديــنــفــر نــاغــتــس تــوالــيــا. فــفــي املـ
فـــاز ســيــكــســرز عــلــى رابـــتـــورز )112 - 101( 
ــعــادل النتيجة )3  3(،  ــي فــي املنطقة الشرقية ل
ــبـــاراة الــســابــعــة فــي 12  ويستضيف األخــيــر املـ
من الشهر الحالي. بينما أنهى فريق بورتاند 
ترايل بايزرز مهمته فائزًا على دينفر ناغتس 
)119 - 108( لُيعادل السلسلة من جديد، على 
أن يستضيف األخير املــبــاراة السابعة في 12 
الحالي أيضا. وقاد جيمي باتلر فريقه سيكسرز لتخطي رابتورز بتسجيله 25 نقطة 
وست متابعات، في حني أضاف األسترالي بن سيمونز 21 نقطة والكاميروني جويل 
إمبييد 17 نقطة و12 متابعة. ويسعى سيكسرز الذي سجل له أيضا توبياس هاريس 

16 نقطة، لبلوغ نهائي املنطقة الشرقية للمرة األولى منذ عام 2001.

دي فرانشيسكو مرشح لتدريب ميالن خلفًا لجاتوزو
أشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن املدرب السابق لروما، إوزيبيو دي فرانشيسكو، 
مرشح بقوة لتوّلي اإلدارة الفنية مليان الذي يدربه حاليا جينارو جاتوزو. وتوقعت 
صحيفة )جــازيــتــا ديــلــو ســبــورت( رحــيــل جــاتــوزو عــن اإلدارة الفنية ملــيــان خــال 
األسابيع املقبلة. ويحتل ميان حاليا املركز السادس في الدوري اإليطالي لكرة القدم، 
مع تبقي ثاث جوالت على انتهاء املسابقة التي تّوج بها يوفنتوس. وبعد توليه اإلدارة 
الفنية لروما في 2017، أقيل دي فرانشيسكو من منصبه في مــارس/ آذار املاضي 
عقب إقصاء فريق العاصمة اإليطالية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

على يد بورتو البرتغالي.

زيدانسيك مسيرتها االحترافية في عالم التنس عام 2015، 
وهــي تلعب باليد الُيمنى وحققت أرباحا مالية من خال 
مشاركاتها في البطوالت الدولية حتى اآلن بنحو 323 ألف 
ــى صعيد مشاركتها فــي منافسات  ــركــي. وعــل ــي دوالر أم
ــتــصــارات مقابل 63  »الــفــردي« حققت زيدانسيك 205 ان
خسارة بنسبة فوز بلغ 76,49%، وهي تحتل اليوم املركز 
ــعــاملــي للسيدات. أمــا فــي منافسات  الــــ68 فــي التصنيف ال
ــغــرانــد ســــام« فــئــة الـــفـــردي، وصــلــت إلـــى الــــدور الــثــانــي  »ال
فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة عـــام 2019، وخــرجــت من 
التصفيات التأهيلية الثانية في بطولة فرنسا عام 2018، 
كما ودعــت بطولة »ويــمــبــلــدون« مــن التصفيات التأهيلية 
الثالثة عام 2018، وكذلك ودعت بطولة أميركا املفتوحة من 

الدور األول عام 2018.
في منافسات »الزوجي«، حققت زيدانسيك 31 فوزًا مقابل 

15 خسارة وهي تحتل املركز الـ 153 في تصنيف هذه الفئة. 
وُتعتبر السلوفينية زيدانسيك أحد أبرز الاعبات الشابات 
حاليا والتي تسعى للظهور الافت في البطوالت الكبيرة 
وتــحــقــيــق االنــتــصــارات عــلــى الــنــجــوم والــتــقــدم مــراكــز إلــى 
األمام في التصنيف العاملي. كما أن زيدانسيك تسعى لرفع 
اسم بلدها سلوفينيا بأفضل طريقة ممكنة في املحافل 
ــيــة والعاملية خصوصا أنــهــا مــا زالـــت فــي عمر الــــ21.  ــدول ال
وكانت الصحف الرياضية العاملية تحدثت في وقت سابق 
عن مستقبل زيدانسيك الواعد في رياضة التنس، وذلك 
نظرًا لطريقة لعبها امُلميزة خال املباريات وقدرتها على 
توجيه ضربات إرسال قوية. وستكون الاعبة محط أنظار 
الجماهير في عام 2019، خصوصا في بطوالت »الغراند 
سام« والتي سُتنافس فيها السلوفينية في األشهر املقبلة 

وخصوصا في بطولة »ويمبلدون« البريطانية.

رياض الترك

ــبــــات الــتــنــس  ُتــعــتــبــر تــــامــــارا زيـــدانـــســـيـــك مــــن أفـــضـــل العــ
ـــدت فــي 26 ديسمبر/ كــانــون األول عام  السلوفينيات. ُول
1997، ووصلت إلى أعلى مركز لها في التصنيف العاملي 
ـــ68، بينما أعلى  ــ فــي عــام 2018، مــع حلولها فــي املــركــز ال
مــركــز لــهــا فــي تصنيف »الـــزوجـــي« هــو 153 عــلــى الــعــالــم. 
حققت زيدانسيك لقب بطولة عاملية )125 نقطة(، باإلضافة 
ــيــة بــاإلضــافــة  ــبــطــوالت الــدول إلـــى 17 لقبا فــي مــنــافــســات ال
إلــى أربعة ألقاب في البطوالت الدولية لفئة »الــزوجــي«. في 
املقابل على صعيد منافسات الصغار، وصلت زيدانسيك 
ـــ16 فــي التصنيف وهــو أعــلــى مــركــز لــهــا، في  إلــى املــركــز الـ
وقــت مثلت زيــدانــســيــك سلوفينيا فــي بطولة »فــيــد كــاب« 
الدولية وحققت ثاثة انتصارات من دون أي خسارة. بدأت 

تامارا زيدانسيك

على هامش الحدث

العبة تنس 
سلوفينية شابة 

تسعى لتحقيق 
إنجازات كبيرة في 

عالم التنس

وجه رياضي

كشفت تقارير إخبارية أن اإليطالي أنطونيو كونتي مرشح لقيادة فريق إنتر ميانو 
خلفا للوتشيانو سباليتي. وذكرت شبكة )سكاي سبورتس( أن »النيراتزوري« قريب 
الــذي ارتبط أيضا اسمه مؤخرًا بخافة ماسيميليانو  من التوصل التفاق مع كونتي، 
أليغري في يوفنتوس، امُلتوج بلقب الــدوري اإليطالي. ويسعى إنتر للمنافسة على لقب 
الثالث قبل ثاث  املركز  املقبل، حيُث يحتل اآلن  »السكوديتو« ودوري األبطال املوسم 
جوالت على ختام بطولة الدوري. وكان كونتي )49 عاما( تولى تدريب »البيانكونيري« 

بني عامي 2011 و2014، لُيحقق معه لقب الدوري ثاث مرات. 
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بوينس آيرس ـ خوان بابلو مينديز

تـــــعـــــتـــــبـــــر بــــــــلــــــــدة بــــــروغــــــريــــــســــــو 
األرجنتينية صغيرة، التي ال يزيد 
عــدد قاطنيها عــن 3 آالف نسمة، 
بمقاطعة سانتا فــي، مهد العبي األرجنتني 
ــع الــنــجــوم  ــ ــي تــــرعــــرع فــيــهــا أملـ والـــبـــقـــعـــة الـــتـ
األرجــنــتــيــنــيــني عــلــى مـــر الــحــقــب الــتــاريــخــيــة 
ــلـــد، عــلــى غـــــرار لــيــونــيــل ميسي  فـــي هــــذا الـــبـ
وآنــخــيــل دي مــاريــا وغــابــريــيــل باتيستوتا، 
وتتميز بطابع ريفي محض، وهو ما تعكسه 
طبيعة املدينة الهادئة واالنسجام الكبير بني 

سكانها.
إيمليانو ساال مهاجم نانت الذي لم تكتمل 
صــفــقــة رحــيــلــه إلـــى كـــارديـــف ســيــتــي بــعــد أن 
سقطت الطائرة التي كانت تقله إلى بريطانيا 
فــي فاجعة أصــابــت الــكــرة األرجنتينية، كان 
شخصا محبوبا في هذه البلدة، خصوصا 
وأنــه استقر مع أسرته الصغيرة هناك منذ 

مدينة النجوم 
توّدع ساال

عاشت بلدة »بروغريسو« األرجنتينية صغيرة، التي ال يزيد عدد قاطنيها عن 3 آالف نسمة، وأنجبت ألمع 
النجوم األرجنتينيين على مر الحقب التاريخية في هذا البلد، حزنًا عميقًا بعد وداعها البن المدينة 

إيميليانو ساال مهاجم نانت الذي سقطت الطائرة التي كانت تقله إلى بريطانيا

تقرير

أن كان يبلغ من العمر 3 سنوات، بداياته في 
كرة القدم كانت بنادي »سان مارتن«، قبل أن 
يلتحق بمركز تدريب نادي بوردو بمقاطعة 

كوردوبا باألرجنتني.
وحــصــد ســاال فــي »ســـان مــارتــن« الكثير من 
عــاقــات الــصــداقــة، والــتــي تــركــت أثــــرا بالغا 
فيه، وبالرغم من أنه انتقل إلى أكثر من ناد، 
إال أنــــه نــجــح فـــي الــحــفــاظ عــلــى مـــا اكتسبه 
من عاقات هناك، حيث كــان يتشارك معهم 
يومياته عند عــودتــه إلــى »بــروغــريــســو« كل 
مـــرة، لـــذات األســبــاب تــركــت وفـــاة ســـاال بالغ 

األثــر في املدينة، كل النشاطات تم إلغاؤها 
أو تأجيلها ومــراســيــم دفــنــه شــهــدت تعبئة 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــســكــان مـــن أجــــل تنظيمها 
بشكل دقــيــق، الــحــدث كـــان كــبــيــرا فــي البلدة 
التي ال تــزال تستذكر كل لحظة بتفاصيلها 
الدقيقة، ببساطة ألن إيميليانو كــان فخرا 
ــاء  ــاد أرجـ لــلــمــديــنــة ومــرجــعــا لــهــا، الـــحـــزن سـ
»بــروغــريــســو«، ألن كــل فــرد فيها كــان يعرف 
ــلـــيـــانـــو ووالـــــــــــده هـــــوراســـــيـــــو، والــــدتــــه  إيـــمـــيـ

مرسيدس وشقيقته رومينا.

بعد ساال... مدينة حزينة
تواجد أثناء مراسم الدفن، كل من نيكوالس 
بالوا زميله في نانت الفرنسي، ونيل وأرنوك 
الــذي كان ليكون مدربه في كارديف سيتي، 
ومالك النادي كني تشو، حيث  أبدوا خالص 
تــضــامــنــهــم مـــع أســـــرة الــفــقــيــد ومــــع قــاطــنــي 
املدينة عموما، ووالده هوراسيو خصوصا، 
وكــانــت الــخــاصــة أنــهــم وقــفــوا عــلــى حقيقة 
واضـــحـــة مـــفـــادهـــا أن ســــاال تــــرك أثـــــرا طيبا 
ومــودة كبيرة من السكان تجاهه حتى بعد 
رحيله، وعرف الجميع في بروغريسو حجم 
املأساة وألــم فقدان شخص ملهم مثل ساال، 
ــا أنـــهـــا ســـتـــغـــوص فــي  ــة كـــــان واضــــحــ ــنـ ــديـ املـ

حزنها وكآبتها لفترة طويلة.
وبعد أسابيع من عمليات البحث في البحر، 
عـــثـــرت الـــشـــرطـــة عــلــى أول جــثــة بـــني حــطــام 
الــطــائــرة. الــجــثــة ليست للقبطان بــل لــســاال، 
الـــاعـــب الــــذي خــطــف األنـــظـــار فـــي األســابــيــع 
األخـــــيـــــرة. رســــالــــة أخــــيــــرة نـــشـــرتـــهـــا شــرطــة 
مــنــطــقــة دورســــــــت وقـــتـــهـــا، وكـــأنـــهـــا خــطــاب 
ــتــــي قــالــت  ــرة الــــقــــدم الــ ــ ــه لـــجـــمـــاهـــيـــر كــ مــــوجــ
فــيــهــا: »يـــؤكـــد الـــطـــّب الــشــرعــي فـــي دورســــت 
رســمــيــا أن الــجــثــمــان الـــذي وصـــل إلـــى ميناء 
بورتاند يعود لاعب كرة القدم األرجنتيني 

إيميليانو ساال«.
وانتهت رحلة ســاال في الحياة وفــي ماعب 
كرة القدم بعمر الـ 29 سنة، تاركا وراءه عائلة 
مفجوعة وشقيقة وّدعته بطريقة مؤثرة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي. وّدعته جماهير 
كارديف سيتي، رغــم أنها لم تــره بالقميص 
ــق نـــانـــت  ــريــ ــه جـــمـــاهـــيـــر فــ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ـ »األزرق«، ورثـ
الفرنسي قبل أن تعرف مصيره، عبر »تيفو« 
ــع تــصــدر الــصــحــف الــفــرنــســيــة والــعــاملــيــة  رائــ

الرياضية.
وجاءت ثاني فاجعة في املدينة في 13 إبريل/

نيسان املاضي، بوفاة سيباستيان رابيلينو 
العــب شبه هــاو فــي نــادي ســان مــارتــن، ومن 
غــرائــب الــصــدف أنــه أول نــاد نشط فيه ساال 
ــذي كــان صديق طفولة رابيلينو، واألخير  ال
توفي بحادث مرور وهو على أعتاب املدينة، 
حـــيـــث اصـــطـــدمـــت ســـيـــارتـــه بـــشـــاحـــنـــة. األلــــم 
كان فوريا وكبيرا، أندية املدينة توقفت عن 
النشاط مــرة أخـــرى، وكتب مــارتــن مولتيني 
صديق الاعبني الراحلني، من خال صفحته 

المدينة تعرضت لنكسات 
حزينة متتالية بعد وفاة 

ساال المأساوية

ساال وقع عقد 
انتقاله من نانت 
لكارديف سيتي 
)فرانسيوس مونير/
فرانس برس(

تلقت األسرة خبرا محزنا جديدا قبل فترة من الزمن، بعدما تم تسريب 
صورة لجثة الالعب األرجنتيني الراحل ساال على صفحات مواقع التواصل 
»ويلتشير«  مقاطعة  شرطة  لكن  حذفها،  يتم  أن  قبل  ي  ع ا م ت ج ال ا
الصورة،  نشرهما  في  لالشتباه  شخصين  على  القبض  ألقت  ية،  ز ي ل ك ن إل ا
وهما امرأة تبلغ من العمر 48 عاما، ورجل يبلغ 62 عاما، يشتبه في 
ليتم  المشرحة،  في  الكمبيوتر  مواد  إلى  به  المصرح  غير  ا  م ه ل و ص و

بعدها تسريب صورة الجثة لالعب األرجنتيني.

خبر محزن جديد

على الفيسبوك : »هذا مؤلم للغاية، سأفتقدك 
كــثــيــرا يـــا صـــديـــقـــي، رجـــــاء قــــدم الـــعـــديـــد من 
ــى »الدبابة« )لقب ســاال(، ارقد  التوزيعات إل
بــســام«، حيث كــان رابيلينو صديقا مقربا 
ــي جـــنـــازة  ــالــــدمــــوع فــ ــهــــش بــ ــن ســــــاال، وأجــ مــ
ــان مـــارتـــن، وهــو  صــديــقــه مــرتــديــا قميص سـ

أشد معنى عن عمق الصداقة بينهما.
ــمـــرت في  ــتـ ــاة اسـ ــيـ ــحـ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الـ
املدينة، إال أن كمية الحزن واأللم كانت بادية 
على مامح الجميع وعززتها وفاة شخصني 
عزيزين على قلوب الجميع أحدهما مشهور 
فـــي الــعــالــم واآلخـــــر فـــي املـــديـــنـــة، االبــتــســامــة 
كانت غائبة عن الشوارع، وهو نفس ما عانى 
منه هوراسيو ساال والد الاعب في يومياته 

وسفرياته.
وفــــي الــعــاصــمــة بــويــنــس آيـــــرس، كــــان هــنــاك 
اعتراف خاص لهوراسيو، بعد أن استدعي 
ــبـــارزة  ــّرم الــشــخــصــيــات الـ ــكـ مـــن قــبــل كـــيـــان يـ
ريـــاضـــيـــا، حــيــث تـــم تــكــريــم ابــنــه إيــمــيــلــيــانــو 
أمــام مجموعة من الرياضيني والرياضيات 
والسلطات العليا فــي الــبــاد، وهــي الفرصة 
الــتــي اســتــجــمــع فــيــهــا هــوراســيــو كــل كلمات 
ــــف بـــجـــانـــبـــه فــي  الـــشـــكـــر واالمــــتــــنــــان ملــــن وقــ
املـــأســـاة الـــتـــي حــلــت بــعــائــلــة ســــاال وتـــســـاءل 
قــائــا: »إيميليانو كــان يريد دومــا أن يكون 
العــب كــرة القدم، لقد فعل ذلــك، لكنه لألسف 
غــادرنــا بسرعة وتركنا مبكرا، كل ما أطلبه 

هو العدالة فقط«.
ــال هــوراســيــو ألصــدقــائــه إنــه كــان يحاول  وقـ
الـــتـــعـــافـــي عـــاطـــفـــيـــا، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه شــعــر 
بتحسن أفــضــل، وأنـــه كــان يبحث عــن الدعم 
في زوجته، وكــان يحاول العودة إلــى العمل 
للحصول على روتــني يساعده على نسيان 
األلــم، لكن بعض جيرانه رأوا أنه ال يتحسن 
عـــقـــلـــيـــا، وفـــــي 26 إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي، 
تـــعـــرضـــت بـــروغـــريـــســـو لـــلـــضـــربـــة الــقــاســيــة 
ــنــــة، عـــنـــدمـــا تـــوفـــي  ــــي نـــفـــس الــــســ الـــثـــالـــثـــة فـ
هوراسيو ساال بأزمة قلبية، وأوضــح عمدة 
املدينة خوليو مولر بالقول: »هوراسيو لم 
يستطع التعافي من وفاة إيميليانو، عندما 
تــم الــعــثــور عــلــى الــجــثــة، اعــتــقــدت الــعــائــلــة أن 
الحقيقة الكاملة ملا حدث قد تكون معروفة، 
لكن بالنسبة لجميع أفــراد العائلة، ومع كل 
األخبار التي تم التعرف عليها حول الطيار، 
الذي لم يكن قادًرا على السفر، واآلن ال يريد 
كارديف دفع املال املقابل، وكل شيء سيكون 

أكثر صعوبة«.
)ترجمة: محمد السعو(
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أراد اللبناني نذير حلواني أن يجعل مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، صديقة للبيئة. لذلك، اعتاد التنقل على دراجته الهوائية على 
الرغم من صعوبة األمر في لبنان. أخيرًا، أصبح عمدة دراجات طرابلس

نذير حلواني
عمدة الدراجات الهوائية في طرابلس اللبنانية

طرابلس ـ أورنيال عنتر

دراجة نذير حلواني األولى كانت 
ــه. كـــانـــت لــعــبــتــه  ــ ــــديـ هـــديـــة مــــن والـ
وسلوته في البداية، لكنه ما لبث 
أن هــجــرهــا. إال أن نــذيــر عـــاد بــعــد ســنــوات 
عـــديـــدة إلــــى اســـتـــخـــدام الــــدراجــــة الــهــوائــيــة 
لـــيـــس لــلــتــســلــيــة وحــــســــب، إنــــمــــا كــوســيــلــة 
به دفع بدالت التنقل بسيارات 

ّ
ل تجن

ّ
للتنق

ل على 
ّ
األجـــرة. هكذا إذًا، أصبح نذير يتنق

الدراجة الهوائية في مدينته طرابلس. لكن 
لعاصمة الشمال حكاية خاصة مع التنقل 
ــاب اإلشـــــــارات  ــيـ واملــــــواصــــــات. فـــفـــي ظــــل غـ
الــضــوئــيــة وتــنــظــيــم الــســيــر بــشــكــل عـــام في 
ثـــانـــي أكـــبـــر مــــدن لــبــنــان مــســاحــة وكــثــافــة 
سكانية، تصبح قــيــادة الــســيــارات مغامرة 
كــبــرى بــحــد ذاتــهــا. فكيف تــكــون إذًا قــيــادة 
الـــدراجـــات الــهــوائــيــة وســـط هـــذه الــفــوضــى 

ها؟ 
ّ
كل

ألجـــل هـــذه الــغــايــة بـــالـــذات، وبـــهـــدف جعل 
طرابلس مدينة صديقة لراكبي الــدّراجــات 
ــّن نـــذيـــر حــلــوانــي مــنــذ فــتــرة  الـــهـــوائـــيـــة، عــ
وجيزة عمدة دراجـــات طرابلس. وبرنامج 
ــبـــادرة عــاملــيــة أطلقتها  Bicycle Mayor مـ
 ،)BYCS( املؤسسة االجتماعية الهولندية
وتهدف إلى تسريع تقدم ركــوب الدراجات 
ــامــــج إلــــى  ــرنــ ــبــ ــم. ويــــســــعــــى الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــ حـ
تشجيع مليار شخص آخر على استخدام 
 عــمــداء 

ّ
الـــــدراجـــــات. ويــعــتــبــر الــبــرنــامــج أن

الدراجات في العالم يشكلون حافزًا لجمع 
النطاقات العامة والــخــاصــة، والكشف عن 
ــفــوائــد االقــتــصــاديــة والبيئية والصحية  ال

الضخمة لركوب الدراجات الهوائية. 
ــّجـــل نــــذيــــر حــــلــــوانــــي فــــي هـــذا  ــا تـــسـ ــنـــدمـ عـ
البرنامج، كان هناك 25 عمدة للدراجات في 
ه فقط. أّما اليوم، فأصبح عددهم 

ّ
العالم كل

35. يومها، تواصل نذير مع القّيمن على 
البرنامج كي يعّينوا عمدة ملدينة طرابلس، 
ليكون العمدة الثاني في لبنان بعد عمدة 
ـــه فـــوجـــئ بــعــد 

ّ
ــيــــروت فــيــلــيــب داغـــــــر. لـــكـــن بــ

فــتــرة أنــهــم طلبوا منه أن يــكــون هــو نفسه 
ه 

ّ
عــمــدة طــرابــلــس، بعدما اطــلــعــوا على ملف

والنشاطات التي كان ينظمها في مدينته 
بمبادرة خاصة منه. 

يــعــد »دراجــــــة حـــــواء« أحــــد املـــشـــاريـــع الــتــي 
أطــلــقــهــا حـــلـــوانـــي، وهــــي مــقــاربــة مختلفة 
لــركــوب الـــدراجـــات فــي لــبــنــان. يــقــول نــذيــر: 
»عـــنـــدمـــا عــــــاودت الــتــنــقــل عــلــى الــــدراجــــات 
 الغالبية الساحقة 

ّ
الهوائية، انتبهت إلى أن

ــم مــن  ــة هــ ــيـ ــهـــوائـ ــات الـ ــ ــدراجــ ــ ــي الــ ــبــ ــن راكــ مــ
ــدأت رحــلــة  ــ الــــرجــــال«. يــضــيــف: »عـــنـــدهـــا، بـ
الـــبـــحـــث عــــن نـــســـاء يــتــنــقــلــن بـــحـــريـــة عــلــى 
ــذه، كــان  ــ الـــــدراجـــــات«. مـــن رحـــلـــة الــبــحــث هـ
معرض فوتوغرافي توثيقي لتجارب نساء 
فــي التنقل بــن شــــوارع مدينتي طرابلس 
ــة، وهـــو  ــيـ ــهـــوائـ ــة الـ ــ ــدراجـ ــ وبــــيــــروت عـــلـــى الـ
األّول لــحــلــوانــي الــــذي يــحــتــرف الــتــصــويــر 
الفوتوغرافي، أقامه في فندق بيت النسيم 

في طرابلس. 
للدراجات في طرابلس،  بعد تعيينه عمدة 
شــارك نذير فــي قّمة عاملية للعمداء أقيمت 
ــانــــت املـــنـــاســـبـــة لــتــســلــيــمــه  فــــي املــكــســيــك وكــ
مهامه بشكل رسمّي. إثر عودته من املكسيك، 

هوامش

خالل أحد األنشطة )عن فيسبوك(
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ــل تــنــظــيــم  ــ ــكـــب نـــذيـــر عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــن أجـ انـ
مــؤتــمــر إطــــاق مـــشـــروع »عـــمـــدة الـــدراجـــات 
في طرابلس«، الــذي أقيم في غرفة التجارة 
والصناعة والزراعة في طرابلس. بالنسبة 
ـذيـــر، يـــعـــد هـــــذا املـــؤتـــمـــر األول مــــن بــن  ـ نـ ـ ـ لـ
العديد من الخطوات واملــبــادرات في جدول 
نشاطاته، في إطار جهوده املبذولة من أجل 
رفــع مستوى الوعي حــول ركــوب الــدراجــات 

في املدينة. 
الــهــدف األســـاس لبرنامج عــمــدة الــدراجــات 
يــقــضــي بـــأن يــتــحــّول نــصــف ســكــان املــديــنــة 
من التنقل باستخدام السيارات إلى اعتماد 
الدراجات الهوائية كوسيلة أساسية للتنقل، 
وذلك في غضون السنوات العشر املقبلة، أي 
في عام 2030. في هذا السياق، يشير حلواني 
إلى أن »البرنامج يأخذ باالعتبار وضع كل 
مدينة ويعطي الحرية لكل عمدة لتحديد 
أولوّياته بحسب حاجات املدينة«. على هذا 
األســــاس، وضـــع حــلــوانــي هــدفــن رئيسين 
لــنــشــاطــه كــعــمــدة الــــدراجــــات فـــي طــرابــلــس. 
الهدف األول يقضي بالتوعية حــول فوائد 
ركوب الدراجات الهوائية في املدن، للناحية 
البيئية والصحية واالقتصادية، واملطالبة 
باتخاذ تدابير تسّهل وتحفز أبناء املدينة 
عــلــى اعــتــمــاد الــــدراجــــات كــوســيــلــة للتنقل، 

بــاإلضــافــة إلــى إرســـاء ثقافة احــتــرام راكبي 
ــات واحـــتـــرام ســامــتــهــم. أّمـــا الــهــدف  ــدراجـ الـ
الثاني، فهو تنظيم جــوالت على الدراجات 
الـــهـــوائـــيـــة تـــشـــارك فــيــهــا أعــــــداد كــبــيــرة من 
الــدراجــن وهــواة ركــوب الــدراجــات الهوائية 
تشمل كافة املناطقة اللبنانية، وترمي إلى 
لــفــت األنـــظـــار إلــــى راكـــبـــي الــــدراجــــات وإلـــى 

املطالبة باستعادة الشوارع والطرقات. 
أّمــــا عـــن تــجــربــتــه الــخــاصــة كــونــه مـــن هـــواة 
ركــــوب الـــدراجـــات الــهــوائــيــة، يــتــحــدث نذير 
عــن شــعــور بالحرية ينتابه فــي وقــت يقود 
دراجــتــه فــي املــديــنــة. يــقــول نــذيــر إنــه عندما 
يــقــود دراجــتــه فــي طــريــقــه إلـــى الــعــمــل يصل 
إلــى مكتبه أكثر حماسة وفــي مــزاج أفضل. 
يــتــحــّدث عــن الــنــاس الــذيــن يلتقي بهم على 
ــقــي عليهم الـــســـام، فيجيبون  ــل الــطــريــق وي
ــا« أو  ــبـ ــرد »مـــرحـ ــالــ بـــرفـــع األيــــــدي عــالــيــا وبــ
ــي بـــــن الــــنــــاس  ــاقــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ »مــــرحــــبــــتــــن«. هـ
ــذا الــتــمــاهــي مــع املــديــنــة، غير  والــــــدراج، وهــ
ممكنن في حال كان نذير يقود سيارة بداًل 

من دراجة. 
وفق حلواني، فإن طبيعة شــوارع طرابلس 
تسمح بالتنقل على الدراجة بسهولة أكثر 
من بيروت. مع ذلك، يعتبر أن هناك مجهودًا 
كــبــيــرًا يــجــب الــقــيــام بـــه لــتــصــحــيــح الــعــاقــة 

بــن طــرابــلــس وراكــبــي الـــدراجـــات الهوائية. 
يــقــول نــذيــر إنــه نجح إلــى حــّد الــيــوم، كفرد، 
بكسر العداوة بن السيارة وسائق الدراجة 
الهوائية. وفي وقت يعتقد سائقو السيارات 
أن الطريق لهم وحدهم، يقول نذير إنه على 
سائقي الــدراجــات أن ينتبهوا إلــى أنفسهم 
في املرحلة األولـــى، ريثما تتحّسن العاقة 
بــن راكـــب الــدراجــة وســائــقــي الــســيــارات من 

جهة، وبينه وبن املدينة بشكل عام. 
ــر إلــــى أن مــوقــعــه  ــذيـ فـــي الـــخـــتـــام، يــشــيــر نـ
كــعــمــدة لـــلـــدراجـــات فـــي طـــرابـــلـــس يــحــّمــلــه 
مــســؤولــيــة جــعــل طــرابــلــس مــديــنــة أفــضــل، 
مــن خــال إرســـاء ثقافة التنقل باستخدام 
 البرنامج 

ّ
الــدراجــات الــهــوائــيــة. ويلحظ أن

ال يمّول أّي من النشاطات التي يقوم بها 
العمدة، لكنه يفتح له أفقا بعيدًا ويخلق له 
شبكة واسعة من العاقات مع األشخاص 
املعنيّن بــاملــوضــوع ذاتـــه ومــع املؤسسات 
غير الحكومية اللبنانية والعاملية. ويختم: 
»مـــن خـــال هـــذه الــشــبــكــة الــواســعــة، ســوف 
أســعــى إلـــى تنظيم نــشــاط واســـع يتضّمن 
مـــداخـــات مـــن أشـــخـــاص مــؤثــريــن فـــي هــذا 
املــجــال على الصعيد الــعــاملــي، إضــافــة إلى 
قصص نجاح من شأنها أن تكون بمثابة 

مصدر إلهام لنا«.  

بهدف جعل طرابلس 
مدينة صديقة لراكبي 
الدّراجات الهوائية، عّي 
نذير حلواني منذ فترة 
وجيزة عمدة دراجات 

طرابلس. 

■ ■ ■
على سائقي الدراجات 
أن ينتبهوا إلى أنفسهم 

في املرحلة األولى، 
ريثما تتحّسن العالقة 

بي راكب الدراجة 
وسائقي السيارات.

■ ■ ■
»دراجة حواء« يعد 
أحد املشاريع التي 

أطلقها حلواني، وهي 
مقاربة مختلفة لركوب 

الدراجات في لبنان.

باختصار

رشا عمران

إحــــدى الــصــديــقــات الـــســـوريـــات فـــي الـــقـــاهـــرة، لــديــهــا 
ــــدا فــي الــقــاهــرة،  تـــوأمـــان، عــمــرهــمــا خــمــســة أعـــــوام، ول
وساعدتهما في تربيتهما شابة مصرية، لديها طفل 
حضره معها إلى منزل صديقتي. كبر 

ُ
في سنهما، ت

ــطــفــالن وهــمــا يسمعان اللهجة املــصــريــة أكــثــر من  ل ا
السورية التي يتحدثها والداهما، ولكن وجود املربية 
معهما ودخولهما إلــى حضانة وروضــة مصريتي، 
وِعشرة األطفال املصريي، جعلتهما ينطقان اللهجة 
ــو أنــهــمــا مــصــريــان فــعــال. هــمــا اآلن  املــصــريــة كــمــا لـ
يرفضان القول إنهما ســوريــان، ويرفضان الحديث 
باللهجة السورية: »إحنا بنتكلم مصري يبقى إحنا 
مــصــريــي وانـــــت وبـــابـــا ســـوريـــي عـــشـــان بــتــتــكــلــمــوا 
ســــوري«.. يــقــول الطفالن هــذا دائــمــا، حــي تخبرهما 
ــان، مــع أنها ال تصر أبـــدا، هي  والدتهما أنهما ســوري
ووالدهما، على جعلهما يتكلمان باللهجة السورية. 
تقول صديقتي إنهما اختارا هويتهما باكرا. تقول 
ذلــك من دون مرجعياٍت ثقافيٍة ومقوالت كبيرة عن 
مفهوم الهوية. تعرف من أطفالها أن اللغة التي نتكلم 
بــهــا قــد تــكــون هــي الــهــويــة أحــيــانــا كــثــيــرة. صديقتي 
وزوجها من مدينة سورية لها لهجة خاصة، وحي 
يتحدثان معا، حتى في الجلسات العامة، يتحّدثان 

بهذه اللهجة، ومع اآلخرين باللهجة السورية البيضاء، 
بينما أوالدهــمــا يخاطبونهما باللهجة املصرية، في 
خلطٍة جميلٍة ونادرة للهويات املنطوقة، إذا ما اعتبرنا 
 بحد ذاتــه، في ضياع مفهوم الهوية 

ٌ
أن املنطوق هوية

الذي نعيشه، نحن السوريون، حاليا.
قبل أيــام، دعتني صديقتي إلــى حفل تخرج طفليها 
من الروضة، وانتقالهما إلى املرحلة الدراسية األولى. 
ــفـــال أغــنــيــة عـــن مـــصـــر، يحمل  ــتـ ضــمــن فـــقـــرات االحـ
األطفال العلم املصري، ويرّددون األغنية. كان الطفالن 
ضمن الجوقة التي تغني، بيد أنهما كانا يحمالن العلم 
السوري )علم النظام(، من دون أن يدركا ملاذا اختارت 
مدّربتهما أن يكونا مختلفي عن باقي األطفال! )بعد 
الحفل كانا يبكيان احتجاجا على عــدم معاملتهما 
ــذيــن حملوا العلم الــصــري(. لم  مثل بــاقــي األطــفــال ال
تخبر املــدّربــة األم مسبقا بما كانت تنوي فعله عن 
حسن نية، قالت لها »عملتهالك مفاجأة«! لكنها كانت 
مفاجأة صادمة لنا جميعا، نحن السوريي هناك، إذ 
ــنــا حقيقة وضعنا على مــا هــو عليه: نحن  فــجــأة رأي
نعيش، ونتصّرف في البالد التي انتقلنا إليها كما لو 
كنا أبناءها. حياتنا تكمل سيرها، ويومياتنا تشبه 
يوميات من يشبهوننا من أهــل البلد. نعيش ونرّبي 
ــا ونــحــب ونـــتـــزوج ونــنــتــقــل إلـــى بــيــوت جــديــدة،  ــ أوالدنـ
ونــســافــر ونـــعـــود، ونــعــمــل ونــكــتــب، ونــطــبــخ ونــســهــر، 

ــتـــعـــّرض ملــضــايــقــات الـــشـــارع  ونـــمـــرض ونــــحــــزن، ونـ
والجيران وكل شيء. ال شيء يختلف عما يعانيه أهل 
ــو تكلمنا  ــنــا لسنا مــن أهــل البلد، حتى ل البلد، بيد أن
لغتهم أو لــهــجــتــهــم، مــــاذا نــفــعــل هــنــا؟! ســــؤال خطر 
ــة العلم السوري  لنا، نحن السوريي، فجأة، لــدى رؤي
الــذي لم يعد يشكل لنا أية قيمة، بعد أن أصبح رمزا 
للقتل. ليس هناك علم سوري آخر باملناسبة يشكل 
رمــزا ألّي منا، حتى الــذي اختير رمــزا للثورة لم يعد 
رتكب تحته جرائم 

ُ
كذلك. صار أيضا علما مأجورا ت

مختلفة. 
من نحن اآلن؟ كان سؤاال يشبه املونولوغ الشخصي 
نــحــاول إخفاءها  بــدمــوع مباغتة،  ، ممزوجا  لكل منا

مــن دون جـــدوى. عـــادت ثماني ســنــوات كاملة إلينا، 
ــــأس وقــهــر  ــل ويـ ــ ــــزن وأمـ بــكــل مـــا فــيــهــا مـــن فــــرح وحـ
وخوف وتوهان وتشّرد وشوق، وانفصام عن الواقع، 
ومقاومة وضعف وقـــوة، حــي رأيــنــا طفلي سوريي 
تــي يظنانها وطنهما،  ــ ل ا يغنيان أغنية وطنية ملصر 
لكنهما يحمالن علما لبلٍد آخر، ال يعرفان عنه شيئا.

أطفال سوريون كثر ولدوا في دول اللجوء. سيكبرون 
وهم يتكلمون لغاتها، وغالبا سيحملون جنسيتها، 
ــة دولـــٍة عربيٍة أخــرى،  مــا ليس متاحا فــي مصر أو أي
وهذه مفارقة مدهشة. ربما سينكر هؤالء سورّيتهم، 
كــونــهــم ال يــعــرفــون عـــن ســـوريـــة شــيــئــا، لـــم تعطهم 
سورية شيئا، سيكبرون وهم يرونها على شاشات 
األخبار، أو في الصور، أو في قصص وحكايا آبائهم 
وأمهاتهم، مثل أي بلٍد محايٍد ال يمت لهم بصلة. لن 
يكونوا معنيي يوما بسؤال الهوية، إذا ما استطاعت 
املجتمعات األوروبــيــة إدماجهم بيسر وسهولة، من 
ــعــنــصــري، ومـــن دون تــدخــالٍت  دون تــدخــل الــيــمــي ال
عائليٍة ملنع اندماجهم في مجتمعاٍت يعتبرها عرٌب 
 وال أخالقية. ستعيد هذه 

ً
ومسلمون كثيرون منحلة

الــتــداخــالت إنــتــاج ســؤال الهوية، ولكن بشكل مشّوه 
ــتــي يحملون  ــة ال ومـــريـــض، وهـــو مــا لــن يفيد ال الـــدولـ
جنسيتها، وال سورية التي أتــوا منها، وموسومون 

بها، كنقش أبدي.

المنطوق والهوية والعلم

وأخيرًا

من نحن اآلن؟ كان سؤاال يشبه 
المونولوغ الشخصي لكل 

منا، ممزوجًا بدموع مباغتة، 
نحاول إخفاءها
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