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السودان 

خالل عرض الهاتف الجديد لهواوي بتقنية 5G في برشلونة مطلع العام الحالي  )أدريا بويغ/األناضول(

باريس ـ العربي الجديد

أفــريــقــيــا،  أبــطــال  نــهــائــي دوري  غــــداة فضيحة 
الــوداد املغربي  املباراة بني  انتهت بإعادة  والتي 
األفريقية  الــكــرة  تعرضت  التونسي،  والترجي 
الهيكل األساسي  لضربة جديدة، على صعيد 
لهذه الرياضة، وذلك عبر اعتقال رئيس االتحاد، 
أحمد أحمد )الصورة(، في باريس، أمس، على 
هي  واإلداري.  املالي  بالفساد  اتهامات  خلفية 
االتــحــاد األفريقي  الــتــي تــضــرب  الثانية  ــة  األزمـ
ــد تــقــريــبــا،  لــكــرة الـــقـــدم فـــي ظـــرف أســـبـــوع واحــ

األبـــطـــال،  نــهــائــي دوري  فـــي  مـــا حــصــل  أن  إذ 
ووصفتها  الــعــالــم،  عنها  تــحــدث  فضيحة  هــو 
الصحف الرياضية العاملية بالكارثة التي تعبر 
لناحية  األفريقي  لالتحاد  السيئة  السمعة  عن 
الفساد وانعدام الشفافية. وربما لخص رئيس 
االتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أزمة 
النهائي بتصريح واضح: »أزمة نهائي األبطال 
الكرة  القارة بأكملها«. وها هي  تهُز مصداقية 
األفريقية تسقط مرة جديدة في وحل الفساد 
القبض على أحمد أحمد، وذلــك بغية  إلقاء  إثر 
اســتــجــوابــه مــن قــبــل املــكــتــب املـــركـــزي ملكافحة 

تورطه  الحتمال  نظرًا  املالية،  والجرائم  الفساد 
عقد  بــإلــغــاء  متعلقة  مــشــبــوهــة  مــالــيــة  بصفقة 
رياضي بني االتحاد وشركة »بوما« الرياضية 
الفرنسية.  ستيل«  »تيكنيكال  شــركــة  لصالح 
شير املعلومات الصحافية إلى أن إلغاء العقد 

ُ
وت

مع »بوما« هدفه توقيع عقد مشبوه وغير ُمعلن 
وتفيد  الفرنسية.  والــشــركــة  أحــمــد  بــني  رسميا 
املعطيات بأن املبلغ الذي سُيدفع يناهز 830 ألف 
دوالر أميركي، والعراب األساسي وراء الصفقة 
أحــد كبار  مــع  الوطيدة  لعالقته  نظرًا  أحمد  هــو 
كبيرتان  قضيتان  املذكورة.  الشركة  مسؤولي 

األفريقي في أسبوع واحــد فقط،  االتحاد  هزتا 
ــم األفريقية  ُيــخــشــى أن تــؤثــرا عــلــى بــطــولــة األمـ
املـــقـــرر أن تــبــدأ فـــي مــصــر فـــي 21 مـــن الشهر 
الحالي: األولى تتعلق بالتنظيم السيئ في نهائي 
دوري أبطال أفريقيا. أما الثانية فتتعلق بفساد 
قــبــل شخصية  للنفوذ مــن  داخــلــي واســتــغــالل 
ــام 1988  ــكــــاف« مــنــذ عــ ــ تـــوجـــد فـــي مــكــاتــب »ال
)أحـــمـــد(. قضيتا فــســاد ربــمــا تــكــونــان ارتــــدادًا 
بـــدأت معه عملية  والـــذي  »فيفا« 2015،  لــزلــزال 
الكشف عن فساد كبير في جميع اتحادات كرة 

القدم في العالم.

Friday 7 June 2019

الحدث

عقوبات أفريقية ووساطة إثيوبية

الجمعة  7  يونيو/ حزيران 2019 م  4  شوال 1440 هـ  □  العدد 1740  السنة الخامسة
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ال قيمة ألي إجراء لرفع مستوى 
املعيشة بينما الدم ال يزال يسيل 
في الشوارع وامليادين... ال معنى 

لرفع املعاشات، بينما املماتات سهلة 
والجنازات تدور حاملة أكفان شباب 
وضع بذرة للحياة األفضل واألرقى 
فحصد املوت، برصاصة في الرأس 
أو حفلة تعذيب في معتقل أو مركز 

لالحتجاز. ما سبق، جزء من رسالة 
إلى الرئيس املصري املنتخب محمد 

مرسي بتاريخ 13 فبراير/ شباط 
2013 تحت عنوان »رسالة إلى 

الرئيس: أوقف الجنازات قبل رفع 
املعاشات«، وكانت املناسبة اإلعالن 

عن مقتل الشاب محمد الجندي، 
أحد شباب الخامس والعشرين من 

يناير، في واقعة ال يزال الغموض 
يكتنفها حتى اآلن. مضت ست 
سنوات وأكثر على هذه الرسالة، 
حتى وصلنا اآلن مرحلة الحاكم 

القناص الذي يستثمر في جنازات 
الجنود والضباط الصغار، الذين 

يستشهدون في معركة مفتوحة منذ 
استولى الجنرال القناص على الحكم، 
بعد سلسلة من املذابح ضد املدنيني، 

قضى بها على الحياة السياسية 
تمامًا، وجعل من مصر الكبيرة 
مجرد منفذ متنقل لالتجار في 

منتجات الحرب على اإلرهاب، الذي 
بات وجوده من متطلبات بقاء تاجر 

املوت في السلطة، بحيث صار ال 
يستطيع الحياة من دون إرهاب، يبتز 
به الداخل ويتسول به من الخارج. في 
فاجعة مقتل ضباط وجنود في كمني 

في مدينة العريش فجر يوم عيد 
الفطر، يتجدد السؤال الذي يبحث 

عن إجابات منذ ست سنوات: ماذا 
يشتغل هذا الشخص املسمى عبد 

الفتاح السيسي في مصر واملنطقة؟
الشاهد أنه حبس مصر كلها في 
قمقم الخوف والفقر واالستبداد، 

بزعم أنه يحميها من اإلرهاب، 
ويتطاول في طغيانه على الجميع 

بذريعة أنه يحارب اإلرهاب، ومن ثم 
فالقتل تعذيبًا، واإلعدام بالجملة، من 

دون محاكمات حقيقية، والتوسع 
في االعتقاالت وأحكام الحبس، 
والتفريط في األرض، والتبعية 

للعدو املحتل، وشفط موارد البالد 
لعسكرة كل شيء من االقتصاد 
والسياسة إلى الرياضة والدراما 
واإلعالم... كل ذلك صار مبررًا 

وقدرًا محتومًا على البالد والعباد. 
والنتيجة: أن اإلرهاب أصبح يضرب 

في املكان ذاته، واملواعيد نفسها 
بدل املرة عشرًا، وفي كل مرة 

تراق دماء مجندين غالبة وضباط 
صغار، فيما تاجر املوت واإلرهاب 

يقيم حفالته االستعراضية املبتذلة، 
 بعمر الزهور في 

ً
فيحبس أطفاال

الزي العسكري، ويحشو رؤوسهم 
بسموم االنتقام من املجهول، 

ويلهو بينهم بأدوات املوت ضاحكًا 
في فجاجة ويحرضهم على قيم 

القنص واالفتراس والتوحش. يرسل 
اآلباء للموت، ويقيم لألبناء حفالت 
يستعرض فيها إنسانياته الكاذبة، 

وقوته الزائفة في معركة عنوانها 
الحرب على اإلرهاب، وجوهرها 
تثبيت الجنرال الذي يتغذى على 

الدم في السلطة، ومن خلفه أسراب 
من الطبالني والزمارين وجراثيم 
السوشيال ميديا تنهش كل من 

يجرؤ على السؤال واملساءلة، 
وتبتذل الحزن واألسى على ضحايا 

هذا التحالف الشرير بني الطغيان 
واإلرهاب، الذين يسقطون كل يوم، ال 
فرق بني مدني وعسكري. والحاصل 

أن الذين يموتون في األكمنة هم 
أبناؤنا وإخوتنا، مثلهم مثل الذين 

يموتون في الزنازين وأقبية التعذيب، 
من أهالينا ودمنا ولحمنا، نحزن 

عليهم ونتألم ملوتهم غدرًا وغيلة، في 
لعبة قذرة بني إرهابني، إرهاب في 

قصر الحكم، وإرهاب آخر في كهوف 
الجبال. يحاولون إرهابك وابتزازك 

باتهامك بالشماتة إن طرحت 
األسئلة، وأشرت بإصبع إلى املسؤول 
عن إراقة دمائنا، فقل لهم إن شخصًا 

لم يهتز له رمش بينما مقتلة 
جماعية كانت تحصد أرواح مئات 

املصريني في رابعة العدوية وميدان 
النهضة، واستمرت تقتل وتسفك 

الدماء في سيناء، ال يمكن أن يتأثر 
على اإلطالق بمقتل جنود وضباط 

شباب في حرب مجنونة، اصطنعها 
السيسي لضمان بقائه في الحكم.

جنازاتك... 
إنجازاتك

مرور
الكرام

تعّهدت المعارضة 
بإسقاط محاولة تحويل 

الثورة إلى مسار عنفي

دعت روسيا إلى 
»استعادة النظام« بوجه 

»المتطرفين«

للحديث تتمة...

السودان 
محاولة جر الثورة 

إلى العنف

جرائم »الجنجويد« منذ حرب دارفور

بعد المجزرة التي ارتكبها اإلثنين، بدا أمس أن المجلس العسكري يسعى إلى جر الثورة 
لمسار عنفي، وهو ما قابلته المعارضة بالتشديد على السلمية، في وقت تصاعد 
فيه الضغط الخارجي على العسكر بتعليق عضوية السودان في االتحاد األفريقي، 

فيما يحاول رئيس الوزراء اإلثيوبي القيام بوساطة

الخرطوم ـ العربي الجديد

املـــــجـــــلـــــس  جـــــــــهـــــــــود  تـــــــتـــــــوقـــــــف  ال 
الـــعـــســـكـــري فـــــي الــــــســــــودان لـــضـــرب 
ــــورة وإســـقـــاطـــهـــا، فـــفـــي مــــــوازاة  ــثـ ــ الـ
مــحــاولــة الــســلــطــات أمـــس الــخــمــيــس التقليل 
العسكر في  ارتكبها  التي  املــجــزرة  مــن حجم 
ــيــــادة الــجــيــش   االعـــتـــصـــام أمــــــام مـــقـــر قــ

ّ
ــــض فـ

فــي الــخــرطــوم يـــوم اإلثــنــن املــاضــي، وتقديم 
حصيلة للضحايا أقل بكثير من التي أعلنتها 
املعارضة، كانت األخيرة تتحدث عن محاولة 
العسكر، وال سيما الجنجويد، جّر الناس إلى 
العنف عبر »تــرك األسلحة في األحــيــاء«، مع 
تــشــديــدهــا عــلــى ضــــرورة االلـــتـــزام بالسلمية. 
في هذه األجــواء، كان االتحاد األفريقي يرفع 
ضــغــوطــه عــلــى املــجــلــس الــعــســكــري لتسليم 
السلطة لحكومة مدنية عبر تعليق عضوية 
الـــســـودان، مــقــابــل اســتــمــرار الــدعــم الــخــارجــي 
مــن اإلمـــارات وروســيــا للمجلس، وذلــك قبيل 
توّجه رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد إلى 
الخرطوم اليوم الجمعة، في محاولة لوساطة 
تبدو  ال  واملــعــارضــة،  العسكري  املجلس  بــن 

آمالها بالنجاح كبيرة.
وبدا أمس أن املجلس العسكري يسعى لجر 
مــســار عنفي، بحسب تصريح  إلــى  الــثــورة 
املـــــعـــــارضـــــة، وال ســـيـــمـــا تـــجـــمـــع املــهــنــيــن 
أن »الجنجويد  إلى  الذي لفت  السودانين، 
يقوم بترك األسلحة في األحياء لجر الناس 
لــلــعــنــف«، داعـــيـــا املـــواطـــنـــن »لـــعـــدم أخــذهــا 
ــورًا الســـتـــامـــهـــا وعــــدم  ــ وإبـــــــاغ الـــشـــرطـــة فــ
االنــجــرار للعنف«، مــشــددًا فــي بــيــان نشره 
على صفحته في موقع »فيسبوك« على أن 
بالسلمية  التام  بالتزامنا  يكون  »نجاحنا 
ــاولـــت املــلــيــشــيــات املـــجـــرمـــة جــرنــا  مــهــمــا حـ
من  التجمع  طلب  كما  والتخريب«.  للعنف 

الــنــاس إغـــاق الــطــرق والــجــســور الرئيسية 
مــن أجـــل »شـــل الــحــيــاة الــعــامــة« فــي جميع 

أنحاء الباد.
وفـــي الــســيــاق، كــانــت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة 
تدعو إلى إجــراء دولي في تصرفات العسكر 
فـــي الــــســــودان. واعـــتـــبـــرت املــنــظــمــة فـــي بــيــان 
ــريــــك أســـاســـي  أن قـــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع شــ
القتلى تتزايد  »أعــــداد  إن  قــائــلــة  الــعــنــف،  فــي 
مــع االجــتــيــاح الــقــاتــل لــقــوات الــدعــم الــســريــع 
التقارير  »تبن  وأضافت  الخرطوم«.  ألحياء 
النيل مدى  نهر  القتلى في  إلقاء جثث  حــول 
االنـــحـــطـــاط املــطــلــق ملـــا يــســمــى بـــقـــوات األمـــن 
التابع  واألمـــن  السلم  هـــذه«. وحثت »مجلس 
لــاتــحــاد األفـــريـــقـــي ومــجــلــس األمــــن الــدولــي 
على أن يقوما بدورهما لكسر حلقة اإلفات 
من العقاب )فــي الــســودان(، واتــخــاذ التدابير 
ــة إلخـــضـــاع مــرتــكــبــي جــرائــم  الـــفـــوريـــة الـــازمـ

العنف هذه للمساءلة«.
ــال الــقــيــادي فــي »قــوى  وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلــــك، قـ
في  مــدنــي،  عباس  مدني  والتغيير«،  الحرية 
حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــحــاولــة بث 
الـــفـــوضـــى إلســـقـــاط املـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة »هــو 
البشير ويكرره  نظام عمر  بــدأه  قديم  سلوك 
حــالــيــا املــجــلــس الــعــســكــري، الـــذي يــتــهــرب من 
تــلــبــيــة املـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة بــتــســلــيــم الــســلــطــة 
لحكومة مــدنــيــة«. وتــعــّهــد مــدنــي بـــأن تــفــّوت 
»قوى الحرية والتغيير« الفرصة على محاولة 
ــثــــورة الــســلــمــي إلــــى مــســار  تــحــويــل مـــســـار الــ
مؤكدًا  واألساليب،  الحيل  كانت  مهما  عنفي 
ثــقــة املــعــارضــة بــالــثــوار والــتــزامــهــم بالنهج 
السلمي لوعيهم وإدراكهم مخططات املجلس 
العميقة. من جهة أخــرى،  العسكري والــدولــة 
رحب مدني بقرارات االتحاد األفريقي بشأن 
الــســودان، وقــال إن »قــوى الحرية والتغيير« 
لـــن تــرفــض أي جــهــد دولــــي أو إقــلــيــمــي وأي 

تــحــرك ســيــاســي لــحــمــايــة الــشــعــب الــســودانــي 
ــذا الـــوقـــت،  مــمــا يــتــعــرض لـــه مـــن قـــمـــع. فـــي هــ
أعــلــن االتــحــاد األفــريــقــي، عبر مجلس السلم 
ــن الــتــابــع لـــه خـــال اجــتــمــاع فـــي أديـــس  ــ واألمـ
الــســودان في كل  أبابا أمــس، تعليق مشاركة 
أنــشــطــة االتــــحــــاد إلــــى حـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
مــدنــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذا االنــــســــداد في 
األفــق، فــإن رئيس الـــوزراء أبــي أحمد سيزور 
الخرطوم اليوم الجمعة في محاولة للتوسط 

الخرطوم ـ العربي الجديد

 مــن شــهــريــن عــلــى إطــاحــة الــرئــيــس 
ّ

ــل بــعــد أقــ
السوداني عمر البشير، وانغماس الباد في 
تظاهرات شعبية مطالبة بحكم مدني، سعى 
املــجــلــس االنــتــقــالــي الــعــســكــري إلــــى تــطــويــق 
ــفـــاوضـــات  حـــركـــتـــهـــم، عـــبـــر مــمــاطــلــتــه فــــي املـ
الواقع  فــي  انتقالية.  مرحلة  لتأمن  الهادفة 
كــــان الــعــســكــر يــســتــعــّد ملــرحــلــة دمـــويـــة، بعد 
ــارات  زيــــارات عــدة لــقــيــادات املجلس إلــى اإلمـ
والــســعــوديــة ومــصــر. وبـــرز املــشــهــد الــدمــوي 
بقوة فجر االثنن املاضي، مع اقتحام »قوات 
الدعم السريع« )الجنجويد( ساحة االعتصام 
ــّر الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة فــــي الـــخـــرطـــوم،  ــقـ ــام مـ ــ أمــ
وتــنــفــيــذ مــذبــحــة تــضــمــنــت قــتــل املعتصمن 
وإلقاء جثثهم في نهر النيل، وارتكاب جرائم 
االغتصاب والتنكيل والتمثيل بالجثث، في 
تكرار ملا فعلته وتفعله في إقليم دارفور منذ 
ــام 2003. نــاهــيــك عــن تــركــهــا األســلــحــة في  عـ
والواقع  العنف.  على  الناس   

ّ
لحض األحــيــاء 

بن املجلس العسكري واملعارضة، كما كشف 
مــصــدر دبــلــومــاســي فــي ســفــارة إثــيــوبــيــا في 
الخرطوم لوكالة »رويترز«. وأوضــح املصدر 
ــاء فــي  ــ ــــضـ ــــع أعـ ــد ســيــجــتــمــع مـ ــمــ أن أبــــــي أحــ
املــجــلــس الــعــســكــري وشــخــصــيــات مـــن »قـــوى 
الحرية والتغيير« خال الزيارة التي تستمر 
ــدًا. لــكــن نــجــاح أي وســـاطـــة راهــنــا  ــ يــومــا واحــ
يبدو صعبا، وفي هذا اإلطار علمت »العربي 
الجديد« أن مــحــاوالت وساطة أجــراهــا حزب 
»املؤتمر الشعبي« قوبلت بالرفض من »قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«. وقـــال الــقــيــادي فــي هــذه 
الــقــوى، صــديــق يــوســف لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن »أبواب الحوار كانت مفتوحة مع املجلس 
العسكري، ولكن تم إغاقها عقب مجزرة فض 

االعتصام، وال تفاوض اليوم«.
يأتي ذلك مع موقف الفت لروسيا التي كانت 
قــد عــرقــلــت الــثــاثــاء مــع الــصــن صـــدور بيان 
عن مجلس األمن الدولي يدين مقتل املدنين 
في الــســودان ويدعو إلــى وقــف فــوري ألعمال 
الــعــنــف. ودعـــت روســيــا أمـــس إلـــى »اســتــعــادة 
والتحريضين«  »املــتــطــرفــن  بــوجــه  الــنــظــام« 
الــســودان. ونقلت وكالة »إنترفاكس« عن  في 
الـــروســـي ميخائيل  الــخــارجــيــة  نــائــب وزيــــر 

أن قــائــدهــا فــي دارفــــور هــو نفسه مــن يعتبر 
ــقـــوي« بـــن الــعــســكــر، محمد  ذاتــــه »الـــرجـــل الـ
حمدان دقلو، امللقب بـ»حميدتي«. وحتى يوم 
أمــس، الخميس، كان إحصاء عدد الضحايا 

مستمر، وقد بلغ أكثر من 110 ضحايا.
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع هـــي مــلــيــشــيــا بنيتها 
الرئيسية قبلية، تابعة للحكومة السودانية 
تحت قيادة جهاز األمن واملخابرات الوطني. 
إقليم  فــي  التمرد  ملكافحة  بحملتن  وقــامــت 
دارفـــور املحاصر منذ وقــت طويل في عامي 
بشكل  الـــقـــرى  هــاجــمــت  كــمــا  و2015.   2014
ــرقـــت ونــهــبــت الــبــيــوت، وقــامــت  مــتــكــرر، وأحـ
بــأعــمــال اغــتــصــاب وإعــــــدام. وحــصــلــت قــوات 
الــدعــم الــســريــع على غــطــاء جــوي ودعـــم بري 
من  وغيرها  السودانية  املسلحة  الــقــوات  من 
املــلــيــشــيــات املـــدعـــومـــة مـــن الــحــكــومــة. وقــعــت 
الحملة األولى التي أطلق عليها اسم »عملية 
الــصــيــف الـــحـــاســـم« فـــي الـــبـــدايـــة فـــي جــنــوب 
ــر فــبــرايــر/ شباط  دارفــــور وشــمــالــه بــن أواخـ
الثانية، وهي  أمــا  أيــار 2014.  وأوائـــل مايو/ 
»عــمــلــيــة الـــصـــيـــف الـــحـــاســـم 2«، فـــــــدارت فــي 
البداية في وحــول منطقة جبل مرة الجبلية 
الــواقــعــة بـــاألســـاس فـــي وســـط دارفــــــور، بـــدءًا 
ــانــــون الـــثـــانـــي 2015،  ــن أوائــــــــل يـــنـــايـــر/ كــ مــ
الــيــوم. ومــع هــذا، فقد تناقصت وتيرة  حتى 
الهجمات بشكل كبير مع بداية املوسم املطير 

في يونيو/ حزيران 2015.
وقــابــلــت منظمة »هــيــومــن رايــتــس وووتـــش« 
أكـــثـــر مـــن 151 مـــن الــنــاجــن والـــشـــهـــود على 
ــذيــــن فــــــروا مــن  االنـــتـــهـــاكـــات فــــي دارفـــــــــور، الــ
ــى تــــشــــاد وجــــنــــوب الـــــســـــودان،  ــ ــودان إلــ ــ ــســ ــ الــ
إضافة إلى إجراء مقابات هاتفية مع 44 من 
ــــور. وتوصلت  الــضــحــايــا والــشــهــود فــي دارفـ
إلـــى أن قــــوات الـــدعـــم الــســريــع ارتــكــبــت طيفا 
املــروعــة، بما في ذلك  واسعا من االنتهاكات 
وتدمير  قسريا،  بالكامل  مجتمعات  تهجير 

 »الـــوضـــع مــعــقــد جــــدًا ونــحــن 
ّ
بـــوغـــدانـــوف أن

نــؤيــد حـــل كـــل املــســائــل عــلــى أســــاس الــحــوار 
توافقية بشأن  عــن حــلــول  والبحث  الــوطــنــي، 
إلى  تـــؤدي  أن  الــتــي يجب  االنتقالية  املــرحــلــة 
ه »تحقيقا لذلك، يجب 

ّ
انتخابات«. وأضاف أن

الــنــظــام، ومكافحة  اســتــعــادة  الــحــال  بطبيعة 
يــريــدون  ال  الــذيــن  والتحريضين  املــتــطــرفــن 

استقرار الوضع«.
ــا »تــتــابــع  ــهـ ــوازي، أعـــلـــنـــت اإلمـــــــــارات أنـ ــتــ ــالــ بــ
باهتمام بــالــغ وبــقــلــق« تــطــورات الــوضــع في 
السودان، داعية إلى »حوار بناء« بن مختلف 
األطراف للحفاظ على استقرار الباد. وكانت 
»استئناف  أهمية  األربــعــاء  أكــدت  السعودية 
ــوار بــــن الــــقــــوى الـــســـودانـــيـــة املــخــتــلــفــة  ــ ــحـ ــ الـ
السوداني«،  الشعب  آمال وتطلعات  لتحقيق 
وذلـــك فــي مــواكــبــة لــدعــوة املجلس العسكري 

للحوار بعد مجزرة اإلثنن.
فـــي املـــقـــابـــل، كــانــت الــــواليــــات املــتــحــدة تــديــن 
»الـــهـــجـــمـــات األخــــيــــرة عـــلـــى املـــحـــتـــجـــن« فــي 
الــســودان، داعــيــة الجيش إلــى »نــبــذ العنف«. 
األميركّية،  الخارجية  باسم  املتحّدثة  وقالت 
مورغان اورتاغوس، في بيان، إن »مسؤولن 
كـــــبـــــارا بــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــّيــــة ُيــــــجــــــرون اآلن 

اآلبــــار ومـــخـــازن الـــغـــذاء وغــيــرهــا مــن البنية 
بيئة  في  الحياة  الستمرار  الــازمــة  التحتية 
الجماعية  الــثــروة  ونهب  قاسية،  صحراوية 
للعائات، مثل املاشية. كان التعذيب والقتل 
الجماعي  واالغتصاب  القضاء  نطاق  خــارج 
مـــن بـــن أبـــشـــع االنـــتـــهـــاكـــات املــرتــكــبــة بحق 
املــدنــيــن. وتــعــرض الكثير مــن املــدنــيــن إلــى 
الــقــتــل عــلــى يــد قــــوات الــدعــم الــســريــع عندما 
رفضوا مغادرة منازلهم أو تسليم مواشيهم، 
الدعم  قــوات  أو عندما حــاولــوا منع مقاتلي 
الــســريــع مــن اغــتــصــابــهــم أو اغــتــصــاب أفـــراد 
ــان الــهــجــوم عــلــى بــلــدة قـــولـــو، في  أســـرهـــم. كـ
وســـط جــبــل مـــرة، دلــيــل عــلــى فــظــاعــات قــوات 
الــدعــم الــســريــع. كــان جيش تحرير الــســودان 
فــصــيــل عــبــد الـــواحـــد الـــنـــور املــتــمــرد، يتمتع 
بــســيــطــرة مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا عــلــى قـــولـــو على 
النزاع في دارفــور  فترات مختلفة منذ بداية 
فـــي 2003، لــكــن الـــبـــلـــدة كـــانـــت خــــال الــســنــة 
املاضية واقعة تحت سيطرة تامة من جانب 
الحكومة. في 24 يناير 2015، سيطرت قوات 
املباني  فأحرقت  البلدة،  على  السريع  الدعم 
وقـــامـــت بــعــمــلــيــات نـــهـــب. وقــابــلــت »هــيــومــن 
رايتس ووتــش« 21 شخصا، ممن كانوا في 
قولو والقرى املجاورة لها في ذلك الوقت. قال 
إنهم شهدوا  املقابات  كل من أجريت معهم 
عمليات قتل واغتصاب وضرب وسلب على 

نطاق واسع.
ــم املــتــحــدة لتنسيق  ــان مــكــتــب األمــ بـــــدوره، كـ
ما  بــأن  تقارير  تلقى  قــد  اإلنسانية  الــشــؤون 
يصل لـ130 ألف شخص ما زالوا نازحن في 
مــنــاطــق بــعــيــدة عــن مــتــنــاول وكــــاالت اإلغــاثــة 
ــا يــكــفــي مــن  ــي ظــــل نـــقـــص مــ ــ ــة. وفـ ــيـ ــانـ ــسـ اإلنـ
الغذاء واملأوى والرعاية الطبية، وعدم القدرة 
على الــعــودة إلــى بيوتهم أو مــزارعــهــم، يظل 
الجوع  املــوت بسبب  يواجهون خطر  هــؤالء 
إلــى العوامل الجوية.  أو املــرض أو التعرض 

املنطقة، ونحن  فــي  مــع مسؤولن  مــحــادثــات 
ــرة الـــــّصـــــادرة عــن  ــيــ نــــرّحــــب بـــالـــبـــيـــانـــات األخــ
االتحاد األفريقي ومصر والسعودّية، والتي 
تدعو إلى االمتناع عن العنف وإلى استئناف 
الـــحـــوار«. داخــلــيــا، وبــعــد إعـــان املــعــارضــة أن 
حصيلة فض اعتصام الخرطوم يوم اإلثنن 
لــارتــفــاع، سعت  بلغت 108 قتلى ومــرشــحــة 
وزارة الــصــحــة الــســودانــيــة إلـــى الــتــقــلــيــل من 
حــجــم املــــجــــزرة، وفــــي أول حــصــيــلــة رســمــيــة، 
فــض  ــلـــة  ــيـ حـــصـ أن  ــة  ــحــ الــــصــ وزارة  أكـــــــــدت 
، بينما قال 

ً
االعــتــصــام لــم تــتــجــاوز 46 قــتــيــا

وكيل وزارة الصحة السودانية سليمان عبد 
الرسمي  الــعــدد  إن  »رويــتــرز«  لوكالة  الجبار 
. وقــال إن من بن 

ً
للقتلى ارتفع إلى 61 قتيا

هذه الوفيات املوثقة، 52 من الخرطوم بينهم 
49 مدنيا قتلوا بأعيرة نارية وثاثة من أفراد 

األمن لقوا حتفهم طعنا.
ميدانيا، تحسنت الحركة في الخرطوم أمس 
وفــتــحــت الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة، مـــع اســتــمــرار 
التي  السريع  الدعم  لقوات  الكثيف  االنتشار 
عملت على إزالة حواجز كان قد أقامها الثوار. 
وعلى غرار اليومن املاضين، ألغيت العديد 

من الرحات الجوية إلى الخرطوم.

ــع خــمــســة  ــ ــا مـ كـــمـــا تـــحـــدثـــت املـــنـــظـــمـــة أيــــضــ
الــســودانــيــة:  الحكومية  الــقــوات  مــن  منشقن 
وجنديان  السريع،  الدعم  قــوات  من  عضوان 
مـــن الـــقـــوات املــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، وعــنــصــر 
الــحــدود. وانشق الخمسة جميعا  من حــرس 
فــي حملتي  بــعــد مشاركتهم  املــعــارضــة  إلـــى 
مكافحة التمرد بقيادة قوات الدعم السريع، 
انتهاكات خطيرة على  وفي كل مرة شهدوا 

أيدي الجنود. 
ــد تــغــاضــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة عـــن هــذه  وقــ
املجازر وشاركت بشكل مباشر في عمليات 
األطفال  فيهم  بمن  للمدنين،  سريعة  إعــدام 
والنساء، وفي حرق البلدات والقرى واإلخاء 
القسري ملناطق واسعة كانت مأهولة بالفور 

»الجنجويد«  وقــامــت  والــزغــاوة.  واملساليت 
والعبث  الدين  رجــال  وقتل  املساجد  بتدمير 

بنسخ القرآن التابعة ألعدائها.
كما أقدمت الحكومة وحلفاؤها »الجنجويد« 
على اقتياد أكثر من مليون مدني، معظمهم 
مزارعون، إلى معسكرات ومستوطنات حيث 
يــعــيــشــون عــلــى الــكــفــاف خــاضــعــن إلســــاءات 
»الــجــنــجــويــد«. وقــــد فـــر أكـــثـــر مـــن 110 آالف 
آخــريــن إلــى تــشــاد املـــجـــاورة، ولــكــن الغالبية 
الساحقة من ضحايا الحرب ال تزال عالقة في 
دارفور. وأصدرت املحكمة الجنائية الدولية، 
ذمة  على  البشير  بتوقيف  قـــرارًا   ،2009 عــام 
قــضــايــا جـــرائـــم حـــرب مــتــهــمــة »الــجــنــجــويــد« 
بارتكابها بغطاء حكومي. وكانت االتهامات 

بارتكاب جرائم حرب قد طاولت، إلى جانب 
ــر الــدفــاع األســبــق عــبــد الرحيم  الــبــشــيــر، وزيـ
السابق  أحمد حسن، ووالــي شمال كردفان 
أحــمــد هــــارون، إضــافــة ألحــد قـــادة العمليات 

العسكرية في اإلقليم، علي كوشيب.
وبـــرز اســم زعــيــم قبيلة »املــحــامــيــد«، موسى 
هال، كقائد لـ»الجنجويد«، وال سيما بعدما 
ســـاهـــم فـــي فـــتـــرة مـــن الـــفـــتـــرات فـــي اســتــنــفــار 
أهله للقتال مع الحركات املسلحة جنبا إلى 
القبلي  الزعيم  الحكومة، باعتباره  جنب مع 
والــســيــاســي لــهــم ويــديــنــون لــه بـــالـــوالء. كما 
السريع«،  الدعم  لـ»قوات  امليداني  القائد  برز 
حــمــيــدتــي، الـــــذي أصـــبـــح عــــام 2014 حــديــث 
الــوســط الـــســـودانـــي، وخــصــوصــا أن وســائــل 
طت الضوء عليه بشكل مكثف.

ّ
اإلعام قد سل

وُيـــعـــّد حــمــيــدتــي، بحسب مــقــربــن مــنــه، من 
تاميذ ابــن عمه موسى هــال، وكــان ضمن 
»حـــرس الــحــدود« الـــذي ســاهــم بشكل كبير 
فــي اســتــقــطــاب الــقــبــائــل الــعــربــيــة. لكنه عــاد 
وتــمــرد عــلــى الــحــكــومــة عــقــب الــتــوقــيــع على 
اتـــفـــاق أبـــوجـــا، مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــفــصــائــل 
الدارفورية بقيادة حركة »تحرير السودان« 
)جــنــاح مــنــي أركــــو مـــنـــاوي( فــي عـــام 2006. 
وسحب حميدتي قوة من »حرس الحدود«، 
يملك تأثيرًا قبليا عليها، وانضم إلى إحدى 
الفصائل الدارفورية املتمردة. لكن الحكومة، 
فـــي حــيــنــهــا، نــجــحــت فـــي إقــنــاعــه بــالــعــودة 
طلباته،  على  وافقت  بعدما  أحضانها،  إلى 
وأعطته تطمينات، ووعدت بترقيته، فتمت 
 املـــصـــالـــحـــة فــــي الـــنـــهـــايـــة، لــيــصــبــح داعـــمـــا 
»قوات الدعم السريع«. وكتب املحرر باتريك  لـ
أفريكا ريــبــورت«، عن  سميث في مجلة »ذا 
حميدتي: »كان حديث النخبة في الخرطوم، 
أن الرجل )حميدتي( ذهب بعيدًا في األمور 
التي فعلها في دارفور. وال يمكن السماح له 

بذلك في الخرطوم«.

ضغط أفريقي على العسكر 
لتسليم السلطة ووساطة إثيوبية

تحسنت الحركة نسبيًا في الخرطوم أمس )فرانس برس(

بعد ُفّض اعتصام الخرطوم بالقوة )األناضول(

ناصر السهلي

رغم اعتقاد البعض، واهمني، أن 
دموية جنجويد السودان ورفاقهم 
في االستبداد لكسر إرادة الشعب 
نسى، إال أنها تضاف 

ُ
بالحرية، ست

إلى غيرها، في انكشاف املدى الذي 
تذهب إليه العسكريتارية العربية 

لتثبيت االستبداد، وبدموية، غير آبهة 
بتراكمات االنفجارات املستقبلية، 

في سياق الطبيعة البشرية ملواجهة 
كل هذا االحتقار الفردي والجماعي 

للشعوب. واملثير أيضًا أن تلك 
التراكمات، بممارسات تتخذ طابعًا 

فاشيًا، تجري بعلم ومباركة 
بعض رافعي لواء حقوق اإلنسان 
في أوروبا، فيما بوصلة املصالح 

واالنتهازية والنفاق تدفع إلينا بنظرية 
»املستبد املستنير«، كـ«استحقاق 

 عنا.
ً
عربي« تقرره نيابة

في تاريخنا القريب، وبمسعى 
تحويل األوطان إلى هوامش في 

دول العسكريتارية، وبحوافز من 
بعض َمحاِفظ املال الخليجي، وبدفع 

من وهم وقف مد الحرية والكرامة، 
نرى الكثير من ممارسات زمالء 
الجنجويد، التي أدت إلى االنفجار 

الشعبي في 2010 و2011. فإذا كان 
االنقالبيون الدمويون في القاهرة 

سبقوا رفاقهم في الخرطوم، لتبرير 
تنصيب »فرعون« بديل، بحجة 

»خطر اإلخوان املسلمني«، فإن األمر 
ذاته ذهب إليه قبلهم في دمشق 

حافظ األسد، مع أخيه رفعت، في 
مذبحة حماة في 1982. كما لم يخذل 

حاكم دمشق، بشار األسد، ومنذ 
2011، قاموس االستبداد العربي. 
اليوم نشهد مستوى السخافة في 

تبرير دموية القمع في الخرطوم، 
باعتبار املطالبني بالحرية هم 

»الشيوعيون«، لذا اقتضى ذبحهم، 
في مسار انتحال ديني مستشٍر 
في بعض العواصم. وكغيرهم في 

معسكر االستبداد، صار جنجاويد 
مذابح دارفور، وباسم الله، »األحرص 

على مصالح الشعوب«، بالتفكير 
عنها واالختيار لها. فعند هؤالء، 
وداعميهم، يبدو العرب إما »غير 

ناضجني« أو أن »ثقافتنا تعشق ولي 
األمر، حامل السياط«. ما هو مخٍز، 
في سجل طويل من احتقار الناس، 
أن يعتقد »أمنيو« االستبداد أن منع 

الصورة سيكتم الحرية، ويحيل القمع 
إلى متالزمة تمجيد القاتل وتذويب 
ت عصابات 

ّ
الحقيقة. فذات يوم تمن

»شتيرن« و«إرغون« الصهيونية، في 
نكبة فلسطني، أن تختفي الصورة إلى 

األبد. وهو ما تمناه من سبق جزار 
صبرا وشاتيال في بيروت، أرئيل 
شارون، في مذبحة حماة، بإحالة 

آثارها إلى جمالية عمرانية لطمسها، 
مثلما يحاولون اليوم بمشروع 

»االزدهار االقتصادي« إخفاء معالم 
الجريمة الكبرى في فلسطني.

ما كان ينقص السودان 
في مرحلة ما بعد 

إطاحة عمر البشير، سوى 
نقل »الجنجويد« جرائمها 

من إقليم دارفور إلى 
العاصمة الخرطوم. 

وتجلّى ذلك في فّض 
اعتصام القيادة العامة، 

يوم االثنين الماضي

وسط  القلق  فيها  يحاصرهم  التي  منازلهم  مغادرة  السكان  يخشى 
تعطل اإلنترنت وخضوع األخبار في قنوات التلفزيون للرقابة. وبعد أيام 
معارضين،  محتجين  قمع  من 
لوسائل  السكان  من  اثنان  تحدث 
من  حتى  »خشيتهما  عن  اإلعالم 
ظّل  فــي  منزليهما«،  ــادرة  ــغ م
في  الجنجويد  بانتشار  تفيد  تقارير 
العاصمة. وقال أحدهما: »نشعر 
إلى  وصلنا  والتهديد.  بالرعب  كلنا 
مغادرة  عن  حتى  العجز  مرحلة 
أو  للضرب  التعرض  خشية  منازلنا 

التعرّض إلطالق النار«.

رعب وتهديد
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــادر حــــكــــومــــيــــة مـــصـــريـــة،  ــ ــــصــ كـــشـــفـــت مــ
الكهرباء  »وزارة  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
أنــهــت اســتــعــداداتــهــا بشكل عــاجــل بناء 
عــلــى تــعــلــيــمــات رئـــاســـيـــة، لــبــدء تشغيل 
مشروع الربط الكهربائي مع السودان«. 
ولفتت إلى أن »الحكومة املصرية أبلغت 
قــــيــــادة املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري االنـــتـــقـــالـــي 
ــة مـــحـــطـــات  ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ فـــــــي الـــــــــســـــــــودان بـ
الــتــولــيــد وشــبــكــة نــقــل الــكــهــربــاء لــلــبــدء 
فــــي إمـــــــداد الـــخـــرطـــوم بـــالـــكـــهـــربـــاء وفـــق 
ــع عليه الرئيس 

ّ
االتــفــاق الــذي سبق ووق

ــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر مــع  ــعـ ــ الــــســــودانــــي املـ
الــقــيــادة املـــصـــريـــة«. وبــحــســب املـــصـــادر، 
فـــإن »تــعــلــيــمــات رئــاســيــة صـــدرت لــوزيــر 
بسرعة  شــاكــر  محمد  املــصــري  الكهرباء 
ــراءات الــازمــة وحــرق  ــ االنــتــهــاء مــن اإلجــ
املراحل، في أقصى سرعة، للبدء الفوري 
في إمداد السودان بالكهرباء، بعد وعود 
قــطــعــهــا الــســيــســي لــلــمــجــلــس الــعــســكــري 
السوداني، لدعم موقفه في مواجهة قوى 
الحراك، واالحتجاجات الشعبية العارمة 
املصرية  الكهرباء  وزارة  ونفذت  هناك«. 
خط الربط الهوائي توشكى - وادي حلفا 
تبلغ  كهربائية  بطاقة  الــســودان  لتزويد 
أولــى، على  نحو 150 ميغاوات كمرحلة 
أن يبدأ التشغيل التجريبي بقدرة تبلغ 
الخط  مــيــغــاوات. ويبلغ طــول  نحو 100 
على  التنفيذ  ويتم  كيلومتر،   100 نحو 
مــرحــلــتــن بــقــيــمــة اســتــثــمــاريــة إجــمــالــيــة 
تبلغ حوالي 6.7 ماين دوالر. وبحسب 
ــيـــعـــة  ــة مــــصــــريــــة رفـ ــيــ ــيــــاســ مــــــصــــــادر ســ
املــســتــوى تــحــدثــت لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
فإن »القرار املصري بسرعة االنتهاء من 
املشروع يأتي ضمن اتفاق أوسع يشمل 
قرارات سودانية مرتقبة بشأن العاقات 
العمل  شأنها  من  اإلثيوبية،  السودانية 
عــلــى فــك االرتـــبـــاط بــن الــطــرفــن، بشكل 
يمّكن القاهرة من أوراق ضغط قوية في 
ــة ســـد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي، في  مــلــف أزمــ
ظل التجاهل الذي تمارسه الحكومة في 

أديس أبابا إزاء املطالب املصرية«.
ونهاية مــايــو/ أيــار املــاضــي، زار رئيس 
املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الـــــســـــودانـــــي عــبــد 
الفتاح البرهان مصر، والتقى بالرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة 

استغرقت ساعات، أكد خالها السيسي 
دعمه للخرطوم.

وكــانــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة ســودانــيــة 
في القاهرة، قد قالت لـ«العربي الجديد«، 
قبل أيام، إن »عملية فض االعتصام أمام 
الــقــيــادة الــعــامــة للجيش فــي الــخــرطــوم، 
ــاور وضـــــــــوء أخـــضـــر  ــ ــشــ ــ ــد تــ ــعــ جـــــــــاءت بــ
خليجي من اإلمارات والسعودية، ودعم 
مصري«. وأضافت املصادر أن »عسكرين 
سودانين زاروا القاهرة أخيرًا واطلعوا 
ـــأن مــســألــة  ــشـ ــرات مـــصـــريـــة بــ ــ ــبـ ــ عـــلـــى خـ
تظاهرات  ومواجهة  االعتصامات  فــض 
املعارضن استنادًا إلى الخبرة املصرية 
في فض االعتصامات الكبرى، كما حدث 
في فض عدد من االعتصامات في أعقاب 
ثــــورة 25 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2011 

وأحداث 30 يونيو/ حزيران 2013«.
ــادر  ــــت مــــصــ ــالـ ــ ــلــــى ذلـــــــــك، قـ وتـــعـــلـــيـــقـــا عــ
ســيــاســيــة مــصــريــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن »هـــنـــاك تــوجــهــا عـــامـــا لــــدى الــقــيــادة 
املــصــريــة يتبلور نــحــو املــضــي قــدمــا في 
ــم مــجــلــس الـــبـــرهـــان، فـــي إشـــــارة إلــى  دعــ
املــجــلــس الــعــســكــري الــســودانــي بــرئــاســة 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، انـــطـــاقـــا مـــن أن 
االستثمار فيه، وفــي ظل وضــع دولــي ال 
يتسم بالحزم تجاه قمع وقتل املحتجن 
املــعــتــصــمــن فــــي الــــخــــرطــــوم، يـــمـــكـــن أن 
الداخلي  الــوضــع  على  إيجابيا  ينعكس 
في مصر، ومعالجة معضات سياسية 
قضية  مقدمتها  في  كبرى،  واقتصادية 
ســد الــنــهــضــة اإلثــيــوبــي. مــن هــنــا يمكن 
تــفــســيــر قــــرار الــســيــســي بــدعــم الـــســـودان 
ــاء، وكــــذلــــك زيــــــــادة الــتــنــســيــق  ــربـ ــهـ ــكـ ــالـ بـ
األمني لحل قضية النزاع الحدودي على 

مثلث حايب وشاتن«.
ــاق، أشــــــــــارت مــــصــــادر  ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
إعـــامـــيـــة مــصــريــة إلــــى أن »تــعــلــيــمــات 
ــــى املـــســـؤولـــن فــي  ــلـــت إلـ مــفــاجــئــة وصـ
ب 

ّ
وسائل إعام مرئية ومقروءة، بتجن

ــارة الـــحـــديـــث عـــن حـــايـــب وشــاتــن  ــ إثــ
بــــأيــــة صـــــــــورة، انــــتــــظــــارًا لـــتـــوجـــيـــهـــات 
أخـــرى آتــيــة تــرســم الــخــطــوط العريضة 
ــائــــل  لــــتــــنــــاول هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة فـــــي وســ
ــام الــحــكــومــيــة والــــخــــاصــــة، الــتــي  ــ ــ اإلعـ
ــاتـــت أجــــهــــزة املــــخــــابــــرات املـــقـــربـــة مــن  بـ
الــســيــســي تــتــحــّكــم فــيــهــا بـــصـــورة شبه 
نافذ  دبلوماسي  وكــان مصدر  كاملة«. 
فــي الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، قــد قـــال في 
وقــــت ســـابـــق لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
»البرهان حصل على تعّهدات إماراتية 
وســعــوديــة بــتــوفــيــر غــطــاء دبــلــومــاســي 
وسياسي دولي له بعد فض االعتصام، 
القرار  التواصل مع صانعي  من خــال 
في الواليات املتحدة والقوى األوروبية 
الــكــبــرى املـــؤثـــرة فــي الــشــرق األوســــط«. 
وفي منتصف عام 2015 اتفق السودان 
ــعـــاون الـــكـــامـــل في  ــتـ وإثـــيـــوبـــيـــا عــلــى الـ
العابرة  املشتركة  املائية  املـــوارد  إدارة 
اءة، 

ّ
البن املشاركة  واســتــمــرار  للحدود، 

وتـــبـــادل الــبــيــانــات واملــعــلــومــات املهمة 
البلدين.  املــائــيــة فــي كــا  املــــوارد  إلدارة 
ــعــت وزارتـــا الــدفــاع فــي البلدين 

ّ
كما وق

في وقت سابق بروتوكول نشر القوات 
يتيح  بينهما،  الــحــدود  على  املشتركة 
النهضة  عــن ســد  لــلــدفــاع  قـــوة  تشكيل 

حال تعرض ألي أخطار خارجية.

السيسي يضغط إلبعاد 
الخرطوم عن أديس ابابا

تمضي القيادة 
المصرية قدمًا في 

دعم مجلس البرهان

يضغط الرئيس 
المصري عبد الفتاح 

السيسي من أجل 
دعم السودان كهربائيًا 

في سياق محاوالت 
إبعاده عن إثيوبيا
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»اإلدارة الذاتية« في 

الرقة: اعتقاالت ومنع 
عودة النازحين

اعـــــــتـــــــقـــــــلـــــــت »قـــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )قـــــــســـــــد(، أمــــس 
الـــخـــمـــيـــس، 14 شــــابــــا فــــي مــديــنــة 
ــة شـــمـــالـــي شــــرقــــي ســــوريــــة،  ــ ــرقـ ــ الـ
اإلجــبــاري  التجنيد  إلـــى  لسوقهم 
»اإلدارة  وطـــلـــبـــت  صـــفـــوفـــهـــا.  فــــي 
ــايــــش«  ــــوات »األســ الــــذاتــــيــــة« مــــن قــ
ــة لـــ  ــعــ ــابــ ــتــ واألجـــــــهـــــــزة األمــــنــــيــــة الــ
»قسد« باعتقال الشبان املطلوبن 
لــلــتــجــنــيــد واملــتــخــلــفــن عـــنـــه مــمــن 
تتراوح أعمارهم بن 19 و33 عاما. 
مــنــعــت »اإلدارة  أخــــــرى،  مـــن جــهــة 
الذاتية« عائات نازحة من دخول 
الــــرقــــة، ونــقــلــتــهــم إلــــى مــخــيــم عن 
عدم  بسبب  املدينة،  عيسى شمال 
امتاكهم كــفــاالت وأوراقـــا صــادرة 

عن هذه اإلدارة.
)العربي الجديد(

اتصال بين الرئيس
التركي والملك السعودي

التركي رجــب طيب  الرئيس  تــنــاول 
ــاهــــل  ــعــ أردوغــــــــــــــان )الــــــــصــــــــورة( والــ
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد  الـــســـعـــودي املـ
الــعــزيــز، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أمــس 
ــيــــس، الـــــعـــــاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــمــ الــــخــ
االهتمام  ذات  اإلقليمية  والقضايا 
املشترك بن البلدين. وخال املكاملة 
الــهــاتــفــيــة، شــكــر الــعــاهــل الــســعــودي 
أردوغــــــان لــجــهــوده املــبــذولــة خــال 
فترة ترؤس تركيا ملنظمة التعاون 

اإلسامي.
)األناضول(

مصر: تصفية 14 شخصًا
املــصــريــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمس الخميس، مقتل 14 مواطنا في 
»قواتها  أن  العريش، مّدعية  مدينة 
تتبعت مسار هروب منفذي حادث 
العريش )الذي قتل فيه 14 عسكريا 
ــاء املــــاضــــي(، وتــحــديــد  ــثـــاثـ يــــوم الـ
مـــكـــان تـــواجـــدهـــم بــحــي املــســاعــيــد، 
ــوات الــشــرطــة  ــ وأثــــنــــاء مـــحـــاصـــرة قــ
لــلــعــنــاصــر املـــتـــورطـــة فـــي الـــحـــادث، 
قامت بإطاق النيران بكثافة تجاه 
القوات األمنية، فتم التعامل معهم، 
ما أسفر عن مصرع 14 من العناصر 
اإلرهابية«. كما قتل نقيب برصاص 

مسلحن، في نطاق العريش.
)العربي الجديد(

توتر أميركا ـ إيران
لم يؤثر على األطلسي 

بالعراق
أكد مسؤولو بعثة الحلف األطلسي 
فــــي الـــــعـــــراق، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، فــي 
األخــــيــــر  الـــتـــصـــعـــيـــد  أن  بــــروكــــســــل 
ــتــــوتــــر بــــــن إيـــــــــــران والـــــــواليـــــــات  ــلــ لــ
املــتــحــدة لـــم يــؤثــر عــلــى أنــشــطــتــهــم. 
املــســؤول عــن بعثة األطلسي  وقـــال 
الجنرال  عنصر(،   500( الــعــراق  فــي 
الــكــنــدي دانــــي فـــورتـــن )الـــصـــورة(، 
ــه تــمــكــنــت مــــن مـــواصـــلـــة  ــ ــواتـ ــ إن »قـ
في  شــك  »ال  أنـــه  مضيفا  مهمتها«، 
لكن  باستمرار،  مــوجــود  الخطر  أن 
ويمكننا  خذت 

ُ
ات قد  تدابير حماية 
مواصلة أنشطتنا«.

)فرانس برس(

األميركيون يسلّمون 
عالمًا فلسطينيًا إلسرائيل

ــة »حـــــــمـــــــاس«، أمــــس  ــ ــركـ ــ ــنــــت حـ ــلــ أعــ
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ الــخــمــيــس، أن »الـ
ــل، يـــــوم األربــــعــــاء،  ــيــ ــرائــ ســلــمــت إســ
الـــعـــالـــم الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الــحــلــيــم 
اعتقاله في سجونها  بعد  األشــقــر، 
11 عــامــا«. وذكــرت الحركة أنــه »في 
ــيـــاز  ــكـــس انـــحـ ــعـ خــــطــــوة جـــــديـــــدة تـ
لاحتال،  الكامل  األميركية  اإلدارة 
سلمت الواليات املتحدة العالم عبد 
الحليم األشقر إلسرائيل«. وأشارت 
ــى أنـــهـــا كـــانـــت تــجــري  »حــــمــــاس« إلــ
حوارًا مع بعض الدول )لم تذكرها( 
الســتــقــبــال األشـــقـــر، عــلــى أراضــيــهــا 
ــن الـــســـجـــون  ــ بـــعـــد اإلفـــــــــــراج عـــنـــه مـ

األميركية.
 )األناضول(

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

ــه 
ّ
ــهــــجــــوم الـــعـــســـكـــري الــــــــذي تــشــن ــاوز الــ ــ ــجـ ــ تـ

مليشيات اللواء خليفة حفتر على العاصمة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس الــشــهــريــن، مــنــذ انــطــاقــه 
فـــي 4 إبـــريـــل/نـــيـــســـان املــــاضــــي، مـــن دون أن 
لــم تنجح  كــبــيــرًا. كما  تــقــّدمــا عسكريا  يحقق 
ــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق فـــي طــــرد املــلــيــشــيــات  قـ
القطاع  فــي  التي سيطرت عليها  املــواقــع  مــن 
الجنوبي للعاصمة. وعلى الرغم من تأكيدات 
 منهما 

ً
كــــا أن  الـــطـــرفـــن وإصــــرارهــــمــــا عــلــى 

اآلخــر،  سيطرة  مناطق  باتجاه  تقّدما  أحـــرز 
الــوضــع  أن  يــعــتــبــرون  أن مــراقــبــن ليبين  إال 
املــيــدانــي فـــي حــالــة مـــراوحـــة عــســكــريــة. وأكـــد 
ــتـــحـــدث بـــاســـم عــمــلــيــة »بــــركــــان الــغــضــب«  املـ
في  قنونو،  محمد  الــوفــاق،  لحكومة  التابعة 

ــار الــــقــــانــــونــــي لــلــحــكــومــة  ــتــــشــ تـــمـــســـك املــــســ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة أفــــيــــحــــاي مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، أمـــس 
ــتــــمــــاع إلـــــى رئــيــس  ــراره االســ ــ ــقـ ــ الـــخـــمـــيـــس، بـ
الحكومة اإلسرائيلية بنيامن نتنياهو، في 
قــضــايــا فــســاد، واملـــقـــرر أن يــتــم فــي أكــتــوبــر/
تــشــريــن األول املــقــبــل. يــأتــي هـــذا فـــي الــوقــت 
ــدٍل جــديــدًا  ــر عــ الــــذي عـــن فــيــه نــتــنــيــاهــو وزيــ
إذا سيكون  مــا  يعرف  أن  دون  مــن  بالوكالة، 
ــذا األمــــــر تـــأثـــيـــر عـــلـــى الــتــحــقــيــقــات الــتــي  ــهـ لـ
ــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة.  تـــجـــريـــهـــا الـــشـــرطـــة ضــ
ــال مكتب رئــيــس الــحــكــومــة، فــي بــيــان، إن  وقـ
»الــنــائــب )عـــن حـــزب الــلــيــكــود( أمــيــر أوهــانــا 
القضائي«  بالنظام  درايــة كبيرة  محام على 
اإلســرائــيــلــي. وهــذه املــرة األولـــى التي يشغل 
فيها شخص يقّر بمثليته الجنسية منصبا 

أمين العاصي

ــوادر تــهــدئــة فـــي شــمــال  ــ ال تــلــوح فـــي األفــــق بـ
ــزال مــحــافــظــة إدلــــب  ــ غـــربـــي ســــوريــــة، إذ ال تــ
مكثفة  جــويــة  لــغــارات  يتعرضان  ومحيطها 
تــقــتــل مــدنــيــن بــشــكــل يــومــي وتــعــّمــق مــأســاة 
ــدام قـــــــوات الـــنـــظـــام  ــقــ ــتــ املـــــايـــــن، فــــي ظــــل اســ
وفــصــائــل املـــعـــارضـــة تـــعـــزيـــزات إلــــى جــبــهــات 
القتال، استعدادًا كما يبدو لجولة قتال على 
نطاق واسع في حال فشل الروس واألتراك في 
العمل  نسج خيوط تفاهمات جديدة إلعــادة 
باتفاق سوتشي، الذي لم يعلن الطرفان حتى 
الــلــحــظــة انـــهـــيـــاره، فـــي مــســعــى لـــعـــدم انــــزالق 
الشمال الغربي من سورية إلى صدام يبعثر 

كل أوراق الصراع في الباد.
وتـــواصـــل الــقــصــف املــكــثــف، أمـــس الــخــمــيــس، 
على مناطق في ريف إدلب الجنوبي وريفي 
حـــمـــاة والـــاذقـــيـــة الــشــمــالــي مـــن ِقـــبـــل قـــوات 
النظام السوري وروسيا، في محاولة للتقّدم 
على هــذه املــحــاور، الــتــي تشهد أعــنــف حملة 
قصف جوي منذ بداية الشهر الحالي، في ما 
أنــه مسعى لتمهيد الطريق أمــام قوات  يبدو 
النظام ومليشيات تساندها. وقالت مصادر 
مــحــلــيــة إن قــــوات الــنــظــام قــصــفــت بــراجــمــات 
الــصــواريــخ بــلــدة مــعــرة حــرمــة وقــريــة ترما 
ــــب الــجــنــوبــي، فــيــمــا اســتــهــدفــت  فـــي ريــــف إدلـ
سحاب  قرية  املتفجرة  بالبراميل  املروحيات 
فــي ريــف حــمــاة الــغــربــي. وأوضــحــت املــصــادر 
البراميل  عشرات  ألقت  النظام  مروحيات  أن 
املتفجرة مستهدفة محور كبانة ضمن جبل 
ــراد فـــي ريـــف الـــاذقـــيـــة، وخــــان شيخون  ــ األكــ
ــرعـــن وتـــــل عـــاس  ــفـ ومـــحـــيـــط كــفــرســجــنــة وكـ
والــهــبــيــط والــشــيــخ مصطفى فــي ريـــف إدلــب 
الجنوبي، وهي مناطق تتعرض أيضا لقصف 
مـــدفـــعـــي وصـــــاروخـــــي مــكــثــف طــــــاول بــشــكــل 
خاص الشيخ مصطفى وكفرسجنة والهبيط 
وخــان شيخون وعابدين وأم الصير وترما 

»العربي الجديد«، أن املرحلة الثانية  حديث لـ
مــن املــعــركــة تسير وفـــق الــخــطــط املــوضــوعــة، 
الفتا إلى أن قــوات الحكومة في حالة هجوم 
على مواقع مليشيات حفتر. وقــال قنونو إن 
الغضب«  »بــركــان  عملية  من  الثانية  املرحلة 
الــهــجــومــيــة، انــطــلــقــت مــنــذ نــهــايــة األســـبـــوع 
بالسيطرة  متقدمة  أهــدافــا  وحققت  املــاضــي 
على مــواقــع فــي طــريــق املــطــار ووادي الربيع 
وقــصــر بــن غــشــيــر. وعــلــى الــرغــم مــن اشــتــداد 
املــعــركــة بـــن الـــطـــرفـــن، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
األربعاء وهدوءها خال ساعات صباح أمس 
الــخــمــيــس، فـــإن قــنــونــو قـــال »إنـــنـــا لـــم نحقق 
تــقــّدمــا )خـــال الــيــومــن املــاضــيــن(، ألنــنــا كنا 
تريد  كــانــت  الــتــي  للمليشيات  هجوما  نصد 
ــام عــيــد الــفــطــر الســتــعــادة مــواقــع  اســتــغــال أيـ
فقدتها في األيــام املاضية«. في املقابل، ومع 
غــيــاب تــصــريــحــات املــتــحــدث الــرســمــي باسم 
مليشيات حفتر، أحمد املسماري، خال األيام 
الثاثة املاضية، إال أن نشرات شعبة اإلعام 
الحربي التابعة ملليشيات حفتر أشــارت إلى 
تقّدم في محور قصر بن غشير، وإلى تنفيذ 
طيرانها عددًا من الغارات الجوية على مواقع 

جنوب طرابلس، ال سيما في وادي الربيع. 
لــلــطــرفــن عن  الــســيــطــرة  وال تختلف خــارطــة 
ــدًا مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــديـ ــحـ ــابـــق، وتـ ــسـ شــكــلــهــا الـ
ــقـــوات  ــالـ فـ ــات.  ــ ــهـ ــ ــــواجـ املـ ــبــــدء  لــ األول  الـــشـــهـــر 
التابعة للحكومة ال تزال تسيطر على مناطق 

ــيـــل. ويــخــلــف أوهــــانــــا في  ــرائـ ــا فـــي إسـ ــ ــ وزاريـ
اليمن  فــي  نتنياهو  مــنــافــســة  املــنــصــب  هـــذا 
االسرائيلي إيليت شاكيد التي أقالها رئيس 
الــــــــوزراء األحـــــد املـــاضـــي مـــع وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
الــــوزراء  فــشــل رئــيــس  بــعــدمــا  نفتالي بينيت 
إبــريــل/ انــتــخــابــات  فــي تشكيل حكومة بعد 
نيسان املاضي. وفضل نتنياهو اللجوء الى 
انتخابات  إلى  والدعوة  الكنيست  خيار حل 
إمكانية  أمـــام  الطريق  بــذلــك  ليقطع  جــديــدة، 

اختيار شخصية أخرى لتشكيل حكومة. 
يكون  قد  إسرائيلية،  إعــام  وسائل  وبحسب 
أوهــانــا أبــدى فــي وقــت سابق تأييده لقانون 
ــهــام إلــى 

ّ
ــر تــوجــيــه ات

ّ
حــصــانــة ُيــمــكــن أن ُيــحــظ

مناصبهم،  شغلهم  خـــال  ســيــاســيــن  زعــمــاء 
الذي  وهــو موقف يصّب في صالح نتنياهو 

ولطمن والصياد. واستخدمت قوات النظام، 
ــواد حـــارقـــة محرمة  وفـــق مـــصـــادر مــحــلــيــة، مــ
دولـــيـــا فـــي الــقــصــف عــلــى أم الــصــيــر وتــرمــا. 
ـــوصـــف 

ُ
وفـــــي ســــيــــاق الــتــحــضــيــر ملـــواجـــهـــة ت

املــعــارضــة املسلحة  »الــكــبــرى« بــن فصائل  بـــ
وقـــوات الــنــظــام، ذكـــرت مــصــادر فــي الفصائل 
أن األخيرة استقدمت تعزيزات إلى الجبهات 
فــي كــل مــن ريــفــي حــمــاة الشمالي والشمالي 
الغربي، وريف إدلب الجنوبي، وجبل األكراد 
في ريــف الاذقية الشمالي. وأشـــارت إلــى أن 
الفصائل عززت مواقعها املتقدمة في محاور 
جبل شحشبو بآليات ثقيلة، كما عمدت إلى 
تعزيز وتحصن جبهات سهل الغاب إلعاقة 
تقّدم قوات النظام فيها. كما تسعى الفصائل 
ــانـــة، ودعــــــم الـــتـــال  ــبـ ــى تــحــصــن مـــحـــور كـ ــ إلـ
املحيطة بــريــف الــاذقــيــة، فــي ظــل املــحــاوالت 
النظام  قــوات  املتواصلة والفاشلة من جانب 
لــلــتــقــدم فـــي املـــحـــور. كــمــا جـــهـــزت الــفــصــائــل، 
وفـــق مــصــادر فــي املــعــارضــة الــســوريــة، آالف 
اإلطـــــــارات املــطــاطــيــة عــلــى جـــوانـــب الــطــرقــات 
إلشــعــالــهــا واالســـتـــفـــادة مـــن كــثــافــة دخــانــهــا 
الــرؤيــة للطيران الحربي،  إعــاقــة  فــي  األســـود 
ــات الــفــصــائــل  ــ ــيـ ــ ــذي يـــســـتـــهـــدف أرتــــــــال وآلـ ــ ــ الـ

قواتها النارية األكبر في محور طريق املطار، 
ــار وطــريــقــه  ــطــ ــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املــ رغـــبـــة فــ
االستراتيجية املؤدية إلى قلب العاصمة، لكن 

مقاومة قوات الحكومة تشتد فيها.
الدين  محيي  الليبي،  األمــنــي  الخبير  وأكـــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  زكــــري، فــي حــديــث لـــ
الــوضــع املــيــدانــي فــي املــنــطــقــة يــعــيــش حالة 
مـــراوحـــة، واملـــعـــارك فــيــهــا تــتــخــذ شــكــل الــكــر 
والفر بن الطرفن. وقــال إن قــوات الحكومة 

بتلقي  فيها  املشتبه  املــلــفــات  فــي  لنتنياهو 
ــاوى، مــن 10 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي إلــى  ــ رشـ
مــطــلــع أكــتــوبــر املــقــبــل، رغــــم طــلــب نتنياهو 
ــم مــــواد  ــة بــــذريــــعــــة حـــجـ ــنـ ــدة سـ ــ ــيـــل ملــ ــتـــأجـ الـ
الــتــحــقــيــق. ويـــواجـــه نــتــنــيــاهــو ثــاثــة ملفات 
يه رشاوى، 

ّ
جنائية تدور حول شبهات بتلق

العامة واالحــتــيــال. وتتهمه  األمــانــة  وخيانة 
الشرطة والنيابة العامة هو وزوجته، بتلقي 
ــا خـــافـــا لـــلـــقـــانـــون مــــن رجـــــل األعـــمـــال  ــدايــ هــ
أرنــــــــون مـــيـــلـــتـــشـــن، فــــي الـــقـــضـــيـــة املـــعـــروفـــة 
»امللف 1000«. كما يواجه نتنياهو احتمال  بـ
اتــهــامــه بــتــلــقــي الــــرشــــاوى وخــيــانــة األمـــانـــة 
بمحاولة  ق 

ّ
املتعل  »2000 »امللف  في  العامة، 

ــــى صـــفـــقـــة مــــع نــــاشــــر صــحــيــفــة  الـــتـــوصـــل إلــ
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« أرنــــون مــوزيــس، قــام 

بـــغـــرفـــة عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة«. وال 
املــبــاحــثــات التقنية بن  الــغــمــوض يلف  يـــزال 
الـــطـــرفـــن الـــتـــركـــي والــــروســــي حـــيـــال الــوضــع 
ــادة تــثــبــيــت وقـــف إطــــاق الــنــار  ــ فـــي إدلــــب إلعـ
اتــفــاق سوتشي  املعارضة والنظام وفــق  بــن 
املبرم بن موسكو وأنقرة في سبتمبر/أيلول 
املاضي. وعن ذلك، قال سيجري إن »األمور ما 
زالت معقدة بن تركيا وروسيا«، مضيفا »لم 
يتم التوصل إلــى اتــفــاق وقــف إطــاق الــنــار«. 
وتابع »تركيا تجد من الضروري أن يتوقف 
ــــوات الــنــظــام  الــقــصــف الــــروســــي، وتـــتـــراجـــع قـ
إلـــى الـــحـــدود الــســابــقــة، وروســـيـــا تــصــر على 
تنظيم  اســتــهــداف  بذريعة  القصف  اســتــمــرار 
املناطق  فــي  النظام  وبــقــاء  الــنــصــرة،  )جبهة( 
التي سيطر عليها في عدوانه األخير. وعليه 
مــا زال املــشــهــد عــلــى حـــالـــه«. وكــــان »الــجــيــش 
ــع لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــابــ ــتــ ــي الـــــــســـــــوري«، الــ ــنــ الــــوطــ
ــر الــشــهــر املــاضــي،  ــل، أواخــ الــســوريــة، قــد أرســ
ــن نـــقـــاط تـــمـــركـــزه فـــي ريــــف حلب  مــقــاتــلــن مـ
للمشاركة  إدلـــب،  محافظة  باتجاه  الشمالي 
ــعـــارك الــتــي تــخــوضــهــا الــفــصــائــل ضد  فـــي املـ
قوات النظام ومليشيات محلية تساندها في 
ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي. وقالت 
 أبرز الفصائل التي 

ّ
مصادر في املعارضة إن

أرســلــت قــواتــهــا إلـــى  جــبــهــات حــمــاة وإدلـــب، 
الشامية«،  و»الجبهة  الشرقية«،  »أحـــرار  هي 
ــزة«، و»لـــــــواء درع الــحــســكــة«.  ــمـ ــحـ و»فــــرقــــة الـ
وانضم هؤالء املقاتلون إلى مقاتلي »الجبهة 
للمعارضة  تجمع  أكبر  للتحرير«،  الوطنية 
ــة، والــــذي  ــوريـ الـــســـوريـــة فـــي شــمــال غــربــي سـ
، هي »فيلق الشام«، و»جيش 

ً
يضم 11 فصيا

إدلــــب الـــحـــر«، و»الــفــرقــة الــســاحــلــيــة األولــــى«، 
و»الفرقة الساحلية الثانية«، و»الفرقة األولى 
مشاة«، و»الجيش الثاني«، و»جيش النخبة«، 
و»جيش النصر«، و»لواء شهداء اإلسام في 
الحرية« و»الفرقة 23«. وإلى  داريـــا«، و»لـــواء 
الــعــزة«،  »جيش  هناك  الفصائل،  هــذه  جانب 
 الفصيل األبرز في ريف حماة الشمالي والذي 
ُيــعــتــبــر مـــن أقــــوى فــصــائــل الــجــيــش الــســوري 
ــّر لــجــهــة الـــتـــدريـــب والـــتـــســـلـــيـــح، ويـــضـــّم  الــــحــ
يتولون  الــنــظــام  جيش  عــن  منشقن  ضباطا 
املتحدث  وأوضــح  عناصره.  وتدريب  قيادته 
النقيب  للتحرير«  الــوطــنــيــة  »الــجــبــهــة  بــاســم 
نــاجــي أبـــو حــذيــفــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
يتم تشكيل غرفة عمليات  »لــم  أنــه  الجديد«، 
مــشــتــركــة بـــن فــصــائــل املـــعـــارضـــة الــســوريــة 
املسلحة في محافظة إدلب ومحيطها، ولكن 
 بـــن جــمــيــع الــفــصــائــل 

ً
هـــنـــاك تــنــســيــقــا كـــامـــا

الــثــوريــة واملـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــتــي اخــتــارت 
القتال ملنع قوات )بشار( األسد من التقدم في 

املناطق التي تقع تحت سيطرة الفصائل«.

السواني والعزيزية والساعدية، وصواًل إلى 
كيلومترًا   95( غريان  ملدينة  املحاذية  الهيرة 
مع  السيطرة  تقتسم  لكنها  طــرابــلــس(،  غــرب 
بن غشير  مناطق قصر  في  مليشيات حفتر 
زارة.  وعــــن  ــار  املـــطـ ــريـــق  وطـ الـــربـــيـــع  ووادي 
وفــي هــذه األحــيــاء، تتركز سيطرة مليشيات 
حفتر في املواقع العسكرية، إذ تعتبر منطقة 
الــقــطــاع الــجــنــوبــي األكـــثـــر انــتــشــارًا لــلــمــواقــع 
لتركيز  بــاإلضــافــة  الــعــاصــمــة،  فــي  العسكرية 

يــــواجــــه احـــتـــمـــال اتـــهـــامـــه بـــالـــفـــســـاد. ورفــــض 
لنتنياهو  استماع  جلسة  تأجيل  مندلبليت 
أكتوبر/ في قضايا فساد واملقرر عقدها في 
ــك بــعــد ســاعــات من  تــشــريــن األول املــقــبــل، وذلـ
تقديم رئيس الحكومة طلبا لتأجيل االستماع 
انتخابات  ــراء  الكنيست وإجــ بــدعــوى حــل  لــه 
وقــال  املــقــبــل.  17 سبتمبر/أيلول  فــي  جــديــدة 
مندلبليت إنــه »فــي حالة عــدم وجــود أسباب 
لــلــتــدخــل مـــن قــبــل املــحــكــمــة فـــي مــوعــد جلسة 
االســـتـــمـــاع، فــــإن الـــحـــديـــث يـــــدور عـــن مــســألــة 
إجرائية تكمن في صميم تقدير النيابة فيما 

يتعلق باتخاذ اإلجراءات الجنائية«.
وســــبــــق لــلــمــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي لــلــحــكــومــة 
فبراير/شباط  نهاية  وافـــق،  أن  اإلسرائيلية 
املـــــاضـــــي، عـــلـــى تـــأجـــيـــل جـــلـــســـة االســـتـــمـــاع 

املـــرســـلـــة إلــــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس عــبــر الــطــرق 
الــدولــيــة والــفــرعــيــة. كــمــا كــشــفــت مــصــادر من 
ــاط املــعــارضــة عــن جــهــود لتشكيل غرفة  أوسـ
عمليات جديدة لجميع الفصائل تكون تحت 
قيادة »فيلق الشام« املدعوم من تركيا، والذي 
اللوجستي  الــدعــم  عــمــلــيــات  تنسيق  يــتــولــى 
والذخيرة، وذلك بعد اجتماع ضّم أخيرًا قادة 
الــفــصــائــل الــكــبــرى الــعــامــلــة فــي إدلـــب وحــمــاة 
والــاذقــيــة وحــلــب، والـــذي تــقــرر خــالــه أيضا 
السماح بدخول تعزيزات عسكرية من مناطق 
إلى  الزيتون«  عمليات »غصن  غرفة  سيطرة 
جبهات ريف حماة. وأكد القيادي في الجيش 
السوري الحر، مصطفى سيجري، في حديث 
املعارضة  أن فصائل  الــجــديــد«،  »العربي  مــع 
أشبه  تنسيق  تــقــاتــل ضــمــن  »بــاتــت  املسلحة 

إلى  الــدفــاع  من  االنتقال  من  بالفعل  تمّكنت 
لم  التي  العسكرية  التعزيزات  بعد  الهجوم 
يتوقف قــدومــهــا إلــى جــنــوب طــرابــلــس، لكن 
ذلـــك الــهــجــوم لــم يسفر إال عــن تــقــّدم نسبي 
فــي مــحــور طــريــق املــطــار وقــصــر بــن غشير، 
مضيفا أن قوات الحكومة أمامها الكثير من 
املــعــارك حــتــى تتمكن مــن إخــــراج مليشيات 
إلــى مصاعب  ولفت  املناطق.  تلك  مــن  حفتر 
تـــواجـــه قـــــوات الـــحـــكـــومـــة، ومــنــهــا »الــكــثــافــة 
الــســكــانــيــة واألحـــيـــاء املــكــتــظــة الــتــي ال يمكن 
ــو مــا  ــ ــا، وهــ ــيـــهـ ــــوض مــــعــــارك مـــفـــتـــوحـــة فـ خــ
الهجوم  يتوجب  وبالتالي  الحكومة،  تدركه 
بــشــكــل بـــطـــيء«. وأضــــاف »مــلــيــشــيــات حفتر 
املـــنـــازل وعــلــى أسطح  بــن  تــعــمــد للتحصن 
ــا يــجــعــلــهــا هـــدفـــا صــعــبــا لــســاح  املـــبـــانـــي، مـ
واستهداف هذه  املــشــاة،  للمقاتلن  أو  الجو 
املدنين«.  ممتلكات  تدمير  يعني  العناصر 
ورجـــــح زكـــــري أن تــســتــمــر مــرحــلــة الــهــجــوم 
التي تخوضها قوات الحكومة حاليا ألكثر 
األرض،  على  املعطيات  بحسب  شهرين  من 
إلــى أن املعركة ال تعتمد على القتال  مشيرًا 
والــهــجــوم فــقــط، بــل عــلــى ضــعــف املليشيات 
املــهــاجــمــة تــدريــجــيــا. وتــابــع »خــطــوط إمـــداد 
مليشيات حفتر تكاد تكون مقطوعة نهائيا، 
مـــا يــعــنــي ضــعــف وتـــهـــاوي تــلــك املــلــيــشــيــات 
ــامـــل تــعــمــل عــلــيــه قــــوات  ــــو عـ تـــدريـــجـــيـــا، وهـ

الحكومة، إضافة للهجوم عليها«.

نتنياهو بموجبها بإقناع شلدون إيدلسون 
ــي ونـــــاشـــــر صــحــيــفــة  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــر األمـ ــ ــارديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ املـ
بوقف  مجانا،  تــوزع  التي  »يسرائيل هيوم« 
لتقليل  للصحيفة،  أســبــوعــي  ملحق  إصـــدار 
خـــســـائـــر »يــــديــــعــــوت أحــــــــرونــــــــوت«، مــقــابــل 
تعديل الخط التحريري لصحيفة »يديعوت 
أحــــرونــــوت« لــصــالــح نــتــنــيــاهــو. وتـــكـــرر ذات 
السلوك، وفق ما تعتقد الشرطة اإلسرائيلية، 
»املــلــف 3000«،  بــاســم  املــعــروفــة  القضية  فــي 
ــق بــمــحــاولــة نــتــنــيــاهــو مــنــح صــاحــب 

ّ
املــتــعــل

شــركــة »بـــيـــزك« لــاتــصــاالت ومــوقــع »وااله« 
اإللكتروني، امتيازات مالية في قطاع العمل 
إيجابية  تقارير  املوقع  نشر  مقابل  للشركة، 

ومؤيدة لنتنياهو.
)العربي الجديد، األناضول، فرانس برس(

إنسداد 
سياسي
جزائري 

ولم تبلغ مرحلة نقاش التفاصيل حتى. آخر 
مبادرة سياسية طرحتها مجموعة الثمانية، 
الــتــي تضم أحــزابــا سياسية مــعــارضــة بــارزة 
ومؤثرة في املشهد السياسي، كحركة »مجتمع 
السلم« و»جبهة العدالة والتنمية«، و»طائع 
الحريات« حزب رئيس الحكومة األسبق علي 
إلــى عقد عاجل ملؤتمر  بن فليس، دعــت فيها 

الجزائر ـ عثمان لحياني

 الجمعة الـ16 في عمر الحراك 
ّ

تحل
الشعبي في الجزائر اليوم، من دون 
ــــود أفــــق ســيــاســي لــحــل األزمــــة  وجـ
ب في املواقف 

ّ
التي تراوح مكانها، وسط تصل

بن أبرز ثقلن في املشهد الجزائري، الحراك 
مــرحــلــة  بــمــطــلــب  األول  يــتــمــســك  ــيــــش.  والــــجــ
انــتــقــالــيــة ورئــــيــــس انـــتـــقـــالـــي، فــيــمــا يــتــمــســك 
الـــثـــانـــي بـــرفـــض ذلــــك والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه حـــوار 
يؤدي بالضرورة إلى مخرجات انتخابية، في 
ظل عجز املكون السياسي واملدني عن اقتراح 

بدائل جدية تنهي االنسداد الراهن.
ــــزء مــن  ــراك الــشــعــبــي يــتــمــتــرس جـ ــحــ خـــلـــف الــ
يتمترس  الجيش  وخلف  السياسية،  الطبقة 
جــزء ثــان يبدو أنــه بــات مقتنعا بعدم وجــود 
ضرورة ملرحلة انتقالية ورئيس انتقالي، بن 
الكتلتن حلقة مفرغة من دعــوات إلى الحوار 
ة من املبادرات السياسية، التي تطرحها 

ّ
وسل

ــزاب وتــكــتــات مــدنــيــة وشخصيات  ــ كــتــل وأحـ
سياسية لم تتجاوز حتى اآلن حدود الطرح، 

وطني للقوى الثورية لحل األزمة السياسية، 
وإقـــــرار مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــبــدأ بــرحــيــل رمـــوز 
نــظــام عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، وهــمــا رئــيــس 
الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة 
نور الدين بدوي. وسبق هذه املبادرة، مبادرة 
الــجــزائــر«،  علماء  »مجموعة  طرحتها  أخـــرى 
وهـــي مــرجــعــيــات ديــنــيــة دعـــت إلـــى السياقات 
كفاءات  حكومة  وتشكيل  نفسها،  السياسية 

مستقلة. 
طالب  أحمد  السابق  الخارجية  وزيــر  وطــرح 
مبادرة سياسية  أسبوعن،  قبل  اإلبراهيمي، 
املؤسسات  كــل  استبعاد  على ضـــرورة  تشدد 
ــق، كــمــؤســســة  ــابــ ــســ املـــنـــبـــثـــقـــة عــــن الــــنــــظــــام الــ
رئــاســة الـــدولـــة والــفــريــق الــحــكــومــي، وإنــشــاء 
كما  االنــتــخــابــات.  على  تشرف  مستقلة  هيئة 
تصّب  مقترحات  سياسيون  نــاشــطــون  طــرح 
فــي االتــجــاه نفسه، مــع رؤيــة تتضمن تكليف 
يؤدي  حــوار وطني  بقيادة  شخصية وطنية 
إلــــى تــفــاهــمــات ســيــاســيــة قــبــيــل االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، بينها وضــع آلــيــة إلنــشــاء مجلس 
تأسيسي يعيد صياغة الدستور. وقبل فترة 

طرح تكتل نقابي مبادرة حل سياسي، ترتكز 
على فتح حوار مباشر بن الحراك واملعارضة 
السياسية للتفاهم على مسار ما بعد األزمة، 
واســتــبــعــاد حــكــومــة بـــدوي وتــشــكــيــل حكومة 
ــاب 

ّ
كــمــا طــرحــت كتلة املثقفن والــكــت جــديــدة. 

أيضا  يرتكز  سياسي  حل  وثيقة  الجزائرين 
على مرحلة انتقالية وحوار مجتمعي.

الــافــت أن »كلمة الــســر« فــي مجمل املــبــادرات 
بمرحلة  املـــرور  بــضــرورة  تتعلق  السياسية، 
انتقالية واستبعاد بن صالح وبدوي، إلفساح 
وعــنــد هاتن  مــؤقــت.  انتقالي  لرئيس  املــجــال 
الــنــقــطــتــن يــظــل الـــخـــاف قــائــمــا بـــن الـــحـــراك 
تمت  بعدما  والــجــيــش،  واملــعــارضــة،  الشعبي 

إزالــــة نقطة خـــاف ثــالــثــة كــانــت بــن الطرفن 
يوليو/   4 في  الرئاسية  باالنتخابات  تتعلق 
تــمــوز املــقــبــل. ويــرفــع الــجــيــش فيتو سياسيا 
صارما ضد فكرة املرحلة االنتقالية والرئيس 
االنتقالي، ويعتبر أنها تنطوي على مخاطر 
سياسية قد تــؤدي بالباد إلــى حالة انــزالق، 
نــاهــيــك عـــن صــعــوبــة وغـــمـــوض آلــيــة اخــتــيــار 
الــرئــيــس االنــتــقــالــي، ومـــخـــاوف الـــخـــروج عن 
ــر  ــدا واضــــحــــا فــــي آخـ ــ ــو مــــا بــ ــ الــــدســــتــــور. وهــ
خطاب ألقاه قائد أركان الجيش الفريق أحمد 
قــايــد الــشــهــر املـــاضـــي، قـــال فــيــه إن »أي حــوار 
ســيــاســي يــجــب أن يــكــون بــعــيــدًا عـــن املــرحــلــة 
االنتقالية، ويــؤدي إلى طرح حلول في األطر 

الدستورية«. في املقابل، يكرر الجيش دعواته 
إلى حوار سياسي، يرفض أن يكون طرفا فيه. 
يــدور  مفرغة  كحلقة  تبدو  كهذه  دعـــوات  لكن 
فيها الجيش والقوى التي تؤيد تصوراته، إذ 
الدعوة  التي تتولى  ُيــعــرف مــن هــي الجهة  ال 
رســمــيــا إلــــى جــلــســات حــــوار وآلـــيـــات إدارتـــــه، 
ومن هي األطراف التي تشارك فيه وبشأن أي 
واملدنية  السياسية  الــقــوى  وتــصــّد  تفاصيل. 
دعــــوات الــجــيــش، بــرفــض إجــــراء أي حـــوار مع 
رئيس الدولة أو الحكومة، وتصّر على مقترح 
»تفاوض«، بن ممثلن عن الحراك واملعارضة، 
حاليا  الفعلية  السلطة  بصفته  الــجــيــش  مــع 
ــعـــون أن إطــــاق  ــابـ ــتـ فــــي الـــــبـــــاد. ويـــعـــتـــقـــد مـ

الجيش دعـــوات وتــصــورات مــن دون تجهيز 
مــســبــق آللـــيـــات تــنــفــيــذهــا، يــضــعــضــع صـــورة 
الجيش ويفقد قيادته املوقف االعتباري لدى 
الجيش عند مسؤولية  الــعــام، ويــضــع  الـــرأي 
ــاء الــبــلــد في  ــقــ تــعــطــيــل الـــحـــل الــســيــاســي وإبــ
ــار، أكــد الناشط  مــأزق االنــســداد. فــي هــذا اإلطـ
السياسي في الجبهة الشعبية إلنهاء التدخل 
الفرنسي في الجزائر، رياض حاوي، أن »أبرز 
معطى في املأزق والتخّبط السياسي الحالي 
ــادة األركـــــان  ــيـ ــر، يــتــعــلــق بــعــجــز قـ ــزائـ فـــي الـــجـ
عــن ترجمة مــبــادراتــهــا إلــى خــطــوات عملية«، 
أنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حــديــٍث  موضحا 
ــاّدة  اقــتــرح قــائــد األركـــــان تطبيق املــ مــنــذ »أن 

الجميع  كــان  كــإطــار للحل،  الدستور  مــن   102
يتصور أن قائد األركـــان جّهز كــل اإلجـــراءات 
إلـــى إطـــار للحل بحكم  املــقــتــرح  لتحويل هـــذا 
املوقع والقوة والنفوذ، لكن تبّن أنها مبادرة 
مـــن قـــيـــادة األركـــــــان مـــن دون تــهــيــئــة شـــروط 
تــنــفــيــذهــا«. ولــفــت إلـــى أن »املـــــاّدة 102 تنّص 
عــلــى تنظيم انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي غضون 
90 يــومــا، وبــعــد مـــرور شهر مــن تــآكــل اآلجــال 
الدستورية، انتبه الفريق الذي يعّد خطابات 
لانتخابات  املستقلة  اللجنة  أن  صالح  قايد 
انتخابات.  مــوجــودة، فكيف تكون هناك  غير 
ولــأســف مـــرة أخـــرى يطلب مــن قــايــد صالح 
إعطاء خطاب سياسي، يدعو فيه لوضع لجنة 
األيام  وها هي  االنتخابات،  لتنظيم  مستقلة 
تمر وال نجد أي صدى لندائه وخطاباته وال 

أي خطوة في االتجاه الصحيح«.
وعلى سبيل املقارنة بن مبادرة الجيش لدفع 
إلى  املــاضــي  نيسان  إبــريــل/   2 فــي  بوتفليقة 
االستقالة من دون تجهيز الخيارات البديلة، 
وبن السيناريو نفسه الذي حصل في يناير/ 
قــيــادة الجيش  الــثــانــي 1992، ظهر أن  كــانــون 
الحالية لم تجهز ما يكفي من التدابير املمكنة 
لــتــجــاوز املــــأزق الــســيــاســي مــقــارنــة بــمــا حــدث 
عام 1992، عندما قررت قيادة الجيش حينها 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر الــــدفــــاع الـــجـــنـــرال خـــالـــد نـــزار 
اإلطاحة بالرئيس الشاذلي بن جديد، وقامت 
بــكــل الــتــرتــيــبــات الــازمــة وتهيئة املــخــرج، ثم 
تـــم االتـــصـــال بــالــشــاذلــي بـــن جـــديـــد واقـــتـــراح 
االســتــقــالــة عــلــيــه الــتــي كــانــت جـــاهـــزة. وبـــرأي 
حـــاوي، فــإن »قــيــادة األركـــان قــد تكون ضحية 
غير  الــقــيــادة،  حــول  امللتف  السياسي  للفريق 
أول في  األركـــان كرجل  قائد  مستوعب ملكانة 

املكانة حتى  السياسي، ويعبث بهذه  املشهد 
تــســقــط ســيــاســيــا«. وأبــــدى املــحــلــل السياسي 
عــبــد الــعــالــي زواغـــــي، اعــتــقــاده بـــأن »الــوضــع 
بالنسبة  بات مرهقا  املواقف،  الراهن وتجمد 
»الــعــربــي  لــلــكــثــيــريــن«. وأضـــــاف، فــي حــديــث لـــ
ــع كــهــذا يــمــكــن الــبــدء  ــه »فـــي وضـ الـــجـــديـــد«، أنـ
ــازالت مـــشـــتـــركـــة بــن  ــ ــنـ ــ ــلـــة تـــقـــديـــم تـ فــــي مـــرحـ
ــة والـــجـــيـــش، إذ  ــعـــارضـ الــــحــــراك الــشــعــبــي واملـ
يمكن للحراك إبــداء مرونة في تفهم مخاوف 
الــجــيــش مـــن املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة، وصــعــوبــة 
اخــتــيــار رئــيــس انــتــقــالــي، فــي مــقــابــل أن يقبل 
وتشكيل  بـــدوي  حــكــومــة  باستبعاد  الــجــيــش 
تحظى  شخصية  تــقــودهــا  مستقلة  حــكــومــة 
بـــدعـــم ومـــوافـــقـــة الـــحـــراك واملـــعـــارضـــة، تطلق 
حوارًا سياسيا وتساعد في ترتيبات الذهاب 
القوانن  تعديل  بعد  رئاسية  انتخابات  إلــى 
الناظمة لانتخابات، ونقل صاحية التنظيم 
إلى هيئة مستقلة عليا لانتخابات بداًل من 

وزارة الداخلية«. 
ومــع انــتــهــاء شهر رمــضــان وســقــوط رهــانــات 
ــراك، الـــــــذي أبــــدى  ــ ــحــ ــ الـــســـلـــطـــة فــــي تــــجــــاوز الــ
تــمــســكــا بــمــطــالــبــه ومـــســـيـــراتـــه، عـــلـــى الـــرغـــم 
مــن الــصــيــام والـــحـــرارة املــرتــفــعــة، ومـــع عــودة 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة بــعــد عــيــد الــفــطــر، ُينتظر 
أن تـــكـــون »ُجــــمــــع« الــــحــــراك املــقــبــلــة حــاســمــة، 
وخصوصا بعدما حقق الحراك مكسبا جديدًا 
خــــال األســـبـــوع األخـــيـــر، بــإســقــاطــه مــشــروع 
االنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 
رئاسة  مــا ستقرره  انتظار  فــي  املقبل،  يوليو 
الــدولــة على ضــوء الــتــطــورات الــجــديــدة، ومع 
وجود توقعات برحيل حكومة بدوي مباشرة 

بعد انتهاء امتحانات شهادة البكالوريا.

عززت فصائل المعارضة مواقعها )عمر حج قدور/فرانس برس(

التظاهرات بلغت أسبوعها الـ16 )رياض كرامدي/فرانس برس(

ال تختلف خريطة السيطرة عن شكلها السابق )محمود تركية/فرانس برس(

الجزائر،  في  رئيسيًا  عنوانًا  السياسي  االنسداد  يبدو 
عشية الجمعة الـ16 من الحراك الشعبي، الذي بات 
خيار  سقوط  تأكيد  مع  تغييري،  مسار  ألي  ركيزة 
االنتخابات الرئاسية في 4 يوليو/ تموز المقبل نظريًا، 
وعجز الجيش عن إقناع المتظاهرين بحلوله، هم 

المتمسكين برحيل رموز النظام السابق

قضية

تخمة مبادرات بال حّل

فيتو للجيش ضد
فكرة المرحلة االنتقالية 

والرئيس االنتقالي

قيادة األركان قد 
تكون ضحية للفريق 

الملتف حولها

استخدمت قوات النظام 
مواد حارقة محرمة 

دوليًا في القصف

ال يزال الوضع العسكري 
في طرابلس بين القوات 

التابعة لحكومة الوفاق 
ومليشيات اللواء خليفة 

حفتر يراوح مكانه، 
متخذًا طابع الكر والفر

تحاول المعارضة 
السورية، في إطار 

التنسيق بين بعضها 
البعض من أجل 

مواجهة الحملة 
الدموية للنظام

وروسيا، تشكيل غرفة 
عمليات جديدة

بدائل لحل  العقبات وتطرح  أن تذلل  األفق وساطة يمكن  تبدو في  ال 
الجزائر  في  عام  توّجه  على  مؤشرات  وجود  من  الرغم  على  سياسي، 
بــضــرورة الــذهــاب إلــى حــّل عاجل، 
التداعيات.  مختلف  البالد  لتجنيب 
وهو ما تحدث عنه رئيس الحكومة 
السابق أحمد بن بيتور )الصورة(، في 
وأطلق  أخيرًا،  عقدها  نقاش  ندوة 
أن  فيها  أعــلــن  تــحــذيــرات  خاللها 
المقدرات المالية للبالد تتآكل، وقد 
لالقتصاد  جدية  مصاعب  تخلق 
إنقاذ  خطة  وجود  عدم  حال  في 

حكومي بحلول 2021.
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جاء إعالن 
الحوثيين السيطرة 

على 20 موقعًا 
عسكريًا في جبهة 

نجران السعودية، 
مفاجئًا ومخالفًا 

للتوقعات بأن 
يكون التحالف 

السعودي 
اإلماراتي هو 

المبادر لتوسيع 
الهجوم ردًا على 
هجمات الطائرات 
المسيّرة، وليقّدم 

المزيد من الدالالت 
على فشل الرياض 

في حرب اليمن، 
في ظّل التمدد 

الحوثي إلى 
األراضي السعودية 

أخيرًا

عــلــى الــرغــم مــن أن إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــزيــــادة  ــعـــت وال تـــــــزال لــ دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، سـ
وعقدت  للسعودية،  األسلحة  مــن  مبيعاتها 
بــالــفــعــل خــــال ســنــتــن صــفــقــات بــمــلــيــارات 
ــا كــشــفــتــه قــنــاة  الـــــــــــدوالرات مـــعـــهـــا، إال أن مــ
»سي إن إن« عن أن الرياض تطّور برنامجا 
صـــاروخـــيـــا بــمــســاعــدة الـــصـــن، يــطــرح أكــثــر 
مــن تــســاؤل حــول دخــول الــشــرق األوســـط في 
سباق تسلح برضا أو غض طرف من ترامب، 
هذا  مــن  املالية  لــزيــادة حصته  أواًل  الساعي 
السباق، وذلك بالتوازي مع أسئلة في الداخل 
الكونغرس على  األميركي حول مدى اطــاع 
تـــطـــورات الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي املنطقة. 
وكشفت »سي أن أن«، أن الحكومة األميركية 
حــصــلــت عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة حــول 
برنامج صاروخي تنفذه السعودية وتطوره 
بــمــســاعــدة الـــصـــن، فـــي تــطــور يــهــدد جــهــود 
واشــنــطــن الــتــي امــتــدت لــعــقــود ملــنــع انــتــشــار 
الصواريخ في منطقة الشرق األوســط، وفقا 

لثاثة مصادر مطلعة تحدثت للقناة.
ونشرت القناة صور أقمار اصطناعية ملوقع 
في  نشاطا  تظهر  إنها  قالت  السعودية،  في 

وفقا  املاضي،  مايو/أيار   14 بتاريخ  املنشأة 
انتشار  عدم  برنامج  رئيس  لويس  لجيفري 
األسلحة في شرق آسيا في معهد ميدلبوري، 
وهي صور للموقع ذاته الذي نشرته سابقا 
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« األمــيــركــيــة في 
يــنــايــر/كــانــون الـــثـــانـــي، وقـــالـــت إنـــهـــا تشير 
إلـــــى انـــتـــهـــاء الـــســـعـــوديـــة مــــن بــــنــــاء مــصــنــع 
أن«،  أن  »ســـي  وبــحــســب  بالستية.  صــواريــخ 
األميركية تشير  االستخباراتية  فاملعلومات 
قامت بتوسيع  السعودية  أن  إلى  بالتحديد 
إلى  بــاإلضــافــة  للصواريخ  التحتية  بنيتها 
التكنولوجيا عبر عمليات شــراء حديثة من 
الصن. وفي الوقت الذي لم تتضح فيه أهداف 
االستخباراتية،  التقارير  فــي  البرنامج  هــذا 
ذلــك يعتبر  أن  للقناة  أن مــصــدرًا أوضـــح  إال 
خطوة في جهود محتملة للسعودية صوب 
مـــا حصلت  إذا  نــــووي حــربــي  إيـــصـــال رأس 
عليه. وكان ولي العهد السعودي، محمد بن 
سلمان، قال في فترة سابقة إنه إذا حصلت 
إيــــــران عــلــى ســــاح نــــــووي، فــــإن الــســعــوديــة 

ستعمل على القيام باألمر نفسه.
ونقلت الشبكة عن مصادر أن إدارة ترامب لم 
تكشف في البداية عن معرفتها بهذا التطور 
السري، لأعضاء الرئيسين في الكونغرس، 
اكتشفوه  الــذيــن  الديمقراطين  أغــضــب  مما 
العادية.  األميركية  الحكومة  قــنــوات  خـــارج 
وأشـــــارت املــعــلــومــات إلـــى أن الــســعــوديــة قد 
ــت بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة وتــكــنــولــوجــيــا  ــعــ وّســ
الـــــصـــــواريـــــخ مـــــن خـــــــال عـــمـــلـــيـــات الــــشــــراء 
الجهود  اكتشاف  الصن. وأدى  األخيرة من 
السعودية إلــى زيـــادة املــخــاوف بــن أعضاء 
ــبـــاق تــســلــح مــحــتــمــل  الـــكـــونـــغـــرس بـــشـــأن سـ
فــي الــشــرق األوســـط، ومــا إذا كــان يشير إلى 
مــوافــقــة ضــمــنــيــة مـــن ِقــبــل إدارة تـــرامـــب في 

ســعــيــهــا ملـــواجـــهـــة إيـــــــران. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
االنتقادات الحزبية لحرب اململكة في اليمن، 
وفي قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي، 
ســعــى الــبــيــت األبــيــض إلـــى عــاقــة أوثــــق مع 
السعودين. ولكن السعودية كانت قد ُمنعت 
مــن شــــراء صـــواريـــخ بالستية مــن الــواليــات 
عليها  املنصوص  اللوائح  بموجب  املتحدة 
فـــي نــظــام مــراقــبــة تــكــنــولــوجــيــا الــصــواريــخ 
لعام 1987، وهو اتفاق غير رسمي بن دول 
ــى مــنــع بــيــع الـــصـــواريـــخ  مـــتـــعـــددة يـــهـــدف إلــ
القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل. في 
السياق نفسه، ذكرت صحيفة »وول ستريت 
 عـــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن 

ً
ــال«، نـــقـــا ــ ــورنـ ــ جـ

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن  ــيــــن،  ــالــ وحــ ســـابـــقـــن 
األميركية أجبرت مسؤواًل بــارزًا لديها على 

االســتــقــالــة مـــن مــنــصــبــه عــلــى خــلــفــيــة دوره 
ترامب  إلدارة  يسمح  طـــوارئ  قـــرار  لصياغة 
ــارات أســلــحــة بقيمة  ــ الــســعــوديــة واإلمــ ببيع 
العودة إلى  ثمانية مليارات دوالر، من دون 
الــكــونــغــرس وفــقــا لـــإجـــراء املــعــتــاد. ونقلت 
الصحيفة عــن هـــؤالء املــســؤولــن قــولــهــم إن 
تشارلز فولكنر، كان ضمن الفريق الذي أقنع 
الرياض  وزيــر الخارجية مايك بومبيو بأن 
وأبــوظــبــي تــلــبــيــان الـــشـــروط األمــيــركــيــة في 
في  األميركية  األسلحة  استخدام  ما يخص 
حــرب الــيــمــن. ونقلت عــن مــســؤولــن حالين 
طـــرق  إليــــجــــاد  ســـعـــت  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أن 
لزيادة مبيعات األسلحة إلى الخليج، وسط 

التوترات املتصاعدة مع إيران.
)العربي الجديد(

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

ــيــــون فــــي بــــغــــداد،  ــراقــ كـــشـــف مــــســــؤولــــون عــ
بــيــنــهــم مـــوظـــف رفـــيـــع املــســتــوى فـــي مكتب 
ــديـــد«، أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ رئـــيـــس الـــــــــوزراء، لــــ
ــراج الـــقـــوات األجــنــبــيــة،  ــ مـــشـــروع قـــانـــون إخـ
خال  عراقية  سياسية  قــوى  طرحته  الـــذي 
الـــشـــهـــريـــن املـــاضـــيـــن بـــهـــدف تــقــديــمــه إلـــى 
الــــبــــرملــــان لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــه، بــــــات بــحــكــم 
ــر، إذ إن الــلــجــنــة  ــ ــار آخـ ــعـ املـــؤجـــل حــتــى إشـ
وأبرزها  اه، 

ّ
تتبن التي  الكتل  بن  املشتركة 

تحالفا »الفتح« و»سائرون«، لم تعد تعقد 
اتـــهـــا مــنــذ مــنــتــصــف الــشــهــر املـــاضـــي،  لـــقـــاء

ــانـــون.  ــقـ ــي املــكــلــفــة بــكــتــابــة مــــشــــروع الـ وهـــ
يأتي ذلك بعد تصريحات رسمية متتالية 
خــال الشهرين املــاضــيــن لــنــواب ورؤســـاء 
ــعــرف بــقــربــهــا مــن طــهــران، 

ُ
كــتــل ســيــاســيــة ت

البرملان  فــي  نــواب  أكــدت جمع تواقيع 106 
لتمرير القراءة األولى ملشروع قانون إخراج 
العراق، والــذي تعكف  القوات األجنبية من 
عليه لجنة مشتركة من عدة كتل سياسية 
لــكــتــابــتــه. ويــتــضــمــن املـــشـــروع إلــــزام رئيس 
الحكومة عــادل عبد املــهــدي بــإعــان جــدول 
الثاني 2020  يناير/كانون  يبدأ من  زمني، 
الــقــتــالــيــة األجــنــبــيــة، وعلى  الــقــوات  لسحب 

رأسها األميركية، من العراق.
ــا ملـــوظـــف رفـــيـــع املــســتــوى فـــي مكتب  ــقـ ووفـ
الجديد«  »العربي  لـ تحدث  الـــوزراء،  رئيس 
طــالــبــا عـــدم ذكـــر اســـمـــه، فـــإن »مــلــف إخـــراج 
ــقـــوات األمــيــركــيــة أغــلــق حــالــيــا، ولـــم يعد  الـ
ــتــه قبل 

ّ
مــطــروحــا مـــن قــبــل الــكــتــل الــتــي تــبــن

الــشــروع بكتابة مسودة  شــهــريــن، وأعــلــنــت 
ــل الــبــرملــان،  الــقــانــون لــلــتــصــويــت عــلــيــه داخــ
كـــتـــحـــالـــف الـــفـــتـــح والـــكـــتـــل الـــتـــي تــنــضــوي 
تــحــتــه، وكــذلــك تــحــالــف ســـائـــرون«، مضيفا 
»ربـــمـــا ســيــعــود املــلــف بــعــد مــــدة، أو يبقى 
ــســتــخــدم عــنــد الــحــاجــة. لكن 

ُ
ورقـــة تــلــويــح ت

ــــى أن  ــــروح«. ولـــفـــت إلـ ــــطـ حـــالـــيـــا هــــو غـــيـــر مـ
»االتــفــاقــيــة األمــنــيــة مـــع واشــنــطــن ستأخذ 
مــداهــا فــي رســم مامح العاقة املقبلة بن 
العراق والواليات املتحدة، فا يوجد بديل 
أن  العراقي  املــســؤول  عنها«. وكشف  حالي 
الــحــكــومــة ورئـــاســـة الــبــرملــان أدتــــا دورًا في 
ــهـــادف إلــــى تــمــريــر قـــرار  ــراك الـ إســـكـــات الـــحـ
إخراج األميركين، كون اإلشارات من إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب جاءت غير 
مــريــحــة، وكــــان يــمــكــن أن يــــؤدي االســتــمــرار 

ــرار مـــبـــاشـــرة على  ــ بـــهـــذا املــــشــــروع إلــــى أضــ
ــاء مــن  ــنـ ــثـ ــتـ ــه عــــــدم مـــنـــحـــه اسـ ــلــ الــــــعــــــراق، أقــ
العقوبات على إيــران، وصــواًل إلى صفقات 
الــتــســلــيــح والـــتـــدريـــب لــلــقــوات الــعــراقــيــة أو 
تأمن ذخيرة ملقاتات »إف 16« وحتى إلى 

عقوبات اقتصادية على العراق.
ــا عـــضـــو فــــي حـــزب  ــلـــومـــات أكــــدهــ ــذه املـــعـ هـــ
»الدعوة اإلسامية« بزعامة نوري املالكي، 
ــر اســــمــــه. وقـــــــال، فــــي حــديــث  ــ ــــدم ذكـ طـــلـــب عـ
القانون في  الجديد«، إن »تقديم  »العربي  لـ
هذا التوقيت سيعني أن العراق أقحم نفسه 
الــصــراع األميركي اإليــرانــي، ولن  فعليا في 
تكون انعكاسات ذلك جيدة، ال سياسيا وال 
ليست  لفترة  اآلن  تأجيله  لــذا  عليه،  أمنيا، 
تقول  الحكومة  أن  خصوصا  مــهــم،  طويلة 
الــعــراقــي ضمن  إن وجــودهــم مــهــم للجيش 
تـــطـــويـــره«. إال أن عــضــو تــحــالــف  بـــرنـــامـــج 
ــواد أشـــــــار، فــــي تــصــريــح  ــ ــــدي عــ »الـــفـــتـــح« عـ
ــد«، إلــــى أن »الــجــلــســات  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
ــصــصــت ملــنــاقــشــة ملف 

ُ
الــبــرملــانــيــة، الــتــي خ

التواجد األجنبي في العراق، كان من ضمن 
مــحــاورهــا استضافة املــســؤولــن فــي قيادة 
الجيش،  أركــان  وقيادة  املشتركة  العمليات 
بهدف معرفة األعداد الحقيقية لهذه القوات 
وتسليحها  ومــقــراتــهــا  تــواجــدهــا  وأمـــاكـــن 

ــة لـــــهـــــا«. وأوضــــــــــح أن  ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ ــة الـ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ والـ
الكيانات  تــزال بحوزة  ما  التي  »املعلومات 
القوات  إخـــراج  على  تعمل  التي  السياسية 
القوات  هــذه  أن عديد  إلــى  األجنبية، تشير 
ــام الــتــي تــعــلــن عنها  ــ أكــثــر بــكــثــيــر مـــن األرقــ
الــحــكــومــة. ونــعــلــم أن قـــوات قــتــالــيــة ال تــزال 
مـــوجـــودة، لــذلــك فـــإن املــلــف لــم ُيــنــَس، ولكن 

التأخير الحالي ُيعتبر تأخيرًا فنيا«.
في املقابل، قال عضو في ائتاف »الوطنية«، 
»العربي الجديد«، إن  طلب عدم ذكر اسمه، لـ
»التوجهات البرملانية السابقة  لم تكن عراقية 
بحتة، إنــمــا كــانــت بــدافــع إيــرانــي، والسكوت 
ــن قـــبـــل الـــبـــرملـــانـــيـــن واألحـــــــــزاب  ــ ــالــــي مـ الــــحــ
الــشــيــعــيــة ووســـائـــل إعــامــهــا عـــن املـــلـــف هو 
أكبر دليل على أن الدافع اإليراني يريد حاليا 
الــتــهــدئــة«. ولــفــت إلـــى أن »الــنــفــوذ اإليـــرانـــي 
ــــزال واضـــحـــا فـــي كـــل مــفــاصــل الــحــكــومــة  ال يـ
العراقية، وتحديدًا في توجهات قوات الحشد 
بدي 

ُ
ت الحشد  وقــيــادات  وفصائله،  الشعبي 

واألجنبية  األميركية  الــقــوات  لبقاء  رفضها 
عموما، من دون معرفتها شخصيا بأسباب 
الرفض«، موضحا أن »العراق ال يزال بحاجة 
قواعدها  من  وانسحابها  األجنبية،  للقوات 
قد يؤدي إلى عودة تنظيم داعش«. إلى ذلك، 
الــلــكــاش، في  الــعــراقــي محمد  السياسي  رأى 
اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »قــانــون 
إخراج القوات األجنبية من العراق ُيعتبر من 
فــي مجلس  تتأخر  الــتــي  الخافية  الــقــوانــن 
ــة  ــاديـ ــانــــون املــحــكــمــة االتـــحـ الـــــنـــــواب، مـــثـــل قــ
والــنــفــط والـــغـــاز، ومــثــل هــذيــن الــقــانــونــن لم 
 بعض 

ً
»فــعــا دورات«، مضيفا  لــثــاث  ــمــرر 

ُ
ت

األطــــــــراف الــســيــاســيــة والـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة 
غضت النظر عنه، ألسباب فجائية، قد تكون 

بأوامر إيرانية«.
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إنــه تم خــال العملية »تدمير وإعــطــاب أكثر 
أسلحة وعتاد  واغتنام  آلية ومدرعة   20 من 
العدو  أن »طــيــران  إلــى  عسكري كبير«، الفتا 
حاول إسناد مرتزقته بشن أكثر من 75 غارة، 
إلى  بــاءت بالفشل«، مشيرًا  أن محاوالته  إال 
أن »مــشــاهــد الــعــمــلــيــة الــهــجــومــيــة الــنــوعــيــة 
مــوثــقــة عــبــر عــدســات اإلعــــام الــحــربــي«. كما 

من قوات الجيش اليمني املوالية للشرعية أو 
الحوثيون  أعلنه  السعودية ينفي ما  القوات 
الذين بثوا مشاهد مصّورة قالوا إنها توثق 

خسائر خصومهم في جبهة نجران.
وقال املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة 
املوالية للحوثين في صنعاء، العميد يحيى 
الــتــابــعــة للحوثين،  ســريــع، لــوكــالــة »ســبــأ« 

املتحدث  »الــجــزيــرة« عــن مساعد  نقلت قناة 
الــعــســكــري بــاســم جــمــاعــة الــحــوثــيــن، عــزيــز 
راشد، قوله إن قوات الحوثين سيطرت على 

نحو 20 كيلومترًا مربعا في نجران.
ــــوات الــشــرعــيــة  ــا ملـــصـــادر قــريــبــة مـــن قـ ــقـ ووفـ
التصعيد  فــإن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تحدثت 
فــــــي جــــبــــهــــات صـــــعـــــدة عــــلــــى الـــــــحـــــــدود مــع 

الــســعــوديــة، تــزامــن مــع مــواجــهــات فــي جبهة 
ــاف، وهــي  ــتـ وادي الــعــطــفــن، فـــي مـــديـــريـــة كـ
املــنــطــقــة الــتــي قــالــت مــصــادر الــشــرعــيــة إنها 
ــار  تـــقـــّدمـــت فــيــهــا مـــن جــهــة الــــجــــوف، فـــي إطـ
عملية تسعى على ما يبدو لتخفيف الضغط 

عن القوات املرابطة في املناطق الحدودية.
)محافظة  وتدور معارك الشريط الحدودي لـ

صــعــدة الــيــمــيــنــة بـــالـــذات(، مــع الــســعــوديــة، 
بــن الــحــوثــيــن وحلفائهم مــن جــهــة، وبــن 
اليمني  الجيش  وقــوات  السعودية  الــقــوات 
املوالية للشرعية، والتي تقّدمت من الجانب 
السعودي من جهة أخــرى، وتقول األخيرة 
إنــهــا تــقــدمــت فـــي الــعــامــن األخــيــريــن على 
أكــثــر مـــن مــحــور صــــوب مــعــقــل الــحــوثــيــن، 
الـــحـــدوديـــة  الـــجـــبـــهـــات  فــــي صــــعــــدة، إال أن 
تحّولت هي األخرى إلى معارك كٍر وفٍر، من 
دون أن تتمكن حتى اليوم من منع تهديد 
الحوثين وهجماتهم على مواقع سعودية 

ما وراء الحدود.
ومن أبرز ما يمّيز الشريط الحدودي ملحافظة 
صعدة اليمنية، التضاريس الجبلية الوعرة 
الــتــي تــؤثــر عــلــى مــســار املـــعـــارك، وارتــبــاطــه 
ــزاء مــن ثـــاث مــنــاطــق ســعــوديــة، هي  مــع أجــ
ُيعّد  نجران وجـــازان وعسير، وهــي مناطق 
من  السعودية  األهـــداف  رأس  على  تأمينها 
الحرب التي دشنتها الرياض منذ سنوات، 
وحـــشـــدت لــهــا مــخــتــلــف األســلــحــة والـــقـــوات 
السعودي  الجيش  تشكيات  من  العسكرية 
املــخــتــلــفــة )حــــرس الـــحـــدود، الـــقـــوات الــبــريــة، 
قوات الحرس الوطني(. كما سعت الرياض، 
إلـــى نــقــل املــعــركــة إلـــى األجـــــزاء الــيــمــنــيــة من 
الحدود، بدعم عدد من ألوية الجيش اليمني 
للتقّدم من الجانب السعودي، عبر أكثر من 
مــحــور، إال أن الحوثين ال يــزالــون يؤكدون 
في  السعودي  الجانب  تهديد  على  قدرتهم 
الجماعة  عليه  تطلق  مــا  بتنفيذ  الـــحـــدود، 
»عمليات نوعية«. ومع اإلشارة إلى الخسائر 
الحدود نتيجة  املعلنة للحوثين على  غير 
تعرضهم للغارات الجوية وللقصف املدفعي 
املــكــثــف الــــذي يــكــاد ال يــتــوقــف يــومــا واحـــدًا 
مــن الــجــانــب الــســعــودي، إال أن املــعــركــة لها 
التي  واالســتــراتــيــجــيــة،  السياسية  أبــعــادهــا 
تدفع الحوثين إلى حشد مختلف قدراتهم 
النوعية لتحقيق اختراقات ميدانية في تلك 

الجبهات.
ــقـــوات  ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الـ ــاق، وعـ ــيـ ــسـ فــــي الـ
السعودية نجحت في تحقيق بعض التقّدم 
في معاقل الحوثين، إال أن محللن يمنين 
ــعــــارك  ــعــــدة ومــ ــــى صــ مــــا زالــــــــوا يــــنــــظــــرون إلــ
الفشل  أبرز تجليات  الحدود، بوصفها أحد 
من  سنوات  أربــع  بعد  السعودي،  العسكري 
الحرب املدمرة، التي نقلت اليمن إلى املجاعة 
وإلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، لكنها لم 
تتمّكن حتى اليوم، من تحقيق انتصار على 
الحوثين في املناطق ذات األولوية بالنسبة 
للسعودية، في الشريط الحدودي، خصوصا 
إذا ما تم ربط ذلك، بحديث التحالف املتكرر 
عــن انــتــزاع الــســيــطــرة عــلــى 85 فــي املــائــة من 
الــيــمــن مــن أيــــدي الــحــوثــيــن، فــي حــن تقول 
مواقع  على  تسيطر  تـــزال  ال  إنــهــا  الجماعة، 

في الحدود السعودية.
وإلى جانب الفشل العسكري، يربط يمنيون 
الـــوضـــع الــــذي آلـــت إلــيــه املــعــركــة الــعــســكــريــة 
بـــاألجـــنـــدة الـــتـــي تــكــشــفــت خــــال الـــحـــرب، إذ 
سعى التحالف إلى تعميق النفوذ في املواقع 
االستراتيجية جنوبا وشرقا، حيث املناطق 
التي لم يكن للحوثين فيها تواجد أساسا، 
وفـــي املــقــابــل، تــحــويــل مــنــاطــق االشــتــبــاكــات 
املـــبـــاشـــرة إلــــى جــبــهــات اســـتـــنـــزاف ملختلف 
األطــــــراف. وفـــي الـــعـــام الــخــامــس لــلــحــرب، لم 
السعودية،  للحدود  الحوثي  التهديد  ينته 
بــل بـــات أعــمــق، مــع وجــــود طـــائـــرات مــســّيــرة 
قادرة على مهاجمة أهداف في الرياض، كما 
التطور  وهــو  املاضي،  مايو/أيار  في  حصل 
ــلـــى إثـــــــره الـــــريـــــاض دعــــوة  الـــــــذي وّجــــهــــت عـ
النعقاد قمتن عربية وخليجية طارئتن في 
اإلدانـــة  تــصــدرت مواضيعهما  املــكــرمــة،  مكة 
بـــدت مـــن جهة  لــكــنــهــا  الــحــوثــيــن،  لتصعيد 
أخــــرى، انــعــكــاســا الرتـــبـــاك ســعــودي مرتبط 

بالحرب في اليمن.

رصدخاص

الحكومة تقول إن 
وجود القوات األجنبية 
مهم للجيش العراقي

التقّدم الحوثي في نجران

للعمليات  كبيرًا  »تصعيدًا  أن  أمس،  حكومية،  يمنية  مصادر  أكدت 
مع  الــحــدوديــة  والمنطقة  والــجــوف  وتعز  الضالع  فــي  الحربية 
فيما  آخرين«،  وإصابة  القتلى  عشرات  سقوط  إلى  أدى  السعودية، 
أعلن التحالف عن تحقيق مكاسب في صعدة أحد المعاقل الرئيسية 
وإصابة  مسلحًا   38 مقتل  عن  ميدانية  مصادر  وتحدثت  للحوثيين. 
التي شاركت فيها مقاتالت حربية  المعارك  الجانبين خالل  العشرات من 

ومروحيات أباتشي بسلسلة غارات مكثفة دعمًا لقوى الشرعية.

تصعيد ميداني

إضاءة

عدن ــ العربي الجديد

فـــي وقــــت كــــان ُيـــتـــوقـــع فــيــه أن يــبــدأ 
ــاراتـــي، ردًا  الــتــحــالــف الــســعــودي اإلمـ
ــه أكـــثـــر مــــن مــــرة،  عــســكــريــا تــــوّعــــد بــ
عقب  )الحوثين(،  الله«  »أنصار  ضد جماعة 
هجمات الطائرات املسّيرة ضد مصالح نفطية 
التصعيد  الشهر املاضي، جاء  في السعودية 
املـــفـــاجـــئ مـــن ِقـــبـــل الــحــوثــيــن عــلــى الــشــريــط 
ــربـــط املـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة  ــــدودي الــــــذي يـ ــحـ ــ الـ
الــغــربــيــة لــلــيــمــن مـــع الـــســـعـــوديـــة، إذ أعــلــنــوا 
جبهة  فــي  عسكريا  موقعا   20 على  السيطرة 
نجران السعودية، األمــر لم تنفه الرياض وال 
السلطات الشرعية اليمنية املوالية لها، ليقّدم 
هـــذا الــتــطــور صـــورة عــن فــشــل الــســعــوديــة في 
مــرور  بعد  اليمن  فــي  الحوثين  ضــد  حربها 
أكثر من أربــع سنوات، بل وعــدم قدرتها على 
تــأمــن حـــدودهـــا ومــنــع الــحــوثــيــن مــن تنفيذ 
املزيد من الهجمات. كما أن هذا التطور يثير 
شــكــوكــا كــبــيــرة حـــول صــحــة إعــــان التحالف 
املتكرر السيطرة على 85 في املائة من أراضي 
التي  اليمن، وقدرته على االحتفاظ باملناطق 
يسيطر عليها، خصوصا مع استمرار املعارك 

في أكثر من منطقة.
ـــ48 املــاضــيــة عــلــى األقـــل،  وخـــال الــســاعــات الــ
خطفت تطورات املعارك الحدودية األضواء، 
إذ أعلن الحوثيون السيطرة على 20 موقعا 
عــســكــريــا فــــي جــبــهــة نــــجــــران، عـــقـــب عــمــلــيــة 
ها 

ّ
هجومية »واسعة« من ثاثة مسارات، شن

مسلحو الجماعة، وقالوا إنهم قتلوا وجرحوا 
اليمني  الجيش  العشرات من جنود  خالها 
الجماعة  تصفهم  مــن  أو  للشرعية  املـــوالـــن 
»مرتزقة الجيش السعودي«، كما  الحوثية بـ
تحدثت عن تدمير أكثر من 20 آلية عسكرية 

خال املواجهات.
وفــيــمــا ذكـــرت مــصــادر الــحــوثــيــن أن املــعــارك 
ــــول وقـــــــرب مــنــطــقــتــي الـــصـــوح  تـــمـــحـــورت حــ
والـــســـديـــس، وهــمــا مــنــطــقــتــان عــلــى الــشــريــط 
الـــحـــدودي لــنــجــران الــســعــوديــة مــع محافظة 
صعدة )معقل الحوثين(، لم يصدر أي تعليق 

اتحدت فرنسا وأميركا في مطالبة إيران 
بإجراء مفاوضات جديدة بهدف منعها 
مــن امــتــاك ســـاح نــــووي، فــيــمــا يستعد 
رئــيــس الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة شــيــنــزو آبــي 
ووزيـــر الــخــارجــيــة األملــانــي هايكو ماس 
فـــي مـــحـــاولـــة لتخفيف  لــــزيــــارة طــــهــــران، 
حدة التوتر مع واشنطن. في هذا الوقت، 
بوتن،  فاديمير  الروسي  الرئيس  أعلن 
خال لقاء مع وسائل اإلعام على هامش 
املنتدى االقتصادي في سانت بطرسبرغ 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــــه »مـــــن األفــــضــــل أن 
ــران والـــواليـــات املــتــحــدة للحوار  تــعــود إيـ
الطبيعي«. وأضاف أن »الشعب اإليراني 
قادر على الدفاع عن مصالحه الوطنية، 
ومــن الــضــروري أيــضــا إجـــراء حـــوار معه 

قائم على احترام إيران«.
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  وقـــــــال الــــرئــــيــــس الـ
مـــــــــاكـــــــــرون، خـــــــــال لــــــقــــــاء مـــــــع نـــظـــيـــره 
األميركي دونــالــد تــرامــب فــي بلدة كون 
مراسم  حضورهما  بعد  فرنسا  بــغــرب 
الخامسة والسبعن  االحتفال بالذكرى 
ليوم اإلنزال في النورماندي، إن »فرنسا 
فــي نفس  املتحدة تشتركان  والــواليــات 
الهدف فيما يتعلق بإيران وهو منعها 
أنه  امتاك أسلحة نووية«، مضيفا  من 
»يــتــعــن بـــدء مــفــاوضــات دولــيــة جــديــدة 
تــرامــب،  الــغــايــة«. واعتبر  هــذه  لتحقيق 
من جهته، أن »إيران تفشل كدولة« بعد 
العقوبات الصارمة التي فرضتها أميركا 
عليها، لكنه كرر استعداده للحديث مع 
اإليرانين. وقال إن »اإليرانين يريدون 
التفاوض، وهذا جيد ونحن مستعدون 
للتفاوض، لكن يجب أال يحصلوا على 
الساح النووي«. واتهم طهران »برعاية 
اإلرهاب« في الشرق األوسط، مضيفا أن 
»العقوبات على إيران كانت حازمة جدًا 

وفعالة«.
ــــون يــــابــــانــــيــــون، أمــــس  ــــؤولـ ــــسـ وأعـــــلـــــن مـ

الــحــكــومــة شينزو  الــخــمــيــس، أن رئــيــس 
آبي سيتجه إلى طهران األسبوع املقبل، 
في أول زيــارة لرئيس وزراء ياباني منذ 
أكثر من أربعة عقود، فيما تأمل طوكيو 
الــقــيــام بــوســاطــة بــن واشــنــطــن وطــهــران. 
ــال مـــســـؤول حــكــومــي إن طــوكــيــو »ال  ــ وقـ
بما  التفاصيل  تــرتــيــب  عــلــى  تعمل  تـــزال 
يــشــمــل لـــقـــاءات رئـــيـــس الـــــــوزراء هـــنـــاك«، 
لكن وسائل إعام محلية أشارت إلى أنه 
اإليــرانــي علي خامنئي  املــرشــد  سيلتقي 
والـــرئـــيـــس حــســن روحــــانــــي. وأوضـــحـــت 
ــاء الــيــابــانــيــة »كــــيــــودو« أن  ــبــ وكـــالـــة األنــ
مــن نوعها منذ  األولـــى  الــزيــارة ستكون 
41 ســـنـــة. وفــيــمــا يــتــصــاعــد الـــتـــوتـــر بن 
إيـــران والــواليــات املــتــحــدة، الــتــي تعد من 
أبـــرز حــلــفــاء الــيــابــان، أشــــارت معلومات 
إلـــى أن آبـــي اقــتــرح الــقــيــام بــوســاطــة بن 
البلدين عبر إجراء محادثات مباشرة مع 
اإليرانين. وقال وزير شؤون  املسؤولن 
مــجــلــس الــــــوزراء الــيــابــانــي يــوشــيــهــيــدي 
ســوغــا »نعتقد أنــه مــن املــهــم جـــدًا، وعلى 
ــران، كقوة  إيــ الــقــيــادة، أن نــدعــو  مستوى 
ــرى، إلـــــى تــخــفــيــف الــتــوتــر  ــبــ إقــلــيــمــيــة كــ
وااللـــتـــزام بــاالتــفــاق الـــنـــووي ولــعــب دور 
ــاف  ــ ــاء فــــي اســـتـــقـــرار املـــنـــطـــقـــة«. وأضـ ــنـ بـ
ســوغــا، أن الــزيــارة ستتم مــن 12 إلــى 14 
يونيو/حزيران الحالي. كما دخلت برلن 
عــلــى خـــط الـــتـــهـــدئـــة، إذ قـــالـــت املــتــحــدثــة 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة األملــانــيــة مــاريــا 
الخارجية هايكو  أديبار، أمس، إن وزير 
ــي إطــــــار جـــولـــة،  ــزور إيــــــــران فــ ــيــ مـــــاس ســ
تشمل األردن واإلمــارات، األسبوع املقبل 
يبحث خالها سبل الحفاظ على االتفاق 
الـــنـــووي اإليـــرانـــي. وأضـــافـــت أن الــجــولــة 
تجري باالتفاق والتنسيق مع بريطانيا 
وفـــرنـــســـا، وتـــمـــت مــنــاقــشــتــهــا مــــع وزيــــر 

الخارجية األميركي مايك بومبيو.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

فرنسا تؤيد أميركا: 
على إيران التفاوض

أثارت التطورات شكوكًا 
حول سيطرة التحالف على 

85% من مساحة اليمن

سيطر الحوثيون 
على نحو 20 كيلومترًا 

مربعًا في نجران

بينما تتوسع السعودية 
في شراء األسلحة من 

واشنطن، فإنها تعمل 
أيضًا على تطوير برنامج 

صاروخي يُعتقد بأنه 
بالستي، بحسب ما كشفت 

وسائل إعالم أميركية

أجلت قوى عراقية 
تطبيق خطتها طرح 

قانون إخراج القوات 
األجنبية أمام البرلمان، 
ذلك أن تقديمه حاليًا 

يعني أن بغداد أقحمت 
نفسها في الصراع بين 

طهران وواشنطن

تقرير نتائج إضافية لفشل الرياض في حرب اليمن 
بعد سنوات من القتال والوعود

الجمعة 7  يونيو/ حزيران 2019 م  4  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1740  السنة الخامسة
Friday 7 June 2019

الجمعة 7  يونيو/ حزيران 2019 م  4  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1740  السنة الخامسة
Friday 7 June 2019

  شرق
      غرب
ترامب يغازل أوروبا: 

روابطنا ال يمكن فسخها
أعــلــن الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونــالــد 
ترامب، أمس الخميس، أن الروابط 
املــتــحــدة وحلفائها  الـــواليـــات  بــن 
الـــتـــي نــســجــت »فــــي أوج مــعــركــة« 
يمكن  »ال  الثانية  العاملية  الــحــرب 
ــــال، خـــال مــشــاركــتــه  فــســخــهــا«. وقـ
في إحياء الذكرى الـ75 لإنزال في 
الــنــورمــانــدي، »إلـــى كــل أصدقائنا 
تــحــالــفــنــا  إن  ــقــــول  نــ وحـــلـــفـــائـــنـــا، 
املـــعـــركـــة،  فــــي أوج  نـــســـج  الـــغـــالـــي 
وخــاض اخــتــبــارات الــحــرب وأثبت 
قدراته في نعمة السام. إن الرابط 
بيننا ال يمكن فسخه«. كام ُيفهم 
ترطيب  ترامب  في سياق محاولة 
للغاية مع معظم  املتوترة  العاقة 

عواصم القارة العجوز.
)فرانس برس(

بوتين يدعو لصفحة 
جديدة مع بريطانيا 

دعـــا الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بوتن )الــصــورة(، أمس الخميس، 
ــفــــحــــة جــــــديــــــدة فــي  إلــــــــى فــــتــــح صــ
الفضائح  بعد  لندن  مــع  العاقات 
التي اعترتها، بما في ذلك تسميم 
الــســابــق سيرغي  املــــزدوج  العميل 

ــا فــي  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ســــكــــريــــبــــال فــــــي بــ
بــوتــن  وقـــــال   .2018 مــــــــــارس/آذار 
»فــي نهاية األمــر، علينا أن نطوي 
هذه الصفحة املتعلقة بجواسيس 
متحدثا  لكن  اغتيال«.  ومــحــاوالت 
البريطانية  الـــوزراء  رئيسة  باسم 
تــيــريــزا مــــاي أكــــد أن فــتــح صفحة 
جديدة في العاقات مع روسيا لن 
يكون ممكنا إال إذا غيرت موسكو 

سلوكها.
)فرانس برس(

كازاخستان: انتخابات 
رئاسية من دون نزارباييف

تــشــهــد كــازاخــســتــان األحــــد املقبل 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد فــي اقــتــراع 
األول في  مــســبــوق، هــو  مبكر غير 
السوفييتية  الــجــمــهــوريــة  تـــاريـــخ 
السابقة، من دون مشاركة زعيمها 
ــيــــف الــــذي  ــايــ ــان نــــزاربــ ــلـــطـ ــور سـ ــ نــ
أحــــــدث مـــفـــاجـــأة عـــنـــدمـــا اســتــقــال 
مــــــن مـــنـــصـــبـــه فــــــي مــــــــــــــــارس/آذار 
املاضي. والرئيس االنتقالي قاسم 
جـــومـــارت تــوكــايــيــف شــبــه مــتــأكــد 
الــفــوز على ستة منافسن في  مــن 
ــذه االنـــتـــخـــابـــات، بــعــد حــصــولــه  هــ
على دعم الحزب الحاكم والرئيس 

السابق.
)فرانس برس(

استطالعات: »العمال« 
يتصدر نوايا التصويت

ــلــــى خـــافـــة  ــنــــافــــس عــ ــتــ ــتــــدم الــ يــــحــ
البريطانية تيريزا  الــوزراء  رئيسة 
مـــاي )الـــصـــورة(، فــي وقـــت تكشف 
ــتـــطـــاعـــات الـــــــرأي تـــراجـــع  فـــيـــه اسـ
ــظــــن إلــــــــى املـــرتـــبـــة  ــافــ ــحــ حــــــــزب املــ
ــلــــى مــــســــتــــوى الــــبــــاد.  ــثــــة عــ ــثــــالــ الــ
لــلــرأي عــن نوايا  وأشـــار استطاع 
التصويت في االنتخابات العامة، 
أجرته مؤسسة »فوكال داتا«، إلى 
الكتلة  »العمال« سيكون  حــزب  أن 
الــكــبــرى فــي الــبــرملــان املــقــبــل، لكنه 
سيفقد أكثر من 40 في املائة ممن 

صوتوا له في انتخابات 2017.
)العربي الجديد(

ال خطط لجمع رئيسي 
وزراء الهند وباكستان 

وزارة  ـــم  ــ ــاسـ ــ بــ املـــــتـــــحـــــدث  ـــن  ــ ــلـ ــ أعــ
الخارجية الهندية راجيف كومار، 
أمـــس الــخــمــيــس، أنـــه ال يــوجــد أي 
خــطــط لعقد اجــتــمــاع بــن رئيسي 
ــنـــدي والــبــاكــســتــانــي  الـــــــــوزراء الـــهـ
خال قمة إقليمية األسبوع املقبل. 
ومن املقرر أن يحضر رئيس وزراء 
ــدرا مـــــودي ونــظــيــره  ــنـ ــاريـ الــهــنــد نـ
اجتماع  خــان  عــمــران  الباكستاني 
مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون فــي 
قيرغيزستان في 13 و14 يونيو/

حزيران الحالي.
)رويترز( عديد القوات األميركية أكبر من األرقام المعلنة )توماس كوكس/فرانس برس(

سيزور آبي طهران بين 12 و14 يونيو الحالي )فرانس برس(

سعى ترامب منذ وصوله لزيادة مبيعات األسلحة للسعودية )مانديل نغان/فرانس برس(

القوات السعودية واإلماراتية لم تتمكن من حسم حرب اليمن )فايز نور الدين/فرانس برس(
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زيادة رواتب المصريين أمام البرلمان
القاهرة ــ العربي الجديد

املصري  الــنــواب  مجلس  يصوت 
ــلـــثـــي عـــدد  نـــهـــائـــيـــا، بـــأغـــلـــبـــيـــة ثـ
أعــــضــــائــــه األحـــــــــد املــــقــــبــــل، عــلــى 
العسكرية  املعاشات  زيـــادة  قــانــون  مــشــروع 
ــارًا مـــن مطلع  ــبـ ــتـ ــة، اعـ ــائــ بــنــســبــة 15 فـــي املــ
للمعاشات  بالنسبة  املــقــبــل،  يــولــيــو/تــمــوز 
املستحقة قبل هذا التاريخ، واملقررة بقانون 
ــأمــــن واملــــعــــاشــــات لـــلـــقـــوات  ــتــ ــد والــ ــاعـ ــقـ ــتـ الـ
املسلحة، على أن تعتبر هذه الزيادة جزءًا من 
املعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه. 
التاسعة على معاشات  الــزيــادة  وتعد هــذه 
ــــب الــعــســكــريــن مــنــذ وصـــول الرئيس  ورواتـ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــــى الــحــكــم، مــقــابــل 
خــمــس زيــــادات عــلــى مــعــاشــات املــدنــيــن، إذ 
أقر مجلس النواب ثالث زيــادات مجموعها 
40 في املائة على املعاشات العسكرية خالل 

األعــــــــوام الـــثـــالثـــة املـــاضـــيـــة، ســبــقــتــهــا ســتــة 
قــــرارات رئــاســيــة بــزيــادة مــعــاشــات ورواتـــب 

العسكرين.
الــنــواب أيضا على زيــادة  ويــصــوت مجلس 
املــعــاشــات املــدنــيــة، يـــوم اإلثــنــن بنسبة 15 
فــي املــائــة اعــتــبــارًا مــن مطلع يــولــيــو أيــضــا، 
ألصحاب املعاشات املستحقة، مع رفع الحد 
األدنى للمعاش الشهري من 750 جنيها إلى 
900 جنيه، شاملة الزيادات واإلعانات، على 
أن تتحمل الــخــزانــة الــعــامــة لــلــدولــة األعــبــاء 
املــالــيــة املــتــرتــبــة عــلــى تنفيذ هـــذه الـــقـــرارات. 
ــال مــمــثــل وزارة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي،  وقــ
ــادة املــعــاشــات بــنــســبــة 15 في  ــ إن تــكــلــفــة زيـ
قدر سنويا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، 

ُ
املائة ت

بإجمالي 9.8 مالين مستفيد.
وقال تقرير لجنة القوى العاملة في البرملان، 
إن الدعم االجتماعي ألصحاب املعاشات أمر 
الــدولــة بمقتضى املــبــادئ التي  واجـــب على 

استقرت عليها الدساتير املتعاقبة. وأشارت 
اللجنة إلــى أن الــهــدف مــن مــشــروع القانون 
هــــو تــحــســن أوضـــــــاع أصــــحــــاب املـــعـــاشـــات 
في مواجهة ارتــفــاع األســعــار، بوصفهم من 
أصــحــاب الـــدخـــول املـــحـــدودة، الفــتــة إلـــى أن 
ــزام صـــراحـــة بــتــحــمــل الــخــزانــة  ــتـ املـــشـــروع الـ
على  املترتبة  املالية  األعــبــاء  للدولة  العامة 
ــال إظــــهــــار تــقــاريــر  ــ تــنــفــيــذ أحـــكـــامـــه، فــــي حـ
فــحــص املـــركـــز املـــالـــي لــصــنــدوقــي الــتــأمــن 

واملعاشات عجزًا اكتواريا بهما.
وقالت اللجنة إن قسم التشريع في مجلس 
الدولة رأى حذف البند )ج( من املادة األولى 
مــن مــشــروع الــقــانــون، الـــذي ينص على أنه 
»ال تزيد قيمة الزيادة في املعاش عن نسبة 
الزيادة، منسوبة إلى مجموع الحد األقصى 
الشهري  واملتغير  األساسي  االشتراك  ألجر 
مــن شبهة  ملــا يعتريها   ،»2019/ 6/ 30 فــي 
عـــوار دســتــوري، ألنــهــا وضــعــت حــدًا أقصى 

لــلــزيــادة يخل بمبدأ املــســاواة بــن أصحاب 
املـــراكـــز الــقــانــونــيــة املــتــمــاثــلــة فــي استحقاق 
الدولة  مجلس  عــن  اللجنة  ونقلت  الــزيــادة. 
ــا مـــراجـــعـــة  ــهــ ــة بــ ــوطــ ــنــ ــة قــــضــــائــــيــــة مــ ــ ــهـ ــ )جـ
ــــذا الــبــنــد  ــــذف هـ الـــتـــشـــريـــعـــات(، قـــولـــه إن حـ
للزيادة  املستحقن  »يستهدف عدم حرمان 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى كـــامـــل نــســبــتــهــا، ألنــهــا  مـ
زيــــادة مــقــررة ألصــحــاب املــعــاشــات جميعا 

بنسبة واحدة من دون تمييز.
السلع  املرتقب في أسعار  التضخم  ويلتهم 
ــرار رفــع  ــ والـــخـــدمـــات كـــافـــة، عــقــب تــطــبــيــق قـ
أسعار الوقود والكهرباء، الزيادة املحدودة 
ــرًا ألصـــحـــاب  ــ ــيـ ــ ــا الـــســـيـــســـي أخـ ــ ــرهـ ــ ــتــــي أقـ الــ
املعاشات بنسبة 15%، أو بالنسبة لرواتب 
الجهاز اإلداري للدولة، والتي  العاملن في 
شملت رفع الحد األدنى لألجور بالدولة من 
1200 جنيه شهريا إلى ألفي جنيه، ومنحهم 

عالوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها.

الرباط ـ مصطفى قماس

التابعة  الـــدراســـات  ــة أنجزتها مــديــريــة  أكـــدت دراسـ
ــه يفترض  لـــــوزارة االقــتــصــاد واملــالــيــة املــغــربــيــة، أنـ
بــاملــصــارف املــغــربــيــة تــركــيــز حــضــورهــا فــي الــســوق 
األفـــريـــقـــيـــة عــبــر تــوســيــع نــشــاطــهــا إلــــى الــصــيــرفــة 
اإلسالمية، والتالؤم مع التحول الذي أحدثه الهاتف 
النقال في قطاع الصيرفة مع املراهنة على الشركات 
املصارف  الــدراســة  وأوصـــت  واملتوسطة.  الصغيرة 
املغربية العاملة في أفريقيا، بتبني استراتيجيات 
بالقارة  استثماراتها  مــردوديــة  زيـــادة  إلــى  تفضي 

السمراء، التي أضحت وجهة مفضلة لتلك املصارف 
ــرورة دعــم  ــ ــــددت عــلــى ضـ ــوام األخـــيـــرة. وشـ ــ فـــي األعــ
املصارف املغربية لحصة أموالها الذاتية في فروعها 
األفــريــقــيــة، الــتــي تــظــل دون املــســتــوى املــســجــل لــدى 
االستثمارات  لت 

ّ
ومث القارة.  في  املنافسة  املصارف 

املــبــاشــرة لــلــمــصــارف ضــمــن مــجــمــل االســتــثــمــارات 
املغربية في القارة السمراء نسبة 52.2 في املائة من 
 2007 بن  املمتدة  الفترة  في  االستثمارات  إجمالي 

و2017، لتصل إلى حوالي 1.8 مليار دوالر.
ــبــــرى عــمــلــيــة  ــــارف مـــغـــربـــيـــة كــ ــــصـ ــة مـ ــــود ثــــالثــ ــقـ ــ وتـ
السمراء، ممثلة في مجموعة  القارة  االستثمار في 

للتجارة  املــغــربــي  والــبــنــك  الشعبي،  املــركــزي  البنك 
الخارجية ألفريقيا ومجموعة التجاري وفا بنك، إذ 
إن املصارف الثالثة تغطي 25 بلدًا أفريقيا. ووصلت 
السمراء  القارة  في  املغربية  املصارف  لدى  الودائع 
حتى 2017، إلى حوالي 19 مليار دوالر، فيما  تبلغ 
القروض املوزعة من قبلها أكثر من 16 مليار دوالر. 
وتتصور الدراسة أنه يمكن التركيز من أجل تنمية 
أنــشــطــة الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة عــلــى بـــلـــدان أفــريــقــيــة 
والكاميرون ونيجيريا. وقال  السنغال ومالي  مثل 
محمد ملن مباكي، رئيس معهد التمويل اإلسالمي، 
األفريقية  التقاليد  تــوافــق  اإلســالمــيــة  الصيرفة  أن 

الــقــائــمــة عــلــى الــتــضــامــن، وخــصــوصــا أنــهــا تــحــرم 
املــضــاربــة والــفــوائــد واإليــــرادات اآلتــيــة مــن قطاعات 

غير شرعية. 
ــة تــســتــجــيــب  ــيــ ــة اإلســــالمــ ــرفـ ــيـ ــلـــى أن الـــصـ وأكـــــــد عـ
لـــحـــاجـــيـــات الــــبــــلــــدان الــــســــائــــرة فــــي طـــريـــق الــنــمــو، 
لتمويل  فرصة جديدة  تمنح  اإلسالمية  فالصكوك 
ــة أن  مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة. واعـــتـــبـــرت الــــدراســ
ــة تـــتـــوفـــر عـــلـــى إمــــكــــانــــات مــهــمــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــســــوق األفـ الــ
للصيرفة اإلســالمــيــة... الــتــي وصــلــت أصــولــهــا إلــى 
فــي 2016، وهو  العالم  فــي  حــوالــي 90 مليار دوالر 

رقم ينتظر أن يقفز إلى 180 مليار دوالر في 2020.

الصيرفة اإلسالمية المغربية مطالبة بالتوسع أفريقيًا

التلويح برسوم إضافية على 
الصين

هدد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بفرض رسوم أخرى على 

سلع صينية بقيمة 300 مليار 
دوالر »على األقل«، لكنه قال 

إنه يعتقد أن الصني واملكسيك 
تريدان إبرام اتفاق في نزاعهما 

التجاري مع الواليات املتحدة. وأبلغ 

ترامب الصحافيني الخميس »في 
محادثاتنا مع الصني، يحدث الكثير 
من األمور املثيرة لالهتمام. سنرى 

ما سيحدث. قد أزيد 300 مليار 
دوالر أخرى على األقل، وسأفعل 
ذلك في الوقت املناسب«، دون أن 
يوضح السلع التي قد تتأثر بذلك.

خفض توقعات النمو في 
الجزائر

خفض البنك الدولي توقعات النمو 
في الجزائر خالل 2019 بنسبة 

0.4 في املائة، حيث أشار إلى 
أن نمو الناتج املحلي اإلجمالي 

سيحقق نسبة 1.9 في املائة، وفقا 
لتقرير »التوقعات االقتصادية 

العاملية«. كما غير البنك توقعاته 
للعامني املقبلني، حيث يتوقع نمًوا 

بنسبة 1.7 في املائة في عام 2020 
و1.4 في املائة في عام 2021، في 
حني توقع في كانون الثاني/يناير 
املاضي، نمًوا مستقًرا بنسبة 1.8 
في املائة في عامي 2020 و2021.

السعودية تريد سعرًا أعلى 
للنفط

قال الرئيس الروسي فالديمير 
بوتني إن سعر النفط بني 60 و65 

دوالرًا للبرميل يناسب روسيا. 
وأضاف بوتني، أن السعودية 

تريد سعرًا أعلى للنفط، ويجب 
أن يوضع في الحسبان انخفاض 
إنتاج النفط في إيران وفنزويال، 
واملشكالت في ليبيا ونيجيريا. 

وتابع: »لدينا خالفات بشأن 
السعر العادل للنفط، لكننا سنتخذ 

قرارًا موحدًا مع الزمالء في أوبك«.

ارتفاع الطلبيات الصناعية 
األلمانية

زادت الطلبيات الصناعية األملانية 
 من املتوقع في أبريل/ 

ً
أكثر قليال

نيسان، بما يشير إلى صمود 
أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم 
من الظروف املعاكسة الناجمة عن 
النزاعات التجارية والضبابية التي 

تكتنف خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي. وأظهرت بيانات أصدرها 

مكتب اإلحصاءات الخميس أن 
الناتج الصناعي زاد 0.3 في املائة 

على أساس شهري. 

مشاكل في بوينغ 777 إكس
قال مسؤول تنفيذي كبير في 

بوينغ إن جهود الشركة لبناء أكبر 
طائرة ذات محركني في العالم، 

الطائرة 777 إكس، ما زالت تواجه 
تحديات فيما يتعلق باملحرك 

التوربيني الجديد جي.إي9 إكس 
من جنرال إلكتريك، بعد تأخيرات 
في تجميعه، إضافة إلى مشكالت 

في أجنحة الطائرة املصنعة من 
ألياف الكربون، ما يهدد التزام أكبر 

صانع طائرات في العالم بدخول 
الطائرة الخدمة في 2020.

أخبار

ال اندماج 
بين »فيات« 

و»رينو«

أعلنت شركة فيات كرايسلر تخليها عن عرض االندماج البالغة قيمته 35 مليار دوالر لشركة رينو الفرنسية، ملقية باللوم في ذلك على الساسة الفرنسين، 
مما دفع أسهم الشركتن للهبوط الحاد الخميس بنسبة 1.9% و7.1% على التوالي. وعزت فيات السبب إلى املشهد السياسي الفرنسي في إفشال الصفقة 
التاريخية التي كانت ستتمخض عن إنشاء ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بعد تويوتا وفولكسفاغن. واتخذت فيات قرارها بعدما سعت 
فرنسا إلى إرجاء قرار بشأن الصفقة بهدف نيل تأييد نيسان اليابانية، املتحالفة مع رينو. كذا ضغطت الحكومة الفرنسية للحصول على ضمانات بأن 

فرنسا لن تخسر وظائف، وبشأن توزيع أرباح على مساهمي رينو بما في ذلك الحكومة.

اقتصاد
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بحثًا عن موقف مشترك

تطرف السجناء 
يجمع األوروبيين

بومبيو يفضح خالفات المعارضة

يسار الدنمارك يلحق هزيمة 
ساحقة باليمين المتطرف

باحث أوروبي: هناك 
حاجة لتعليم بعض 

الحراس اللغة العربية

بروكسل ــ لبيب فهمي

ــلــــف كـــيـــفـــيـــة مــكــافــحــة  ــر مــ يـــحـــضـ
وإدارة  الــــســــجــــون  ــــي  فـ ــتــــطــــرف  الــ
ــات املــــــــــدانــــــــــن بــــالــــتــــطــــرف  ــ ــفــ ــ ــلــ ــ مــ
واإلرهاب بعد إطالق سراحهم، كأحد النقاط 
الرئيسية في االجتماع الــدوري لــوزراء عدل 
وداخلية دول االتحاد األوروبــي، الذي يعقد 
الـــيـــوم الــجــمــعــة فـــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ. اهــتــمــام 
السجون  فــي  التطرف  بمكافحة  األوروبــيــن 
لــيــس بـــاألمـــر الـــجـــديـــد، ولـــكـــن الـــحـــاجـــة إلــى 
أكثر  ملّحة  أصبحت  مشترك  موقف  تحديد 
من أي وقت مضى. فمن »املهم بشكل خاص 
وعاجل اتخاذ تدابير فعالة«، بحسب مسودة 
البيان الختامي الجتماع الوزراء األوروبين، 
الجديد« على نسخة  »العربي  التي حصلت 
مـــنـــهـــا، وذلـــــــك لـــســـبـــبـــن رئـــيـــســـيـــن، بــســبــب 
»الــعــدد املــتــزايــد لــلــمــدانــن بــجــرائــم التطرف 
واإلرهـــاب«، وألنــه »سيتم إطــالق ســراح عدد 
معن من هؤالء الجناة في العامن املقبلن«.

ويقترح وزراء الدول األعضاء الـ28 سلسلة 
مــن اإلجــــراءات الــجــديــدة مــوزعــة على سبع 
ــب مـــوظـــفـــي الـــســـجـــون  ــ ــدريــ ــ نـــــقـــــاط، مـــــن »تــ
ــة«، إلـــــى إعــــــــداد »بــــرامــــج  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ وضــــبــــاط املـ
ــاج  الــتــأهــيــل وإعـــــادة اإلدمــ ــادة  ــ لتسهيل إعـ
االجـــتـــمـــاعـــي«، مـــــــرورًا بــمــســألــة »تــوظــيــف 
املحتملة  املــخــاطــر  لــتــقــيــيــم  مــتــخــصــصــن« 

وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول غـــرو فــيــرهــايــد إن 
»االستنتاجات املعتمدة خالل هذا االجتماع 
الــعــام  فــي  بــــدأت  هــي خــالصــة عملية تفكير 
2015«. وكــان املجلس الـــوزاري األوروبـــي قد 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  بالفعل  اعــتــمــد 
املــــاضــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن اإلجــــــــــــراءات بــشــأن 

للتطرف  الجنائية  العدالة  استجابة  تعزيز 
الــــذي يــــؤدي إلــــى اإلرهـــــــاب. كــمــا أن املــبــادئ 
األوروبي  االتحاد  التوجيهية الستراتيجية 
ملكافحة التطرف، وتجنيد اإلرهابين، كانت 

قد اعتمدت في 30 يونيو/حزيران 2017.
وتــزامــنــا مـــع اجــتــمــاع وزراء عـــدل وداخــلــيــة 
دول االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، قــــدم الـــبـــاحـــث في 
لـــدراســـات األمـــن والــدفــاع،  البلجيكي  املــركــز 
أنـــدريـــه دومـــولـــن، دراســـــة تــحــمــل مجموعة 
مـــن الــتــوصــيــات ملــحــاربــة الــتــطــرف الــعــنــيــف. 
وبــحــســب الــبــاحــث فــــإن هــنــاك حــاجــة مــلــّحــة 
لتعليم بــعــض الــحــراس الــلــغــة الــعــربــيــة »مــن 
أجــــل تــحــديــد درجــــة تـــدّيـــن بــعــض الــســجــنــاء 
مع  اآلخــريــن«.  على  وتأثيرهم  الراديكالين 

التذكير بأنه »إذا كانت بيئة السجن تعتبر 
أرضــــــا خــصــبــة لــلــتــجــنــيــد، فـــمـــن الــــضــــروري 
تــمــويــل الـــبـــحـــوث املــتــعــلــقــة بــنــتــيــجــة تــأثــيــر 
املدانن  إدمـــاج  بــإعــادة  يتعلق  فيما  السجن 
الشباب  الــذيــن يطلق سراحهم، وكــذلــك على 
الغالبية  فــإن  لدومولن  ووفقا  املسجونن«. 
العظمى من اإلرهابين الذين نفذوا عمليات 
في فرنسا وبلجيكا عامي 2015 و2016 كانوا 
 في 

ً
ــل مــجــرمــن عـــاديـــن، مــتــســائــال فـــي األصــ

التقرير عن »ضرورة تنفيذ عقوبات قصيرة 
فــي الــســجــن«. واعــتــبــر دومــولــن أن »املــراقــبــة 
ــة، مــــن قـــبـــل مـــؤســـســـات مـــتـــعـــددة،  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
تكون  أن  يمكن  ر،  صَّ

ُ
للق بالنسبة  خصوصا 

نتائجها إيجابية باملقارنة مع السجن«
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اقترح وزراء عدل 
وداخلية دول االتحاد 

األوروبي، في إطار 
محاوالتهم توحيد 

ردهم على التطرف، 
بعض الحلول، بينها ما 

يتعلق بنظام االحتجاز

)Getty/ظهر موقف بومبيو في تسجيل صوتي )أليكس وونغ

ميتي فريدريكسن مرشحة لتولي رئاسة الوزراء )مادس كالوس راسموسن/فرانس برس(

يسعى المسؤولون األوروبيون إلنشاء أجنحة منفصلة للمتطرفين )فرانس برس(

قّدم وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، 
ملعارضة  صريحا  تقييما  األربـــعـــاء،  مــســاء 
فنزويال خالل اجتماع مغلق في نيويورك 
 إن »مـــعـــارضـــي 

ً
ــائــــال األســــبــــوع املــــاضــــي، قــ

ــــوالس مــــــــــــــادورو شــــديــــدو  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــس نـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
االنــقــســام«، وأن »جــهــود الــواليــات املتحدة 
إلبقائهم معا كانت أصعب مما هو معروف 
عالنية«. وقال بومبيو في تسجيل صوتي 
»واشنطن بوست«:  عليه صحيفة  حصلت 
»لغزنا هو الحفاظ على توحيد املعارضة، 
ولقد أثبت أنه صعب للغاية«. وتابع: »في 
ــادورو، يرفع  ــ الــلــحــظــة الــتــي يــغــادر فــيــهــا مــ
الــجــمــيــع أيــديــهــم ويـــقـــول كـــل واحــــد مــنــهــم: 
خذني أنا الرئيس القادم لفنزويال. سيكون 
هناك أكثر من 40 شخصا يعتقد كل منهم 
ــوريــــث الـــشـــرعـــي ملـــــــــادورو«. واعــتــبــر  أنــــه الــ
بومبيو أنــه واثــق من أن »مـــادورو سُيجبر 
يمكنني  ال  لكن  الــخــروج،  على  النهاية  فــي 
أن أخـــبـــرك بــالــتــوقــيــت«. وأعـــــرب عـــن أســفــه 
ألنــه »خــالل محاولة فاشلة فــي 30 إبريل/ 
نيسان املاضي للتحريض على االنتفاضة 
بن  املتنافسة  املــصــالــح  حــالــت  العسكرية، 
ــــروج  مــــــــــادورو وخــــصــــومــــه دون خـ أعـــــــــداء 
الــديــكــتــاتــور االشــتــراكــي بــســرعــة«. وكشف 
بالكوبين.  الغالب  في  »مـــادورو محاط  أن 
إنـــه ال يــثــق فــي الــفــنــزويــلــيــن. أنـــا ال ألــومــه. 
كانوا جميعا يخططون ضده. لكن لألسف 
كانوا جميعهم يخططون ألنفسهم«. وقال 
غوايدو  خــوان  موقف  »توطيد  إن  بومبيو 
 ولـــكـــن الـــوضـــع ظل 

ً
اســـتـــغـــرق وقـــتـــا طـــويـــال

ضــعــيــفــا، لــقــد كــنــا نــعــمــل، واســتــغــرق األمـــر 

 لـــلـــوصـــول إلــــى مـــا نــحــن فيه 
ً
وقـــتـــا طـــويـــال

لــديــك قــائــد، ضعيف كما هو،  الــيــوم، حيث 
كان يمكن أن يتم القبض عليه بينما نحن 

جالسون في هذه الغرفة«.
ــــذي تم  ــذا الــتــســجــيــل الــصــوتــي الـ ويـــأتـــي هــ

عقد  لبومبيو  اجتماع صريح  مــن  تسريبه 
مع الزعماء اليهود األسبوع املاضي، وقّدم 
ــا لــخــطــة الـــســـالم في  أيـــضـــا تــقــيــيــمــا واضـــحـ
انتظارها إلدارة  التي طــال  األوســط  الشرق 
تـــرامـــب. وخــــالل االجــتــمــاع الـــخـــاص، أعـــرب 
الــوزيــر عــن تـــردده فــي اإلجــابــة عــن األسئلة 
: »مـــن املــحــتــمــل أن يــكــون 

ً
الــحــســاســة، قـــائـــال

لــدى شخص ما شريط تسجيل«. وقــد دفع 
ذلك مدير الجلسة إلى القول: »أريد التأكيد 
أن هــذا االجــتــمــاع غير عــــادي«. وفــي إشــارة 
مازحة إلى عــادة الرئيس املتمثلة في إقالة 
كبار املسؤولن عبر »تويتر«، قال بومبيو: 
»إن وقتي كوزير للخارجية سيكون مسألة 
أثــنــاء وجــودي  يغرد  قــد  الرئيس  تاريخية. 
هنا«، قال ذلك وهو يمازح الجمهور. وتمثل 
هــذه التصريحات خــروجــا حـــادًا عــن الخط 
تــرامــب  ــد  ــالــ الـــرئـــيـــس دونــ الـــرســـمـــي إلدارة 
ــــى وحــــــدة وقــــــوة املـــعـــارضـــة  الــــــذي يــشــيــر إلـ
بقيادة خوان غوايدو، زعيم الهيئة الوطنية 
)الـــبـــرملـــان( املــعــتــرف بــه مــن قــبــل حــوالــي 60 
دولــة، رئيسا مؤقتا. وتوفر هذه املالحظات 
نافذة نادرة للتحديات التي تواجهها اإلدارة 
واستكشاف  بــمــادورو  لإلطاحة  األميركية 

طرق دبلوماسية بديلة لحل األزمة.
مـــن جــانــبــه، شــكــك مــمــثــل عـــن غـــوايـــدو في 
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت«، فـــي وصــف  حـــديـــث لــــ
الخالف، وقال إن القائد الشاب جمع حركة 
لم  الذي  ديمقراطية متنوعة. وتابع املمثل 
»غــوايــدو هو   :

ً
قائال الصحيفة اسمه  تذكر 

الشخصية املحلية األكثر شعبية في البالد 
استطالع  »أي  أن  املــســاعــد  وأضــــاف  اآلن«. 
سيخبرك بذلك، لقد كان قادرًا على توحيد 
ــد مـــــــــــادورو وتــحــقــيــق  ــ ــاح ضـ ــفــ ــكــ حــــركــــة الــ
الــتــغــيــيــر. هـــذا هـــو الـــوضـــع الــحــالــي اآلن«. 
ورأى أن »الحفاظ على القوى الديمقراطية 
يقوم  إذ  يــكــن مهمة بسيطة،  لــم  لــفــنــزويــال 
مـــــادورو بــســجــن بــعــض أعـــضـــاء الجمعية 
الوطنية بينما يجِرد آخرين من حصانتهم 
ــيـــة«. مــــع الـــعـــلـــم أن الــشــخــصــيــات  ــانـ ــرملـ ــبـ الـ
ــرى فـــي املــعــارضــة هـــم مــاريــا  ــ الـــبـــارزة األخـ
ومعلم  فالكون،  وهنري  ماتشادو،  كورينا 
غـــوايـــدو لــيــوبــولــدو لــوبــيــز، الـــذيـــن يــشــاع 
أنــهــم جــمــيــعــا يــتــنــافــســون لــلــحــصــول على 
صــورة قيادية في وقت أو آخــر. من جهته، 
ر الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــن، 

ّ
حــــذ

العسكري  »التدخل  أن  الخميس، من  أمــس 
ــركـــي فــــي فـــنـــزويـــال ســـيـــكـــون بــمــثــابــة  ــيـ األمـ
كارثة«، معتبرًا أنه »حتى حلفاء واشنطن 
ــــدون مـــثـــل هـــــذا اإلجـــــــــــراء«. وخــــالل  ــؤيـ ــ ال يـ
مــنــتــدى اقـــتـــصـــادي فـــي ســــان بــطــرســبــرغ، 
قـــال بــوتــن أيــضــا إن »خــبــراء فنين روســا 
لتنفيذ عقود تتعلق  زالــوا في فنزويال  ما 
بأسلحة روســيــة، وهــو أمــر مــلــزم بموجب 
التعاقد«. وأكــد أن »موسكو ال تبني  بنود 

أي قواعد عسكرية خاصة في فنزويال«.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

فـــــــاز االشـــــتـــــراكـــــيـــــون الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
التي جرت  العامة  االنتخابات  في  الدنمارك 
يــوم األربــعــاء، بعد حملة تركزت على املناخ 
التأييد لليمن  والرفاه والهجرة، مع تراجع 
ــــاع شــعــبــيــة الـــخـــضـــر. وأقــــر  ــفـ ــ املـــتـــطـــرف وارتـ
الــدنــمــاركــي الرش  الليبرالي  الــــوزراء  رئــيــس 
لـــوكـــي راســـمـــوســـن بــالــهــزيــمــة بــعــد أن حكم 
الــبــالد طيلة 14 عــامــا خــالل الثمانية  حــزبــه 
االشتراكين  تصدر  مع  املاضية،  عاما  عشر 
الــديــمــقــراطــيــن لــلــنــتــائــج وحــصــولــهــم على 
25.9 في املائة من األصوات، لتحصل الكتلة 
اليسارية على غالبية 91 من 179 مقعدًا في 
الليبرالي  البرملان. وحصل حزب راسموسن 
على 23.4 في املائة من األصوات، أي بارتفاع 
لكن   ،2015 انتخابات  عــن  نقاط  أربــع  بنحو 
مقعدًا.   75 تشغل ســوى  لــن  اليمينية  الكتلة 
وُمنيت حكومة راسموسن بالهزيمة بسبب 
ــــزب الـــشـــعـــب املـــنـــاهـــض لــلــهــجــرة،  تــــراجــــع حـ
والــــــذي قــــدم الـــدعـــم غــيــر الـــرســـمـــي الئــتــالف 
الحكومي من أجل تمرير تشريعات.  األقلية 
وحـــزب الــشــعــب الــدنــمــاركــي الـــذي طــاملــا قــدم 
تحظى  ال  متتالية  يمينية  لحكومات  الدعم 
بـــاألغـــلـــبـــيـــة مـــقـــابـــل الـــتـــشـــدد فــــي ســيــاســات 
الهجرة في العقدين املاضين، سجل تراجعا 
ــن الـــنـــصـــف وصـــــواًل  فــــي شــعــبــيــتــه بـــأكـــثـــر مــ
إلــى 8.7 فــي املــائــة، فــي أســـوأ نتيجة لــه على 

اإلطالق منذ عام 1998.
وقـــــال زعـــيـــم الـــحـــزب كــريــســتــيــان ثــولــيــســن 
دال، أمام أنصاره في تجمع انتخابي ليلي، 
ــم يــحــقــق نــتــيــجــة جـــيـــدة بــمــا  إن »الــــحــــزب لــ
الــخــســارة،  الــكــفــايــة«. وتــحــّمــل مسؤولية  فيه 
لــكــنــه أضــــاف أنـــه يــرغــب فـــي مــواصــلــة عمله 
قـــالـــت  نـــاحـــيـــتـــهـــا  مـــــن  الــــــحــــــزب.  عــــلــــى رأس 
زعــيــمــة االشــتــراكــيــن الــديــمــوقــراطــيــن ميتي 
ــكــــون رئــيــســة  ــتــــوقــــع أن تــ فــــريــــدريــــكــــســــن، املــ

اخــتــاروا  »الدنماركين  إن  املقبلة،  الحكومة 
غالبية جديدة ووجهة جديدة«.

وقبل التصويت، بدا الفوز حليف االشتراكين 
الديمقراطين الذين وصلوا إلى السلطة آخر 
مرة في الفترة بن 2011 و2015. وتحت قيادة 
فريدريكسن وهي من قدامى مناضلي الحزب 
وأصــبــحــت عــضــوًا فـــي الـــبـــرملـــان فـــي الــرابــعــة 
ــر االشــتــراكــيــون  والــعــشــريــن مـــن عــمــرهــا، غــيَّ
إزاء  ــتـــهـــم  لـــهـــجـ أيـــــضـــــا  ــــون  ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الحالية، شجبت  األلفية  بدايات  في  الهجرة. 
باعتبارها  الــدنــمــارك  فــريــدريــكــســن ســيــاســة 
ــــي أوروبـــــــــــا«.  ــن »األشـــــــــد قــــســــوة فـ ــ واحـــــــــدة مـ
لـــكـــن تـــحـــت قـــيـــادتـــهـــا، اقــــتــــرح االشـــتـــراكـــيـــون 
الــديــمــقــراطــيــون فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، وكــجــزء 
مــــن حــمــلــتــهــم، إرســـــــال طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء إلـــى 
معسكرات خاصة في شمال أفريقيا بانتظار 
البت في طلباتهم. وسيكون على فريدريكسن 
األسابيع  في  اآلن خــوض مفاوضات مطولة 
الجديدة.  لحكومتها  الدعم  لضمان  القادمة 
ــوز، قـــالـــت إنـــهـــا تـــنـــوي بــنــاء  ــفــ فــــي خـــطـــاب الــ
حكومة تقتصر على أعضاء من حزبها، وقد 
ســارعــت األحــــزاب الــيــســاريــة فــي التعبير عن 
وقالت  الــبــرملــان.  فــي  دعمها  مقابل  مطالبها 
أولسن  بيا  االشتراكي،  الشعب  رئيسة حزب 
دير: »نريد سياسة مناخية طموحة« بعد أن 
كان حزبها أحد أكبر الفائزين في االنتخابات 
بــحــصــولــه عــلــى 7.7 فــي املــائــة مــن األصــــوات 
مــقــابــل 4.2 فـــي املـــائـــة فـــي عــــام 2015. وأفــــاد 
استطالع للرأي أجرته مؤسسة »غالوب« في 
فبراير/شباط املاضي أن حوالي 57 في املائة 
الحكومة  على  أن  يعتقدون  الدنماركين  من 
وبلغت  املناخ.  لتغير  األولوية  إعطاء  املقبلة 
الــذيــن تــتــراوح  النسبة 69 باملئة لــدى أولــئــك 

أعمارهم بن 18 و35 عاما.
)فرانس برس(

ازداد الوضع اإلنساني سوءًا في 
الصحي  النظام  ــات  وب فنزويال، 
ــاع  ــف ــام مــع ارت ــار تـ ــهــي فــي ان
ــات  ــه مــســتــويــات وفــيــات األم
صــادر  لتقرير  وفــًقــا  ــع،  ــرض وال
ــش«.  ووت رايتس  »هيومن  عن 
في  ارتفاعًا  المنظمة  وتتبعت 
األمراض التي يمكن الوقاية منها 
الحصبة  ذلك  في  بما  باللقاحات 
من  عالية  ومستويات  والخناق، 
وسوء  الغذائي  األمــن  انــعــدام 
تغذية األطفال«. وجميع هذه 
العوامل ساهمت في نزوح أكثر 

من 3.4 ماليين فنزويلي أخيرًا.

النظام الصحي 
المنهار

ــادة  ــ ــة الـــتـــطـــرف وإعـ ــ ــ واعـــتـــمـــاد »بــــرامــــج إزال
زيـــادة وتيرة  مــع تأكيد ضـــرورة  التأهيل«، 
تبادل املعلومات بن الدول األوروبية أثناء 
االحــتــجــاز، ولــكــن أيــضــا كــجــزء مــن املتابعة 

بعد اإلفراج عن املدانن من السجن.
»نظام  واقــتــرح الــــوزراء عــدة حــلــول تتعلق بـ
االحــتــجــاز املــطــّبــق عــلــى األشــخــاص املــدانــن 
بــارتــكــاب جــرائــم إرهـــابـــيـــة«. وشــــرح الخبير 
فيرهايد،  غــرو  نيكوال  األمنية،  الــشــؤون  فــي 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »وجـــــــود ســجــنــاء  ـــ لـ
واضحا  خــطــرًا  يشّكل  السجن  فــي  متطرفن 
عــلــى ســالمــة الــســجــنــاء اآلخــــريــــن. وهــــذا هو 
إلى  الذي دفع املسؤولن األوروبين  السبب 
الــنــظــر فـــي إمــكــانــيــة فــصــل هــــؤالء الــســجــنــاء 
عـــن اآلخــــريــــن«. وأشـــــار إلــــى أن »املــســؤولــن 
األوروبــــــيــــــن يـــســـعـــون إلـــــى إنــــشــــاء أجــنــحــة 
منفصلة في السجون مشددة الحراسة، وذلك 
فــي الــحــاالت القصوى، مــع اقــتــراح حــل ثالث 
يتعلق بتفريق األفراد املتطرفن ومنعهم من 

نشر وجهات النظر املتطرفة«. 
وُينتظر أن يــوصــي الــــوزراء أيــضــا بــإشــراك 
العديد من الجهات الفاعلة في برامج إزالة 
االحتجاز.  أثــنــاء  التأهيل  وإعـــادة  التطرف 
فـــبـــاإلضـــافـــة إلـــــى املـــهـــنـــيـــن الـــعـــامـــلـــن فــي 
ــرق مـــن علماء  الــســجــون، يــجــب تــشــغــيــل »فــ
النفس واملربن وممثلن دينين، باإلضافة 
إلـــى مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة وأخــصــائــيــن 
البيان  مــســودة  فــي  جــاء  كما  اجتماعين«، 

الختامي. 
ويــعــتــبــر الـــــــوزراء أن تـــبـــادل املــعــلــومــات أمــر 
الوطني  املستوى  على  فقط  ليس  ضـــروري، 
أيضا  ولــكــن  املعنية،  السلطات  مختلف  بــن 
بن كل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، 
خصوصا عندما تكون »املعلومات املتبادلة 
تــتــعــلــق بــاملــحــتــجــزيــن الــســابــقــن الــعــائــديــن، 
األعــضــاء«.  الــــدول  مختلف  بــن  املتنقلن  أو 
مع اإلشــارة إلى أنه »لــدى االتحاد األوروبــي 
استخدامها  يمكن  معلومات  أنظمة  بالفعل 
في هذا السياق، مثل نظام معلومات شنغن«. 

متابعةفنزويال
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عمان ـ زيد الدبيسية

ــة  ــيــ أثــــــار قــــــرار الـــحـــكـــومـــة األردنــ
فــــرض ضــريــبــة مــقــطــوعــة ثــابــتــة 
ــات الــــنــــفــــطــــيــــة،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ ــى املــ ــ ــلــ ــ عــ
ــــى 100 فــــي املــــائــــة عــلــى  وبــنــســبــة تـــصـــل إلـ
ــقــــادات واســــعــــة مــن  ــتــ ــــاف، انــ ــنـ ــ بـــعـــض األصـ
ــأن االقــــتــــصــــادي،  قـــبـــل مــخــتــصــن فــــي الــــشــ
القرار يقوم على  أن  رأوا  الذين  واملواطنن 
وزيـــادة  كــبــيــرة،  أعــبــاًء  املستهلكن  تحميل 
أكـــــــالف اإلنـــــتـــــاج بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مــخــتــلــف 

القطاعات االقتصادية.
واعــتــبــر خــبــراء أن الــحــكــومــة بــرئــاســة عمر 
الــرزاز قد نكست بوعودها، في عدم فرض 
ــنـــن خــــالل الــعــام  أي ضـــرائـــب عــلــى املـــواطـ
عدة  اتخذت  بعدما  املقبل،  والــعــام  الحالي 
قــرارات تضمنت زيادة الضرائب على عدد 
كبير مــن الــســلــع، إضــافــة إلــى إقـــرار قــانــون 
رفعا  يتضمن  بما  الجديد  الــدخــل  ضريبة 
ــديـــد مــن  ــعـ لــلــضــريــبــة عــلــى املـــواطـــنـــن، والـ
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة وتــوســيــع قــاعــدة 

األفراد الخاضعن لضريبة الدخل.
ــام  ــ ــل أيــ ــبــ ــة األردنـــــــيـــــــة قــ ــومــ ــكــ ــحــ وأقـــــــــــرت الــ
النفطية،  املشتقات  على  مقطوعة  ضريبة 
بــهــدف تثبيت الــعــائــدات إلــى الــخــزيــنــة من 
املــــحــــروقــــات الــــتــــي كــــانــــت تــتــغــيــر بــحــســب 
ــفـــاض أو ارتــــفــــاع أســـعـــارهـــا مــحــلــيــا،  انـــخـ
ــعــــار الـــعـــاملـــيـــة. وأقــــر  تــبــعــا ملـــتـــغـــيـــرات األســ
مجلس الوزراء نظاما معداًل على الضريبة 
ــة عــلــى  ــبـ ــريـ ــــرض ضـ ــل فــ ــمـ ــة، ويـــشـ ــاصــ ــخــ الــ

تونس ـ إيمان الحامدي

السوق  إلى  املصرية  البطاطا  استيراد  يثير 
ــزارعــــن، مــمــا اعــتــبــروه  الــتــونــســيــة غــضــب املــ
إغــراقــا للسوق بــاالســتــيــراد الــعــشــوائــي على 
املــزارعــون  ويتهم  التونسي.  اإلنــتــاج  حساب 
الــجــهــات الــرســمــيــة بــاالنــحــيــاز ملــســتــورديــن 
نافذين وتسهيل عمليات استيراد منتجات 
ــة تـــوفـــيـــرهـــا  ــيـ ــتـــونـــسـ تـــســـتـــطـــيـــع الــــــزراعــــــة الـ
ــل. ويـــزيـــد اســـتـــيـــراد املــنــتــجــات  ــ وبـــأســـعـــار أقـ
الفالحية مــن األزمـــة املحتدمة بــن املــزارعــن 

بغداد ـ سالم الجاف

عــاد الــحــديــث فــي الــعــراق عــن قــرب تطبيق 
قرار أصدرته هيئة املنافذ الحدودية العام 
السيارات  اســتــيــراد  بمنع  يقضي  املــاضــي 
الــــعــــراق  ــة. اذ يـــعـــد  ــعــــطــــوبــ ــة املــ ــيــ ــيــــركــ األمــ
فـــي مــقــدمــة بـــلـــدان الـــشـــرق األوســــــط الــتــي 
تستورد هــذا الــنــوع مــن الــســيــارات بسبب 
السيارات  أن تخضع  بعد  أسعارها  تدني 
املستوردة للصيانة في بلد املنشأ، أو في 
دولــة أخــرى تعرف بالدول الوسيطة، قبل 

دخولها إلى العراق.
الحدودية  املنافذ  فــي هيئة  مــســؤول  وأكـــد 
في حديث مع »العربي الجديد » أن القرار 
غــضــون شهرين،  فــي  تطبيقه  الـــذي سيتم 
ويــقــضــي بــمــنــع الـــتـــجـــار واألشــــخــــاص من 
الــقــادمــة من  اســتــيــراد الــســيــارات املعطوبة 
ــات املـــتـــحـــدة، مــوضــحــا أن »املــنــافــذ  ــواليــ الــ
الحدودية« سبق أن مددت االستيراد حتى 
ــدد على  نــهــايــة أغــســطــس/ آب املــقــبــل. وشــ
السماح  مهلة  بتمديد  تقوم  لــن  الهيئة  أن 
ــم وجــــــــود ضــــغــــوط كــــبــــيــــرة مـــــن تـــجـــار  ــ ــ رغـ
أجل  مــن  سياسية  بجهات  عــالقــات  لديهم 
بذريعة  قــرارهــا،  عــن  للتراجع  الهيئة  دفــع 
أن الـــقـــرار قـــد يــتــســبــب بـــارتـــفـــاع كــبــيــر في 

أســعــار الــســيــارات. وفــي الــســيــاق، قــال عبد 
الـــراوي، أحــد أصحاب معارض بيع  القادر 
استيراد هذا  إن منع  السيارات في بغداد، 
النوع من السيارات سيتسبب بضرر كبير 
الجديد«  »العربي  لـــ  مــؤكــدا  للمستوردين، 
أن شراء هذه السيارات وشحنها يستغرق 
ــــدور مــثــل هــذا  نــحــو ثـــالثـــة أشـــهـــر، وأن صـ
للمستوردين  بخسائر  يتسبب  قــد  الــقــرار 
الذين اشتروا أعدادا كبيرة من السيارة قد 
تصل بعد تطبيق القرار. ولفت إلى أن منع 
االستيراد سيتسبب بأزمة أخرى تتمثل في 
تكدس الــســيــارات املــوجــودة على الــحــدود، 
الفــتــا إلـــى أن ســـيـــارات »الـــــوارد األمــيــركــي« 
أصــبــحــت أفــضــل مــن الــســيــارات الــتــي تباع 
عن طريق الشركات واملؤسسات الحكومية 
الــعــراقــيــة، والــتــي يتم اســتــيــراد أغلبها من 
الجنوبية. وانتقد  إيـــران والــصــن وكــوريــا 
قــــرار مــنــع اســـتـــيـــراد الـــســـيـــارات األمــيــركــيــة 
بفئة كبيرة تعمل في مجال  الــذي سيضر 
بيع وشـــراء الــســيــارات، مبينا أن الــقــرار قد 
يدفعه واخرون إلى البحث عن عمل جديد، 

نتيجة لقطع أرزاقهم.
ــتــــضــــررة أو مــــا يــــعــــرف بـــ  ــارات املــ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
»الـــــوارد األمــيــركــي« مصطلح يــطــلــق على 
مرورية،  لــحــوادث  تعرضت  التي  املركبات 

أو للغرق جراء الفيضانات في بلد املنشأ 
ويتم بيعها بأسعار زهيدة مقارنة بنفس 
الـــطـــرز مـــن املـــركـــبـــات الــســلــيــمــة. وتــبــايــنــت 
العراقي بشأن  النواب  آراء اعضاء مجلس 
ــرار مــنــع اســتــيــراد الـــســـيـــارات األمــيــركــيــة  قــ
االقتصاد  املعطوبة. وأوضــح عضو لجنة 
فــــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي ريــــــاض الــتــمــيــمــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن املــلــف تــدخــل به  لـــ
عــدة عــوامــل منها األمـــان بــالــشــارع وكمية 
الـــســـيـــارات الـــداخـــلـــة لــلــبــالد ومــــدى حــاجــة 
أنــه »يجب أن  الفعلية لها. واعتبر  الــعــراق 
تــعــاد مــصــانــع تــجــمــيــع الـــســـيـــارات للعمل 
فــي الـــعـــراق، فــهــي ستغني عــن الــكــثــيــر من 
عــمــلــيــات االســـتـــيـــراد«، مـــحـــذرا فـــي الــوقــت 
نفسه من أن يكون قرار املنع يأتي بضغوط 
ســيــاســيــة أو لــتــحــقــيــق مــنــفــعــة لــجــهــات ال 

تعود بالنفع على االقتصاد العراقي.
واستثمار  اقــتــصــاد  كلجنة  »نــحــن  وتــابــع 
نـــدعـــم أن تـــكـــون لـــديـــنـــا صـــنـــاعـــة عــراقــيــة 
االقتصاد،  تقوية  أجــل  تعمل من  بشركات 
وفي ذلك الوقت سنكون مساهمن في منع 

دخول أي آليات أو سيارات إلى العراق«.
العراقي سالم  الــنــواب  أمــا عضو مجلس 
الـــشـــمـــري فــــــرأى أن قــــــرار مـــنـــع اســـتـــيـــراد 
ــارات يـــمـــثـــل خــــطــــوة مـــهـــمـــة نــحــو  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

الــحــفــاظ عــلــى الــعــمــلــة الــصــعــبــة حــتــى ال 
تــغــادر الــبــالد لتصب فــي مصلحة الــدول 
ــاد الــــعــــراقــــي، مــــؤكــــدا لـــ  ــتــــصــ وتــــضــــر االقــ
ــدره  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تـــقـــريـــرا أصـ
ما  قيمة  أن  أظهر  العراقي  املركزي  البنك 
يستورده العراق من الواليات املتحدة فيه 
مشتريات  قيمة  عــن  عــبــارة  كبيرة  نسبة 
ســـيـــارات. وأوضــــح »أن الـــعـــراق يــســتــورد 
ســنــويــا ســـيـــارات بــمــبــالــغ خــيــالــيــة كثير 
منها سيارات متضررة يجري إصالحها 
محليا أو فــي دبــي أو األردن وهــذا يضر 

بالعراق«.
ــر بــــالــــشــــأن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــل الـ ــيــ ــلــ ــحــ وبـــــحـــــســـــب تــ
االقــتــصــادي الــعــراقــي عــمــار الــســعــدي فــإن 
ــرار مــنــع اســتــيــراد الـــســـيـــارات األمــيــركــيــة  قــ
الــوقــت الحاضر  املــتــضــررة غير ممكن فــي 
كون نسبة كبيرة من التجار واملستهلكن 
الــنــوع مــن الــســيــارات،  يعتمدون على هــذا 
ــة  ــيــ ــرائــ ــشــ ــبــــب انـــــخـــــفـــــاض الـــــــقـــــــدرة الــ بــــســ
للمواطنن. واعتبر أن السيارة املستعملة 
ــتـــجـــاوز قــيــمــتــهــا  ــيـــركـــي ال تـ مــــن مــنــشــأ أمـ
ثــلــث ســعــر الــســيــارة الــجــديــدة الــكــوريــة أو 
الــصــيــنــيــة مــع أن األولــــى أكــثــر مــتــانــة رغــم 
كــونــهــا مــســتــعــمــلــة أو فــيــهــا ضــــرر نتيجة 

الحوادث املرورية.

املحروقات واملشتقات النفطية ليتوافق مع 
الجديد.  النفطية  املشتقات  تسعير  نــظــام 
وبـــحـــســـب الــــقــــرار الـــحـــكـــومـــي، تــبــلــغ قــيــمــة 
نحو  أوكــتــان(   90( البنزين  على  الضريبة 
10.5 دوالرات لكل صفيحة )20 لترًا(، وعلى 
دوالرًا،   16.3 نــحــو  ــان(  ــتـ أوكـ  95( الــبــنــزيــن 
وعلى البنزين )98 أوكتان( نحو 20 دوالرًا، 
دوالرات.   4.7 ــكـــاز  والـ والـــديـــزل  والـــســـوالر 
وقدرت اإليرادات التي ستحققها الحكومة 
دوالر  مليار   2.8 بنحو  الضريبة  هــذه  مــن 

سنويا.
وســيــتــم بــمــوجــب نــظــام تــســعــيــر املــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة الــجــديــد اعــتــمــاد مــبــدأ الــضــريــبــة 
ثابت  بمقدار  تحديدها  تم  التي  املقطوعة، 
إما فلس/ لتر وإما دينار/ طن لكل نوع من 
أنواع املشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه 
الضريبة إجمالي قيمة الضرائب والبدالت 

والرسوم املفروضة على هذه املشتقات.
ووفقا لبيان حكومي سيتم بشكل شهري، 
وكما هو معمول به حاليا، مراجعة األسعار 
الــعــاملــيــة لــتــحــديــد نــســبــة الــتــغــيــر فـــي سعر 
األسعار  على  وعكسها  النفطية  املشتقات 
املـــحـــلـــيـــة، فــــي حــــن تــبــقــى قــيــمــة الــضــريــبــة 

ووزارة الــتــجــارة مــن جــانــب، ووزارة الــزراعــة 
ــانــــب آخـــــــر، بـــعـــدمـــا هــــــدد الـــفـــالحـــون  ــــن جــ مـ
الــخــضــر والــفــواكــه  مــن  بــإتــالف محاصيلهم 
وإبادة الدواجن في حال تواصل ما اعتبروه 

د.
ّ

استيرادًا غير مرش
أنه  إلى  للمزارعن  التونسية  النقابة  ولفتت 
يتم استيراد 3 آالف طن من البطاطا املصرية 
مــعــتــبــرة  واحـــــــد،  لــلــطــن  دوالرًا   560 بــســعــر 
أن هـــذه الــســيــاســة الــحــكــومــيــة تــســاعــد على 
وقــت  فــي  الصعبة  العملة  اســتــنــزاف رصــيــد 
يتزامن االســتــيــراد مــع ذروة اإلنــتــاج املحلي 

من البطاطا الفصلية.
“العربي  لـــ  داوود  كــريــم  النقابة  رئــيــس  وقـــال 
ــد«، إن مــنــتــجــي الـــبـــطـــاطـــا ومــخــتــلــف  ــديــ ــجــ الــ
الــعــامــلــن فــي املــنــظــومــات الــزراعــيــة يــكــابــدون 
اإلنــتــاج  كلفة  ــــادة  وزيـ الطبيعية  الــصــعــوبــات 
ــن أجـــــل تـــأمـــن قـــــوت الـــتـــونـــســـيـــن وتــوفــيــر  مــ
الـــعـــرض فـــي األســـــــواق؛ فـــي املـــقـــابـــل، يــجــازون 
ــإغـــراق الـــســـوق بــمــنــتــجــات نــظــيــرة. وأضـــاف  بـ
بالحكومة  تدفع  االستيراد  لوبيات  أن  داوود 
األجنبي  املنتج  تدعم  عشوائية  قـــرارات  نحو 
ويــتــحــمــل الـــفـــالح الــتــونــســي كــلــفــتــهــا، داعــيــا 
ــواردات وعـــدم الـــزج بقوت  ــ إلـــى وقـــف نــزيــف الــ
الـــتـــونـــســـيـــن فــــي لـــعـــبـــة الــــشــــد والـــــجـــــذب بــن 
ــنـــوان مــكــافــحــة  املــنــتــجــن واملــــورديــــن تــحــت عـ

العاملي  السعر  ثابتة ســواء تغير  املقطوعة 
صعودًا أو هبوطا.

ــبـــة عــلــى  ــراء إن مــــقــــدار الـــضـــريـ ــبــ ــخــ وقـــــــال الــ
املحروقات مرتفع جدًا، وهي تفوق الضرائب 
التي كانت مفروضة سابقا على كل صنف من 
النسبية  الضريبة  إن  إذ  النفطية،  املشتقات 
ــانـــت تــتــغــيــر بــحــســب مــتــغــيــرات  الـــســـابـــقـــة كـ
 
ً
األسعار شهريا، إذ تشهد هذه الضريبة مثال
انخفاضا في حــال تراجعت األســعــار، إال أن 
مقدار الضريبة على املحروقات وفق اإلجراء 
الجديد سيبقى ثابتا مهما انخفضت أسعار 

املحروقات في السوق الدولية.
عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــال لـ جـــمـــال قـــمـــوه قــ

الضريبة املقطوعة على املحروقات والنسبة 
التي فرضت فيها، تعني ارتفاعا كبيرًا على 
أسعار املشتقات النفطية، وستبقى الضريبة 

ثابتة مهما انخفضت األسعار.
ــاف أن مــقــدار الــضــريــبــة يبلغ أكــثــر من  وأضــ
فــإن العائد  قيمة بعض األصــنــاف، ومــن ثــم 
املالي الذي سيتحقق للخزينة مرتفع. وأشار 
إلى أن املواطنن لن يستفيدوا من انخفاض 

.
ً
أسعار النفط كما يجب مستقبال

ــه ســيــتــم بـــحـــث الــضــريــبــة  ــ ــمـــوه أنـ واعـــتـــبـــر قـ
فــي الــبــرملــان، الــتــي جـــاءت مــغــايــرة لتعهدات 
العام  فــرض ضرائب جديدة  بعدم  الحكومة 
الـــحـــالـــي عــلــى األقــــــل، الفـــتـــا إلــــى أن عـــائـــدات 
انخفضت  إذا  حتى  ثابتة  ستبقى  الخزينة 

أسعار املشتقات النفطية العاملية.
وأشــارت الحكومة إلــى أن هــذا اإلجــراء يأتي 
الــدرجــة األولـــى، لحماية املستهلكن من  فــي 
أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركيبة األسعار 
العاملية،  النفط  أســعــار  ارتــفــاع  عند  املحلية 
كــمــا يــهــدف إلــــى تــثــبــيــت إيـــــــرادات الــحــكــومــة 
ــة عـــلـــى املــشــتــقــات  ــفــــروضــ ــرائــــب املــ مــــن الــــضــ
النفطية، الــتــي هــي جـــزء مــن مــوازنــة الــدولــة 
من  جـــزء  لتغطية  للخزينة  بــالــكــامــل  وتــــورد 

والتقاعد  الــرواتــب،  على  الحكومية  النفقات 
والدعم الحكومي ونفقات الدوائر الحكومية 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة وغــيــرهــا. وأضـــافـــت في 
تـــبـــريـــر هـــــذه الـــضـــريـــبـــة حــــن فـــرضـــهـــا، أنـــه 
مــن جــانــب آخـــر فـــإن اعــتــمــاد مــبــدأ الضريبة 
املقطوعة، يأتي منسجما مع مبدأ الشفافية 
الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل 
الشهرية  املــحــلــيــة  بــاألســعــار  الــتــنــبــؤ  عملية 

للمشتقات النفطية.
وكانت الحكومة قد حررت أسعار املشتقات 
النفطية ابتداًء من نوفمبر/ تشرين الثاني 
بحسب  الشهري  للتسعير  وتخضع   ،2012
عامليا.  األســعــار  تــطــرأ على  الــتــي  املتغيرات 
تثير  النفطية  املشتقات  تسعيرة  تـــزال  وال 
جــداًل وتساؤالت عديدة، لكونها من وجهة 
الحقيقي  الــواقــع  تعكس  ال  مختصن  نظر 
ألسعار النفط الخام واملحروقات في السوق 

الدولية.
ــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي حــســام عــايــش لـ  وقــ
»العربي الجديد«، إن الحكومة بالغت كثيرًا 
بــنــســبــة الــضــريــبــة املــقــطــوعــة الــتــي فرضتها 
ــــؤدي إلـــى  ــتـ ــ عـــلـــى املـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، وسـ
اســتــقــرار األســعــار محليا على ارتــفــاع خالل 

الــفــتــرة املــقــبــلــة، بــمــعــنــى أن املــســتــهــلــكــن لن 
الخام  النفط  أسعار  انخفاض  بأثر  يشعروا 

عامليا بسبب تلك الضريبة.
وأضــــاف أن هـــذه الــضــريــبــة غــيــر عــادلــة، وأن 
فرض  بــعــدم  بتعهداتها  تلتزم  لــم  الحكومة 
مــزيــد مــن الــضــرائــب خـــالل الــعــامــن املقبلن 
على األقل، الفتا إلى أن اختيار توقيت فرض 
تلك الضريبة جاء مدروسا، ولكن ال يتوافق 
مع مسار تحركات املواطنن األردنين، إذ قد 
تتفادى  قد  أنها  اعتبرت  قد  الحكومة  تكون 
واألعياد.  رمضان  خــالل شهر  االحتجاجات 
ولم يستبعد الخبير عايش أن تتسبب هذه 
الشعبي  االحتقان  زيـــادة حــدة  فــي  الضريبة 
ــؤدي إلـــــى عــــودة  ــ ــ ضــــد الـــحـــكـــومـــة، وربــــمــــا تـ
بــعــد تطبيقها  الــــشــــارع  ــى  إلــ االحـــتـــجـــاجـــات 
أيــام.  بعد  املنتظرة  املــحــروقــات  فــي تسعيرة 
وكان األردن شهد في رمضان العام املاضي 
احـــتـــجـــاجـــات واســــعــــة، بــســبــب قــــــــرارات رفـــع 
الحكومة  بإقالة  انتهت  والضرائب،  األسعار 

السابقة برئاسة هاني امللقي.
مــن جــانــبــه، شـــرح املــحــلــل االقــتــصــادي خالد 
الــزبــيــدي أن مــقــطــوعــيــة ضــريــبــة املــحــروقــات 
مـــرت تــحــت جــنــح الـــظـــالم، بــعــد وعــــود بــعــدم 
إقـــرار املــزيــد مــن الــضــرائــب. واعتبر الزبيدي 
أن هــــــذه الـــضـــريـــبـــة مـــرهـــقـــة لــلــمــســتــهــلــكــن 
واملستثمرين واالقتصاد بقطاعاته املختلفة، 
الحكومة ممسكة بهذا  أن  إلــى  وتبث إشــارة 
ــــاف أن كـــل أدبــيــات  الــقــطــاع مـــن رقــبــتــه. وأضـ
املركزي،  االقتصاد  وقوانن  الحر  االقتصاد 
ال يــســتــقــيــم مــعــهــا كـــل مـــا يــتــخــذ مـــن قــــرارات 
في قطاع الطاقة واملحروقات األردنــي، الذي 
يــعــتــبــر عــصــب الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة ومــفــتــاح 

التقدم واملنافسة إقليميا وعامليا.
وتـــابـــع الـــزبـــيـــدي، أن الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة 
ــاقـــة ونــــزع  تـــرفـــض الــــخــــروج مــــن قـــطـــاع الـــطـ
ســــيــــطــــرتــــهــــا عـــــلـــــيـــــه، مـــــــن خــــــــــالل اعــــتــــمــــاد 
الـــخـــصـــخـــصـــة كــــمــــا حــــصــــل فــــــي قــــطــــاعــــات 
األخــرى، وذلــك العتبارات مالية واقتصادية 
اجتماعية. وأضاف أنه مع تأزم املالية العامة 
ــا والــســيــطــرة  ــهـ ــاق املــتــراكــم فـــي إدارتـ ــفـ واإلخـ
على الدين العام، اعتقدت الحكومة أن قطاع 
لنفقات عابرة  املالذ  الطاقة واملحروقات هو 

للحكومات الحافلة بالتشوهات.
الجديد  إبــداعــهــا  الحكومة  إطـــالق  »إن  وقـــال 
الضريبة  لنظام  معدل  نظام  تعديل  املسمى 
فـــرض  واملـــتـــضـــمـــن   ،2019 لـــســـنـــة  الـــخـــاصـــة 
ضــريــبــة مــقــطــوعــة عــلــى املـــحـــروقـــات، تـــم مع 
نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان، بــحــيــث تــأمــل أن تمر 
الضريبة على املستهلكن من دون اعتراض، 
الــفــطــر تستمر  عــيــد  أن عــطــلــة  وخـــصـــوصـــا 
أســبــوعــا تــقــريــبــا، وربــمــا تــكــون كفيلة بطّي 
هذا امللف، عندها تكون الحكومة قد ضمنت 
املستهلكن  جـــيـــوب  مـــن  الــجــبــايــة  مــواصــلــة 
أثر  تحت مسمى حماية حقوقهم، بتخفيف 

تقلبات أسواق النفط العاملية«.
تـــؤثـــر عـــلـــى مــيــزانــيــة  قـــــــــرارات  وأكــــــد أن أي 
ــرة واملــســتــثــمــريــن، يــجــب بــالــضــرورة أن  األســ
تــدرس بعناية. واعتبر أنــه كــان يجب وضع 
إقــــرار مقطوعية ضريبة  قــبــل  عـــدة خـــيـــارات 
في  الطاقة  قطاع  وقـــراءة مشهد  املحروقات، 
اإلقليم، وكذلك الدول العربية املماثلة لظروف 
األردن حــتــى ال نــغــرد خــــارج ســـرب الــعــدالــة 

االجتماعية واملنافسة وحداثة االقتصاد. 
ــال الــخــبــيــر فــــي مـــجـــال الــنــفــط  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
والــطــاقــة هــاشــم عــقــل، إن الــحــكــومــة ستقوم 
بإعادة تسعير املشتقات النفطية في الحادي 
الــحــالــي، بعد صـــدور نظام  الشهر  عشر مــن 
املشتقات  على  املقطوعة  الخاصة  الضريبة 
الــنــفــطــيــة. ورجــــح أن تــرتــفــع األســـعـــار خــالل 
املراجعة الشهرية، التي ستجريها الحكومة 

على األسعار وفقا للضريبة الجديدة.

الغالء. بدوره، قال عضو املكتب التنفيذي في 
اتحاد الفالحة والصيد البحري قريش بلغيث 
في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لالتحاد 
 وزارة التجارة تستورد البطاطا املصرية بـ 

ّ
إن

للكيلوغرام وتروجه في  1650 مليما )سنتا( 
األسواق بـ 775 مليما، أي أن الدولة التونسية 

تدعم الفالح املصري بـ 875 مليما.
 هــذا اإلجـــراء يقطع الطريق أمــام 

ّ
وأضـــاف أن

ــزارع الــتــونــســي فـــي بـــدايـــة مـــوســـم إنــتــاج  ــ ــ املـ
إنــتــاجــه بأكثر مــن 250  يــقــدر  الـــذي  البطاطا 
ألـــف طـــن، مــبــّيــنــا أن الــفــالح الــتــونــســي يبيع 
ـــ 770 مــلــيــمــا ولـــيـــس هــنــالــك داع  الــبــطــاطــا بـ

لتوريد البطاطا من السوق املصرية.
وانـــتـــقـــدت املــنــظــمــة الــفــالحــيــة فـــي بـــيـــان لــهــا: 
ــتـــوريـــد  الـ ــيـــار  بـــخـ ــارة  ــتــــجــ الــ وزارة  »تـــمـــســـك 
ــعـــشـــوائـــي عـــلـــى غــــــرار الـــبـــطـــاطـــا والــبــيــض  الـ
امليزة  وتجاهل  املستهلك  صحة  مراعاة  دون 
الــتــفــاضــلــيــة لــلــمــنــتــج املـــحـــلـــي«، مــعــتــبــرة أن 
لــلــوزارة »لــم تسهم إال في  السياسة املعتمدة 
ضــرب منظومات اإلنــتــاج وإحــبــاط املــزارعــن 
ــاك الــتــرويــج الــداخــلــي والــتــضــيــيــق على  ــ وإربـ
التسويق الخارجي«. ويتوزع اإلنتاج السنوي 
للبطاطا في تونس على أربعة مواسم إنتاج 
»اآلخـــر فــصــلــي« و»مـــا قــبــل الـــبـــدري« )املــبــكــر( 
و»البدري« و»الفصلي«. ويبلغ معّدل اإلنتاج 

الوسطي حوالي 370 مليون طن سنويا، على 
ويتم  هكتار.  ألــف   25 بحوالي  تــقــّدر  مساحة 
تصدير كميات من البطاطا التونسية، خاصة 
مــن إنــتــاج الــزراعــات اآلخـــر فصلية والــبــدريــة 
بمعدل 11 ألف طن إلى أوروبا وبعض البلدان 
الــعــربــيــة، بــحــســب بــيــانــات رســمــيــة للمجمع 

ــــوزارة الـــزراعـــة.  املــهــنــي لــلــخــضــروات الــتــابــع لـ
ورد وزير التجارة عمر الباهي،على اتهامات 
ــد نـــقـــص هــيــكــلــي  ــه يـــوجـ ــ املـــــزارعـــــن، وقــــــال إنـ
ــي مـــن الــبــطــاطــا املــوســمــيــة 

ّ
ــتـــاج املــحــل فـــي اإلنـ

 يـــتـــراوح بــن 20 و30 ألـــف طـــن، وهـــو مــا أدى 
إلى ارتفاع أسعارها.

تحذيرات أردنية من الضريبة المقطوعة على المـحروقات

العراق لمنع استيراد السيارات األميركية المعطوبةمزارعو تونس غاضبون: البطاطا المصرية ُتغرق أسواقنا

)Getty /الضريبة ال تنخفض مع تراجع أسعار النفط )تياري ترونيل

قررت الحكومة األردنية 
فرض ضريبة مقطوعة 

على المشتقات النفطية، 
ما أثار انتقادات الخبراء، 

الذين اعتبروا أن هذا 
اإلجراء يزيد األكالف 

المعيشية

يعارض المزارعون 
التونسيون توجهات 

الحكومة في استيراد 
البطاطا المصرية، 

بالتزامن مع ذروة اإلنتاج 
المحلي، ما يؤدي وفق 

هؤالء إلى إغراق السوق 
ومعاقبة الفالحين

الذهب
ارتفعت أسعار الذهب أمس 

الخميس، لتحوم دون أعلى مستوى 
في 15 أسبوعًا بلغته في الجلسة 

السابقة، مدعومة بمخاوف التجارة 
واحتمال خفض الفائدة األميركية. 

وارتفع الذهب في املعامالت الفورية 
0.1 في املائة إلى 1331.43 دوالرًا 

لألوقية )األونصة(، بعد أن بلغ أعلى 
مستوياته منذ 20 فبراير/ شباط 
عند 1343.86 دوالرًا في الجلسة 
املاضية. وزاد الذهب في العقود 

األميركية اآلجلة 0.2 في املائة إلى 
1335.60 دوالرًا لألوقية.

النفط 
ارتفعت أسعار النفط  الخميس 

بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها 
في نحو خمسة أشهر في الجلسة 

السابقة، لكن املعنويات تظل 
ضعيفة مع استمرار تعرض 

األسواق لضغوط جراء ارتفاع 
اإلمدادات األميركية وتعثر 

االقتصاد العاملي. وبلغ خام القياس 
العاملي برنت في العقود اآلجلة 
تسليم شهر، أقرب استحقاق، 
60.79 دوالرًا للبرميل، بزيادة 

0.3 في املائة، وارتفع خام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 0.3 في 

املائة في العقود اآلجلة إلى 51.84 
دوالرًا للبرميل. وكان برنت والخام 

األميركي بلغا أدنى مستوياتهما 
منذ منتصف يناير/ كانون الثاني 

األربعاء، عند 59.45 و50.60 
دوالرًا للبرميل على الترتيب، وسط 

ارتفاع مخزونات الخام وإنتاج 
قياسي في أميركا وبدء تضرر 

الطلب على الطاقة من التباطؤ 
االقتصادي العاملي. وارتفع إنتاج 

الخام األميركي إلى مستوى قياسي 
بلغ 12.4 مليون برميل يوميًا في 

األسبوع املنتهي في 31 مايو/أيار، 
وقفزت مخزونات الخام التجارية 

األميركية 6.8 ماليني برميل لتصل 
إلى 483.26 مليون برميل، بأعلى 

مستوى منذ يوليو/تموز 2017.

أسهم أوروبا
ارتفعت األسهم األوروبية الخميس، 

وسط توقعات بأن البنك املركزي 
األوروبي سيقدم املزيد من التحفيز 

القتصاد منطقة اليورو املتعثر. 
وزاد املؤشر ستوكس 600 

األوروبي 0.3 في املائة، مع تراجع 
قطاع السيارات 0.48 في املائة ليحد 

من مكاسب السوق. 

أسهم اليابان
أغلق املؤشر نيكي الياباني 

مستقرا في ختام معامالت متقلبة 
الخميس، مع تضرر معنويات 
املستثمرين جراء مخاوف من 
الحرب التجارية األميركية مع 

املكسيك والصني. وتراجع املؤشر 
نيكي القياسي 0.01 في املائة ليغلق 
عند 20774.04 نقطة، بعد أن شهد 

ارتفاعا خالل جزء من الجلسة. 
وهبط املؤشر توبكس األوسع نطاقا 

0.3 في املائة إلى 1524.91 نقطة.

العمالت
اقترب الني الياباني من أعلى 
مستوياته في خمسة أشهر، 

الخميس، بعدما تضررت الشهية 
للمخاطرة جراء عدم إحراز تقدم 

في محادثات التجارة بني الواليات 
املتحدة واملكسيك مما دفع 

املستثمرين لإلقبال على العمالت. 
وركز املستثمرون على اليورو، 

الذي صعد بدعم من ضعف الدوالر 
الناجم عن زيادة املراهنات على 

خفض أسعار الفائدة األميركية. 
وارتفعت العملة اليابانية 0.3 في 
املائة إلى 108.07 ينات للدوالر، 

مقتربة من أعلى مستوياتها منذ 
العاشر من يناير/كانون الثاني. 
وزاد اليورو 0.05 في املائة إلى 

1.1227 دوالر بعدما تراجع 0.3 في 
املائة األربعاء. ونزل مؤشر الدوالر، 

الذي يقيس أداء العملة األميركية 
أمام سلة من ست عمالت رئيسية، 

إلى أدنى مستوياته في شهرين 
عند 96.749.

أخبار مال وناس

تجارةفالحة

بروفايل

كيفين هاسيت
واشنطن ــ شريف عثمان

منذ حصوله على منصبه املرموق، الذي يرسم املالمح 
األميركي  للرئيس  االقتصادية  للتوجهات  األساسية 
ــان رئـــيـــس مــجــلــس املــســتــشــاريــن  ــ دونــــالــــد تــــرامــــب، كـ
االقــتــصــاديــن، كــيــفــن هــاســيــت، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 57 
عـــامـــا، دائــــم الــتــأيــيــد لــســيــاســات تـــرامـــب االقــتــصــاديــة 
واملالية، وعلى رأسها قانون اإلصالح الضريبي الذي 
املاضي.  العام  الكونغرس، مطلع  وأقــره  ترامب،  قدمه 
واعتبر هاسيت اإلصالحات املقدمة دافعة لالقتصاد، 
وأكد أنها ستتسبب في زيادة دخل األسر األميركية، 
بما قدره أربعة آالف دوالر سنويا في املتوسط، األمر 
ــــار ســخــريــة بــعــض االقـــتـــصـــاديـــن وقــتــهــا. لم  ــــذي أثـ الـ
يــتــم اإلعــــالن، ســـواء مــن جــانــب هــاســيــت أو مــن جانب 
اإلدارة األميركية، عن أسباب تركه ملنصبه، الذي توقع 
الــكــثــيــرون أن يــكــون بــســبــب خـــالف حـــول الــســيــاســات 
حاليا،  ترامب  فيها  يتوسع  التي  الحمائية  التجارية 
التجارة  لسياسات  بميله  معروفا  هاسيت  باعتبار 
الحرة، إال أنه نفى ذلك، ونفى وجود خالف له مع »أي 
سياسة تجارية أو اقتصادية للبيت األبيض«، مؤكدًا 
أن فــتــرة عــامــن كــانــت دائــمــا كــافــيــة فــي هـــذا املنصب. 
قـــبـــل الـــتـــحـــاقـــه بــالــبــيــت األبــــيــــض، عـــمـــل هـــاســـيـــت فــي 
معهد »أميركان إنتربرايز« املحافظ، واملتخصص في 
السياسات العامة في واشنطن، منذ عام 1997، األمر 
الـــذي دفــع الــعــديــد مــن مرشحي الــرئــاســة األميركين، 
حمالتهم  في  عليه  لالعتماد  الجمهوري،  الحزب  من 
ملستشاريه  كبيرًا  مــاكــن  جــون  واخــتــاره  االنتخابية. 
االقتصادين في حملته عام 2000، وأيضا جورج بوش 
االبــن في حملته في 2004، ثم جون ماكن مرة أخرى 
في حملة 2008، قبل أن يلتحق بفريق مستشاري ميت 

رومني االقتصادين في حملته في 2012. 
ومـــــال هــاســيــت فـــي أغـــلـــب أبـــحـــاثـــه وكـــتـــابـــاتـــه نحو 
الــتــي تعتمد عــلــى تخفيض  الــحــكــومــيــة  الــســيــاســات 
الضرائب املفروضة على الشركات، من أجل املساعدة 
الطبقة  النمو االقتصادي وزيــادة دخــول  في تحفيز 
ــتــــصــــادي، الـــحـــاصـــل على  املـــتـــوســـطـــة. وتـــعـــرض االقــ
كثيرة،  النتقادات  بنسلفانيا،  جامعة  من  الدكتوراه 

من مجلس االحتياط الفيدرالي، ومجموعات األعمال، 
ومستثمري وول ستريت، ملبالغته في التفاؤل بشأن 
الضريبية  لإلعفاءات  املتوقعة  اإليجابية  التأثيرات 
الــواليــات  فــي  واالستثمار  االقــتــصــادي  النشاط  على 
املتحدة. بذل هاسيت جهدًا كبيرًا، قبل وبعد التحاقه 
باإلعفاءات  مرتبط  مــشــروٍع  فــي  األميركية،  بـــاإلدارة 
طـــلـــق عــلــيــه »مـــنـــاطـــق الــــفــــرص«، وهــي 

ُ
الــضــريــبــيــة، أ

الـــفـــكـــرة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى مــنــح امـــتـــيـــازات ضــريــبــيــة 
خاصة للمستثمرين في املناطق األكثر احتياجا في 
الواليات املتحدة. واستغل كبيُر مستشاري الرئيِس 
صــالحــيــاتــه، خـــالل الــعــام املـــاضـــي، لــلــدفــع بــاملــشــروع 
من  املستثمرين،  لتحفيز  الالزمة  اإلجـــراءات  واتخاذ 
على  ســـواء،  حــد  على  الناشئة  أو  الكبيرة  الــشــركــات 
لكن بعيدًا عن  املناطق.  تلك  زيــادة استثماراتهم في 
عارض  الضريبية،  ترامب  لسياسات  املعلن  التأييد 
التي  الــتــعــريــفــات،  فــرض  هاسيت »داخــلــيــا« سياسة 
اتبعها ترامب مع الشركاء التجارين، كما في حالة 
دعــوة هاسيت  ترامب عن  وامتنع  واملكسيك.  الصن 
لحضور آخر اجتماع له مع الفريق االقتصادي قبل 
إلجبارها  املكسيك،  على  الجديدة  التعريفات  فــرض 

على اتخاذ خطوات إليقاف الهجرة غير الشرعية.
ــــالن عـــن مـــغـــادرتـــه مــنــصــبــه فـــي غــضــون  وقــبــيــل اإلعــ
شــهــر، انــشــغــل هــاســيــت بــمــســاعــدة جـــاريـــد كــوشــنــر، 
صهر ومستشار ترامب، في وضع النقاط األساسية 
للتعديالت التي يرغب ترامب في إدخالها على قانون 
الهجرة األميركي، ليصبح أكثر انحيازًا للمهاجرين 
الخبرات  أعلى، وأصــحــاب  الحاصلن على شــهــادات 
بهاسيت  ترامب  استعانة  وتعكس  الكبيرة.  العملية 
فــي هــذا املــشــروع، والـــذي يعد ركيزته األساسية في 
الــــذي يستعد فــيــه لــتــدشــن حملته  الــوقــت الــحــالــي، 
الكبيرة  األمــيــركــي  الــرئــيــس  ثــقــة   ،2020 النــتــخــابــات 
قــدرات مستشاره االقتصادي حتى آخر لحظات  في 
عمله معه بالبيت األبيض. ورغم كتاباته السابقة عن 
تأتي في  والتي  األميركي،  الهجرة لالقتصاد  أهمية 
أغلبها مخالفة لتوجهات ترامب في هذا الخصوص، 
إال أنــه تجنب الــوقــوف أمــام قطار سياسات الرئيس 

األميركي الذي ال يرحم املعارضن.

تراوح الضريبة 
على صفيحة البنزين 

بين 10 و20 دوالرًا

ــرار لــمــســلــســل اإلقـــــاالت  ــمـ ــتـ فـــي اسـ
أعلن  األميركية،  اإلدارة  من  واالستقاالت 
ترك  أيــام  منذ  تــرامــب  ــالــد  دون الرئيس 
االقتصاديين  المستشارين  مجلس  رئيس 
بعدما  »قريبًا«،  منصبه  هاسيت  كيفين 
شغله ألكثر من عشرين شهرًا. فمن هو 

هاسيت؟

المشتقات  تسعير  عملية  كــانــت 
على  تــقــوم  األردن  فــي  النفطية 
وكانت  متغيّرة.  ضريبة  اقتطاع 
الضريبة النسبية المفروضة على الكاز 
المائة، وعلى  تبلغ 26 في  والسوالر 
المائة،  في   47.4 أوكتان   90 البنزين 
والبنزين 95 أوكتان 57.2 في المائة. إال 
النسبة كانت تتفاوت وفق  أن هذه 
مسار أسعار النفط الدولية. في حين 
ستبقى  المقطوعة  الضريبة  أن 
لو  حتى  مرتفع  مستوى  عند  ثابتة 
اعتبره  ما  الدولية،  األسعار  تراجعت 

خبراء االقتصاد زيادة ضريبية.

استبدال 
الضريبة النسبية

)Getty( هاسيت عّراب مشروع خفض الضرائب على الشركات

مخاوف 
من ضرب 
منظومة 
اإلنتاج 
)محمد 
الشاهد/ 
فرانس 
برس(
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اقتصاد

األسواق المغاربية ـ العربي الجديد

تــســيــطــر شـــركـــة »هــــــــواوي« على 
حـــــصـــــص مــــهــــمــــة مــــــــن الـــــســـــوق 
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ ــة، وعـ ــ ــيـ ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ املـ
األزمــــات الــتــي تــمــر بــهــا الــشــركــة الصينية، 
إال أن تأثيراتها ال تزال محدودة في كل من 
ارتفاع حدة  مع  وتونس،  واملغرب  الجزائر 
الــقــلــق مــن مــنــتــجــات »هـــــواوي« فــي الــســوق 
الــلــيــبــيــة. ويتخطى حــضــور الــشــركــة إمـــداد 
بــالــهــواتــف والتقنيات،  املــغــاربــيــة  األســــواق 
إذ دخلت »هواوي« في مشاريع تقنية تعد 

بالتوظيف وإحداث تطويرات مختلفة...

إذ قــلــل تــجــار األجــهــزة اإللــكــتــرونــيــة ووكـــالء 
بــيــع مــنــتــجــات شــركــة »هــــــواوي« فـــي تــونــس 
من تداعيات تأثير الحرب التي تشنها إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب على توافر 
مــنــتــجــات الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة فـــي مــحــالــهــم، 
زيــادة  »هـــواوي«  منتجات  مؤكدين تسجيل 
في املبيعات السنة املاضية تجاوزت مختلف 

املاركات املنافسة لها.
واعتبر التجار أن تطورات الحرب التجارية 
األمـــيـــركـــيـــة ال تــــطــــاول الــــســــوق الــتــونــســيــة 
بــشــكــل مــبــاشــر نــظــرًا لــصــغــرهــا. وقــــال بشير 
الــعــمــدونــي وهـــو مـــســـؤول بــمــتــجــر ملبيعات 
مـــــواد إلــكــتــرونــيــة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن 
واملنتجات  الهواتف  من  املعروضة  الكميات 
الــتــي تطلقها الــشــركــة مــتــوفــرة، ولــكــن وقــف 
البيع  بعد  ما  وخدمات  ببرمجيات  التزويد 
قد يؤثر على إقبال التونسين على هواتف 
»هــــواوي« فــي املــرحــلــة املقبلة. وفــي يوليو/ 
تموز 2018 أبــدت شركة »هــواوي« الصينية 
تونس  فــي  استثماراتها  ــادة  زيـ فــي  رغبتها 
في إطار برنامج »تونس 2020«. وأكد املدير 
الـــعـــام املــســاعــد لـــهـــواوي تـــونـــس، عـــدنـــان بن 

أن الهواتف التي بيعت قبل القرار األميركي 
لـــــن يـــلـــحـــق أصـــحـــابـــهـــا أي ضــــــــرر، كـــمـــا أن 
الهواتف التي سيتم بيعها في الثالثة أشهر 
الــالحــقــة عــلــى الـــقـــرار األمــيــركــي لــن تــتــضــرر. 
يأتي  الصينية  بالهواتف  االهتمام  أن  ورأى 
من كونها أضحت األكثر تــداواًل في السوق، 
حيث إن العديد من التجار بنوا مخططاتهم 
الـــتـــجـــاريـــة عـــلـــى أســــــاس مــنــتــج االتــــصــــاالت 
بلفاطمي،  عمار  املهندس،  وذهــب  الصيني. 
الصينية  الشركة  أن مستعملي هواتف  إلــى 
بــاملــغــرب، قـــد يــتــأثــرون فـــي حـــال عـــدم لــجــوء 
تلك الشركة إلى طرح تطبيقات يمكنها سد 
استعمال  عــن  التوقف  يخلقها  التي  الثغرة 
الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تــتــحــكــم فــيــهــا »غـــوغـــل« 
ــوواي فــتــحــت مــقــرهــا  ــ ــانـــت هــ األمـــيـــركـــيـــة. وكـ
اإلقليمي الذي يغطي أفريقيا، باملركز املالي 
مهمة  امتيازات  يمنح  الــذي  البيضاء،  للدار 
الصينية  الشركة  وتتوفر  إلــيــه.  للمنضمن 
توفرها  التي  التجهيزات  عبر  حضور  على 
لشركة االتصاالت، غير أن ذلك الحضور كان 
مجهولة   G5 تقنية  عبر  يتعزز  أن  يفترض 

املــصــيــر وســـط تــشــديــد الــرقــابــة األمــنــيــة على 
الشركة. وال يقتصر حضور شركة هواوي في 
قطاع االتصاالت باملغرب، بل تشارك العالمة 
مثل  أخــرى  مشاريع  فــي  الصينية  التجارية 
ــالـــدار الــبــيــضــاء أو كــامــيــرات  شــركــة الــنــقــل بـ
املراقبة بالدار البيضاء ومراكش التي تعود 
ملديرية األمن الوطني. وقالت شركة »هواوي 
املغرب« إن التجهيزات التي توفرها الشركة 
آمنة، وهي تشكل 50 في املائة من تجهيزات 
»اتصاالت املغرب« وبن 60 و70 في املائة من 
»أورانج« وحوالي 90 في املائة من »إينوي«.

فـــي الـــجـــزائـــر، بــعــيــش الــعــمــالق اإللــكــتــرونــي 
ع 

ّ
»هواوي« سيناريو مغايرا ملا يعيشه مصن

الهواتف في العديد من دول العالم، حيث ال 
تزال العالمة الصينية من األكثر تداواًل وسط 
ــواوي« قبل  الــذيــن اكتشفوا »هــ الــجــزائــريــن، 
ــــواوي« فــي ســنــوات  سنتن فــقــط. إذ تــمــر “هـ
»ورديــــــة« فـــي الـــجـــزائـــر، حــيــث تــحــوز حسب 
الــخــبــراء على قــرابــة ثلث ســوق الــهــواتــف في 
التي تحتوي على 6.5 مالين وحدة،  البالد 
ــى تــوســيــع  ــ ــع بـــالـــعـــمـــالق الــصــيــنــي إلـ ــ ــا دفـ مــ

تجميع  مصنع  افتتاح  خــالل  مــن  استثماره 
الهواتف الذي سيرى النور في شهر يوليو/ 
تموز املقبل، بعدما تلقى الضوء األخضر من 

الحكومة الجزائرية.
ولفت يونس وهو بائع في »بــزار الهواتف« 
إلــى أن اإلقــبــال على شــراء هواتف هــواوي ال 
يزال مستقرًا. وقال الخبير في تكنولوجيات 
ــــالم واالتـــصـــال مــحــمــد الــعــيــد تـــواتـــي إن  اإلعـ
ــواوي اقــتــحــمــت الـــســـوق الــجــزائــريــة منذ  ــ »هــ
ـــ “الـــعـــربـــي  ــقــــط«. وأضـــــــاف لــ ــامـــن فــ ــرابــــة عـ قــ
الوحيد  املــمــون  »هـــواوي تعتبر  أن  الجديد” 
ــزة املــوجــهــة  ــهـ ــاألجـ لــلــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة بـ
ــلـــت “هــــــــواوي«  ــتـــغـ لـــخـــدمـــة اإلنــــتــــرنــــت، واسـ
الــعــالقــة الــتــي تــربــطــهــا مـــع الــجــزائــر إلطـــالق 
مــصــنــع إنـــتـــاج الـــهـــواتـــف، املــنــتــظــر تدشينه 
قــريــبــا، وال أتـــوقـــع أن تــهــتــز مــكــانــة الــعــمــالق 
واصــل  إذا  الــجــزائــر،  فــي   

ً
مستقبال الصيني 

املزج بن ثنائية الجودة والسعر«.

*أعد التقرير: إيمان الحامدي من تونس، حمزة 
كحال من الجزائر، أحمد الخميسي من طرابلس، 
مصطفى قماس من الرباط.

مصير »هواوي« عـلى كف ترامب

تستحوذ هواوي على حصة مهمة من السوق المغاربية )فريد دوفور/ فرانس برس(

)Getty( خفض األسعار لتعويض الخسائر

أدرجت إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
شركة هواوي الصينية الشهر الماضي في 
قائمة سوداء، وهو ما يؤدي لحظر تعامل 

الشركات األميركية معها، ما دفع »غوغل« 
وغيرها من كبريات الشركات التقنية لإلعالن 
الصينية،  الشركة  مع  تعاملها  وقف  عن 

ومن ثم أجل ترامب تطبيق الحظر حتى 19 
أغسطس/ آب. التخبط لم يضرب هواوي 
إنتاج العديد من  التي توقفت عن  فقط، 

األسواق  إلى  امتد  بل  الذكية،  هواتفها 
العربية والدولية، حيث ينتظر المستهلكون 

والتجار معرفة مصير منتجاتهم.

الغالف

قلق من تنامي 
األزمة وتأثيرها على 

عدد كبير من التجار

الكويت ـ أحمد الزعبي
عدن ـ      فاروق الكمالي

تـــوقـــع خـــبـــراء االتــــصــــاالت أن تــعــانــي شــركــة 
مبيعاتها، وهو  في  كبير  تراجع  هــواوي من 
األمــر الــذي بــدأت تظهر بـــوادره بشكل واســع 
فـــي الــســوقــن الــكــويــتــيــة والــيــمــنــيــة. إذ يــؤكــد 
مسؤول تسويق بإحدى أكبر شركات التجزئة 
الجديد«  »العربي  لـ  الكويت  في  اإللكترونية 
عــلــى أن الــطــلــب عــلــى جــمــيــع أجـــهـــزة هــــواوي 
تراجع خالل األسبوعن املاضين بشكل كبير، 
التراجع  يعد  حيث  األميركي،  الحظر  نتيجة 
األكــبــر فــي تــاريــخ شــركــة هـــواوي منذ تدشن 
الــذي  املــســؤول،  بــالــكــويــت. ويضيف  أعمالها 
فضل عدم اإلفصاح عن هويته، أن عددا كبيرا 
تأثير هذا  عــن  استفسروا  عــمــالء شركته  مــن 
التي لم يمض  القرار على أجهزتهم الحديثة 
ــام، بــاإلضــافــة  ــ عــلــى شــرائــهــا ســـوى بــضــعــة أيـ

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق
موسكو ـ   رامي القليوبي

لـــم تــتــأثــر الـــســـوق الـــتـــركـــيـــة، حــتــى اآلن على 
الصينية  التجارية  الــحــرب  بتداعيات  األقـــل، 
ــاولــــت شـــركـــة »هـــــــواوي«  األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي طــ
ــا بــحــســب  ــيـ ــركـ ــبـــحـــت تـ لــــالتــــصــــاالت، بــــل أصـ
وقاعدة  مهمة  تركية، سوقا  إعالمية  مصادر 
إقــلــيــمــيــة لــشــركــة هــــــواوي، بــعــدمــا احتضنت 

بــإعــادة هــذه األجــهــزة  إلــى مطالبة غالبيتهم 
الــتــي مــازالــت فــي فــتــرة الــضــمــان مــن الــشــركــة. 
إلــى عزوف  القرار أدى بشكل كبير  ويقول إن 
املستهلكن عن طلب هواتف هــواوي، وزيادة 
األول،  باملقام  سامسونغ  أجهزة  على  الطلب 
يحاول  فيما  الثانية،  باملرتبة  أبــل  أجهزة  ثم 
أسعارها  تخفيض  هـــواوي  هــواتــف  مسوقو 
لرفع  للمستهلكن،  مــغــريــة  عـــروض  وتــقــديــم 
حالة الركود عنها، خاصة أن األجهزة الحالية 
مازالت قادرة على استقبال تحديثات النظام 
التي توفرها الشركة األميركية غوغل، بسبب 

تأجيل الحظر.
وتـــمـــتـــلـــك شــــركــــة هــــــــواوي حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الكويت،  فــي  الذكية  الــهــواتــف  مبيعات ســوق 
حيث تبلغ حصتها السوقية نحو 22%، فيما 
أبــل على نحو 35%، و%30  أجهزة  تستحوذ 
املتبقية  النسبة  وتــتــوزع  سامسونغ،  لشركة 
عــلــى الــشــركــات األخــــرى، وذلـــك بحسب رصــد 

ــرة، ثــانــي أكــبــر مــركــز لــلــبــحــث والــتــطــويــر  ــقـ أنـ
لــلــشــركــة فـــي الـــعـــالـــم، إثــــر اســتــثــمــار الــشــركــة 
الــصــيــنــيــة اإلجــمــالــيــة فـــي تــركــيــا نــحــو مليار 
ونــصــف املــلــيــار دوالر، ويــعــمــل فـــي مــركــزهــا 

لألبحاث أكثر من 500 مهندس تركي.
وقــال مدير الشركة الصينية في تركيا سيث 
وانغ، إن هواوي تتوقع أن ترتفع حصتها في 
السوق إلى 35 في املائة بنهاية العام الحالي، 
على  األميركية  العقوبات  أن  إلــى  أشـــار  لكنه 

الشركة قد يكون لها تأثير في املبيعات.
ــز »كـــــــــــــارا لـــــالتـــــصـــــاالت«  ــ ــركــ ــ ــر مــ ــ ــديــ ــ وأكـــــــــــد مــ
لم  التركية  السوق  أن  يلدز  بإسطنبول، عابد 
تتأثر حتى اآلن، مرجعا األمــر لسببن، األول 
ــارع الــتــركــي مـــن الــعــقــوبــات  أن ردة فــعــل الـــشـ
األميركية على »هواوي« ربما جاءت عكسية، 
فاستمر الشراء والتعامل مع هواتف الشركة 
منتجات  رخـــص  الــثــانــي  والــســبــب  الصينية. 
»هواوي«، فسعر املوبايل »واي 5« ال يزيد عن 

لــلــمــركــز الـــدولـــي لــالســتــشــارات االقــتــصــاديــة. 
ويؤكد تريفور ليو الرئيس التنفيذي لشركة 
»العربي  لـ  الكويت،    – للتكنولوجيا  هــواوي 
ــواوي تعمل على  الــجــديــد« عــلــى أن شــركــة هــ
تــطــويــر نـــظـــام تــشــغــيــل خــــاص بــهــا مــنــذ عــام 
أنظمة  الصينية  الشركة  تشتري  فيما   ،2012
وبرامج تبلغ قيمتها كل عــام نحو 67 مليار 

دوالر، لتتماشى مع خططها املستقبلية. 
التي ستلجأ  والبدائل  الحلول  وفيما يخص 
اليها هــواوي للخروج من هــذه األزمـــة، يقول 
أستاذ هندسة االتصاالت في جامعة الكويت 
د. فهد املزرم لـ »العربي الجديد« إنه على الرغم 
من هيمنة أنظمة األندرويد والـ ios على غالبية 
أنظمة  هناك  ان  إال  بالعالم،  الذكية  الهواتف 

بديلة عنها، يمكن أن تلجأ اليها هواوي.
أمــا فــي الــيــمــن، فانعكست أزمـــة هـــواوي على 
الصفر،  نقطة  إلـــى  تــراجــعــت  الــتــي  مبيعاتها 
ــار الـــهـــواتـــف املــســتــعــمــلــة مــن  ــعــ ــهــــدت أســ وشــ

1500 ليرة تركية، وأعلى سعر ملوبايل الشركة 
»B30« ال يتجاوز 7 آالف ليرة تركية )الدوالر 
نحو 6 ليرات(. وحول ما يقال عن أن منتجات 
»هــــــــواوي« ثــانــيــة أكـــثـــر الـــعـــالمـــات لــلــهــواتــف 
ــح يـــلـــدز لـ  ــ الـــذكـــيـــة اســتــخــدامــا بــتــركــيــا، أوضـ
أنــه ال يعتقد بصحة هذا  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الكالم، فمنتجات »آبل« هي األولى بتركيا ومن 
الشركات  منتجات  تليهما  »سامسونغ«،  ثم 
الـــتـــركـــيـــة مـــثـــل جـــيـــنـــرال مـــوبـــايـــل وفـــيـــنـــوس 
وكــاســبــر، وبــعــد ذلــك تــأتــي منتجات هـــواوي.

ويــقــول يحيى  هــبــوطــا بنسبة %30.  هــــواوي 
 ، تيليكوم  غمضان  مجموعة  مــديــر  غمضان 
وكيلة هــواتــف هـــواوي فــي اليمن  لـــ »العربي 
ــا عــلــى  ــيـ ــالـ ــر حـ ــيـ ــأثـ تـ ــد  ــد« : »ال يــــوجــ ــديــ ــجــ الــ
املــوجــودة، ستستمر خدمات غوغل  الهواتف 

آذار/  في  وقعت  قد  الصينية  الشركة  وكانت 
مدينة  مع  تعاوٍن  بروتوكول  املاضي،  مــارس 
التركية،  التكنولوجية  املعلوماتية«  »وادي 
للبحث والتطوير في املــدن الذكية، ما يجعل 

من تركيا قاعدة تكنولوجية في املنطقة.
أما في روسيا، فقد سادت حالة من الغموض 
بسوق الهواتف الذكية، وسط تساؤالت حول 
مستقبل أجهزة »هواوي« و»هونر«، ومع ذلك، 
الهواتف  متاجر  بأحد  مبيعات  مــســؤول  أكــد 
الــذكــيــة الــتــي تــفــقــدهــا »الــعــربــي الــجــديــد« في 
مـــوســـكـــو، أن أجــــهــــزة »هــــــــــواوي« و»هــــونــــر« 
ستعمل بشكل طبيعي في حال إجراء تحديث 

لجميع التطبيقات قبل أغسطس/ آب املقبل.
وفي متجر آخر، أقر مسؤول مبيعات بأن عدم 
تحديث التطبيقات ابتداًء من الخريف املقبل، 
ســيــؤدي فــي نــهــايــة املــطــاف إلـــى تــدهــور أداء 
»سيكره  يضيف:  أن  قبل  الصينية،  األجــهــزة 
ــبـــب«. وفــي  نــصــف الـــعـــالـــم أمـــيـــركـــا لـــهـــذا الـــسـ

حــتــى  19 اغــســطــس/ آب املــقــبــل«. ويــؤكــد أن 
 ،pro Huawei p30 اإلصدار الجديد من هواوي
سيصل خالل أغسطس/ آب وهناك حجوزات 
مسبقة على هذا اإلصــدار. ويعتبر اليمن من 
أهم أسواق شركة هواوي في املنطقة العربية، 
إلــى عالقة تمتد لنحو 20 عاما  ويــرجــع ذلــك 
منذ بــدأت هــواوي االستثمار في إنشاء بنية 

االتصاالت النقالة.
ــهــــواتــــف فــي  ويــــقــــول وكـــــــالء لـــبـــيـــع أجــــهــــزة الــ
صــنــعــاء، إنــهــم أعــلــنــوا عــن خــفــض فــي أســعــار 
نــحــو %50،  هــــواوي  مــن  املستعملة  األجـــهـــزة 
ملــواجــهــة ضــعــف اإلقـــبـــال الـــذي كـــان قــد وصــل 
إلــى الصفر بعد أزمــة »هـــواوي« مع الحكومة 
مالك  وهــو  العبسي  أحمد  األميركية. ويشدد 
على  الجديد«  »العربي  لـ الهواتف  لبيع  محل 
أن التخفيض: »طاول اإلصــدارات القديمة من 
ــدارات الــجــديــدة لــم يطرأ  ــ ــــواوي، لــكــن  اإلصــ هـ

عليها أي تغيير«.

تلك األثــنــاء وجــهــت شــركــة »هــــواوي« خطابا 
إلـــى املــتــاجــر الــروســيــة، أكـــدت فــيــه أن »غــوغــل 
الــخــروج من الوضع بأقل  وهـــواوي تعتزمان 

الخسائر للبزنس واملستخدمن«.
من جهتها، ذكرت صحيفة »كوميرسانت« أن 
2.6 مليون جهاز »هـــواوي« و»هــونــر« دخلت 
إلى روسيا، في الربع األول من العام الحالي، 
وأوضــحــت أن إمــــدادات الــهــواتــف الصينية ال 
تــــزال مــســتــمــرة، ولــكــن املــبــيــعــات قــد تــتــراجــع، 
مشيدة بقرار »هــواوي« فصل عالمة »هونر« 

التجارية للحّد من التداعيات السلبية.
أما في بريطانيا فقد تراجعت أسعار األجهزة 
الحديثة، التي أطلقتها الشركة الصينية إلى 
مستوى قياسي، وذلك رغم تزويدها بأحدث 
إمـــكـــانـــات ومـــزايـــا الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي. 
بمبلغ   ،Pro  Huawei P30 جــهــاز  يــبــاع  حــيــث 
100 جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، بــمــا يــقــل عــن 90 في 

املائة من سعره.

نتائج عكسية في تركيا ومخاوف في موسكوتراجع شديد للمبيعات في اليمن والكويت

توقعات بتدهور أداء 
هواتف هواوي بسبب 

الحظر األميركي

“الــعــربــي الــجــديــد” إلـــى أن مــنــتــجــات شــركــة 
هواوي لديها شعبية في ليبيا، وهي تشكل 
35 في املائة من السوق املحلية. وأوضــح أن 
ضعف اإلقبال على منتجاتها يؤثر على عدد 
كبير من التجار. وشرح الباحث االقتصادي 
إيهاب املصراتي لـ »العربي الجديد” أنه في 
والحملة  األميركية  املقاطعة  استمرار  حالة 
على  هـــواوي فــإن ذلــك لــه تأثير سلبي على 

السوق املحلية.
ــــرب، فـــيـــحـــاول الـــتـــاجـــر مــحــمــد  ــغـ ــ أمـــــا فــــي املـ
بــنــســعــيــد طــمــأنــة زبـــائـــنـــه الـــذيـــن يــطــرحــون 
تـــســـاؤالت حــــول مــســتــقــبــل هـــواتـــف هــــواوي، 
وأشــار في تصريح لـ »العربي الجديد”، إلى 

ركود ومخاوف... وتجاهل لألزمة

مهنين  توظيف  تعتزم  الشركة   أن  حليمة، 
ــار املــشــاريــع الــتــي  ــك فـــي إطــ فـــي تـــونـــس، وذلــ
ــتـــي ســتــســتــهــدف  ســيــتــم إطــالقــهــا قــريــبــا والـ

السوق األفريقية ومنطقة الشرق األوسط.
إلى ليبيا، حيث أظهرت جولة قام بها مراسل 
»العربي الجديد” في شارع املدار، أكبر شارع 
لبيع الهواتف الذكية في طرابلس العاصمة، 
ــاوف مــــن اقـــتـــنـــاء أجـــهـــزة  ــخــ ــــدة املــ ــاع حـ ــفــ ارتــ
لـ  البوسيفي  البائع حسن  وقـــال  »هــــواوي«. 
“العربي الجديد” إن املشكلة  تتمثل بامتناع 
الزبائن عن شــراء هواتف هــواوي والبعض 
يبيع هــاتــفــه مــن هـــذا الــصــنــف، وســـط إقــبــال 
ضعيف جدًا على هذه العالمة التجارية. في 
حن أشار زياد أبو لقاسم الذي يدير شركة 
إلى  الجديد”  »العربي  لـ  املحمولة  للهواتف 
أنه أوقف التعامل مع شركة هواوي إلى حن 
تــكــدس منتجات هذه  مــع  انــتــهــاء مشاكلها، 
الشركة مع صعوبة تصريفها منذ أكثر من 

أسبوعن، بالرغم من تخفيضات األسعار.
ولفت املهندس باسم أبو زيد، وهو مختص 
فـــي تــقــنــيــات الـــهـــاتـــف املـــحـــمـــول، بــحــديــثــه لـ 

الخرطوم ـ هالة حمزة
القاهرة ـ منعم سداوي

لــم تلق أزمـــة شــركــة هـــواوي الصينية مــع الــواليــات املتحدة 
األمــيــركــيــة بــظــاللــهــا بــشــكــل واســــع عــلــى الــســوقــن املــصــريــة 
ــــال أحــــد املـــســـؤولـــن فـــي شعبة  والـــســـودانـــيـــة حــتــى اآلن. وقـ
االتـــصـــاالت واملــحــمــول فــي غــرفــة الــقــاهــرة الــتــجــاريــة، إنـــه ال 
يــوجــد تأثير فــي الــوقــت الــحــالــي على أجــهــزة »هــــواوي« في 
السوق املصرية بعد مقاطعتها من قبل غوغل وغيرها من 

الشركات التقنية الدولية.
التي  الجديدة فقط  قــرار غوغل متعلق باألجهزة  أن  وشــرح 
ستنتجها هواوي، أما تلك املوجودة في السوق فلن تتأثر إال 
بشكل محدود للغاية، من ناحية التحديثات. بــدوره، اعتبر 
أحــمــد مــصــطــفــى، أحـــد مــســؤولــي الــتــســويــق فــي شــركــة لبيع 
»العربي الجديد«، أن  أجهزة هواوي في القاهرة، في حديث لـ
هناك نوعا من التراجع الطفيف في الشراء، ليس بسبب أزمة 
الشركة مع غوغل بقدر ما يرتبط ذلك بالركود الذي تشهده 
أن هــواوي تستحوذ على ثاني  إلــى  السوق املصرية. ولفت 
املبيعات، بعد  سامسونغ،  مــن حيث  فــي مصر  أكبر حصة 
مؤكدا أنه ستكون هناك بدائل من الشركة األم لتجاوز األزمة، 

وهو ما نحاول إقناع املستهلك املصري به. 
واعترف املهندس حسن محمد، أحد وكالء شركة »هواوي« 
من  لهجمة شرسة  بالفعل  تتعرض  الشركة  بــأن  فــي مصر، 
جانب اإلدارة األميركية لتقليص حصتها ووقف تمددها في 
السوق  الشركة تعرف متطلبات  أن  العاملية، معتبرًا  السوق 
املصرية، وهي تمتلك شبكة كبيرة من املوزعن يعمل فيها 
اآلالف مــن املــصــريــن. وقـــال إن الــســوق املــصــريــة رغــم األزمــة 
ــادرة عــلــى تــقــديــم بــدائــل  لــم تــتــأثــر حــتــى اآلن، وأن الــشــركــة قــ

وتحديثات ملواجهة أي طارئ قد تتعرض له.
كــذلــك الــحــال فــي الـــســـودان، حــيــث قــلــل مــســؤولــون فــي قطاع 
االتـــصـــاالت ومــخــتــصــون فــي الــشــأن الصيني ومــســتــوردون 
من آثار الحظر األميركي على شركة هــواوي في إطار حرب 
الواليات املتحدة التجارية مع الصن، مشيرين إلى أن الحظر 
لم يؤثر على مبيعات الشركة، سواء من األجهزة القديمة أو 

املستعملة. 
وأشار مستورد الهواتف النقالة في الخرطوم عمر علي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى عــدم وجـــود أثــر للمقاطعة  حــديــث لـــ
األمــيــركــيــة لـــهـــواوي عــلــى مــنــتــجــات األخـــيـــرة املــطــروحــة في 
السوق السودانية. وقال إن معظم األجهزة القديمة تحتوي 
على التطبيقات الحديثة، أما األجهزة الجديدة التي ستطرح 

قريبا في األسواق، فهي األكثر تأثرًا بالحظر.
وكــشــف املــديــر الــعــام لــجــهــاز تنظيم االتـــصـــاالت بــالــســودان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  املــهــنــدس مصطفى عــبــد الــحــفــيــظ لـــ
اجتماع الجهاز مع شركة هــواوي، فــرع الــســودان، للتباحث 

إن مدير  وقـــال  األمــيــركــي على منتجاتها،  الحظر  أثــر  حــول 
الــشــركــة طــمــأنــهــم إلـــى عـــدم تــأثــر شــبــكــات االتـــصـــاالت الــتــي 
تــســتــخــدم أجـــهـــزة هـــــواوي بــالــحــظــر بــمــا فـــي ذلــــك الــهــواتــف 

النقالة.
وشـــــرح عــبــد الــحــفــيــظ أن الـــشـــركـــة أفــصــحــت عـــن تــرتــيــبــات 
لـــتـــجـــاوز الــحــظــر الـــتـــجـــاري األمـــيـــركـــي عــلــيــهــا بــاالســتــعــانــة 
»غوغل بــالي« الــذي فــرض عليه  »هــواوي كــالود« كبديل لـ بـــ
الحظر، مشيرًا إلى أن هذا االنتقال سيؤثر بشكل طفيف على 

مستوردي االندرويد بالسودان.
وأشار الخبير في الشأن الصيني، السفير علي يوسف، في 
»العربي الجديد«، إلى أن العقوبات األميركية على  حديث لـ
الــصــن وشــركــاتــهــا، خــاصــة هــــواوي، تــؤثــر على أســعــار تلك 
املنتجات في أميركا كونها ترتفع نتيجة الرتفاع الضريبة، 
وال يؤثر ذلك على  املنتجات في السودان ألنه لم يتم فرض 
ضرائب أو رسوم جمركية عقابية على هواوي أو غيرها من 

الشركات الصينية.
من جهة أخــرى، أكد أن الحظر األميركي املعلن على هواوي 
الصينية يمكن أن يؤثر على منتجاتها في السوق السودانية في 
ما يتعلق بتطبيقات الهواتف املستعملة أو املبيعات الجديدة.
وأشار يوسف إلى أن مستخدمي هواتف هواوي في السودان 
ليس أمامهم سوى خيارين لتوفير تطبيقات وقطع تبديل 
ورقائق هواتفهم املحمولة التي تصنع في مصانع أميركية: 
إما إيجاد بديل لهذه الهواتف من شركات أخرى أو الشراء عبر 
طرف ثالث، كما كان يفعل السودان إبان املقاطعة األميركية.
بدوره، لفت الصحافي السوداني املختص في الشأن الصيني 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن  محمد عبد الــعــزيــز، فــي حــديــث لـــ
الصراع التجاري بن الصن والــواليــات املتحدة هو جوهر 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة الــحــالــيــة وهـــــواوي مــجــرد مــعــركــة. ونــفــى 
القديمة في  عبد العزيز تأثر منتجات هــواوي من الهواتف 
باستثناء  الصينية،  األميركية  التجارية  بالحرب  الــســودان 
تعوض  الشركة حلواًل  تجد  لم  حــال  في  الحديثة  املنتجات 

غياب بعض التطبيقات.

تفاوت 
في الحذر 
المغاربي 

تداعيات محدودة للحظر 
في مصر والسودان

ال تزال تأثيرات الحظر األميركي 
على منتجات هواوي غير 

منظورة في السوقين المصرية 
والسودانية، حتى اآلن

حمالتها  تكثيف  إلى  المغاربية  البلدان  في  »هــواوي«  فروع  تسعى 
اإلعالنية عبر شبكات التواصل االجتماعي ومختلف القطاعات اإلعالمية 
الزبائن بأن المنتجات المتوافرة في األسواق ال يلحق بها الضرر  لطمأنة 
الصينية.  الشركة  تطاول  التي  المقاطعة  وحملة  األميركي  القرار  من 
بإبالغ  التعهد  مع  توضيحية  بيانات  بإصدار  الفروع  هذه  وتقوم 
عمالئها بكل المستجدات واإلجراءات التي ستتخذها الشركة للحد من 

تداعيات القرار األميركي على هواتفها.

مساع لمحاصرة األزمة

تختلف ردة الفعل في 
األسواق المغاربية في ما 

يتعلق بأزمة »هواوي«، 
بين تراجع المبيعات 

والحذر وعدم االكتراث

يتزايد الطلب على 
أجهزة هواوي الهاتفية 

في تركيا، في المقابل 
يتخوف الروس من 

مستقبل أداء الشركة

)Getty( حذر من األجهزة الجديدة لهواوي
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سمير سعيفان

أين تسير  إلى  املقلق دائًما:  السؤال  يترّدد 
ــقـــريـــب؟ الــرئــيــس  ســـوريـــة فـــي املــســتــقــبــل الـ
الــروســي بوتني هــو الــاعــب الرئيس، وهو 
مــصــّمــم عــلــى إعــــــادة تــأهــيــل نـــظـــام األســـد 
على  فرضه  على  والعمل  رئيسه،  وتأهيل 
املجتمع الدولي، فهو يرى مصلحة روسيا 
له في سورية قد أعاده 

ّ
في ذلك، إذ كان تدخ

العًبا رئيًسا على مسرح السياسة الدولية، 
تجارب  حقل  وشعبها  ســوريــة  واستعمل 
ــــي ومــــيــــدان تـــدريـــب  ــل رمـ ــقـ لـــأســـلـــحـــة، وحـ
األســد  عــن  يتخلى  لــن  وبالتالي  لعساكره. 
أحــًدا  ثّمة  أن  يبدو  إال مجبًرا. وال  ونظامه 
مع  متوافقون  فاألميركيون  إجــبــاره،  يريد 
بوتني، فهم ال يريدون تغيير النظام، وإنما 

اطة. 
ّ
تغيير سلوكه، وهذه عبارة مط

يصمم بوتني اليوم على مد سيطرة نظام 
إلــى بقية مناطق  األســد )سيطرة روســيــا( 
ريــف حــمــاة الشمالي وإدلـــب وريـــف حلب، 
وحــتــى حـــدود مــنــاطــق الــســيــطــرة املــبــاشــرة 
الــفــرات  درع  منطقتي  فــي  التركية  لــلــقــوات 
وغــصــن الــزيــتــون، على الــرغــم مــن صعوبة 
ــة، بـــســـبـــب وجــــــــود مـــجـــمـــوعـــات مــن  ــمــ ــهــ املــ
الــفــصــائــل املــســلــحــة املــتــمــّرســة فـــي الــقــتــال، 
ــائــــل مـــــتـــــشـــــّددة، وبـــســـبـــب  ــا فــــصــ ــهــ ــبــ ــالــ وغــ
تكاليف  يرفع  ما  الجبلية،  املنطقة  وعــورة 
وهذا  املناطق.  تلك  على  السيطرة  تحقيق 
األرض  سياسة  ممارسة  إلــى  بوتني  يدفع 
املـــحـــروقـــة، عــبــر قــصــف كــثــيــف، يــــؤدي إلــى 
قتل ودمــار وتهجير كبير. وكذلك يحرص 
على أن يعيد سيطرة النظام على املناطق 
االتــحــاد  قـــوات حـــزب  الــتــي تسيطر عليها 

والء سعيد السامرائي

أعــلــن مــديــر شــركــة هــــواوي ريــتــشــارد هــو، 
»أو  الجديد  التشغيل  نــظــام  طــرح  رسميًا 
إس« الذي تعمل عليه الشركة منذ سنوات، 
ــام تـــشـــغـــيـــل الـــشـــركـــات  ــظــ  نــ

ّ
ــل ــحــ  مــ

ّ
لـــيـــحـــل

الــواليــات املتحدة  بــه  األمــيــركــيــة، ليفاجئ 
ــّرر مــنــع شـــركـــات بـــاده  ورئــيــســهــا الــــذي قــ
مـــن الــتــعــامــل مـــع الــشــركــات الــصــيــنــيــة في 
التجسس  بحجة  املعلومات  تقنية  مجال 
االقتصادي، فامتثلت شركتا غوغل وآبل 
ألوامـــــــر الـــحـــكـــومـــة األمـــيـــركـــيـــة، فـــتـــم مــنــع 
»هـــواوي« مــن استخدام نظام »انــدرويــد« 
وخــدمــاتــه و«أبـــل ســتــور«، على الــرغــم من 
أنــهــا ســاهــمــت بــشــكــل واســــع فـــي انــتــشــار 
»غوغل«، وخصوصًا في السوق الصينية 
ــا لـــلـــتـــلـــفـــون  ــيـــعـــاتـــهـ ــبـ ــاع مـ ــ ــســ ــ ــا التــ ــ ــيــ ــ وآســ
الـــذكـــي فــيــهــا. تــحــركــت »هــــــواوي« بسرعة 
ــام الــعــقــوبــات األمـــيـــركـــيـــة، وهــي  ــ فــائــقــة أمـ
تهيئ هـــذا الــنــظــام مــنــذ ســـنـــوات، تحسبًا 
لــتــدهــور الــعــاقــات بينها وبـــني الــشــركــاء 
األمــيــركــيــني، ولــعــل هــذه الشركة هــي املثل 
ــحــــرب االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  األبـــــــرز عـــلـــى الــ
الصني،  املتحدة ضــد  الــواليــات  تخوضها 
كتب  كما  العاملية،  الهيمنة  على  للحفاظ 
املحافظون الجدد في برنامجهم )قبل غزو 
ــرٍن أمــيــركــي )الــحــادي  الـــعـــراق(، مــن أجـــل قـ
والعشرين( لهيمنة الواليات املتحدة على 
الجانب  يشكك  أن  الطبيعي  ومــن  الــعــالــم. 
الصينية،  بالقدرات  )والغربي(  األميركي 
وطــرحــهــا حـــلـــواًل مــقــابــل الــعــقــوبــات، لكن 
قطاراتها  كما  زمـــن،  منذ  انطلقت  الــصــني 
الــــجــــديــــدة فـــائـــقـــة الـــســـرعـــة الــــتــــي أبـــهـــرت 
ــات املــتــحــدة،  ــواليــ بــهــا الـــعـــالـــم، وأولــــهــــا الــ
فإن  األغلب،  وعلى  االقتصادية.  للصدارة 
آمــــال املــحــافــظــني الـــجـــدد، مــهــنــدســي غــزو 
الهيمنة  استمرار  بشأن  وتدميره،  العراق 
األميركية في العالم ستخيب، فقد أوردت 
الــصــحــافــة األمــيــركــيــة أخــيــرًا مــا جـــرى من 

سيف الدين عبد الفتاح

تـــــــطـــــــّرق مــــــقــــــال ســــــابــــــق لـــــكـــــاتـــــب هـــــذه 
ــــى هــــوامــــش عـــلـــى الـــظـــاهـــرة  الـــســـطـــور إلـ
االســــتــــبــــداديــــة، فــــي ســــيــــاق حــــديــــٍث عــن 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والـــتـــحـــول الــســيــاســي، 
ــذا عـــن الــحــكــم الـــرشـــيـــد، بــاعــتــبــارهــا  ــ وكـ
ــيــــرة  مــــن املــــوضــــوعــــات والــــقــــضــــايــــا األثــ
لــديــنــا فــي الــبــحــث والــتــنــاول، وكـــأن هــذا 
مــن املــوضــوعــات الــتــي تــفــرضــهــا أجــنــدة 
بناء  بقضية  واهــتــمــامــه  الــســيــاســة،  علم 
الــنــظــم الــســيــاســيــة، والــعــمــل عــلــى تمكني 
املــؤســســات الــازمــة لــذلــك. كــان ذلــك أمــرا 
مقبوال داخل الجماعة العلمية في حقل 
العلوم السياسية، ربما من باب األماني 
والــرغــبــات والــتــمــنــيــات، وكـــان أســتــاذنــا 
ــا  ــرنــ ــ ــذّك ــــري يــ ــــشـ ــبـ ــ ــار طـــــــــارق الـ ــشــ ــتــ ــســ املــ
ويــحــثــنــا، فــيــمــا نــهــتــم بــالــديــمــوقــراطــيــة 
والحكم الرشيد؛ على ضرورة أن نؤسس 
علما لفهم االستبداد والظواهر املقترنة 
بــه، أطــلــق عليه علم االســتــبــداد؛ ذلــك أن 
وتفكيكها،  االســتــبــداديــة،  الــظــاهــرة  فهم 
ــبــا ضـــروريـــا ومــســبــقــا بــشــأن 

ّ
يــعــد مــتــطــل

والحكم  الديموقراطي  التحّول  عمليات 
الراشد.

ــن أجــــــل ذلــــــك مـــواصـــلـــة  ــ ربــــمــــا عـــلـــيـــنـــا مـ
وعطفا  االســتــبــداديــة،  الــظــاهــرة  تشريح 
عــلــى مـــا ســبــق مـــن الــحــديــث عـــن الــحــالــة 
ــنــــاك بـــيـــئـــة داعـــمـــة  الـــعـــشـــوائـــيـــة، فـــــإن هــ
لــتــلــك الــظــاهــرة االســتــبــداديــة والــتــمــكــني 
السادرة  املستبّدة،  السلطة  أن  ذلك  لها؛ 
فـــي طــغــيــانــهــا، تــعــلــم يــقــيــنــا أنــهــا تبني 
ــر  ــ ــزويـ ــ ــتـ ــ ــل والـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ مـــجـــتـــمـــع الــــــزيــــــف الـ
فيما  الــكــاذب،  الــرضــا  الــشــامــل وتشكيل 
ــاٍل مــــن الـــتـــوجـــس والـــريـــبـــة  ــ تـــظـــل فــــي حــ
ــعــــرف أن  مــــن الـــشـــعـــب والـــجـــمـــاهـــيـــر، وتــ
ــى الــلــحــظــة الــتــي تــزول 

ّ
الــجــمــاهــيــر تــتــمــن

بأيدي  أو  بأيديها  ســواء  السلطة،  فيها 
احتياطات  السلطة  تأخذ  ولــذلــك  الــقــدر. 
أمــنــيــة كــثــيــرة، ومــبــالــغــا فــيــهــا، عــلــى قــدر 
بها،  ثقتها  الجماهير وعدم  من  خوفها 
أو احــتــقــارهــا لــهــا. أتـــذّكـــر حــديــث مــديــر 
ــّرب بــلــيــل،  ــ املـــخـــابـــرات املــصــريــة الــــذي ُسـ
وهــــو كـــاتـــم ســـر عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ومــــديــــر مـــكـــتـــبـــه، واصــــفــــا ذلـــــك الــشــعــب 
أحد  لُيكمل  بنيلة«؛  املتنيل  بـــ«الــجــعــان 
اللي  »إحنا  العسكري:  املجلس  قياديي 
بــنــقــَعــده )أي الــشــعــب( ونــقــومــه، ونــأخــذ 
اللقطة ونلبسه العمة«؛ في إهانٍة كاملٍة 
واســتــهــانــٍة شــامــلــة بالشعب ومــقــدراتــه، 

وفعالياته.  بفعله 
مــــــــن جــــــــــوف هــــــــــذا الــــــتــــــصــــــور لـــلـــشـــعـــب 
ــتـــي  ــغ الـــســـلـــطـــة الـ ــالــ ــبــ والــــجــــمــــاهــــيــــر؛ تــ
تــحــتــقــر الــجــمــاهــيــر كــثــيــرا فـــي الــحــلــول 
واالحـــتـــيـــاطـــات األمـــنـــيـــة، فــهــي تــــرى في 
الــجــمــاهــيــر بــــوادر الــخــداع والـــغـــدر، كما 
أنــهــا تـــرى هـــذه الــجــمــاهــيــر غــيــر جــديــرة 
بــالــحــوار الــســيــاســي أو الــثــقــافــي. وإنــمــا 
هـــي تــســتــحــق الـــتـــأديـــب بــعــصــا غــلــيــظــة، 
الــجــهــاز األمــنــي ألي  فــي بــطــش  متمثلة 
نــبــضــٍة تــبــدر مــنــهــا، حــتــى ال تــعــتــاد ذلــك 
ــا عـــلـــى الــــنــــص الــــــــذي يـــجـــب أن  ــ ــروجـ ــ خـ
تؤديه أداًء علنيا، فهذه السلطة ترى في 
العّدة  تعد  ولذلك  عــدو.  أكبر  الجماهير 
 يفيق 

ً
ملقاومته وقهره، وال تدع له فرصة

وهي  وعافيته،  وعيه  يستعيد  أو  فيها، 
حلقة  فــي  تعني،  مــا  ضمن  تعني،  كذلك 
ــــاص لــهــا  أمـــنـــهـــا أن الــجــمــاهــيــر مـــلـــك خـ

حسن عبد العاطي

العارمة  الشعبية  تظاهراتهم  انطاق  منذ 
األول 2018، يطالب  كــانــون  ديــســمــبــر/  فــي 
السودانيون باستعادة حقوقهم السياسية 
بعد عقود من املصادرة. وقد تمّكنت »قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« مـــن تــحــقــيــق إنـــجـــازاٍت 
ا من  بــالــغــة األهــمــيــة فـــي هــــذا اإلطــــــار، بـــــدًء
ــقـــاط  ــّرك وإسـ ــحـ ــتـ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلــمــيــة الـ
 إلى االنخراط 

ً
الرئيس عمر البشير، وصوال

في حــوار مع املجلس العسكري، سعت من 
خــالــه إلـــى تــأمــني انــتــقــاٍل ســلــمــيٍّ للسلطة 
ــة، غـــيـــر أن  ــيـ ــدنـ ــبــــاد إلـــــى حـــكـــومـــة مـ فــــي الــ
قـــوى الـــثـــورة املـــضـــادة فــي الـــســـودان راحــت 
تتحايل على الدعوات الدولية لتحقيق هذا 
االنـــتـــقـــال، فــضــربــت عـــرض الــحــائــط بمهلة 
االتــحــاد األفــريــقــي، الــقــاضــيــة بــطــي صفحة 
في  مدنية،  وفتح صفحة  العسكري  الحكم 
مهلٍة أقصاها نهاية شهر يونيو/ حزيران 
الجاري. وقد خطا املجلس العسكري أخيرا 
خطوة كبرى في االتجاه النقيض ملا تعمل 
غالبية السودانيني على إنــجــازه، ومِلــا دأب 
االتــحــاد األفريقي على الــدعــوة إلــيــه، فدَهم 
مركز اعتصام قوًى حافظت على سلميتها، 
عــلــى الــرغــم مــن تــعــّرضــهــا لــاعــتــداء مــــراًرا، 
وأراق دمــاء غــزيــرة وعــزيــزة، إثــر استهدافه 
ــرة،  ــذه املـ الــنــاشــطــني الــســلــمــيــني مــبــاشــرة هـ
ومن دون مواربة، أو عبر أطراف ثالثة، كما 

كان يحصل في السابق.
ثّمة حاجة ملّحة، أكثر من أي وقــت مضى، 
من جهوده  األفريقي  االتحاد  ُيضاعف  ألن 
الديمقراطي  التحّول  إنجاز  باتجاه  للدفع 
املــنــشــود فــي الـــســـودان. لــقــد ابــتــدع املجلس 
وذرائــع  أعــــذاًرا  واختلق  حجًجا،  العسكري 
شــتــى لــلــتــنــصــل مـــن املـــفـــاوضـــات مـــع قــوى 
زوًرا  الــثــورة  اتهم  فــتــارة  والتغيير،  الحرية 
بــأنــهــا لـــم تــُعــد ســلــمــيــة، فـــي وقــــت كــــان فيه 
ناشطوها يتلقون الرصاص في صدورهم، 
وطــــــــــــوًرا اتـــهـــمـــهـــا بــــمــــحــــاولــــة االســـتـــئـــثـــار 
بــالــســلــطــة، فــيــمــا الــحــقــيــقــة أن نــضــالــهــا ما 
هــو إال إلنــهــاء االســتــئــثــار، وتــدشــني أســس 
دولـــٍة تــقــوم على مــبــادئ املــواطــنــة والحرية 
اء 

ّ
واملساواة، وتعود إلى لعب دور حيوي بن

النزاعات  طــّي  بعد  اإلقليمي،  فــي محيطها 
واملآسي اإلنسانية في محافظاتها الغربية 
والــجــنــوبــيــة والـــشـــرقـــيـــة، دارفـــــــور وجــنــوب 
تــبــرز  ــــوم،  ــيـ ــ والـ األزرق.  والـــنـــيـــل  ــان  ــ ــردوفـ ــ كـ
الحاجة إلى ثني بعض الدول في املنطقة عن 
العسكري، وتسويق شرعيته  املجلس  دعم 

املصطنعة، أو املفروضة على القسم األكبر 
الحاجة  تبرز  كذلك  قــســًرا.  السودانيني  مــن 
 تنّدد 

َ
إلــى ما يتجاوز مجّرد إعـــاِن مــواقــف

بـــاالعـــتـــداء عــلــى املــتــظــاهــريــن واملــعــارضــني 
في عموم الباد، وتدين تسويفات املجلس 
املفاوضات  أفرغت  التي  املتكّررة  العسكري 
ــراٍء  ــ مــــن مــضــمــونــهــا، وجــعــلــتــهــا عــمــلــيــة شـ
وخلط  صفوفه،  تنظيم  منها  ُيـــراد  للوقت، 
بــقــوى  والـــتـــنـــكـــيـــل  األرض،  ــلـــى  عـ األوراق 
ــادة إحـــيـــاء هياكل  ــ الــحــريــة والــتــغــيــيــر، وإعــ
ــتــــي كـــّرســـهـــا  الـــــدولـــــة األمــــنــــيــــة الـــعـــمـــيـــقـــة الــ
الرئيس السابق وممارساته. رهاننا اليوم 
عــلــى ضــغــط الــشــعــوب املــحــّبــة لــلــحــريــة، في 
على  والــعــالــم،  أفريقيا  وفــي  العربي  العالم 

حكوماتها لتحقيق هذه األهداف.
لقد آن األوان إلرسال بعثات دولية لتقصي 
األطــراف  ولتحميل  األرض،  على  الحقائق 
التي تدفع األمور نحو الهاوية املسؤولية 
 
ٌ
عن أفعالها على املأ. ثّمة محاوالٌت حثيثة
من السلطة العسكرية للتعتيم الكامل على 
ما يجري حالًيا من انتهاكات، ولتقويض 
ــئــــات مــن  ــع مــ ــ ــتــــي دفــ ــفــــاوض الــ ــتــ جــــهــــود الــ
 

ً
 واعـــتـــقـــاال

ً
ــتــــا ــا قــ ــهـ ــا لـ ـ

ً
ــن ــمـ ــيــــني ثـ الــــســــودانــ

. وقــطــع شــبــكــات الــتــواصــل مــثــال 
ً

وتــنــكــيــا
على نية طمس الصور التي يجري تناقلها 
من داخل السودان إلى كل متابع لأحداث 
فــي الـــدول القريبة والــبــعــيــدة. وقــد صــارت 
 دعــــوة مــفــوضــيــة األمــــم املــتــحــدة 

ً
ضــــروريــــة

السامية لحقوق اإلنسان إلى التعجيل في 
عقد جلسة طــارئــة لبحث تــطــور األوضـــاع 
فـــي الــــســــودان، وبـــــات الــعــمــل عــلــى تفعيل 
املــعــمــول بها  لــة واملــحــاســبــة  املــســاء أدوات 
في االتحاد األفريقي بالغ األهمية. قبل أقل 
من ثاثة أسابيع من انتهاء مهلة االتحاد 
للسلطة  سلمي  انتقال  لتحقيق  األفــريــقــي 
ــتــــي أّكــــــد عــلــيــهــا  ــيـــة، والــ ــــى حـــكـــومـــة مـــدنـ إلـ
أخيرا،  اجتماعه  في  الدولي  األمــن  مجلس 
نقف فــي الــســودان أمــام مفترق طــرق، فإما 
إلــى  التغيير  بــمــســار  الــدفــع  مــن  نتمّكن  أن 
بمعزٍل  ســودانــي،   

ّ
لكل تتيح  التي  نهاياته 

ــيـــة، الــتــمــتــَع  ــنـ عــــن خــلــفــيــتــه اإلثـــنـــيـــة والـــديـ
ــّرا كــريــمــا،  ــ بــحــقــوقــه بــاعــتــبــاره إنـــســـانـــا حـ
ــراٍح طـــال نــزيــفــهــا، أو تنجح  ــ وتــضــمــيــَد جـ
الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فــي إعــــادة إنــتــاج نفسها 
إلرادة  ا 

ً
تجاوز بالقوة،  شرعّيتها  وتفرض 

أعداد غفيرة ممن كانوا يحلمون بمستقبل 
أفــضــل، وتفتح الــبــاب واســًعــا أمــام نزاعات 

مسلحة جديدة في الباد. 
)األمني العام للمنتدى املدني القومي في السودان(

ــال خـــروج  الــديــمــقــراطــي )الـــكـــرديـــة( فـــي حــ
األميركيني منها.

عــلــى الــرغــم مــن غــضــب أردوغـــــان، يتجاهل 
التركي، والــدور  اتفاقاته مع نظيره  بوتني 
الـــذي لعبته تــركــيــا عــبــر شــراكــتــهــا بمسار 
ــة الــــــذي أدى إلـــــى تــفــكــيــك فــصــائــل  ــانـ ــتـ أسـ
ــدة، وإجـــــــــــراء املــــصــــالــــحــــات، وعــــــودة  ــ ــديــ ــ عــ
ا من  سيطرة النظام على عدة مناطق، بــدًء
مــديــنــة حــلــب والــغــوطــة ودرعـــــا والــقــلــمــون 
إلى  الــيــوم  وغــيــرهــا. ولــذلــك، تسعى تركيا 
والنظام ومليشيات  الــروس  جعل سيطرة 
إيران على شمال حماه وإدلب وريف حلب 
املهاجمة  الــقــوات  وتكبيد  ومكلفة،  صعبة 
خــســائــر أكــبــر، بقصد الــتــأثــيــر عــلــى موقف 
روسيا، إذ بسبب عدم ثقة أردوغان بالتزام 
بــوتــني بـــأي اتـــفـــاق، لــم تــفــّكــك تــركــيــا جبهة 
الفصائل  قوة  زت 

ّ
النصرة وحلفاءها، وعــز

األخرى. ولكن يتوقع أن يستمر الروس في 
نهجهم الــدمــوي هــذا للوصول إلــى حــدود 
منطقتي السيطرة التركية املذكورتني. وال 
يتوقع أن يهاجم الروس هاتني املنطقتني، 
مــا قد  إحـــراج كبير لتركيا،  ملــا يسببه مــن 
يدفعها إلى الــرد، وإيجاد توتر قد يتطور 
إلى نــزاع تركي روســي، خصوصا مع نمو 
الــغــضــب الــتــركــي مـــن ســلــوك روســـيـــا الــتــي 
تتنصل من اتفاقاتها مع تركيا، بالوصول 
إلى حل سياسي في سورية، في حد مقبول 

من التوازن.  
الــشــكــلــي، يسعى  الــســيــاســي  عــلــى الصعيد 
بـــوتـــني إلــــى تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
تــحــت مــظــلــة األمـــــم املـــتـــحـــدة بــحــســب قـــرار 
مجلس األمن 2254. أما عملًيا فيصر على 
أن يكون أكثر من ثلثي اللجنة الدستورية 

فـــي الــحــكــومــة، وفــــي مــنــاصــب قــيــاديــة في 
 إلــــى اإلفــــــراح عن 

ً
الــــدولــــة، وقــــد يــدفــع مــثــا

املعتقلني وإصدار عفو عام، يشمل األحكام 
الــصــراع وبسببه  عــلــى خلفيات  الـــصـــادرة 
يضمن  أن  بعد  ولكن  سياسية،  وخلفيات 
عـــدم تــأثــيــر هـــذه اإلجـــــراءات عــلــى اســتــقــرار 
ــــروط مــنــاســبــة  ــــا إيـــجـــاد شـ

ً
الـــنـــظـــام، وأيــــض

االنتقام  سياسات  ولجم  الاجئني،  لعودة 
ووقف االعتقال، وتقليص نشاطات إيران، 
ـــا، مثل 

ً
ذات الــطــابــع غــيــر الــعــســكــري أيـــض

ــدد مــن  ــ ــل عـ ــ ــــوري، وحـ ــسـ ــ ــه الـ ــلـ ــزب الـ ــ حــــل حـ
أنـــشـــأت  تــنــظــيــمــاتــهــا وحـــســـيـــنـــيـــاتـــهـــا، إذ 
مدنية  منظمة خدمات  أربعني  نحو  إيــران 
التشيع وتعزيز  نشر  غايتها  فــي ســوريــة، 
الناس  اإليــرانــي باستغال حــاجــة  الــنــفــوذ 
 تستطيع 

ً
أي ستصمم روسيا حا املادية. 

تــســويــقــه بــني فــئــات ســوريــة واســـعـــة، وفــي 
املــحــافــل الــدولــيــة، بــاعــتــبــاره حــا سياسيا 
األميركيني واألوروبــيــني ودول  مقبوال من 

الطريق  يفتح  بما  الــجــوار،  ودول  الخليج 
ــادة اإلعـــمـــار املـــادي  ــ ــام املــســاهــمــة فـــي إعـ أمــ
واملــجــتــمــعــي، وهـــي مــهــمــة شــاقــة، فــســوريــة 
بــدون إعـــادة إعــمــار بالنسبة لروسيا ربح 

أسوأ من الخسارة.
في حال بقاء أميركا في منطقة شرق الفرات 
لن يقترب الــروس أو النظام أو األتــراك من 
قــوات  مــا سيشجع  الــواســعــة،  املنطقة  تلك 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــكـــرديـــة،  ــ ــحـ ــ حـــــزب االتـ
يقطن  والــتــي  فيها،  وجــودهــا  تعزيز  على 
مــعــظــمــهــا عـــــرب، وال تـــزيـــد نــســبــة األكـــــراد 
فيها عن 15 - 20% من السكان، وسيسرع 
الحزب في استكمال بناء مؤسسات كيان 
ــم أمـــيـــركـــي عـــلـــى غــــرار  شـــبـــه مــســتــقــل بـــدعـ
شــمــال الــــعــــراق، وســيــســرع الــخــطــى لــبــنــاء 
تمثيل شبه دبلوماسي، بانتظار ما تسفر 
عنه األيام من احتمال إعان االستقال، في 
العراق.  تناغم مع مسار مماثل في شمال 
األميركيني، سيضطر  انسحاب  وفــي حــال 
الـــحـــزب الـــكـــردي إلــــى االتـــفـــاق مـــع الــــروس 
والــنــظــام لــلــحــصــول عــلــى أكــبــر قـــدر ممكن 
مـــن املـــكـــاســـب، وســتــعــود ســيــطــرة الــنــظــام 
على تلك املناطق، وهو الخيار الذي يخدم 
ــدة، فـــي مــواجــهــة  ــواحــ مــســتــقــبــل ســـوريـــة الــ
مشاريع التقسيم واالقتطاع. ولكن األتراك، 
مــن جــهــتــهــم، ســيــســتــمــرون بــالــضــغــط ملنع 
قــيــام كــيــان كــــردي شــبــه مستقل آخـــر على 
باملوقف  التكهن  يصعب  ولكن  حــدودهــم، 
ــيــــركــــي فــــي مــــا إذا كـــــان ســيــســتــجــيــب  األمــ
الــتــركــيــة أم ال، وخـــصـــوصـــا أن  لــلــمــطــالــب 
إســرائــيــل تــدعــم قــيــام كــيــان كـــردي مستقل 
مــحــاط بــمــنــاخ مــن الـــعـــداوة، مــا يــدفــع هــذا 
ا، 

ً
الــكــيــان إلــــى الــتــحــالــف مـــع إســـرائـــيـــل. إذ

يرتبط تطور األوضاع في سورية، إلى حد 
األميركية تجاه سورية.  بالسياسة  بعيد، 
ولــكــن مــن الــصــعــب الــجــزم بــتــوجــهــات هــذه 
ــكـــون مــن  ــيـ ــيــــوم أو غـــــــًدا، وسـ الـــســـيـــاســـة الــ
الـــصـــعـــب الــتــنــبــؤ فــــي أي اتــــجــــاه ســتــســيــر 
أوضــــاع ســوريــة، فـــإن بــقــي اإليــرانــيــون في 
سورية، وبقي األميركيون في شرق شمالي 
ــــد الــحــزب الــكــردي برنامجه 

ّ
ســوريــة، ووط

االنــفــصــالــي فـــي مــنــطــقــٍة واســـعـــٍة بحماية 
أميركية، وبقيت منطقتا السيطرة التركية 
ــــروس في  فـــي الــشــمــال الــغــربــي، ومــضــى الـ
هجومهم على ريف حماة الشمالي وإدلب 
وريـــــف حـــلـــب، فــســيــحــدث مـــزيـــٌد مـــن الــقــتــل 
العالم  سيبقى  بينما  والتهجير،  والــهــدم 
مــتــفــّرًجــا، وســتــبــقــى الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 
وغير األميركية، وقد يصدر الرئيس ترامب 
»قـــانـــون قــيــصــر« الــــذي ســيــضــيــق الــخــنــاق 

أكثر على سورية ونظامها وشعبها.
اإلرادة  مــســلــوبــي  الــســوريــون  اســتــمــر  وإذا 
عــاجــزيــن عــن املـــبـــادرة، فـــإن ســنــوات سبًعا 
ــا أخــــرى ســتــكــون الــســيــنــاريــو األكــثــر 

ً
عــجــاف

ــتـــمـــاال فــــي ســــوريــــة، وســتــبــقــى ســـوريـــة  احـ
ــــرص عــمــل،  بــــا إعــــــــادة إعـــــمـــــار، وبــــــــدون فــ
والــفــوضــى،  الفقر  يعّمها  وبـــدون خــدمــات، 
مهّجرين  ســـوري  مــايــني  سبعة  وسيبقى 
الــخــارج ونحو ستة مايني مهجر في  فــي 
ــة بــيــئــة طــــاردة  ــوريـ الــــداخــــل، وســـتـــســـود سـ
وحياة  عمل  فــرص  عــن  الباحثني  للشباب 
في بلدان أخرى، فهل سيستمر السوريون 
فـــي ســلــبــيــتــهــم وتــشــرذمــهــم وتــــرّددهــــم في 
املبادرة؟ وهل يمكن أن تؤدي مبادرتهم إلى 

أي تغيير في هذا املصير؟
)كاتب سوري(

الحالي  األميركيني،  الرئيسني  حديث بني 
ــالـــد تـــرامـــب والــســابــق جــيــمــي كــارتــر،  دونـ
قال  الصينية.  ـ  األميركية  العاقات  بشأن 
كارتر: تخافون من تقّدم الصني علينا؟ أنا 
ملــاذا ستتفوق  تعرفون  فهل  معكم،  متفق 
ــقـــد قــمــت  ــا؟ لـ ــاوزنــ ــجــ ــتــ الــــصــــني عــلــيــنــا وتــ
بكني  مع  الدبلوماسية  العاقات  بتطبيع 
1979. ومــنــذ ذلــك الــحــني، هــل تــعــرفــون كم 
ــان؟ وال  حــربــًا خــاضــتــهــا الــصــني مـــع أي كــ
مـــرة، ونــحــن بقينا فــي حـــرٍب على الـــدوام. 
ــات املــتــحــدة، يــســتــطــرد كـــارتـــر، هي  الـــواليـ
الــــدولــــة املـــولـــعـــة بـــالـــقـــتـــال، الــــدولــــة األكــثــر 
ــم، ألنـــهـــا تــريــد  ــالـ ــعـ عـــدائـــيـــة فــــي تــــاريــــخ الـ
فرض قيمها على بقية دول العالم. بينما 
تستثمر الصني مواردها في مشاريع، من 
السرعة،  فائقة  والقطارات  الحديد  السكك 
ــدل إنــفــاقــهــا فـــي املــــيــــدان الــعــســكــري، كم  بــ
كــيــلــومــتــرًا مـــن الــســكــك الــحــديــد نــمــلــك في 
رنـــا ثــاثــة آالف مليار 

ّ
هـــذا الــبــلــد؟ لــقــد بـــذ

لم  بينما  عــســكــريــة،  مــصــاريــف  فــي  دوالر 
تصرف الصني دوالرًا واحــدًا على الحرب. 
البنية  على  املــلــيــارات  هــذه  استعملنا  لــو 
لدينا  سيصير  كـــان  األمــيــركــيــة،  التحتية 
طرق معتنى بها، بما فيه الكفاية، ونظام 
تــعــلــيــمــي جــيــد، مــثــل نــظــام تــعــلــيــم كــوريــا 

الجنوبية أو هونغ كونغ.
ــمـــي كـــــارتـــــر عـــــن بـــلـــده  ــيـ ــم جـ ــلـ ــكـ هــــكــــذا تـ
الــــذي يستمر فــي الـــحـــروب، وكــلــفــه غــزو 
أكــثــر مــن ستة تريليونات دوالر  الــعــراق 
ــاده وعــجــز  ــتــــصــ ســــّرعــــت فــــي تــــراجــــع اقــ
ميزانيته. وتشكل مصاريفه نسبة %45 
مـــن إجــمــالــي املـــصـــاريـــف الــعــســكــريــة في 
الــعــالــم، وهـــي الــبــلــد الــوحــيــد الـــذي يملك 
725 قاعدة عسكرية في الخارج، تتطلب 
الـــدوالرات سنويًا. بينما تسير  مليارات 
الصني، بسرعة قطاراتها، نحو الصدارة 
االقـــتـــصـــاديـــة. إذ أحــــــدث نـــمـــّوهـــا طــبــقــة 
مـــتـــوســـطـــة، تـــصـــل إلـــــى مـــجـــمـــوع ســكــان 
ــات املـــتـــحـــدة من  ــان الــــواليــ ــكـ ــا وسـ ــ ــ أوروبـ

ــد، فـــإن نــازعــهــا أحــٌد  ال يــنــازعــهــا فــيــه أحـ
ــاول بـــث روح الــوعــي  ــ ــن حـ قــصــمــتــه، ومــ
مبّكرا  االســتــبــداد  سلطات  اتهمته  فيها 
قـــاطـــعـــة الـــطـــريـــق عـــلـــيـــه، ومــــن دافـــــع عــن 
واملتاجرة  باملزايدة  وسمته  مصالحها 
بــهــمــوم الــشــعــب والــجــمــاهــيــر، ومــحــاولــة 
تــعــطــيــل مـــســـيـــرة الــســلــطــة وســيــاســتــهــا 
ــل الــجــمــاهــيــر  ــاهــ ــاة عــــن كــ ــانــ ــعــ ــرفــــع املــ لــ

وتحقيق اإلنجازات من أجلها. 
وكثيرا ما تقوم السلطة في هذه األنظمة 
تهوى  بما  تشنها  استباقيٍة  بعملياٍت 
واألسانيد  الحجج  لها  وترّكب  وترغب، 
لــلــتــســويــغ والــتــبــريــر. ومـــن أهـــم أهـــداف 
تلك  االستباقية  عملياتها  فــي  السلطة 
حقيقيٍة،  مــحــاولــٍة  أي  إجــهــاض  هــدفــهــا 
الغاضبة  الجماهير  أو متخّيلة، لتجمع 
املـــتـــمـــّردة على  أو  بــحــقــهــا،  املــطــالــبــة  أو 
ــــي ســـبـــيـــل ذلــــــك إلـــى  ــا، فـــتـــلـــجـــأ فـ ــلـــمـــهـ ظـ
ــدار الـــقـــوانـــني الـــتـــي تـــحـــول دون أن  ــ إصــ
الحرجة(  )الكتلة  كتلة جماهيرية  تكون 
قـــــادرة فـــي الــحــاضــر أو املــســتــقــبــل على 
تــحــريــك الــجــمــاهــيــر األوســـــع ضـــدهـــا أو 
نظر  مــن وجهة  خــطــرٍة  لتجمعاٍت  تكون 
أن تعتبر بعضها  السلطة، بشكل يمكن 
خـــطـــرا عــلــى »األمـــــن الـــقـــومـــي«، وتــحــظــر 
ــات واملـــــســـــيـــــرات، وتـــســـتـــخـــدم  ــعـ ــمـ ــتـــجـ الـ
التي  العرفية  قوانني الطوارئ واألحكام 
تسمح بالحركة السريعة للسيطرة على 
أي بادرة تجمٍع أو تظاهر؛ أو أي فاعليٍة 
املستبدة  فالسلطة  ممكنة،  أو  محتملة 
ــة، أو  ــيـ غـــيـــر املـــنـــطـــقـــيـــة، أو غـــيـــر الـــشـــرعـ
ــدة، ال تــســتــطــيــع االســتــمــرار  ــراشــ غــيــر الــ
بعمليات  قــامــت  إذا  إال  طــويــلــة،  فـــتـــرات 
تريد  فهي  الجماهيري،  الــوعــى  تزييف 
يقبل منظومة  الوعي كي  أن تشكل هذا 
الــســلــطــة وتــوجــهــاتــهــا ومــصــالــحــهــا من 
فــي استخدام  اإلفـــراط  إلــى  الحاجة  دون 
القمع األمني. لذلك هي في هذا السياق 
تشكل أجهزة الدعاية واإلعام واإلعان 
ــن  ــع األمــ لـــــدى الـــســـلـــطـــة، فـــيـــكـــون هـــــذا مــ
ــهـــزة  ــــذه األجـ قـــدمـــني لـــلـــنـــظـــام، فـــتـــقـــوم هـ
بــاملــبــالــغــة فــي إظــهــار إنـــجـــازات السلطة 
وتـــبـــريـــر أفـــعـــالـــهـــا، وتـــحـــويـــل هــزائــمــهــا 
إلـــى انـــتـــصـــارات تــاريــخــيــة، كــمــا تضفي 
والتضحية  والــحــكــمــة  الــبــطــولــة  صــفــات 
ملهم،  فهو  املستبّدة،  السلطة  رمــز  على 
وهــو الزعيم األوحـــد، وهــو الــذي يصدر 
وتماثيلهم  صورهم  وتضع  التوجهات، 
في كل مكان.. وهي حالة إعانية بالغمر 
فحيثما  واإللــحــاح،  والــتــكــرار  والتعبئة 
ذهبت يطالعك وجه القائد أو صوره أو 
أقواله أو إنجازاته.                                                                                    
فشيئا  شيئا  السلطة  صاحب  ويتحّرك 
إلى سلوٍك ادعائي ودعائي غير طبيعي، 
فيلبس قناعا يراه مناسبا لتحقيق هذا 
الهدف في استمرار السلطة أو توريثها 
في  وتفكيرها  الجموع  وعي  يشكل  بما 
اتــجــاه مصالحه الــخــاصــة.. إنــه نــوٌع من 
دائرة التمثيل التي يجيدها أهل سلطة 
السلطة  فيها صاحب  يــقــّدم  االســتــبــداد، 
تــزيــيــف  لــتــكــتــمــل دائــــــرة  تــمــثــيــلــيــا  دورا 
الــوعــي. ومــع هــذا الــوضــع، تبقى الصور 
املــزيــفــة ســيــدة املـــوقـــف فـــي الــعــاقــة بني 
ــار مــن عــبــارٍة  الــحــاكــم واملــحــكــوم، فــي إطـ
تــجــعــل األمــــر بــرمــتــه »كـــلـــه تـــمـــام«. ومــن 
ثــــم، فــــإن أصـــحـــاب الــســلــطــة والــســلــطــان 
ــي لــدى  ــة وعــ ــارقـ ــل بـ ــدام كـ ــ يـــحـــاولـــون إعــ
الــجــمــاهــيــر، حــتــى تــحــافــظ عــلــى عملية 

مــن مــنــاصــري الــنــظــام، أو مــمــن يخضعون 
لضغوطه، وذلك كي يضمن صوغ دستوٍر 
ال يــبــدل فـــي طــبــيــعــة الـــنـــظـــام، أي مــحــتــوى 
روســي وغــاف أمــم متحدة إلعطاء اللجنة 
صــفــة الــحــل الــســيــاســي الـــدولـــي، وبــمــجــّرد 
تشكيل اللجنة سيتم تجاهل الهيئة العليا 
لــلــمــفــاوضــات، مثلما تــم تــجــاهــل االئــتــاف 
الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، 
بــعــد تشكيل الــهــيــئــة، وســيــتــم حــصــر كامل 
مـــا ُيـــدعـــى الــحــل الــســيــاســي بــهــذه اللجنة 
الــدســتــوريــة. ثـــم مـــن بــعــدهــا تــريــد روســيــا 
االستفتاء  الــنــظــام  داخــلــيــة  وزارة  تــديــر  أن 
ــة  ــة الـــســـوريـ ــقـ ــريـ ــلـــى الـــطـ واالنــــتــــخــــابــــات عـ

املعتادة بنتائجها مسبقة الصنع. 
وثّمة متغير قد يؤدي إلى تغيير في مسار 
الحل السياسي جزئًيا، فعلى الرغم من أن 
النظام  تغيير  على  يعملون  ال  األميركيني 
وال إطاحة األسد، وقد أعلنوا ذلك صراحة، 
ـــ12 الــتــي أعــلــنــوهــا  ــ فـــإن تــنــفــيــذ الـــشـــروط الـ
ضــد إيــــران، وتــهــدف إلـــى قــطــع أذرعــهــا في 
املنطقة، وحل مليشياتها، سيشكل تغييًرا 
في مسارات الصراع ونتائجه في سورية، 
إذ سيقوي ذلك موقف روسيا في سورية، 
وســـيـــصـــبـــح مــــوقــــف األســـــــد أضــــعــــف أمــــام 
بوتني، بعد انسحاب إيــران التي يستقوي 
بــهــا الــنــظــام ويـــنـــاور بينها وبـــني روســيــا. 
إلى مناطق  النظام سيطرته  وفي حال مد 
شمال غربي سورية ومناطق شرق الفرات، 
األســد  على  أكثر  بوتني  يضغط  أن  يتوقع 
اٍت يسّميها »حا  ــــراء ونــظــامــه، التــخــاذ إجـ
سياسيا«، يرضي فئات أوسع من الشعب 
الــدولــي، ويحافظ على  الــســوري واملجتمع 
ــام، ويــــشــــرك شـــخـــصـــيـــات مـــعـــارضـــة  ــظــ ــنــ الــ

350 مــلــيــون نــســمــة، أفـــرزهـــا االنــتــعــاش 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــادي والـــــتـــــطـــــور االقـ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
اقتصاديًا،  الــصــني  وستتقدم  املــتــســارع. 
بـــهـــذه الــطــبــقــة الــعــامــلــة املــنــتــجــة، وبــمــا 
ــاريـــع ضــخــمــة  تــخــفــيــه وتــعــلــنــه مــــن مـــشـ
املــتــحــدة وعقوباتها  الـــواليـــات  ملــواجــهــة 
ــًا بــشــركــة  وحــربــهــا االقـــتـــصـــاديـــة، وأيـــضـ
هـــواوي، ومــا طرحته من بديٍل ملنتجات 
شركات تقنية املعلومات األميركية دليل 
الصينية على  االقتصادية  املسيرة  على 
الـــطـــريـــق الـــــذي ســيــوصــلــهــا إلــــى مــقــدمــة 

اقتصاديات دول العالم بعد عقود. 
املستقبلية  بمشاريعها  الصني،  ستنتزع 
الــضــخــمــة، مــثــل مـــشـــروع طــريــق الــحــريــر، 
الـــدول الــصــاعــدة التي  وغــيــره مما تسّمى 
ــّصــــص مــــيــــزانــــيــــات ضـــخـــمـــة لــلــبــنــى  تــــخــ
ــلـــحـــروب، مــوقــع  الــتــحــتــيــة لــبــلــدانــهــا، ال لـ
الصدارة في االقتصاد العاملي بعد بضعة 
التي  املتحدة  الــواليــات  عــقــود، وستنكفئ 
أزهقت حروبها مئات آالف الضحايا منذ 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، ودمـــرت 
ــعـــراق، وذهــبــت بــاقــتــصــاده إلـــى الــركــود  الـ
ــات املــالــيــة الــتــي لــن يــتــعــافــى منها  ــ واألزمــ

حسب كل املؤشرات االقتصادية.
)كاتبة عراقية في باريس(

قواها  وتــنــويــم  الــزائــف،  وعيها  تكريس 
املــزيــفــة،  الــصــور  إطـــار  وفــي  وفاعليتها. 
بني  للعزلة  وقابلة  مواتية  البيئة  تكون 
ــداث حـــالـــة انـــفـــصـــال مــن  الـــطـــرفـــني، وإحـــــ
»البطانة«  تشكلها  عازلة  منطقة  خــال 
السلطة  التي ال يكون هناك اتصال بني 
خـــالـــهـــا،  مــــن  أو  بـــهـــا  إال  ــيـــر  والـــجـــمـــاهـ
وتـــصـــيـــر الــــصــــورة فــــي مــجــمــلــهــا زائـــفـــة 
وغير حقيقية، حتى تسوء حالة الناس، 
وتتراكم أزماتهم، ويتعّرفون على الوهم 
املــتــحــّكــم فــي حــيــاتــهــم، وتــصــيــر السلطة 
 بــتــأديــة واجـــبـــاتـــهـــا، أو الــقــيــام 

ً
مــطــالــبــة

بــــإصــــاح أو تـــغـــيـــيـــر، فـــتـــواصـــل حــركــة 
زيــفــهــا فـــي إطـــــار مـــا تـــراهـــا إصـــاحـــاٍت 
ــــة«، فــي  ــــوريـ ــكـ ــ زائــــفــــة، أو تـــغـــيـــيـــرات »ديـ
اإلصاح؛  حقيقة  على  التفافية  محاولٍة 
ــالـــة الــــزيــــف تـــلـــك تــمــثــل بــيــئــة  ذلــــك أن حـ
خصبة، ليس فقط لتسويغ الكذب في ما 
يتعلق باإلنجاز وبيع األوهام وتصدير 
األحـــــام وصــنــاعــة الــفــنــاكــيــش الــزائــفــة، 
من  وتسمع  تــرى  أن  حقا  العجيب  فمن 
هـــذه السلطة حــديــثــا مــكــّررا مــســتــمــّرا ال 
من  يمنعها  فماذا  اإلصــاح،  ينقطع عن 
إصاح وهي تحكم وتتحّكم؟ إال أن ذلك 
يندرج في خانة الغطاء الزائف واملزور، 
وهي في واقع أمرها وفعلها تحاول أن 
تــدفــع وتــدافــع عــن فــســاد رمــوزهــا الذين 
يـــتـــســـاقـــطـــون، الــــواحــــد تـــلـــو اآلخـــــــر، مــن 

اتجار بالبشر وآالمهم، بل وبحياتهم. 
بني احتقار الشعوب ضمن إدراك سلطات 
ــر املــســتــور  ــاهـ ــظـ االســــتــــبــــداد الـــكـــامـــن والـ
واملــعــلــن عــنــه، وصــيــاغــة األمـــن املستباح 
فــي تمرير طبعٍة أمــنــيــٍة تــتــواءم مــع هذا 
للشعب،  واالحـــتـــقـــار  للسلطة  االحــتــكــار 
الـــرؤى واإلدراكــــات،  ونتيجة تفاعل هــذه 
تــتــولــد طبعة تــزيــيــف الــوعــي، والــحــرص 
ــادة تــعــريــف  ــإعــ ــزائــــف بــ عــلــى تــشــكــيــلــه الــ
و«فيرستها«  كــثــيــرة،  سياسية  مفاهيم 
بما يوافق الحالة االستبدادية، والتمكني 
ــا. إنـــهـــا بحق  ــتـــمـــرارهـ الســـتـــقـــرارهـــا واسـ
ــرى لــعــمــلــيــة االســـتـــخـــفـــاف  ــبــ صـــنـــاعـــة كــ
بأضاع ثاثة في »املثلث االستبدادي«؛ 
ــبـــعـــة األمـــنـــيـــة  ــعــــوب، والـــطـ احـــتـــقـــار الــــشــ
للسلطة االستبدادية التي تتخذ أشكاال 
ســّمــيــنــاهــا، »األمــــن املــســتــبــاح«؛ والــوعــي 
االستبدادية هوامش  وللظاهرة  الزائف، 

أخرى تستحق املتابعة. 
)كاتب مصري(

عن احتماالت تطور األوضاع في سورية

هواوي ومسيرة الصين

االستبداد بين األمن وتزييف الوعي

عن االنتهاكات في 
السودان: اإلدانة ال تكفي

هل يستمر 
السوريون في 

سلبيتهم وترّددهم 
في المبادرة؟

ستتقدم الصين 
بالطبقة العاملة 

المنتجة، وبما تخفيه 
وتعلنه من مشاريع 

تبالغ السلطة التي 
تحتقر الجماهير 

كثيرًا في الحلول 
واالحتياطات األمنية 

فهي ترى في 
الجماهير بوادر 
الخداع والغدر

آراء

بشير البكر

املصري  الرئيس  استنساخ تجربة  قــّرر  السودان  العسكري في  املجلس  أن  يبدو 
أغسطس/   14 في  العدوية  رابعة  ميدان  اعتصام  منذ فض  السيسي  الفتاح  عبد 
آب 2013. ومــا حصل صباح األحــد املــاضــي فــي مــيــدان االعتصام فــي الخرطوم 
تتعلق  الــتــي  التفاصيل  بعض  فــي  اخــتــاف  مــع  املــصــري،  السيناريو  على  يحيل 
بأعداد الضحايا من قتلى وجرحى، كانوا باآلالف في حالة »رابعة«. وصدرت من 
املجلس العسكري السوداني إشارات واضحة في اليوم املوالي، تذهب إلى تحريك 
الشارع من أجل تفويٍض لتصعيد موقفه ضد التظاهرات السلمية، التي نجحت في 
إطاحة الرئيس السابق عمر البشير. واملطلوب من هذه الخطوة أن يتسلح املجلس 
العسكري بشرعية الشارع، كي يبقى في الحكم، ويوقف املسار الديموقراطي الذي 
قامت من أجله الثورة الشعبية، ويمارس كل التجاوزات، بما في ذلك قمع الحراك 

السلمي بالرصاص الحّي.
 لألوساط كافة، لكونها جاءت من دون 

ً
لت عملية فّض االعتصام بالنار صدمة

ّ
شك

مقّدمات أو مبّرراٍت تبيح للمجلس العسكري استخدام القوة إلنهاء الحراك السلمي، 
 وأكثر من مائة جريح. ويضاف إلى ذلك 

ً
وهو ما ترتب عليه سقوط قرابة 60 قتيا

تراجع املجلس العسكري عن االتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوى إعان الحرية 
والتغيير، والخاص بترتيبات املرحلة االنتقالية، وتشكيل السلطة في هذه املرحلة، 
وحــصــة العسكر واملــدنــيــني فيها. واألمـــر األكــثــر إثـــارة لاهتمام صـــدور إشـــارات 
واالنفراد  السلمي،  الحراك  لطّي صفحة  العسكري  املجلس  من  نيٍة صريحٍة  إلــى 

بالسلطة، وهذا ما يمكن تلّمسه من خال العزف على وتر التفويض الشعبي.
التغير في مواقف املجلس العسكري، بعد جوالت خارجية قام بها رئيس  جرى 
املجلس عبد الفتاح البرهان إلى اإلمارات واالجتماع مع ولي عهد أبوظبي محمد بن 
زايد، ونائبه محمد حمدان دقلو )حميدتي( إلى السعودية واجتماعه مع ولي العهد 
محمد بن سلمان. وشارك البرهان في القمتني العربية واإلسامية في السعودية، 
وحظي بمعاملة خاصة، وعقد لقاءاٍت مع بن سلمان. وباإلضافة إلى ذلك، نشطت 
االتصاالت بني الرئيس املصري وأعضاء املجلس العسكري، األمر الذي طرح أسئلة 
بشأن سّر االهتمام السعودي اإلماراتي املصري بالوضع السوداني، وما يمكن أن 
يسفر عنه في ظل مواقف الدول الثاث من الثورات الشعبية التي شهدتها املنطقة 
العربية منذ إطاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون 
املشهد:  هــذا  فــي  ثــاث عــامــات أساسية  أمــام  التوقف هنا  الثاني 2011. ويمكن 
الــثــورة املــضــادة؛ السعودي اإلمــاراتــي املــصــري، ألقى بكل ثقله من أجل  أن ثاثي 
لألمن  السعودية ضــرورة  في  السودانية  القوات  أن وجــود  السوداني.  الحراك  وأد 
اليمن. أن السعودية  ها السعودية واإلمــارات على 

ّ
التي تشن السعودي، في الحرب 

الخرطوم  تبقى  كــي  العسكري،  للمجلس  كبيرة  مالية  إغـــراءات  قدمت  ــارات  واإلمــ
ضمن هذا السرب.

وعلى الرغم من الهجمة الشرسة ضد ثورة الشعب السوداني، من الخطأ االعتقاد 
أن عملية فض االعتصام  في الخرطوم سوف تشكل نهاية للحراك الشعبي الذي 
يتراجع  لــم  املــاضــي، وإذا  األول  كــانــون  أخـــرى، منذ ديسمبر/   وراء 

ً
مــوجــة تنامى، 

للتطور على نحٍو غير  ــح 
ّ

مــرش املــوقــف  فــإن  السلوك،  هــذا  العسكري عــن  املجلس 
محسوب. وفي حني تتمّسك املعارضة بامليدان، يأتي إعان املجلس العسكري عن 
تعليق التفاوض والتراجع عن االتفاقات مع قوى إعان الحرية، والدعوة النتخابات 
م 

ّ
بعد تسعة شهور، لينقل املسألة إلى مستوى متقدم من التصعيد، ال يمكن التحك

عما  مباشرة  مسؤولية  ومــصــر  واإلمــــارات  السعودية  تتحّمل  ومــآالتــه.  بمساره 
الــســودان. ويبدو من تدخل األطــراف الثاثة في  ســوف يترتب على التصعيد في 
الشأن الداخلي السوداني، أن النتائج لن تكون أفضل مما هي عليه من التدخات 

في اليمن وليبيا، التي أدت إلى حروٍب أهليٍة مفتوحة.

نواف التميمي

لــم تكن يومًا  الــســودان أن هــذه الجيوش العربية  ُيثبت مــا يجري مــن مــجــازر فــي 
ظهيرًا للوطن أو سندًا للمواطن، بل هي ظهر للحاكم، وعصا غليظة لحماية األنظمة 
الدكتاتورية. ُيبرهن انقاب الجيوش على ثورات الشعوب، واغتيال أماني الناس في 
الحرية والعدالة والكرامة، أن أيادي هذه الجيوش لم تكن يومًا بأيادي الشعوب، بل 

كانت دائمًا مسلطة على رقابها.
ب مصلحة النظام ودولته 

ّ
في التجربة املصرية انقلب الجيش على ثورة »الغابة«، وغل

 املصرية، وأعاد مصر 
َ
العميقة على مصلحة الشعب. أجهض انقاب الجيش الثورة

إلى عصور الدكتاتورية وحكم الفرد املتفّرد بمفاصل الحياة وقوت الناس. لم ينَحز 
 من ذلك، عزل الشعب وحشره في معاقل 

ً
الجيش لحماية الشعب األعزل، واختار، بدال

الفقر وغياهب املعتقات. في الظاهر، أعلن الجيش، في بيانه رقم 1، انحيازه لثورة 25 
يناير في 2011، و »تأييده مطالب الشعب املشروعة للحفاظ على الوطن ومكتسباته 
وطموحات شعب مصر العظيم«، ولكن سرعان ما فتح في 2 فبراير/ شباط، بوابات 
ميدان التحرير لبلطجية موقعة الجمل الذين داسوا الثوار بالبغال والجمال والحمير. 
وبذلك بدأت حلقات انقاب الجيش على الثورة، حتى اكتملت بانقاب الجيش على 
نتخب واستياء الجيش على الحكم في صيف 

ُ
امل الرئيس  الثورة ومنجزاتها بعزل 

2013. في التجربة الليبية، وقف الجيش في مواجهة الشعب وانقض على ثورته. ُرفع 
الذي مّوله الشعب في وجه الشعب، واستعرض جنراالت الجيش عضات  الساح 
شجاعتهم املفقودة في ساحة االقتتال الداخلي لـ«ضبع« الناس، وكأن أربعني عامًا 
 إلنهاك هذا الشعب املضبوع أربعني سنة من 

ً
من القمع والدكتاتورية لم تكن كافية

الجفاف السياسي، لم ير فيها أخضر إال كتاب العقيد. ومع انتصار الثورة على نظام 
الوطن،  ليتولى مهامه في حماية  الجيش،  ترتيب  إعــادة  املنتصرون  القذافي، حــاول 
وصون سيادته والدفاع عن مؤسساته، غير أن حفنة من هذا الجيش اختارت معاداة 
أنــه وطني، حتى كشفت ضــراوة معاركه، وشراسة  بتأسيس جيٍش زعمت  الــثــوار 
انتقامه عن وجه بشع ملرتزقٍة معادين لثورة الشعب ومطالبه العادلة. وفي التجربة 
الــســوري شجاعة غير مسبوقة في  الجيش  أبـــدى  الــســوريــة، حـــّدث وال حـــرج، فقد 
قمع ثورة الشعب. تألق »نسور الجو« في قصف املدن والقرى بالبراميل املتفّجرة، 
وأحسنت دبابات الجيش في حرث األخضر واليابس، وفي تسوية املنازل باألرض، 
وقهرًا.  ظلمًا  ديــارهــم  من  أخــرجــوا  الذين  الفقراء  منازل  بتعفيش  املشاة  راح  بينما 
الــورود ورفع  الثائر استمالة الجيش إلى جانب ثورته، مــّرات بتوزيع  حــاول الشعب 
شعارات »الشعب والجيش إيد وحــدة«، ومّرة بتسمية أحد أيام التظاهرات بـ«جمعة 
الــذي اختار  أيــار 2011(، إال أن ذلــك كله لم يــردع الجيش  الــديــار« )27 مايو/  حماة 

مسك بمقابض السلطة. 
ُ
االنحياز للنظام امل

ها هو الجيش السوداني الذي تظاهر بتأييد الثوار يرتد منقلبًا على ثورة الجياع 
تشكيل  بتهم  الشعبي  االعتصام  ساحات  يقذف  الخبز،  لقمة  أجــل  من  الثائرين 
»خطٍر على أمن السودان القومي«، ونشر الفوضى، والتحول إلى »وكر للجريمة«، 
قبل االنقضاض عليهم، مسترشدًا بـ »كتالوغ« قّدمه له من فض اعتصامي ميداني 
رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس/ آب 2013«. يختار الجيش فض االعتصامات 
أكثر  بنظاٍم عسكري  العميقة  الدولة  أركــان  ُيثّبت  والــبــارود، حتى  بالنار  السلمية 
العربية األخــرى أحسن  الجيوش  البشير املدحور. ال تبدو   من حكم عمر 

ً
بشاعة

الشعوب، بل تبدو  الحقيقية مع مطالب  املواجهة  إذا ما وضعت على محّك   ،
ً
حــاال

 في التجربتني التونسية والجزائرية( أقل انحيازًا لخيارات الشعب ومطالبه، 
ً
)مثاال

وأكثر تمّسكًا بأهداب الدولة العميقة، وأشّد والًء لناهبي مقّدرات الوطن وثرواته.
الغليان أو  تـــزال فــي أطـــوار  الــتــي ال  ــجــهــضــة، أو 

ُ
امل العربية  ــثــورات  ال ظهر تــجــارب 

ُ
ت

املخاض أن شعاراٍت من قبيل »الجيش والشعب يد واحدة« ما هي إال كذبة، أو وهم 
رومانسي في صدور املقهورين. 

أرنست خوري

يجهد حكماء في محاولة إقناع جيل الشباب العربي بأنه ال مجال إلشهار العداء 
لجيوش األنظمة العربية، ذلك أنها تشغل، شئنا أم أبينا، مواقع ضخمة، مجتمعية 
واقتصادية وأمنية وسياسية، وألنها بحكم ترسخها في مجتمعاتنا، راكمت من 
إطار  يتعّدى  الــذي  نفوذها  لحماية  شــيء  أي  لفعل  مستعّدة  يجعلها  ما  السلطة، 
الحكم وحده إلى ميادين بعيدة في اقتصاد البلد وعشائره وطبقاته االجتماعية. 
يجهد الحكماء إياهم في القول للساخطني على القوات املسلحة سيئة السمعة، في 
معظم البلدان العربية، إن الحل األنسب هو محاولة استمالة دوائر نافذة في الجيش، 
الــنــاس، خصوصًا  إلــى مــواقــع  إلــى موقعها، أي  الــتــفــاوض والــحــوار، لجذبها  عبر 
من  الديمقراطي  االنتقال  مراحل  تفرضه  ما  مع  الشعبية،  االنتفاضات  زمــن  في 
العسكر من  ملمثلي  السلطة  وتنازالٍت ضروريٍة وحجز مساحاٍت من  مساوماٍت 
املنحازين إلى القوى الشعبية إياها. كام ال بد أن يكون صحيحًا، على األقل نظريًا، 
ألن البديل، مثلما عرفناه، ال يعني إال حربًا أهلية، بما أنه ال مجال بعد للكام عن 
املجتمع  قوانني  تقلب  العربي،  عاملنا  في  مسلحة  ثــورة شعبية  لقيام  احتمال  أي 
املطروح  ، بل إن 

ً
البلشفية مثا أو  الفرنسية  والسياسة واالقتصاد، على األنساق 

هو تحول ديمقراطي تدريجي، وعدالة انتقالية، يفرضان إلزامًا مساوماٍت بني قوى 
اجتماعية، وتسوياٍت بني أطراف سياسية، وسحب القوى الشعبية الراغبة بالكرامة 
خب، 

ُ
وبالديمقراطية وبالحرية، ما أمكن من دوائر ولوبيات وطبقات اجتماعية ون

الــحــراك  فــي  إدارة حسنة  ، فــي حــال ُوجـــدت 
ً
إلــى صفوفها، وذلـــك ليس مستحيا

الشعبي، وتنظيم يتوفر فيه الحد األدنى من االلتزام والهيكلية لتسيير التفاوض.
لكن املبدأ النظري ذاك، وهو صحيح إن صّدقنا ما يفيدنا به التاريخ في كل مكان، 
ُيستنفد كل يوم في منطقتنا، ويفقد املزيد ممن كان ممكنًا إقناعهم به في كل 
واملليشياوية  منها  النظامية  العربية،  إصــرارالــجــيــوش  مشاهد  تــوالــي  مــع  دقيقة، 
التابعة لها، على تكذيب أي حكمة تاريخية، وعلى رمي كل خاصٍة منطقيٍة في 
سلة املهمات، فترى جيوشنا تأخذ مجتمعاتها بيدها صوب االقتتال األهلي الذي 
القوات  أي  هــي،  أنها  بما  طبعًا،  العسكر  أنظمة  وهــي  األنظمة،  إنــتــاج  بـــدوره  يعيد 
على  الحفاظ  في  وخبرة  وقــوة  تنظيمًا  األكثر  الطرف  تبقى  حالتنا،  في  املسلحة 
أي  والخارجية،  واملناطقية،  والعشائرية،  الطائفية،  كافة:  بـــاألدوات  القائم،  الوضع 
الحفاظ على مصالح  أو  األمــن  استقرار  عبر معزوفة  املنافق  الغرب  في مخاطبة 
 إلى توظيف فزاعات 

ً
الرجل األبيض في العالم العربي، النفطية واإلسرائيلية، وصوال

الاجئني والهجرات السرية لفقراء العالم.
ــّدرت لــنــا اســتــشــارة فــانــوس ســحــري بغية فــهــم مــا يـــدور فــي عــقــل أحــدهــم،  ــ ـ

ُ
لــو ق

الخترنا اقتحام رؤوس جنراالت الدم في السودان ومصر وسورية وليبيا.. ملحاولة 
بـــارد، قتل  بــدم  ويــقــّررون يوميًا،  ــّرروا  قـ فــكــروا ويفكرون عندما  استيعاب كيف 
لن تخفف  بــذور حقد  بذلك  بأنهم يزرعون  يفكروا  ألم  والتنكيل فيهم؟  شعوبهم 
مجال ملصالحة  أي  يقتلون  بذلك  أنهم  يفهمون  أال  السنوات؟  وطأته عشرات  من 
مستقبلية مع الشعوب، تؤّسس الحتماالت إعادة تقسيم سليمة ألدواٍر ال تأخذ من 

؟ 
ً
الجيوش وظيفتها واحترامها، وال تعطيها ما ال يجب أن تملكه أصا

يكيل  الخرطوم، كان حميدتي  العامة في  القيادة  اعتصام  قبل يومني من جريمة 
 عنده: قال إن قوى الحرية 

ً
االتهامات لقوى املعارضة، فقال ما لم يتم التوقف كفاية

والتغيير »تريد إعادة الجيش إلى الثكنات العسكرية«. هكذا نطق حرفيًا في إطار 
ما يظّن أنه اتهام فظيع للمعارضة التي جاهرت بالكبائر، عندما اعتبرت أن دور 
القوات املسلحة هو حماية البلد من األخطار، بينما وظيفة السياسيني هي الحكم 
الــحــال فــي أي حــيــاٍة سياسيٍة  الــدولــة، مثلما يــجــدر أن يــكــون عليه  وإدارة شـــؤون 
ال  العرب:  الــدم  نظرائه جنراالت  باسم  للحديث  تطّوع  وكــأن حميدتي  ديمقراطيٍة. 
نريد مصالحة مع شعوبنا، وال نحن في وارد القبول باالنتقال إلى دول »طبيعية«... 

وأعلى خيلكم اركبوه.

استنساخ السيسي في السودان كذبة »اليد الواحدة«

اتركوا مجاًال للصلح يا عسكر

1415
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من أين له بكل هذه الدماء، على الرغم مما 
يلفظه من أنفه وفمه ودبره ومسام جلده؟! 
ومــن أيــن له بكل هــذه الــدمــاء حتى يتشبث 
ــذي ال  ــ بــحــيــاة حـــرة كــريــمــة رغـــم الــنــزيــف ال

ينقطع برهة واحدة؟!
بعدها،  وال  قبلها  ليس  مــعــانــاة  يتكبد  هــو 
ولعل ما يؤزم املوقف ويثير غيظه وحنقه، 
أنــه لــم يخطر لــه قــط على بــال أو خــاطــر أن 
ــتــجــارب الــقــاســيــة املــريــرة،  يــمــر بــكــل تــلــك ال
ينتب  ولم  إنسانيته،  مقومات  لكل  واملهينة 
وتشاؤما،  تطرفا  وأشــدهــا  هواجسه  أعتى 
الحياة  على  هكذا  ويــهــون  مطية  أن يصبح 
إلى تلك الدرجة البشعة، كأن هناك ثأرا أزليا 
مبّيتا، بينه وبينها. لقد أغلظت كافة أيمانها 
قوانني  من  أوتيت  ما  بكل  الباطلة، حشدت 
وأعراف جائرة حشودها املدججة املشيدة، 
أخذت العهد اآلثم على نفسها، على بحارها 
ومحيطاتها، براكينها وزالزلها، ظالم ليلها 
أخــذت  الــحــارقــة،  ولهيب شمسها  املــوحــش 
الــعــهــد عــلــى صـــروفـــهـــا ومــصــائــبــهــا، على 
شياطني إنسها وجنها، أخذت العهد على أن 
تكسر أنفه وتذله وتهشم أضلعه وجوانبه، 
فإما أن تحيا وفق هواي أو فليقصم ظهرك 
ــك وكــرامــتــك  وتــفــقــأ عــيــنــاك وتــســتــبــاح روحـ
ــارق األرض  ــشــ ــن مــ لـــلـــقـــاصـــي والـــــدانـــــي مــ
ومــغــاربــهــا، تــثــأر مــنــه، ال شـــيء ســـوى أنــه 

فكر وعارضها يوما، تمّرد بقلبه قبل عقله 
على لعبتها الدائرة، لم يرغب أن يكون أحد 

أطراف تلك اللعبة القذرة.
حــاول جاهدا أن يستجمع كل قــواه القلبية 
والنفسية والذهنية والبدنية كي ال يستسلم، 
استحضر كــل مــا لــه مــن تــاريــخ حــضــاري 
وأمـــمـــي وشــعــبــوي حــتــى يــصــمــد، حــتــى ال 
ينهار. لكن لألسف الدماء ال تزال تخرج من 
كــل مــكــان، ففي الــبــدايــة، ظــن األمــر بسيطا، 
حسبه طفحا أو جرحا طفيفا على جانبي 
األنـــف وعــلــى شــدقــه الــســفــلــي، وبــأســرع ما 
يمكن سيتغلب على هذا الطفح، لكنه لم يكد 
يضمد جراحا ظنها بسيطة، حتى تفجرت 
الــجــمــيــع وينشر  كــالــبــركــان يغشي  الـــدمـــاء 
الهلع، فهل يتعلم من جراحه املثخنة، ويبقي 
ــــو ضــئــيــلــة،  ــة رقـــعـــة مـــن جـــســـده، ول عــلــى أيــ
ــاء؟ تــهــيــج هــائــجــتــه، تــحــمــلــق عيناه  ــ بـــال دمـ
الالشيء،  في  تحملق  الفراغ،  في  الداميتان 
يــتــلــوى، يتمضمض، يــفــرغ مــن جــوفــه دمــا 
فــــــدم، وبـــعـــد مـــحـــاوالت  ــم دم  ثــ يــعــقــبــه دم 
بائسة يائسة من أن يفرغ كامل جوفه من 
ويصمت  يستسلم  يــنــضــب،  ال  ــــذي  ال ــــدم  ال
القوى والعزيمة، ويقع فريسة نفسه  خائر 
وحطامه  شتاته  يلملم  املنكسرة،  املهمومة 

سائال ذاته: ما عساي فعلت؟!
سليمان موسى باكثير )مصر(

بمجرد أن نزلت بساحتها هفا قلبي نحوها فلم 
الكرنك،  بجوار  أنني  حينها  وشعرت  غيرها،  أَر 
وقلبي،  عقلي  سلبت  الــتــي  معشوقتي  هــي  وهــا 
منصوبة بالصرح السابع من صروحه. ياااه... كم 
هي لحظات جميلة تلك التي قضيتها وأنا أتجول 
األربعة؛  جوانبها  أمــام  مشدوها  وأتوقف  حولها 
حتى كادت عيني أن تدمع، وصوتي أن ُيسمع لوال 

تهم بالجنون. 
ُ
خوفي أن أ

السلطان  ميدان  في  املقامة  املصرية  املسلة  إنها 
أحمد في إسطنبول، وهي ترجع إلى عصر امللك 
ت 

ّ
ظل وقــد  ق.م(،   1425-1481( الــثــالــث  تحتمس 

قـــرون حتى  الــكــرنــك عـــدة  فــي مكانها فــي معبد 
 316-337( الثاني  قسطنطني  رومـــا،  ملك  نقلها 
العشرين  للذكرى  تخليًدا  اإلســكــنــدريــة،  إلــى  م(، 
اإلسكندرية  من  قلت 

ُ
ن ثم  العرش؛  على  لجلوسه 

إلى القسطنطينية في عهد اإلمبراطور البيزنطي 
ثيودوسيوس األول عام 390 بعد امليالد.

واملسلة من الغرانيت األحمر، طولها الحقيقي 30 
أثناء نقلها  أنها تعّرضت للضرر في  مترا، غير 
مترا،   18.45 الحالي  طولها  فأصبح  مــصــر،  مــن 

وكان وزنها الفعلي في البداية 380 طنا. 
ومسلتنا الرائعة التي ال تزال سليمة، على الرغم 
مــن مــــرور أكــثــر مــن 3500 عـــام عــلــى إنــشــائــهــا، 
هيروغليفية  نــقــوشــا  ــة  ــعـ األربـ جــوانــبــهــا  تــحــمــل 
واضحة؛ تبدأ باسم امللك تحتمس الثالث، وتتحدث 
عن انتصاراته في معركة الفرات في سورية، كما 

يظهر عــلــى جــوانــبــهــا أيــضــا املــعــبــود آمــــون، وهــو 
يقدم عالمة الحياة )عنخ( للملك تحتمس الثالث، 

في حني نرى امللك يقدم القرابني للمعبود آمون. 
ــهـــي بـــيـــزنـــطـــيـــة، أنــشــئــت  ــلــــة، فـ ــا قــــاعــــدة املــــســ ــ أمــ
ــقــشــت 

ُ
ن ثـــيـــودوســـيـــوس األول؛ وقــــد  فـــي عــصــر 

ــور وعــائــلــتــه  ــراطــ ــبــ ــورة اإلمــ ــ بــمــنــاظــر تــحــمــل صــ
ــــب األنــــشــــطــــة الـــريـــاضـــيـــة  ــراقـ ــ وجــــــنــــــوده، وهــــــو يـ
ــلــــت املـــســـلـــة،  ــة، وظــ ــ ــارعـ ــ ــــصـ ــيـــل واملـ ــبـــاق الـــخـ كـــسـ
ــــزالزل واالضــطــرابــات التي   ال

ّ
على الــرغــم مــن كــل

ـــا، ثــابــتــة، وهــا 
ً
تــعــّرضــت لــهــا إســطــنــبــول 16 قـــرن

يلتفون حولها  واملغنني  العازفني  نــرى  اآلن  نحن 
ــقـــدمـــوا عـــروضـــهـــم أمـــــــام جــــمــــوع الــســائــحــني  ــيـ لـ
الـــذيـــن يــقــبــلــون عــلــيــهــا مـــن شــتــى بـــقـــاع األرض. 
ــثــالــث، ُمــنــشــئ املــســلــة، فهو  ــا املــلــك تحتمس ال أمـ
ســادس حكام األســـرة الثامنة عــشــرة، وُيــعــد من 
أعظم امللوك املحاربني خالل عصر الدولة الحديثة، 
فهو مؤسس أول إمبراطورية يشهدها العالم، وقد 
العسكرية  وعبقريته  القوية،  اشتهر بشخصيته 
الفذة؛ فاهتم بالجيش، وزوده بالفرسان والعربات 
الحربية، فلم يكن كحتشبسوت التي سبقته على 
والرخاء،  بالهدوء  واتصف عهدها  عرش مصر، 
والنوبة  فلسطني  في  مع جيرانها  تعاملت  والتي 
باملنهج السلمي؛ ما دفع بلدانا في سورية وغيرها 
إلى انتهاز هذا الهدوء للتمّرد على الحكم املصري 
الثالث سياسة  ومعاداته، ولذا فقد غير تحتمس 
حتشبسوت عقب اعتالئه العرش، وأصر على أن 

يعيد السيطرة ملصر على املناطق املتمردة؛ فقام 
بنحو ست عشرة حملة عسكرية على فلسطني 
وسورية واستطاع خاللها أن يدعم نفوذه هناك، 
النوبة. ومسلتنا هذه  كما دعمه جنوبا في بالد 
لم تكن الوحيدة التي أنشأها تحتمس الثالث، فقد 
أنشأ غيرها ستًا، معظمها موّزع اآلن بني عواصم 
عاملية عــّدة، فقد كانت مصر تضم ما يقرب من 
 مــنــهــا اآلن ســوى 

َ
ــم يــتــبــق 30 مــســلــة فــرعــونــيــة، ل

إلى  ونقلها  عليها  االستيالء  تم  والباقي  ثماني، 
دول أجنبية عديدة، من خالل الرومان والفرنسيني 
أّن  مــصــر. كما  إلــى  نهبوها عند مجيئهم  الــذيــن 
أســرة محمد علي أهــدت عــددا منها لكسب والء 
الـــدول؛ وأهــم تلك املسالت ما يوجد اآلن في  تلك 
رومــــا ونــيــويــورك وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا؛ كمسلة 
كليوباترا بحديقة سنترال باراك بنيويورك، والتي 
أهدتها ابنة الخديوي إسماعيل للواليات املتحدة 
أهداها  السويس، ومسلة أخرى  قناة  افتتاح  بعد 
محمد علي لبريطانيا عام 1831، كما يوجد عدد 
آخر من املسالت املصرية في باريس، وأهمها التي 
أهــداهــا محمد علي أيضا مللك فرنسا، وهــي من 
عصر رمسيس الثاني، أما في روما فتوجد حاليا 
ثماني مسالت، تعود إلى عصور تحتمس الثالث 
وتحتمس الرابع ورمسيس الثاني وبسماتيك األول 
وغيرهم، ومنها ما يرجع لعصر أمنحتب الثاني 

كتلك التي تنتصب اآلن في ساحة الفاتيكان.
حسين دقيل )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة أبو ارشيد

واقعنا،  توصيف  في  قوله  يمكن  كثير  هناك 
ُه لن يكون إيجابيًا، اللهم إال 

ُّ
نحن العرب، َوُجل

ا نبحث عن تعزيٍة للذات، وإبقاٍء لجذوة 
َّ
إذا كن

قدة في نفوسنا، في زمٍن يبدو فيه أن 
ّ
أمٍل مت

األمل يتالشى. بمعنى آخر، قد يكون الحديث 
عن أسباٍب تدعو إلى التفاؤل عربيًا أقرب إلى 
إلــى اعــتــراٍف بالحقيقة، وهو  حالة إنكاٍر منه 
قد يدخل في سياق األماني واألمنيات ال واقع 
الحال. قد ُيطرح اعتراض هنا بشأن اإلحالة، 
ــا إذا  راهـــنـــًا، إلـــى الــعــروبــة هــويــة جــامــعــة، ومـ
، ومــا إذا كــان بقي 

ً
كانت مــا زالــت قائمة فــعــال

 
ٌ

اعتراض انتماًء ومشروعًا، وهو  هناك عــرب، 
لــه منطق، فالعروبة الــيــوم هــويــة، تــنــدرج في 
سياق حديث األشجان والوجدان، أكثر منها 
في سياق الهوية والرؤية واملشروع واملصير 
املشترك. املشكلة هنا أننا ال نعاني في سياق 
إننا  بــل  فحسب،  ــِة  الــَجــمــِعــيَّ العربية  هويتنا 
إطــار  فــي  كــأفــراد،  بــل  نعاني كهويات فرعية، 
الــعــروبــة، وهــو مــا يستدعي نقاشًا أعمق في 

أزمتنا وأوجهها املتعددة.
لن يكون في وسع مقال سريع وعابر اإلحاطة، 
ال كــلــيــًا وال حــتــى جــزئــيــًا، بــمــوضــوٍع جـــذري 
وعميق كهذا، وهو على األرجح سيدخل أكثر 
في باب مزيٍد من توصيف الحال، وطرح مزيٍد 
من األسئلة، غير أنه يبدو أن ال خيارات كثيرة 
أمامنا، وخصوصًا أننا ما زلنا نتلّمس طريق 

حسن شاهين

ــه إلـــــى الــبــيــت  ــولــ بـــعـــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مــــن وصــ
ــيــــض، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد  األبــ
تــــرامــــب أن لــــديــــه خـــطـــة لـــلـــســـالم فــــي الـــشـــرق 
األوســــط ســمــاهــا اإلعــــالم »صــفــقــة الـــقـــرن«. لم 
يــعــرف أحــد عنها شــيء ســوى اســمــهــا، ولكن 
ــا عــربــيــة خـــرجـــت مــرحــبــة ومــشــجــعــة  ــواتــ أصــ
الرئيس األميركي الجديد للمضي في تنفيذ 
صفقته املــجــهــولــة. وعــلــى مـــدى نــحــو عــامــن، 
اتــســع الـــجـــدل، وتــصــاعــدت املـــواقـــف. خــرجــت 
دعواٌت إلى التصّدي والتكتل في وجه صفقة 
الـــقـــرن، وثــانــيــة لــلــتــعــاون وثــالــثــة مــتــحــفــظــة، 
لـــكـــن »الـــصـــفـــقـــة« بــقــيــت مـــجـــهـــولـــة، ال ُيـــعـــرف 
عنها إال ما يتداوله اإلعــالم من تسريباٍت أو 
مبهمة  تــصــريــحــاٍت  مــن  استشفافه  يمكن  مــا 
ملــســؤولــن أمــيــركــيــن. وأخـــيـــرًا، أكـــد مستشار 
تــرامــب وصــهــره، جــاريــد كــوشــنــر، أن اإلعـــالن 
عــن الخطة سيكون قــريــبــًا. وتــال ذلــك اإلعــالن 
عـــن مــؤتــمــر لــطــرح »الــصــفــقــة« فـــي الــبــحــريــن، 
ــة عــمــل اقــتــصــاديــة،  لــيــتــضــح أنـــه مـــجـــّرد ورشــ
الغربية وقطاع  الضفة  االستثمار في  تبحث 
ــــدول أعــمــال  ــــوح جـ ــزة، أيـــضـــًا مـــن دون وضـ ــ غـ
الورشة، وال من سيحضرها، إال عبر تسريباٍت 
صحافية وتصريحات مسؤولن، كما العادة 
»صفقة القرن«، منذ اإلعالن  في كل ما يتعلق بـ

عن وجودها.
فــي ظــل حــالــة الــضــبــابــيــة واإلبـــهـــام، املتعمدة 
»صفقة  واملخططة على األرجح، التي تحيط بـ
الــقــرن«، ال بــد مــن الــعــودة إلــى ســؤال جوهري 
وأساسي: هل اإلدارة األميركية الحالية يمكن 

الخروج من هذا الواقع اآلسن، وفي ضوء ِفْعِل 
قوى الشّد العكسي النافذة وأثرها. ضمن هذا 
مركزية  أسئلة  ثالثة  ثمة  أن  أحسب  السياق، 
ُرْمــنــا نهضة  لــهــا، إن  ينبغي أن نــقــّدم إجــابــة 
وانــبــعــاثــًا جــديــديــن، بــاعــتــبــارنــا عــربــًا، يمكن 
ــاذا نــريــد؟ ومــا  تلخيصها فـــي: مــن نــحــن؟ ومــ
أسئلة  اتجاهها؟ هي  ومــا هو  هي بوصلتنا 
 بعضها عن بعض، إذ 

ً
ال يمكن أخذها منعزلة

إنها تشكل نسق األزمة، ونسق الخروج منها، 
إن اســتــطــعــنــا اإلجـــابـــة عــنــهــا، وإيـــجـــاد صيغ 
ومعادالت تدمج بينها ضمن مشروٍع ورؤية، 

ومنهجية َبْعٍث وعمل جديدين.   
في سؤال الهوية، يبدو أن أزمتنا فيها أعمق 
من مجّرد تشكيٍك بعروبٍة وعرب، إذ إنه حتى 
في سياق الهويات الفرعية، وتحديدًا الوطنية، 
قًا وتمييعًا فيها، ســواء على أسس 

ّ
نجد تمز

أم عــرقــيــة أم  أم مــنــاطــقــيــة  قــبــلــيــة أم جــهــويــة 
مذهبية أم دينية. بل حتى على أسس سياسية 
ا، بحكم الخبرة املعاشة، 

َّ
وأيديولوجية. وإذا كن

ق على أسس قبلية وجهوية 
ّ
ندرك معنى التمز

ومناطقية وعرقية ومذهبية ودينية، فإننا لم 
نلق كثير باٍل ملا هو أخطر منها، وهو األساس 
أكثر  تبلور  الــذي  واأليــديــولــوجــي،  السياسي 
منذ انطالق الثورات العربية، مطلع عام 2011، 

وإن لم يكن وليدها. 
ــر الــــيــــوم لــــوجــــدنــــا أن  ــظـ ــنـ ــا الـ ــنـ ــعـ ــا لــــو أمـ ــنــ إنــ
الــوطــنــيــة فــي الــفــضــاء الــعــربــي، عــلــى األغــلــب، 
مناطها، تعريفًا، هو مدى القرب أو البعد من 

مــــشــــروع ســيــاســي  بــــاألســــاس أي  تـــطـــرح  أن 
حقيقي لحل القضية الفلسطينية؟ واملقصود 
بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي هـــــذا الـــــــذي يــســتــنــد إلـــى 
القانون الدولي، بما يشتمل عليه من قرارات 
واتفاقيات دولية، والذي ال بد أن يفضي إلى 
ــة فــلــســطــيــنــيــة، وحــــل لــقــضــيــة الــالجــئــن؟  ــ دولـ
هذا بغض النظر عن عدالة هذا الحل وقبول 
 مــحــاولــة 

ّ
ــه... إن ــ ــــدمـ الــفــلــســطــيــنــيــن بــــه مــــن عـ

اإلجـــابـــة يــجــب أن تــأخــذ بــاالعــتــبــار تــطــورات 
مؤشرة وكاشفة، حصلت أخيرا، مستندة إلى 

الواقع املوضوعي في فلسطن واملنطقة:
لــلــســالم في  املــبــعــوث األمـــيـــركـــي  ــوة  ــ أواًل، دعـ
الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، ومن داخل 
إلــى حل وكالة غــوث وتشغيل  األمــم املتحدة، 
الالجئن الفلسطينين )أونروا(. ولم تأت هذه 
الدعوة من فــراغ، بل جــاءت في ظــرٍف افتقدت 
من  كثيرًا  الفلسطينين  الالجئن  قضية  فيه 
ثــقــلــهــا الـــديـــمـــغـــرافـــي، بــعــد تــدمــيــر مــخــيــمــات 
سورية وتهجير سكانها، من النظام وداعميه 
»املعارضة«  وعصابات  الــدولــيــن،  ومحّركيه 
ومحّركيها،  داعميها  خلفها  ومــن  اإلسالمية 
عــلــى حــد ســــواء. والــتــهــجــيــر الــصــامــت املنظم 
لـــالجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي لـــبـــنـــان الـــذيـــن 
اصــبــح عـــددهـــم، حــســب آخـــر إحــصــاء رســمــي، 
نحو 170 ألفًا فقط، هذا التهجير الذي يجري 
على قدم وساق بمشاركة وتواطؤ من جميع 
اللبناني،  الطائفي  السياسي  النظام  أطياف 
يه، املسيحي واإلسالمي، وهذا األخير  بيمينيَّ

يه السني والشيعي. بيمينيَّ
كما خسرت قضية الالجئن عمقها السياسي، 
بــتــهــمــيــش الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة املــهــيــمــنــة 

داخــلــي، وهـــوان وإهــانــة على املــســرح الــدولــي. 
إننا نقتل بأيدي أنظمة ومليشيات منا وفينا، 
واملدنية،  الحضارة  تزعم  دوٍل  بأيدي  ونقتل 
تــرى فــي سفك دمائنا واحــتــالل أراضينا  وال 
ّدعاة عنها. ومن ثم، 

ُ
سببًا لنزع تلك الصفة امل

فإن صياغة مشروع النهضة واإلحياء عربيًا 
تجد نفسها أمام إعاقات ذاتية جزئية يصعب 

مُّ شعثها لكثرتها وتفرقها.
َ
ل

تتعلق املسألة الثالثة في هذا السياق بسؤال 
ــإذا كـــــان مــــا ســبــق  ــ ــ الـــبـــوصـــلـــة واتــــجــــاهــــهــــا، فـ
 بكل تأكيد، فكيف 

ٌّ
توصيف واقعنا، وهو ُمِخل

لنا أن نتفق على نوعية البوصلة ووجهتها، 
أي  االتفاق على  أننا ال نستطيع  وخصوصًا 
هــويــٍة تــجــمــعــنــا، وأي نــتــيــجــٍة نــريــد أن نصل 
إليها؟ إنك لو اكتفيت بأخذ بعض التعبيرات 
ِة الشوفينية التي يطلقها دعاة ثقافة  الَعَصِبيَّ
ودهماء، ألدركت صعوبة الحديث عن بوصلٍة 
ٍة ووجهة لها. إننا اليوم، استنادًا  عربية َجَمِعيَّ

االعتماد على الوكالء املحلين. ظهر هذا األمر 
واضحا مع  بدء إدارة ترامب، الــذي تراجعت 
الواليات املتحدة في عهده عن االتفاق النووي 
مع إيــران، وانقلبت على تطوير العالقات مع 
كوبا، ووجهت باالنسحاب من سورية بأسرع 
وقـــــت. وهـــــذا الـــتـــوجـــه إن بــــدا جــلــيــًا فـــي عهد 
في تطبيقه،  الخشن  األسلوب  ترامب، بسبب 
إال أنه بدأ عمليًا منذ الوالية الثانية ألوباما، 
بــالــتــوازن االستراتيجي  لــهــا عــالقــة  ألســبــاٍب 
املــجــال للحديث عنها. لكن  الــدولــي، ال يتسع 
باملحصلة، إن قوة عظمى تقوم بإعادة انتشار 
يتطلب  باتفاق سياسي   

ً
معنية ليست  عاملي 

منها حضورًا طويل األمد لتوفير الضمانات 
أولوياتها،  مقدمة  في  تعد  لم  منطقٍة  في  لــه، 
خصوصا مع صعود الصن الذي جعل شرق 
آسيا الساحة األكثر أهمية للواليات املتحدة. 
ومن الدالئل على ذلك دعم إدارة ترامب مشروع 
حلف ناتو عربي، يضمن املصالح األميركية 

في املنطقة بواسطة قوات الحلفاء.
اإلدارة  تـــطـــرح  أن  املــســتــبــعــد  ــن  مـ طـــاملـــا  إذن، 

ــْدٌو، كانوا حفاة عــراة،  َبـ العصبيات،  إلــى تلك 
تتغّير طبائعهم  لم  ولكن  بالبنيان،  تطاولوا 
 حاسد 

َ
ة مَّ

َ
البدائية، ونحن »عرب الشمال«، َوث

 شعوب في جيناتها 
َ
ــة ــمَّ

َ
َوث ومحسود عربيًا، 

استمراء للذل واملهانة، وأخرى باعت أعراضها 
وأراضــيــهــا لألجنبي. وهــكــذا دوالــيــك مــن تلك 
ْعييِر 

َ
الت في  والتنابز  اإلحالة  في  التعميمات 

الــبــْيــنــي، إلـــى حــد وصــلــنــا فــيــه إلـــى أن يخرج 
علينا من يزعم انتماًء عربيًا معلنًا، من دون 
خجل وال وجل، بالقول إن إسرائيل أقرب إليه 
مــن أخيه العربي، وآخــر يــرى فــي سفك إيــران 
التي  املقاومة  دماءنا مندرجًا ضمن مشروع 
نحتاج، نحن العرب، ملن يذكرنا بها ويعلمنا 

إياها!
ذلــــك هـــو بــعــض نــســق أزمــتــنــا الــكــبــرى الـــذي 
نحن بحاجة إلى النظر إليه في كليته، ونحن 
نبحث عن سؤال النهضة واإلحياء العربي، وال 
ينبغي أن نهمل هنا أمرًا شديد األهمية، مكانة 
الــديــن فــي مــشــروع الــنــهــضــة وإعـــــادة الــبــعــث. 
ــــؤال جـــديـــد، عـــن أي مــفــهــوم  ولـــكـــن ســيــبــرز سـ
للدين نتحّدث، وأي دور له؟ هذا موضوع آخر 
رى، أبعد ذلك كله، 

ُ
ا سبق. ت ال يقل تعقيدًا عمَّ

هل ترون أسباب اإلحباط والتشاؤم؟ إننا إن 
أردنــا الخروج مما نحن فيه، فال بد أن نكون 
على قدر التحّدي، ونقّدم إجابات كلية ألزماتنا 
ومعضالتنا، وحينها فقط، يمكن لنا االتفاق 

على البوصلة ووجهتها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــدًا، فما  ــديــ األمـــيـــركـــيـــة مـــشـــروعـــًا ســيــاســيــًا جــ
ــرن«؟ هــــي بــبــســاطــة مــجــرد  ــ ــقـ ــ هــــي »صـــفـــقـــة الـ
»هــــولــــوغــــرام« ســـيـــاســـي، والــــهــــولــــوغــــرام هــو 
تـــصـــويـــر تــجــســيــمــي، ُيـــظـــهـــر صــــــورة ثــالثــيــة 
األبــعــاد لــجــســٍم مــا عــلــى مــســرح، فــيــبــدو كأنه 
ــي، وهــــو لــيــس إال وهـــــم. صــفــقــة الــقــرن  ــعــ واقــ
ــام بـــحـــل ســـيـــاســـي،  ــ ــهـ ــ ــرد عـــمـــلـــيـــة إيـ ــجــ ــــي مــ هـ
اتــفــاق، 

ّ
حــل والــال

ّ
الــواقــع تثبيت لــال لكنها فــي 

الدولين  القانون  وقواعد  للسياسة  وإخــراج 
مــن املــعــادلــة، لنبقى أمـــام أمــر واقـــع، ساهمنا 
نــحــن لـــألســـف فـــي إيــــجــــاده، ويـــجـــري الــعــمــل 
نسمع  بتنا  السبب،  لهذا  شرعنته.  على  اآلن 
النبرة، من  اليوم خطابًا غير معهود، وعالي 
قيادات فلسطينية وعربية ضد صفقة القرن، 
الفلسطينية،  القضية  أو مؤّكدة على مركزية 
فأن ترفع عقيرتك غاضبًا في وجه الالشيء، 
واقــعــي، أمــر ال يتطلب أي 

ّ
أو تعلن دعــمــك لــال

شجاعة، ولــيــس فيه جـــرأة، ولــن يتحقق منه 
شيء، حتى على مستوى تسجيل موقف.

ــــو«، واالنـــقـــســـام  ــلـ ــ الــــواقــــع الـــــذي أحـــدثـــه »أوسـ
التحرير  منظمة  دور  وتغييب  الفلسطيني، 
وطمسه، والصمت على جريمة اإلبــادة بحق 
التواطؤ معها  بل  ال  الفلسطينين،  الالجئن 
للقضية  العربي  الدعم  والتراجع عن  أحيانا، 
الفلسطينية الذي تقونن في ما يعرف بمبادرة 
الــــســــالم الـــعـــربـــيـــة، ثــــم الــتــطــبــيــع الــعــلــنــي مــع 
إسرائيل، كل ذلك هو صفقة القرن الحقيقية. 
وعــلــى مــن يــريــد أن يعمل ضــد »الــصــفــقــة« أن 
ــا الــتــصــويــب على  يــنــاضــل ضـــد ذلــــك كـــلـــه، أمــ
»الهولوغرام« األميركي فلن يعود بأي نتيجة.
)كاتب فلسطيني(

مع سياسات  كــان  فمن  الحكم،  أنظمة  موقف 
 أو مخطئة، فهو وطني، ومن 

ً
النظام، مصيبة

خالفها يجّرد من تلك الصفة، وُينعت خائنًا 
خـــارجـــًا عــلــى اإلجـــمـــاع الــوطــنــي. وبـــهـــذا، فــإن 
الــوطــنــيــة فــي بــعــض الــــدول الــعــربــيــة تحولت 
إلـــى شــوفــيــنــيــة ســيــاســيــة وأيــديــولــوجــيــة، بل 
أيديولوجية  تحّولها  إرهــاصــات  نشهد  إننا 
نازية باسم الوطنية التي ال تمّت إلى الوطن، 
 بحكم عصابات عائلية 

ٌ
بقدر ما هي مرتبطة

ِبَية. إذًا، نحن نتحّدث 
ُّ
ل

َ
غ

َ
وعسكرية وحزبية َوت

عن عملية طرد وإقصاء داخل منظومة هوية 
فرعية، وهي في املحصلة تقود إلى حالٍة من 
ِة األشمل  العزلة والنفور داخل الهوية الَجَمِعيَّ

واألوسع، العروبة.
هذا يقود إلى السؤال الثاني، ماذا نريد؟ وهو 
ال ريب مرتبط بالسؤال األول، من نحن حتى 
نعرف مــاذا نريد. إنك لو سألت عربيًا اليوم، 
ضــمــن تــفــريــعــات هـــذه الــهــويــة الــكــثــيــرة، مــاذا 
أزماتنا  تريد، فلن تجد جوابًا جامعًا مانعًا. 
وكوارثنا كثيرة، ووجوهها أعقد وأكبر من أن 
تحصر. تــرى من أي أولــويــٍة ستنطلق إجابة 
العربي، أمن حالة اإلفقار التي يكابدها، أم من 
واقع السحق الذي يعيشه، أم من حالة الهوان 
التي يعانيها، فردًا وأمة؟ العربّي، ونحيل على 
في  اشتراكنا  لناحية  هنا  ــِة  الــَجــَمــِعــيَّ الــهــويــة 
املصائب، يعاني كل ما سبق وأكثر، فحضارتنا 
 عن الركب اليوم تكنولوجيًا وإداريــًا 

ٌ
متخلفة

وإنسانيًا. وفــوق هــذا، نعاني من كبت وقمع 

السياسي  الوطني  اإلنجاز  التحرير،  منظمة 
األهم للشعب الفلسطيني، لصالح سلطة حكم 

ذاتي أو ما تبقى منها. 
ــأن  ــًا، تـــــصـــــريـــــحـــــات غـــــريـــــنـــــبـــــالت بــــشــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ثــ
اعتبر  التي  الغربية  الضفة  في  املستوطنات 
أنــهــا ليست عقبة فــي وجــه اتــفــاق ســـالم. ولم 
الخطير املستجد  األميركي  املــوقــف  يــأت هــذا 
ــر لخطيئة القيادة 

ُ
مــن فـــراغ، بــل هــو الثمن امل

املــعــاصــرة،  الفلسطينية  لــلــثــورة  الــتــاريــخــيــة 
وقبولها  أوســلــو،  اتــفــاقــيــات  عــلــى  بتوقيعها 

سلطة ذاتية قبل الوصول إلى حل نهائي. 
الــعــربــي الــرســمــي مع  ثــالــثــًا، مــوجــة التطبيع 
سياسية  تصريحات  مــع  مترافقة  إســرائــيــل، 
وإعــالمــيــة عــربــيــة عــن تــراجــع أهــمــيــة القضية 
العربية  الــدول  الفلسطينية، وأن الخطر على 
إيـــران، ما يعني  ال يأتي من إسرائيل، بل من 
لــلــقــضــيــة  الــــعــــربــــي  الــــعــــمــــق  ــيــــًا أن  مــــوضــــوعــ
 أكثر من أي 

ً
الفلسطينية أصبح اليوم ضحال

وقت مضى.
رابــعــًا، الــقــرار األمــيــركــي االعـــتـــراف بالسيادة 
اإلســرائــيــلــيــة على الــجــوالن الــســوري املحتل، 
مــا يــعــنــي تــحــواًل جــذريــًا فــي نــظــرة الــواليــات 
املتحدة إلى النظام الدولي، وأطره القانونية 
والــســيــاســيــة، وأن هــذا الــنــظــام وأطـــره تراجع 
وزنها النسبي محّددا أو ناظما، حتى باملعنى 
الــشــكــلــي، ألمــيــركــا فـــي تــحــّركــهــا وفــعــلــهــا في 

السياسة الدولية.
ــلــــتــــراجــــع  خـــــامـــــســـــًا، الـــــتـــــوجـــــه األمــــــيــــــركــــــي لــ
واالنسحاب السياسي والعسكري من ساحات 
الــعــالــم، واملــيــل إلــى  جيوسياسية كــثــيــرة فــي 
تقليل التدخل املــبــاشــر، واالتــجــاه إلــى زيــادة 

في معضلة البوصلة ووجهتها عربيًا

»هولوغرام« صفقة القرن

الوطنية عربيًا 
على األغلب، يحددها 
مدى القرب أو البعد 

من موقف أنظمة 
الحكم

صفقة القرن 
هي عملية إيهام 

بحل سياسي، لكنها 
في الواقع تثبيت 
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القاهرة ــ العربي الجديد

تــــصــــّوت لــجــنــة الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة فــي 
مجلس النواب املصري، األحد املقبل، على 
ــّدم مـــن قــبــل الــحــكــومــة  ــقـ ــانـــون مـ مـــشـــروع قـ
يــقــضــي بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون الــعــقــوبــات 
ــــك بــهــدف  الـــصـــادر تــحــت رقــــم 58 لــســنــة 1937، وذلـ
إنـــزال عقوبات جــديــدة على الـــزوج املمتنع عــن دفع 
نفقة الــزوجــة ملــّدة ثالثة أشــهــر. وتعديل املـــادة 293 
مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات يـــنـــّص عــلــى اآلتـــــي: »كــــل من 
النفاذ بدفع نفقة  صــدر ضــده حكم قضائي واجــب 

وإجــراءات تعليقها، وإنهائها، قرار من وزير العدل 
باالتفاق مع الوزراء املختصن«.

في هذا اإلطــار، يقول مصدر برملاني بارز في لجنة 
الـــشـــؤون الــتــشــريــعــيــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب املــصــري، 
انتهت  اللجنة   »هيئة مكتب 

ّ
إن الجديد«،  لـ«العربي 

ــدم مــنــاقــشــة الــتــعــديــالت املـــقـــّدمـــة مـــن بعض  ــى عــ إلــ
الـــنـــواب عــلــى قــانــون األحـــــوال الــشــخــصــيــة، انــتــظــارًا 
إلعداد الحكومة مشروع قانون متكامل حول األسرة 
يــأخــذ فـــي االعـــتـــبـــار مــقــتــرحــات مــنــظــمــات املجتمع 
املدني واملحامن العاملن في مجال محاكم األسر، 
من  توافقية  بــصــورة  التعديالت  وذلــك حتى تخرج 
دون االنحياز إلى طرف على حساب آخر«. ويرّجح 
ــديـــالت األحــــــوال  ــعـ ــدر ذاتــــــه »عــــــدم مـــنـــاقـــشـــة تـ املــــصــ
الــشــخــصــيــة فـــي الـــــدورة الــتــشــريــعــيــة الــحــالــيــة الــتــي 
ه من 

ّ
تنتهي بحلول يوليو/ تموز 2020، باعتبار أن

مشاريع القوانن الشائكة التي تحتاج إلى مزيد من 
 »رئــيــس اللجنة، 

ّ
ــي والـــدراســـة«، مشيرًا إلــى أن

ّ
الــتــأن

بهاء الدين أبو شقة، رفض ضغوط عدد من النواب 
من أجل مناقشة القانون، بناًء على اتصاالت أجراها 
ــــي الـــعـــدل والــتــضــامــن 

َ
مـــع الــحــكــومــة، مــمــثــلــة بــــوزارت

االجتماعي، وكذلك مؤسسة األزهر«.
 أبو شقة الذي يشغل منصب 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

رئيس حزب »الوفد«، كان قد فصل النائب محمد 
فؤاد من الحزب، على خلفية اقتراح تشريعي تقّدم 
بـــه يــمــنــح الـــطـــرف غــيــر الــحــاضــن حـــق اســتــضــافــة 
ــّدة تـــــــراوح مــــا بــــن 24 و48 ســـاعـــة،  ــ الـــطـــفـــل فــــي مــ
بغرض مساعدته فــي التّعرف عــن قــرب إلــى ذويــه 
وأقاربه والعيش في منزل األب مع أسرته، بداًل من 
ألغت  املقابل،  فــي  بــه حاليًا.  املعمول  الــرؤيــة  نظام 
الهيئة املنتخبة للحزب قرار أبو شقة بفصل فؤاد، 
في  عليها  املــنــصــوص  الفصل  إجــــراءات  ملخالفته 

املادة الخامسة من الئحة الحزب.

لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو 
رضاعة، أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه 
التنبيه عليه بالدفع، ُيعاقب  مدة ثالثة أشهر، بعد 
بالحبس مدة ال تزيد على سنة، وبغرامة ال تتجاوز 
خمسمائة جنيه مصري )نحو 30 دوالرًا أميركيًا(، 

أو بإحدى هاتن العقوبتن«.
ــادر بــــاإلدانــــة »تــعــلــيــق  ويـــتـــرتـــب عــلــى الــحــكــم الــــصــ
اســـتـــفـــادة املـــحـــكـــوم عــلــيــه مــــن الـــخـــدمـــات املــطــلــوب 
الـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا، بــمــنــاســبــة مـــمـــارســـتـــه نــشــاطــه 
املهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات 
ــام، وقـــطـــاع األعــمــال  ــعـ ــدات الــقــطــاع الـ ــ الــعــامــة، ووحــ
الــعــام، والــجــهــات الــتــي تـــؤدي خــدمــات مــرافــق عامة، 
له،  أدائـــه مــا تجمد فــي ذمته لصالح املحكوم  حتى 
أو بنك ناصر االجتماعي )حسب األحوال(«. أضاف 
ــه »لــلــمــجــنــي عــلــيــه، أو وكــيــلــه الــخــاص،  ــ

ّ
الــتــعــديــل أن

ــذا بــنــك نــاصــر  ــ ــه، أو وكــيــلــهــم الــــخــــاص، وكـ ــتـ ولـــورثـ
االجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة، أو املحكمة 
املــخــتــصــة )حــســب األحـــــــوال(، وفــــي أي حــالــة كــانــت 
ويترتب  املتهم.  مع  تصالحه  إثبات  الدعوى  عليها 
عــلــى الــتــصــالــح انــقــضــاء الــدعــوى الــجــنــائــيــة، وتــأمــر 
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم التصالح 

أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم نهائيًا«.
ه »ال يرتب الصلح أثره إذا 

ّ
كذلك أشار التعديل إلى أن

 املحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر 
ّ
تبّن أن

االجــتــمــاعــي، كــل أو بعض مــا حكم بــه لصالحه، ما 
أو املحكوم عليه شــهــادة بتصالحه  املتهم  يــقــّدم  لــم 
مــع الــبــنــك، عما قــام بــأدائــه مــن نفقات وأجــــور، وما 
ما تكبده من مصاريف فعلية  في حكمها، وجميع 
أنــفــقــهــا، بسبب امــتــنــاع املــحــكــوم عليه عــن أدائــهــا«. 
وفي كل األحــوال »ال تنفذ العقوبة إذا أدى املحكوم 
 يقبله صاحب 

ً
عليه ما تجمد في ذمته، أو قدم كفيال

الـــشـــأن. ويـــصـــدر بــتــحــديــد تــلــك الـــخـــدمـــات، وقــواعــد 

مجتمع
الكوكاين بات   

ّ
إن املــخــدرات غير املشروعة  تــراقــب تعاطي  التي  االتــحــاد األوروبـــي  قالت وكــالــة 

 
ّ
منتشرًا على نطاق أوسع في القارة. وذكر املركز األوروبــي لرصد املخدرات وإدمان املخدرات أن
الصغيرة  العصابات  املظلم، تساعد  واإلنترنت  التشفير،  وأنظمة  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
واألفــراد على بيع املخدرات من دون اكتشافها. وتشير إحصاءات عام 2017، آخر بيانات السنة 
الكوكاين، وهــو ما يعادل  أكثر من 140 طنًا متريًا من  السلطات  إلــى مصادرة  املتاحة،  الكاملة 
)أسوشييتد برس( ضعفي الكمية املضبوطة عام 2016. 

 حــوادث السير تسببت في مقتل 33 مواطنًا 
ّ
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن

 وزارته خّصصت 185 ألف شخص 
ّ
من اإلثنن حتى األربعاء املاضين. وأشار صويلو، إلى أن

 عدد الوفيات 
ّ
لتنظيم السير في عموم تركيا، منذ بداية عطلة العيد اإلثنن املاضي. وأوضح أن

في العطلة تراجع بنسبة 51.5 في املائة، مقارنة بالفترة نفسها العام املاضي. تجدر اإلشارة 
 الحكومة التركية، أعلنت 9 أيام عطلة رسمية لعيد الفطر، ما دعا كثيرًا من األتراك إلى 

ّ
إلى أن

)األناضول( مغادرة املدن الكبرى، لزيارة والياتهم. 

تركيا: 33 شخصًا لقوا حتفهم بحوادث سير في العيدتحذيرات من انتشار الكوكايين في أوروبا

الــقــوانــن املتعلقة  ــلـــت تــعــديــالت عــلــى  دخـ
ُ
أ

ـــــــت مــــــن ســـجـــون 
ّ
بــــــإطــــــالق الـــــــســـــــراح املـــــــؤق

ــا، فــــي مـــحـــاولـــة لـــتـــعـــزيـــز فـــرص  ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
الــعــثــور على عــمــل. وأفـــادت  املحكومن فــي 
صحيفة »ذي غارديان« البريطانية، في 28 
 ثّمة وزراء رأوا في 

ّ
مايو/ أيار املنصرم، بأن

للتدّرب  السجناء  أمــام  الخطوة مجااًل  تلك 
األمر  أثناء قضائهم عقوبتهم،  والعمل في 
ز فــــرص حــصــولــهــم عــلــى أعــمــال 

ّ
الــــذي يـــعـــز

فور اإلفراج عنهم. من جهتها، أعلنت وزارة 
 املحكومن 

ّ
العدل بحسب »ذي غارديان« أن

في »السجون املفتوحة« وكذلك في سجون 

للحصول  مؤّهلن  يكونون  ســوف  النساء، 
على عمل مدفوع األجــر يوم اإلفــراج عنهم، 
ــبـــارًا خـــاصـــًا بتقييم  ــتـ بــعــد اجـــتـــيـــازهـــم اخـ
ــان ُيــســمــح بــذلــك  املـــخـــاطـــر. فـــي الـــســـابـــق، كــ
فقط بعد مــرور 12 شهرًا )عــام كــامــل( على 
إطالق سراح املحكومن. تجدر اإلشارة إلى 
 تــلــك الــتــعــديــالت تــأتــي فــي إطــــار جهود 

ّ
أن

الـــعـــودة إلــى  الــحــكــومــة لتخفيض مـــعـــّدالت 
ــــقــــّدر تــكــلــفــتــهــا بــنــحــو 15 

ُ
الــجــريــمــة الـــتـــي ت

مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )نــحــو 19 مــلــيــار 
املخاوف  أميركي( سنويًا. ورّدًا على  دوالر 
وزيــر  قــال  ــفــة(، 

ّ
)املــخــف بالتعديالت  املتعلقة 

العدل، ديفيد غــووك، في تصريح لبرنامج 
ه محطة »راديـــو بي بي 

ّ
»تـــوداي« الــذي تبث

ه »إذا أردنا أال يعود املحكومون 
ّ
سي 4«، إن

إلــى الجريمة، فنحن فــي حــاجــة إلــى إعــادة 
 »األدلة واملنطق 

ّ
تأهيلهم«. أضاف غووك أن

ينخرطون  الذين  السجناء   
ّ
أن إلــى  يشيران 

 
ّ

أقــل هــم  السجن  مغادرتهم  عند  العمل  فــي 
عرضة للعودة  إلى الجريمة«. وتابع غووك 
ه »إذا أتيحت للسجناء فرصة الذهاب إلى 

ّ
أن

هم 
ّ
العمل يوميًا ثّم العودة إلى السجن، فإن

ســـوف يــتــكــّيــفــون مــع الــعــمــل، وبــالــتــالــي من 
هم سوف يلتزمون به أكثر«.

ّ
املرّجح أن

مــن جــهــتــه، رّحـــب مــديــر صــنــدوق إصــالح 
الـــســـجـــون الـــبـــريـــطـــانـــي، بــيــتــر داوســـــــون، 
 الحكومة، وبعد 

ّ
 إن

ً
بتلك التعديالت، قائال

أكثر من ثالثة أعوام على إطالق الوعود، 
قت أخيرًا تغييرًا أساسيًا في ما يتعلق 

ّ
حق

بإطالق السراح املؤقت، مع اإلقرار بفوائده 
لحياة  السجناء  بتهيئة  املرتبطة  املثبتة 
التعديالت  بموجب  الجريمة.  مــن  خالية 
ع قيود مفروضة 

َ
رف

ُ
ت إليها، سوف  املشار 

ــؤقــــت فــــي خـــالل  عـــلـــى إطــــــالق الــــســــراح املــ
األشهر الثالثة األولى بعد نقل املحكومن 
 366 ألفًا 

ّ
إلى »سجون مفتوحة«. ُيذكر أن

ــراح مــؤقــتــا ُســّجــلــت في  ــ ــــالق سـ و868 إطـ
إنكلترا وويــلــز فــي الــعــام املــاضــي، شملت 
سبعة آالف و724 محكومًا. واألرقام راحت 
تــرتــفــع ســنــويــًا، لتصل إلـــى مــا ُســّجــل في 
ت أدنــى مّما كان 

ّ
ها ظل

ّ
أن عــام 2018، غير 

قد ُسّجل في عام 2013، أي أكثر من نصف 
ت شمل أكثر من 

ّ
مليون إطالق سراح مؤق

 
ّ
11 ألـــف مــحــكــوم. تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن

الــقــوانــن كــانــت قــد شـــّددت فــي عــام 2013 
بعد مراجعة قام بها وزير العدل السابق 

كريستوفر غرايلينغ.
)كاتيا يوسف(

فرص عمل لسجناء بريطانيا عند اإلفراج عنهم

والنفقة  الرؤية  وحّق  الطالق  قضايا  ُتَعّد 
وترتيب األب في الحضانة األكثر شيوعًا في 
ظّل  في  تزايدت  وقد  المصرية،  المحاكم 
األساسية  والسلع  الخدمات  أسعار  ارتفاع 
التي شهدته البالد أخيرًا، ما دفع منظمات 
تعديل  بإدخال  المطالبة  إلى  عّدة  نسوية 
بـ«أال  يقضي  الشخصية  األحوال  قانون  على 
من  المائة  في   25 عن  النفقة  قيمة  تقل 
على  األبناء  نفقة  ووجــوب  ــزوج،  ال دخــل 

أبيهم حتى إتمام تعليمهم الجامعي«.

25% من الدخل

ميليا بو جوده

في التاسع عشر من أغسطس/ آب من 
عام 1982، على إثر االجتياح اإلسرائيلّي 

للبنان، أعلنت الجمعّية العامة لألمم املتحدة 
في دورة استثنائّية طارئة عن »يوم عاملّي 
لضحايا العدوان من األطفال األبرياء« في 
الرابع من يونيو/ حزيران. أتى ذلك اإلعالن 

»إذ يرّوعها )األمم املتحدة( العدد الكبير من 
األطفال الفلسطينّيني واللبنانّيني األبرياء 

ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها 
إسرائيل«، بحسب ما نّص قرارها.

في هذا العام، كما كانت الحال في األعوام 
السابقة، احتفل العالم بهذا اليوم الذي 

يهدف إلى اإلقرار بمعاناة األطفال، من 
ضحايا سوء املعاناة البدنّية والعقلّية/ 
النفسّية والعاطفّية، وإلى التأكيد على 

التزام األمم املتحدة بحماية حقوق األطفال 
استنادًا إلى اتفاقّية حقوق الطفل. ُيذكر أّن 
تلك االتفاقّية هي أكثر املعاهدات الخاصة 
بحقوق اإلنسان التي حظيت بمصادقات 

على مّر التاريخ، غير أّن ذلك ال يبدو معيارًا 
لضمان سالمة الطفل وأمنه وحماية براءته.
في الرابع من يونيو/ حزيران من هذا العام، 

ت املناسبة فيما األمم املتحدة عاجزة عن 
ّ
حل

حماية أطفال كثر حول العالم. هم أطفال 
حة وأزمات أخرى 

ّ
ضحايا صراعات مسل

مة 
ّ
تختلف طبيعتها، ُيَعّدون بحسب املنظ

األممّية أكثر فئات املجتمع ضعفًا وتضّررًا 
من تبعات تلك الصراعات واألزمات. وإذ 
مة أّن ثّمة 

ّ
تعّبر عن حزنها، تشرح املنظ

َعّد األكثر 
ُ
ة انتهاكات تطاول األطفال ت

ّ
ست

شيوعًا في تلك الظروف وهي تجنيدهم 
واستخدامهم في الحرب والقتل والعنف 

الجنسّي واالختطاف والهجمات على 
املدارس وكذلك املستشفيات وحرمانهم من 

املساعدات اإلنسانّية.
 الرابع من يونيو/ حزيران 

ّ
هذا العام، حل

بالتزامن مع أّول أّيام عيد الفطر في 
ن 

ّ
بلدان يعاني أطفالها من دون أن تتمك

مة األممّية من االلتزام بحمايتهم. 
ّ
املنظ

هي أقّرت بمعاناة بعضهم فيما أسقطت 
من حساباتها معاناة صغار آخرين عن 

قصد أو عن غير قصد. وتبقى عاجزة عن 
حمايتهم جميعًا. حقيقة ال شّك فيها. أّما 
هم فضحايا انتهاكات مختلفة ناجمة عن 
صراعات وأزمات، لم يعرفوا فرحة العيد، 

ِتب عليهم قهر وفقر وفزع وقلق... 
ُ
ما ك

ّ
كأن

وكذلك موت.
ثّمة أّيام عاملّية أخرى مدرجة على روزنامة 

ّصصت لألطفال، هي 
ُ
األمم املتحدة خ

اليوم العاملّي ملكافحة عمالة األطفال الذي 
 بعد أّيام في الثاني عشر من يونيو/ 

ّ
يحل

حزيران، واليوم العاملّي للفتاة/ الطفلة في 
الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين األّول، 

باإلضافة إلى اليوم العاملّي للطفل في 
العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني. 

 أبرياء كثرًا 
ً
تتعّدد تلك األّيام غير أّن أطفاال

يبقون ضحايا أشكال مختلفة من العدوان. 
هؤالء ُيحرمون من حقوقهم وُيستضعفون 

دون  فون ويتعّرضون للغنب وُيهدَّ
َّ
وُيعن

باإلعاقة والجروح )بدنّية كانت أم نفسّية( 
واملوت. هؤالء أوالد لنا... ونقف متفّرجني.

أطفال ضحايا

مزاج
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عبد اهلل البشير

نور مارتيني ابنة مدينة إدلــب السورية، واحــدة من نساء سوريات خطون على 
طــريــق الــنــجــاح مــتــجــاوزات الــصــعــوبــات فــي بـــالد الــلــجــوء. تــقــول نـــور )40 عــامــًا( 
الطفولة فــي حي  إدلـــب، غير أنني عشت مرحلة  فــي  الــجــديــد«: »ولـــدت  »العربي  لـ
اإلنكليزية في جامعة  اللغة  أطــراف مدينة حلب. درســت  الــواقــع على  الحمدانية 
حلب، وعملت كمدّرسة، ومربية في رياض األطفال، إلى أن انتهى بي املطاف في 
املركز الثقافي في إدلب، حيث تنقلت بني عدة مهام. في الوقت ذاته كتبت القصة 
القصيرة ولدّي مجموعتان قصصيتان مطبوعتان، وقد حصلت على عدة جوائز 
في هذا املجال، األمر الذي مكنني من الدخول إلى عالم الصحافة، حيث نشرت عدة 
تقارير وتحقيقات ومواد مترجمة«. وعن مشاركتها في الثورة السورية توضح 
نور: »الثورة ليست قرارًا تتخذه، أو مهنة تمتهنها، الثورة ببساطة هي عبارة عن 
موقف، ولهذا وجدتني أنحاز ألبناء بلدي، سيما وأنني كنت دائمة االنتقاد لكل 
بدايات  في  املعارضة  ونقابيي  مثقفي  تجّمع  إلــى  انتسبت  الخاطئة.  املنظومات 
ة 

ّ
ثل الثورة عام 2011، وشاركت في اعتصاماته ووقفاته التضامنية. كنا يومها 

من أبناء املحافظة ممن يحاولون أن ينقلوا نبض الشارع، وفي الوقت نفسه كنا 
نحاول أن ننأى به عن االنزالق في هاوية التسليح، ولكن آلة القتل التي لم تتوقف، 
الــســالح، وإجــهــاض  إلــى حمل  املــدنــيــني  الــنــظــام فــي جــّر  أسكتتنا جميعًا، فنجح 

حلمنا بتغيير سلمي، ونجح في تحييدنا وإقصائنا أيضًا«. 
تتابع نـــور: »حــني غـــادرت ســوريــة، كــان الخيار األقـــرب إلــى املنطق أن أعــمــل في 
يكن  لــم  املترجمة.  واملـــواد  التحقيقات  مــن  العديد  فنشرت  والترجمة،  الصحافة 
، فــي بلد جــديــد. يــزيــد املــوضــوع تعقيدًا وجــود 

ً
خــيــار الــبــدايــة مــن الصفر ســهــال

 املدرسة، ناهيك عن عقبات اللغة. كل هذه العوامل، 
ّ
ثالثة أطفال، أكبرهم في سن

اضطرت زوجي التخاذ قرار الهجرة عبر قوارب املوت، فبقيت مع أوالدي الثالثة 
في أنطاكيا، فيما هاجر زوجي إلى السويد. عام وسبعة أشهر، كانت هي الفترة 
األقسى في حياتي، إلى أن تمكنت من الهجرة إلى السويد، واجتمعت أسرتنا مرة 
أخــرى«. عن حياتها في السويد، تقول: »قبل مضّي سنة ونصف على وجودي 
هنا، بدأت العمل مدّرسة للغة السويدية، للطالب املبتدئني، والذين هم في الغالب 
مي 

ّ
من الالجئني أو طالبي اللجوء الذين لم يتّم البت في أمرهم. كانت سرعة تعل

للغة السويدية هي أهّم العوامل في ما تمكنت من تحقيقه، فأنا اليوم على وشك 
إنهاء املرحلة األخيرة من اللغة السويدية بعد عامني ونصف فقط في السويد، 

اب واملؤلفني في مدينة أوربرو«.
ّ
كما حصلت على العضوية في شبكة الكت

خالل  مــن  الشعبي  الــحــراك  فــي  أنفسهم  الجزائر  أطــفــال  فــرض 
مشاركتهم في مسيرات وإطالقهم مبادرات والتزامهم بالسلمية 

السؤال  التواصل االجتماعي. ويُطرح  ومساهماتهم على مواقع 
حول خلفية هذا الحضور في بيئة ال تفتح مجال التعبير أمام األطفال

تحذيرات من النعناع في المغرب
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مجتمع

الجزائر ــ عبد الرزاق بوكبة

ــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــي املــــصــــطــــلــــحــــات الـ ــ ــ فـ
الــشــعــبــيــة، ثـــّمـــة أكـــثـــر مـــن مــــرادف 
« في 

ّ
لكلمة طــفــل، مــن قــبــيــل »الـــبـــز

جنوب البالد و»الغريان« في غربها و»الذّري« 
الجانب  إلـــى  ــهــا تحيل 

ّ
كــل ها 

ّ
لكن فــي شــرقــهــا. 

بالسذاجة  ارتباطها  لجهة  للطفولة،  السلبي 
ة الحيلة وانعدام روح املسؤولية، فالكبار 

ّ
وقل

يـــعـــّيـــرون ســـواهـــم مـــن الــبــالــغــني بـــإحـــدى تلك 
ــة عـــلـــى عـــــدم نــضــجــهــم.  ــلـــداللـ املـــصـــطـــلـــحـــات لـ
ما نجد في املوروث الشعبي محكّية تثّمن 

ّ
وقل

يتعّرضون  هــؤالء  ما 
ّ
إن وإنجازاتهم،  األطفال 

في الواقع إلى استخفاف من قبل البالغني، من 
شأنه تثبيط عزيمتهم وإذكاء روح االنسحاب 
ع فمك« أي أغلق فمك 

ّ
 »بل

ً
لديهم. فُيقال له مثال

اف« أي أنـــت تفهم 
ّ
)اســـكـــت(، و»نــــت تــفــهــم بـــــز

ــام  ــهـ ـ
ّ
ــك تــهــّكــم عــلــى الــطــفــل وات كــثــيــرًا وفــــي ذلــ

له في ما ال يعنيه.
ّ

بتدخ
ــــرة  ــا فــــي تــفــاصــيــل مــعــامــلــة األسـ

ّ
وإذا تــمــعــن

الجزائرّية ألوالدهــا، فسوف نرصد جملة من 
الــتــي تــصــّب فــي اتــجــاه  »األفـــعـــال التعسفية« 
الــقــضــاء عــلــى ذكــــاء الــطــفــل ومــيــولــه ورغــبــاتــه 
وخصوصيته. ومثال على ذلك إجبارهم على 
مــشــاركــة األســـــرة أطــبــاقــهــا، حــتــى وإن كــانــت 

يحّبونها،  الــكــبــار   
ّ
ألن حــــاّرة،  تــوابــل  تتضّمن 

عوضًا عن تخصيص نظام غذائي لهم. كذلك 
 البالغني يحتكرون التلفزيون ويفرضون 

ّ
فإن

برامجهم على الصغار، على الرغم من حاجة 
هؤالء إلى قنوات خاصة بهم.

الدين  زيــن  الطفولة،  الناشط في مجال  يقول 
 »املــجــتــمــع 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن قــوجــيــل، لـــ

بمنطق  أطــفــالــه  مــع  يتعامل  واألبــــوي  القبلي 
ــى 

ّ
ــيـــك وجـــــــّدك حــت ــايــــة، أي كــــن مـــثـــل أبـ الــــوصــ

تــكــون جــديــرًا بــاالنــتــمــاء إلـــى الــســاللــة«. وهــو 
املنطق الذي يفرض، بحسب قوجيل، »سلوكًا 
ــــن الــطــفــل  ــلـــب مـ ــطـ مـــتـــنـــاقـــضـــًا يـــقـــضـــي بــــــأن ُيـ
التصّرف كبالغ في مواقف معّينة، األمر الذي 
ه صغير في 

ّ
يلغي طفولته، وكذلك أال ينسى أن

ل في القضايا الكبرى 
ّ

مواقف أخرى، فال يتدخ
الـــتـــي ال تــعــنــيــه، وهــــو مـــا يــقــضــي عــلــى روح 
املبادرة لديه«. يضيف قوجيل: »أنا ناشط في 
نا عندما 

ّ
مجال مسرح الطفل، وقد الحظت أن

ــًا خـــاصـــة بـــاألطـــفـــال ال يكتفي  ــم عـــروضـ
ّ
نــنــظ

األولياء بمرافقتهم إلى قاعة العرض فحسب، 
حركتهم  فــي  ويتحّكمون  معهم  يدخلون  بــل 
وطــريــقــة تــفــاعــلــهــم، وثــّمــة مــن ينهر ولـــده في 
 »هــذا نمط 

ّ
ق أو ضــحــك«. ويــؤكــد أن

ّ
حــال صف

مــن شأنه صنع جيل مكبوت  تــربــوّي خاطئ 
ع إلى التحّرر«.

ّ
ومتردد أو جيل متمّرد يتطل

هؤالء الصغار أصّروا على الخروج وصناعة 
ونكهة  عمقًا  للحراك  منحت  مشاهد مختلفة 
تمنعهم  لــم  هــم  للدهشة.  ومثيَرين  ني 

َ
مختلف

ــهــم مــن الـــخـــروج إلـــى الـــشـــارع عــلــى الــرغــم 
ّ
ســن

مــن الــضــغــط والــتــحــذيــر والــتــخــويــف، فبّينوا 
 إرادتهم قوية صلبة. كذلك لم تمنعهم من 

ّ
أن

الــحــراك،  لحماية  مطلوبة  السلمية   
ّ
أن إدراك 

بالتالي  كــاشــفــني  فــكــانــوا سلميني وهـــادئـــني، 
قدرتهم على التأقلم.

والباحث  الطفولة  مجال  في  الناشط  ويؤكد 
فــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس الــــخــــاص بـــمـــســـرح الـــطـــفـــل، 
فل 

ّ
 »الط

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ عيسى حديد، 

الجزائرّي لم يكتِف بمسايرة الكبار في داخل 
الحراك فحسب، بل ظهر نجوم من بني األطفال 
انتشرت صورهم وتسجيالت  املشاركني وقد 
فـــيـــديـــو خـــاصـــة بـــهـــم بـــطـــريـــقـــة ســـاهـــمـــت فــي 
تأجيج الحماسة الشعبية«. وفي شرحه هذه 
ــروح املـــبـــادرة لـــدى الــطــفــل الـــجـــزائـــري على  ــ الـ
الرغم من البيئة االجتماعّية القامعة له، يقول 
ل مــا نسبته 

ّ
الـــذي يمث  »هـــذا الجيل 

ّ
حــديــد إن

40 فــي املــائــة مــن مجموع عــدد السكان املقّدر 
بأربعني مليونًا، نشأ وسط معطيات لم تحظ 
بالدراسة واالنتباه الكافَيني، األمر الذي جعله 
يكبر ويــنــضــج قــبــل أوانـــــه«. ويــتــحــّدث حديد 
الذي أخرج أكثر من عشر مسرحيات لألطفال 
 جيل 

ّ
عـــن مــعــطــيــات فـــي الـــســـيـــاق، »مــنــهــا أن

يه وسط التكنولوجيات 
َ
أطفال اليوم فتح عين

الجديدة وليس في خارجها مثلما هي الحال 
التي سبقته. كذلك هو  إلــى األجيال  بالنسبة 
ــخ وعــيــه بـــاملـــقـــوالت الــســيــاســيــة 

ّ
جــيــل لـــم يــلــط

 »ثّمة ظاهرة اجتماعية ال 
ّ
املقولبة«. ويتابع أن

 طفل اليوم يصاحب 
ّ
يتنّبه إليها أحد وهي أن

ــذي يــجــعــل نقل  ــر الــ ــاه، األمــ ــ ــاه األكـــبـــر ال أبـ أخــ
الوعي والخبرة بالواقع أسرع إليه«.

فــي يــوم الجمعة العاشر مــن الــحــراك، رصــدت 
»العربي الجديد« مجموعة من األطفال تراوح 
أعمارهم ما بني السابعة والخامسة عشرة، في 
مدينة برج بوعريريج، على بعد 200 كيلومتر 
إلى الشرق من الجزائر العاصمة. هؤالء كانوا 
عــون 

ّ
يــوز وراحــــوا  الــوطــنــي،  بالعلم  ملتحفني 

ــر املـــيـــاه عــلــى املــتــظــاهــريــن ويــحــاولــون  ــواريـ قـ
ــمــا الحــظــوا 

ّ
ــواء كــل ــ ــادة الــحــمــاســة إلـــى األجــ ــ إعـ

 
ّ
إن خفوت األصــــوات. يقول أصيل )15 عــامــًا(، 

»والــــدي شــرطــي وهـــو ال يــتــظــاهــر. مــن جهتي 
 يـــوم جمعة مع 

ّ
ــى مــوقــفــه، وأخــــرج كـــل

ّ
ال أتــبــن

أصدقائي لنطالب برحيل من أغرق البالد في 
هم حّرروا البالد 

ّ
الفساد«. يضيف: »يقولون إن

ـــرون 
ّ
مـــن االحــــتــــالل الــفــرنــســي، فــلــمــاذا ال يـــوف

ع 
ّ
للطفل الجزائري الحقوق نفسها التي يتمت

 
ً
بها الطفل الفرنسي؟«. ويختم: »نريد مستقبال

ناشطون وفاعلون  يرى  السياق،  في  أفضل«. 
 قــــوى الــــحــــراك الــشــعــبــي 

ّ
فـــي الـــشـــأن الـــعـــام أن

سوف تقترف غلطة كبيرة في خالل ترتيبها 
الواقع الجديد إذا أقصت األطفال من املجالس 
التي  والبرامج  واللقاءات  واملــبــادرات  واملنابر 
سوف تناقش أساسيات هذا الواقع/ التحّول.

يزرع المغرب 4 آالف هكتار 
من النعناع، وينتج سنويًا ما 

يصل إلى 70 ألف طن

الحراك الشعبي والسلمي في 22  مع انطالق 
املــاضــي، راحــت تنتشر صور  فبراير/ شباط 
وتسجيالت فيديو ألطفال جزائرّيني شاركوا 
فـــي مـــســـيـــرات عــرفــتــهــا املــحــافــظــات الــثــمــانــي 
ــعــــني، األمــــر الــــذي أّكــــد ســلــمــّيــة الــحــراك  واألربــ
وأضــفــى عليه ملسة خــاصــة. وهـــؤالء األطــفــال 
أتوا من الفئات العمرية املختلفة ومن الذكور 
واإلناث ومن البلدات الصغيرة واملدن الكبيرة، 
وكــــذلــــك مــــن األصـــــّحـــــاء ومـــــن ذوي اإلعــــاقــــة. 
يحضروا  لم  الجزائرّيني  األطفال   

ّ
أن والالفت 

في الحراك بصفتهم ديكورًا، بل كانوا فاعلني 

فيه، األمــر الــذي ساهم في خلق موازين قوى 
 
ّ
ُيــذكــر أن جــديــدة ملصلحة املــســعــى الــشــعــبــي. 

هؤالء خرجوا في األسبوع الثاني من مارس/ 
تمامًا  بهم،  مسيرات خاصة  في  املاضي  آذار 
مثلما فعلت شرائح أخرى من طالب جامعيني 
وأطــّبــاء ومــحــامــني وعــّمــال بــلــدّيــات وغيرهم. 
 ثّمة تعليمات خفّية من وزارة 

ّ
قيل حينها إن

التربية إلى مدراء املؤسسات التربوية طالبت 
بتوفير الظروف لخروج التالميذ إلى الشارع 
والتساهل مع األمر حتى تعّم الفوضى ويتّم 
السلطة   

ّ
فتستغل وشيطنته،  الــحــراك  تمييع 

 ما حدث 
ّ
لكن طـــوارئ.  الوضع وتفرض حالة 

املحكم،  بالتنظيم  األطفال  تمّيز مسيرات  هو 
ل أّي تجاوز أو اعتداء على املمتلكات  فلم ُيسجَّ
الــعــامــة وال الــخــاصــة، فيما ُرِفــَعــت الــشــعــارات 
متظاهرين  مــن  ســواهــم  الــتــي حملها  نفسها 
والشعب خــاوة« و»كليتو  »الجيش  قبيل  من 

البالد يا السراقني«.
ــابــــل، نــــــــّددت أصــــــــوات عـــــــّدة بـــخـــروج  ــقــ فــــي املــ
األطــفــال إلــى الــشــارع ودعـــت اآلبـــاء واألمــهــات 
واملدّرسني إلى التدخل وإعادتهم إلى البيوت 
 
ّ
لكن الــدراســة، خوفًا عليهم ومنهم.  وصفوف 

شهدت وسائل التواصل 
االجتماعي خصوصًا 
»فيسبوك« موجة 
كراهية شارك فيها 

كثير من المستخدمين 
اللبنانيين من أطراف 

مختلفة، ومن بينهم 
سياسيون وإعالميون، 
ضّد الالجئين السوريين، 

على خلفية حادث 
مخيم »كاريتاس«. 

وذهب البعض إلى 
تلفيق اتهامات ليس 
لها أّي صلة بالواقع، 
من قبيل تهديد أحد 
الصحافيين: »خرجوا 
اليوم من دير األحمر 
ليعتدوا بالسالح على 

الدفاع المدني. األمور 
ستتفاقم ضدهم 

في الساعات واأليام 
المقبلة. القرار 

اتخذ«.

النعناع يهدد صحة 
السكان في المغرب، 

وهو الذي يشكل عنصرًا 
أساسيًا في مأكوالتهم 

ومشروباتهم، ما دفع 
إلى تحرك رسمي

طنجة ـ وصال الشيخ

بالنعناع جــزء أساسي من  )األتـــاي(  الشاي 
عــــادات املــغــاربــة وســلــوكــهــم الــغــذائــي، ســواء 
كــــان الــشــخــص زائــــــرًا أو ســـائـــحـــًا. ولــلــشــاي 
 
ّ
داللـــة عــلــى حــســن الــضــيــافــة والـــكـــرم. كــمــا أن

الشاي  مــن  تخلو  ال  االجتماعية  املناسبات 
بالنعناع.

لكن أخيرًا، أصدر »املكتب الوطني للسالمة 
ــا(  الــصــحــيــة لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة« )أونـــسـ
فـــي جــهــة طــنــجــة تـــطـــوان الــحــســيــمــة )شــمــال 
ر فيه من استهالك النعناع 

ّ
املغرب(، بيانًا حذ

بعدما أخذ عينات ثبت من خاللها أنها »ال 
تستجيب ملعايير السالمة الصحية«.

و»تــحــتــوي هـــذه الــعــيــنــات عــلــى مــبــيــدات غير 
مــرخــصــة لـــزراعـــة الــنــعــنــاع أو مــبــيــدات تفوق 
جسيمًا  خطرًا  وتشّكل  بها  املسموح  املقادير 
على صحة املستهلك«، بحسب البيان. وأوردت 
»املصالح اإلقليمية لحماية النباتات« التابعة 
ملكتب »أونسا« أنها ستقوم بإجراءات للتأكد 
النعناع، مــن بينها »أخـــذ عينات  مــن ســالمــة 
مـــن خــمــســة مــــزارعــــني فـــي إقــلــيــمــي الــعــرائــش 
والــفــحــص أنـــجـــرة بــاعــتــبــارهــمــا مـــن املــنــاطــق 
الــتــي تـــزرع النعناع بكثرة فــي شــمــال الــبــالد، 
وتـــحـــريـــر مــخــالــفــة بــحــق املــــزارعــــني فـــي حــال 
ثبوت عدم احترام املعايير الصحية، وإتالف 
حقول النعناع غير السليمة، وإجبار موزعي 
تثبت  مخبرية  تحاليل  إجـــراء  على  النعناع 

سالمة منتج النعناع«.
»أونسا« محمد زردون،  يقول املدير الجهوي لـ
»العربي الجديد«: »ثبت حاليًا وجود عينة  لـ
مخالفة للقانون«، مضيفًا أن »مكتب السالمة 
في جهة طنجة تطوان الحسيمة، أخذ عينات 
مــن خمسة مــزارعــني بشكل عــشــوائــي، اثنان 

ــلـــى مـــســـاحـــة 200 هـــكـــتـــار، وتــــضــــم مــائــة  عـ
مــزارع لديهم تعاونية تقدم تحاليل دورية، 
إضافة إلــى منطقة الفحص أنجرة، عــدا عن 
الــتــي يعمل فيها نحو  الــزراعــيــة  املــســاحــات 

900 مزارع على مستوى طنجة. 
ومــن خــالل التتبع والــرصــد على مـــدار عــام، 
 »النعناع 

ّ
»أونسا«، بحسب زردون، أن تأكد لـ

أنجرة، وثالثة في مدينة  الفحص  إقليم  في 
الــقــصــر الــكــبــيــر فـــي إقــلــيــم الـــعـــرائـــش، وتــبــني 
وجــــود عــيــنــة واحــــدة مــخــالــفــة لــلــقــانــون بعد 
فــحــص أربــــع عــيــنــات«. وســيــتــولــى »أونــســا« 
تــحــريــر مــحــضــر مــخــالــفــة يــرفــع إلـــى النيابة 
 بالحق العام 

ّ
 املــزارع الــذي أخــل

ّ
العامة بحق

للمواطنني، وإتالف محصوله«. 
الوطني«  يأتي ذلــك ضمن برنامج »الــرصــد 
الذي يخص مراقبة قطاع الفاكهة والخضار 
والــحــلــيــب والــلــحــوم وغــيــرهــا مــن املنتجات 
ــذا الــعــام  ــا« هــ ــام بـــه مــكــتــب »أونــــســ والـــــذي قــ
النعناع على  في ســّت جهات مغربية تنتج 
تطوان  منها جهة طنجة  الخصوص،  وجــه 
الحسيمة. وتقع مدينة القصر الكبير، وهي 
للنعناع،  املنتجة  الشمالية  املـــدن  أكــبــر  مــن 

بقايا  فيها  ترتفع  الــتــي  املنتجات  أكــثــر  مــن 
مبيدات أو مبيدات غير مرخصة )هناك 18 
بــاملــغــرب(.  للنعناع  مرخصًا  حــشــرات  مبيد 
أســواق  نا 13 عينة مــصــدرهــا 

ّ
ويــقــول: »حلل

الجملة ونقاط البيع والفالحني، ثبت وجود 
ســبــع عــيــنــات مـــن الــنــعــنــاع بــيــنــهــا مــخــالــفــة 
لــقــانــون اســتــخــدام املــبــيــدات، لكنها لــم تكن 
مــعــروفــة املـــصـــدر عــلــى اعــتــبــار أن الــنــعــنــاع 
مــنــتــج مــتــحــّرك بــني أســــواق املـــغـــرب«. كــذلــك، 
خضع املــزارعــون فــي إقليم الــعــرائــش ضمن 
برنامج »الرصد« هذا إلى ورشــات تدريبية 
املبيدات  استخدام  بكيفية  تتعلق  وتوعوية 

واألسمدة الخاصة بالورقيات. 
أربــعــة آالف هكتار من  املــغــرب نحو  ويـــزرع 
الــنــعــنــاع، وينتج سنويًا ويـــوزع مــا بــني 65 

و70 ألف طن من النعناع، وُيصدر ما يصل 
إلى 7 آالف منها إلى الخارج، وتحديدًا إلى 
بلدان االتحاد األوروبــي من خالل جمعيات 
ــة ملـــعـــايـــيـــر الـــســـالمـــة  ــعـ ــيــــات خـــاضـ ــعــــاونــ وتــ
املبيدات  مكافحة  وتبقى  والدولية.  املحلية 
بطريقة  تستخدم  الــتــي  )أي  املــرخــصــة  غــيــر 
خاطئة على غرار مبيد الطماطم( أو اإلفراط 
ــران تــصــعــب الــســيــطــرة  ــ فـــي اســتــخــدامــهــا أمــ

عليهما.
احــــتــــرام  »عـــــــدم  إلـــــى  األمـــــــر  ويــــعــــزو زردون 
ــان الــتــي تــقــدر بأسبوع،  الــفــالحــني فــتــرة األمـ
ــدام  ــتــــخــ وتـــفـــصـــل بــــني فــــتــــرة الـــجـــنـــي واالســ
األخـــيـــر لــلــمــبــيــد، أو بــســبــب جــهــل الــفــالحــني 
أخرى،  الزراعية«. من جهة  املمارسات  لهذه 
فإن متطلبات املستهلك لناحية توفير أوراق 
نعناع ذات جودة قد تضغط على الفالحني 

لإلفراط في استخدام املبيدات.
 فـــي نــواحــي 

ً
كـــذلـــك، أتــلــفــت »أونــــســــا« حـــقـــال

الــربــاط )7 آالف متر مــربــع(، وحقلني  مدينة 
فــي مدينة مــراكــش، تبلغ مساحة كــل واحــد 

منهما 8 آالف متر مربع. 
ــد أســـــــواق طـــنـــجـــة، الـــتـــقـــت »الـــعـــربـــي  ــ فــــي أحـ
الــجــديــد« بــائــع الــخــضــار عـــمـــران بــنــصــالــح. 
الناس  »إقبال  إن  الجديد«،  »العربي  لـ يقول 
عليه  يــطــرأ  لــم  النعناع طبيعّي،  شـــراء  على 
 النعناع يصلنا من الحقول 

ّ
أي تغّير. ثّم إن

الــصــغــيــرة فـــي نـــواحـــي طــنــجــة«. يــتــابــع: »ال 
تخافوا، النعناع جودته مضمونة بمختلف 
أنواعه األبيض واألحمر والــُحــّر«. بائع آخر 
ــدًا بتحذير مــن أونــســا.  يــقــول: »لـــم نسمع أبـ
لكن ال يمكن تعميم األمر على كافة منتجي 
اإلنتاج تزرعه وتسّوقه   بعض 

ّ
النعناع، ألن

النساء الجبليات«. 
»الــعــربــي  ــا، تــقــول ســــارة مــديــونــي، لـــ بـــدورهـ
املتعلقة  بــالــتــحــذيــرات  الـــجـــديـــد«: »ســمــعــنــا 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام املــــــبــــــيــــــدات. لــــــم يــــعــــد بــعــض 
األشـــخـــاص يــســتــهــلــكــونــه، كــمــا أن عــائــلــتــي 
أنــنــي أفضل  مــن  الــرغــم  ال تستهلكه. وعــلــى 
النعناع مضافًا إلى الشاي، لكنني سأتوقف 

عن تناوله«. 
هيثم عــطــاوي، يــقــول إنــه يـــزرع النعناع في 
أّمــا يونس معروفي،  بيته من دون مبيدات. 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »ســمــعــنــا  فــــيــــقــــول لـــــ
بالتحذيرات، لكن ما هو البديل عن النعناع 

والساملية )املريمية( مع الشاي؟«.

تحقيق
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أطفال الجزائر
مشهد مغاير في الحراك الشعبي

طرد الجئين سوريين من مخيمهم شرقي لبنان

تحقيقه،  تمكنت من  ما  أهّم  السويدية  للغة  تعلّمي  سرعة 
وأنا اليوم على وشك إنهاء المرحلة األخيرة من اللغة

قصة الجئة
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األطفال التقديرية، من 
عدد سكان الجزائر، البالغ 
نحو أربعين مليون نسمة

نور مارتيني
الثورة عبارة عن موقف

خبر الحادث انتشر بشكل 
مغلوط ومن دون األخذ 

برواية الالجئين

بيروت ــ مريم مجدولين اللحام

في تمام الساعة العاشرة من ليل األربعاء - 
اندلع حريق كبير حاصر مخيمًا  الخميس، 
لالجئني السوريني في لبنان، وهو املعروف 
بــاســم مخيم »كــاريــتــاس« فــي حـــرف شليفا 
ــر، بــمــحــافــظــة  ــمــ بـــالـــقـــرب مـــن بـــلـــدة ديــــر األحــ
الذي  املخيم  لبنان.  شرقي  الهرمل،   - بعلبك 
إلــى  يــضــم 150 خيمة اضــطــر جميع ســكــانــه 
ــلـــدة إيــــعــــات ومــديــنــة  ــــى بـ تــــركــــه، والــــهــــرب إلـ
بعلبك، ليس بسبب الحريق فقط بل بسبب 

إشكال وتهديدات بحرق الخيم بمن فيها.
وقد سبق الواقعة حريق آخر وقع في املخيم 

نفسه، عصر األربعاء، وأدى إلى إشكال ما بني 
الالجئني وعناصر الدفاع املدني )جهاز يتبع 
الطرفني  الداخلية(، وتضاربت روايــات  وزارة 
حوله. خبر الوكالة الوطنية لإلعالم )الرسمية 
الــلــبــنــانــيــة( جـــاء فــيــه: »إصـــابـــة أحـــد عناصر 

الدفاع املدني ويدعى ح. ج. بجروح بليغة في 
رأسه، وتحطيم آلية إطفاء كان يقودها، وذلك 
إثـــر رشـــق عـــدد مــن الــشــبــان الــســوريــني اآللــيــة 
إخماد حريق شّب  بالحجارة، عند محاولته 
داخــــل حـــرج بــجــانــب أحـــد املــخــيــمــات التابعة 
لــلــنــازحــني الـــســـوريـــني عــنــد مــدخــل بــلــدة ديــر 
األحمر، بحجة انزعاجهم من انبعاث الدخان، 
الفور قوة  على حد تعبيرهم. وحضرت على 
مــن الــجــيــش ونــفــذت مــداهــمــات داخـــل املخيم 

وأوقفت عددًا من املتورطني بالحادث«.
لــكــن، فـــي املــقــابــل، يــقــول أحـــد ســكــان املخيم 
ـــهـــم خــــالل إطــفــائــهــم 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

بلدة  مــن  الحريق »حضر بعض األشــخــاص 
ــر، وهـــــــددوا بــــرش املـــــــازوت على  ــمــ ديــــر األحــ
ــرق املـــخـــيـــم كـــلـــيـــًا، كـــمـــا جـــاهـــروا  ــ الـــخـــيـــم وحــ
األمنية  العناصر  بــوجــود  تلك  بالتهديدات 
بــأكــثــر من  »بــعــدهــا  يــتــابــع:  مـــن دون رادع«. 
ــدنــــي فــي  ــات الــــدفــــاع املــ ــيــ ــة، وصـــلـــت آلــ ــاعــ ســ
ظــل هـــذا الــتــوتــر وحــصــل شــجــار بــني سائق 
ــد الــســكــان حـــول الــتــأخــر، فقال  إحـــداهـــا وأحــ
بني  السائق كالمًا مزعجًا ودخــل عنوة  لهم 
املوجودين،  غــبــارًا كثيفًا طــاول  نــاثــرًا  الخيم 
بــإثــارة  كــمــا دهـــس خيمتني بآليته وتــســبــب 
الــهــلــع والـــحـــنـــق، خــصــوصــًا لـــوجـــود أطــفــال 

تحت الخيم«. 
 ذلـــك »أثــــار غــضــب مــجــمــوعــة من 

ّ
يــضــيــف أن

الشبان فتطور األمــر إلــى إشكال كبير رشق 
بالحجارة  املــدنــي  الــدفــاع  آلــيــة  الجميع  فــيــه 
فأدى إلى حدوث أضرار مادية فيها وإصابة 
 ذلــــك حــــدث فـــي تــمــام الــســاعــة 

ّ
الـــســـائـــق«. كــــل

الــســائــق إلــى مستشفى  الثالثة ظــهــرًا، ونــقــل 
»دار األمــــــل« فـــي بــعــلــبــك لــلــمــعــالــجــة. وبــعــد 
 خبر 

ّ
مرور ساعة من الزمن، يقول املصدر، إن

الــحــادث انتشر عبر وســائــل اإلعـــالم »بشكل 
بــروايــة الالجئني«.  مغلوط ومــن دون األخــذ 
األحمر هاجموا  ديــر  بلدة  »أهالي   

ّ
أن يشرح 

للخيم لعبت فيه  عل حريق آخر 
ُ
املخيم وافت

املـــتـــفـــرج«، كــمــا حضر  الـــقـــوى األمـــنـــيـــة دور 
عــنــاصــر مــن الــبــلــديــة واســتــخــبــارات الجيش 
الــلــبــنــانــي وجــــرى تــوقــيــف 33 الجــئــًا اتــهــمــوا 
باالعتداء على عناصر وآليات الدفاع املدني 

التي دهست خيمهم. 
»الـــعـــربـــي  ـــ يــــقــــول صــــاحــــب خـــيـــمـــة دهــــســــت لـ
شــهــرًا(  و18  أشــهــر،   3( طفليه   

ّ
إن الــجــديــد«، 

الــكــراهــيــة املقيتة«  »كــــادا أن يــذهــبــا ضــحــيــة 

هم في املخيم يحاولون عدم إزعاج أحد.
ّ
وأن

ه لرئيس 
ّ
وجرى تداول مقطع صوتي قيل إن

الشرطة في بلدية ديــر األحــمــر، سمير ديب، 
ــئـــني فــــي مــخــيــم  ــــــه يــعــطــي الـــالجـ

ّ
قـــــال فـــيـــه إن

ــاس« مــهــلــة لــلــصــبــاح الـــبـــاكـــر، لــفــّك  ــتــ ــاريــ »كــ
خيمهم والــرحــيــل أو ستجرف هــي ومــن في 
 مــن املــمــنــوع 

ّ
داخــلــهــا. وأخــبــر الــالجــئــني بــــأن

 للضرورة، 
ّ

خــروج أّي شخص من خيمته إال
كــمــراجــعــة طبيب أو مــســتــوصــف، وفـــي هــذه 

الحال أيضًا، عليه أن يبلغ رئيس الشرطة.
مـــن جــهــتــهــم، اســتــنــكــر رؤســـــاء بــلــديــات ديــر 
ــيــــر املـــنـــطـــقـــة،  األحـــــمـــــر وجــــــــوارهــــــــا، ومــــخــــاتــ
وفاعلياتها املختلفة، في بيان، بعد اجتماع 
ــار، الــتــعــدي  ــكـ ــنـ ــتـ ــد االسـ ــ عــــقــــدوه مــــســــاًء »أشــ
ــن الـــنـــازحـــني  ــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــة مــ ــر مــ ــافـ ــسـ الـ
الـــســـوريـــني عـــلـــى عـــنـــاصـــر الــــدفــــاع املــــدنــــي«. 
ـــه »نــتــيــجــة لــلــغــضــب الشعبي 

ّ
وصـــرحـــوا بـــأن

ــة الـــنـــازحـــني،  ــارم، وحـــفـــاظـــًا عـــلـــى ســـالمـ ــ ــعـ ــ الـ
 لــتــكــرار مــثــل هـــذه الــحــادثــة، الــتــي قد 

َ
ومــنــعــا

تؤدي إلى ما ال تحمد عقباه، فقد تقرر: عدم 
عودة أّي من النازحني السوريني إلى املخيم، 
ــــذي ســبــق وأخـــلـــي الـــيـــوم )لـــيـــل األربــــعــــاء -  الـ
ــة املــســتــنــكــرة  ــادثـ ــر الـــحـ ــ الـــخـــمـــيـــس(، عـــلـــى أثـ
تــحــت أّي ذريـــعـــة، وتــكــلــيــف شــرطــة االتــحــاد 
والبلديات، حراسة مداخل املخيم، والحرص 
على عــدم دخوله والــعــودة إليه، من أي كان، 
تحت أي مسوغ، وذلك حرصًا على السالمة، 
وتفاديًا ألّي صدام، ليصار إلى إقفال املخيم 
األمنية كافة  القوى  بصورة نهائية، وإبــالغ 

بمضمون هذا البيان«.
يــعــلــق رئـــيـــس اتــــحــــاد بـــلـــديـــات مــنــطــقــة ديـــر 
رئــيــس بلدية بتدعي، جــان يوسف  األحــمــر، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، حــول  فـــخـــري، فـــخـــري لــــ
الالجئني  إلــى حماية  يهدف  »الــقــرار  البيان: 
ــاع املــدنــي  ــدفــ ــة األولـــــــى، فــعــنــصــر الــ ــالـــدرجـ بـ
املــصــاب هــو ابـــن ديـــر األحــمــر ولـــن نستطيع 
ضــبــط الــــشــــارع ورد الــفــعــل الـــــذي يــمــكــن أن 
 .»

ّ
 إقفال املخيم هو الحل

ّ
فــإن يقع. وبالتالي، 

 في دير األحمر ومحيطها »نحو 
ّ
أن يوضح 

6 آالف الجئ لم ُيطردوا منها بل طلب منهم 
عـــدم الــتــجــوال فــقــط، أمـــا هـــذا املــخــيــم بشكل 

خاص، فكان ال بّد من إقفاله وبسرعة«.
من جهته، أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير 
ــّول عــلــى الــنــازحــني  خــضــر »فـــــرض مــنــع تـــجـ

السوريني حتى صباح الجمعة«.
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ال تخشيان الشارع )سعيد معزة(

يبيع النعناع )العربي الجديد( سيارة اإلطفاء تدهس بعض الخيم )العربي الجديد(



قضايا

عصام شعبان

بني  املتداخلة،  العالقات  أحدثت 
ــيـــة والـــجـــيـــوش  ــنـ الـــحـــركـــة الـــوطـ
ــــالل  فـــــــي الـــــــبـــــــالد الـــــعـــــربـــــيـــــة، خـ
الــتــاســع عــشــر، ودور نظم  الـــقـــرن  نــهــايــات 
دولــــــــة االســــتــــقــــالل خــــــالل الــخــمــســيــنــيــات 
تشّوشا  العشرين،  القرن  من  والستينيات 
الجيوش  مــوقــف  فيما يخص  الــرؤيــة،  فــي 
مــن الـــثـــورات واالنــتــفــاضــات الــعــربــيــة التي 
املــــواقــــف،  تـــبـــايـــنـــت   .2010 ــنـــذ  مـ انــــدلــــعــــت 
ــقــــيــــاس، أو  ــي الــ ــن الـــتـــعـــمـــيـــم  فــ انـــطـــالقـــا مــ
خصوصية التجربة، لتحديد موقف فكري 
حــديــثــا،  ــيـــوش  الـــجـ أدوار  مــــن  ــيـــاســـي  وسـ
والسياسة،  والــدولــة  باملجتمع  وعالقتها 
للنقاش خالل  املوضوع مرتكزا  وعاد هذا 
الــثــورات الــعــربــيــة، وتــجــّدد مــع انتفاضتي 

الشعب السوداني.
هـــنـــاك مــنــهــج وزوايــــــــا فــــي تــحــلــيــل عـــالقـــات 
ــتـــني،  ــفـــاضـ ــتـ ــــات الـــعـــســـكـــريـــة بـــاالنـ ــــسـ ــــؤسـ املـ
مع  تــاريــخــي،  ومنهج  تجربة  على  تعتمدان 
تــأثــيــرات عــاطــفــيــة، ومــواقــف لحظية ترتبط 
بـــتـــدخـــل الـــجـــيـــوش فــــي االنـــتـــفـــاضـــة لــحــظــة 
انتصارها، وربما ما بدا أنها تنتصر لحركة 
الجماهير ضد املستبد. يقع التحليل املشوب 
في  ما  أو خصوصية تجربة  أحيانا  باألمل 
ــبـــار منهج  ــتـ مــــــأزق، حــيــث ال يـــأخـــذ فـــي االعـ
الــتــحــلــيــل الــطــبــقــي واملـــصـــالـــح االجــتــمــاعــيــة 
ــر الــتــأثــيــر األخــــرى الــتــي تــحــّدد أدوار  ــ ودوائـ
املؤسسات الصلبة من الحركات الجماهيرية، 

بما فيها االنتفاضات والثورات.
ــاء الـــتـــاريـــخـــي أنـــه  ــتــــدعــ ــّثـــل مـــــــأزق اســ ويـــتـــمـ
مكونات  على  تطرأ  التي  التغيرات  يتناسى 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة )الــــجــــيــــش واألجـــــهـــــزة 
وعالقتها  وأدوارهـــا،  والبيرقراطية(  األمنية 
الشعبية،  وبالقطاعات  الحاكمة،  بالسلطة 
وكذلك موقفها من قضايا التغيير السياسي 
واالقـــــتـــــصـــــادي، وعــــالقــــة ذلـــــك بــمــصــالــحــهــا 
ــا االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة،  ــهـ ــاتـ ــاطـ ــبـ وارتـ
وعــالقــتــهــا اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. وتــنــتــج من 
حـــالـــة اســــتــــدعــــاء الــــتــــاريــــخ وإســــقــــاطــــه عــلــى 
الجزائري والسوداني،  الشعبني،  انتفاضتي 
ــدة، ال يــســاهــم الـــقـــيـــاس هنا  ــديــ مــشــكــالت عــ
فــي تقديم رؤيـــة مــوضــوعــيــة، كما أن تداخل 
ــة واملـــــــواقـــــــف الــلــحــظــيــة  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــفــــة والـ الــــعــــاطــ
لالنتفاضة لتحديد موقف القوى السياسية 

والنخب من دور الجيش سياسيا مضلل.
تقدير الشعوب أدوار جيوشها 

متميزة،  بمكانة  العربية  الجيوش  حظيت 
ــبــــط بــــــــــأدوار  وطــنــيــة  ــول شـــعـــبـــي، ارتــ ــبــ وقــ
تــاريــخــيــة، مــقــاومــة املــحــتــل، وبـــنـــاء الــدولــة 
وتنظيمها، ونصرة الطبقات الشعبية عبر 
جهاز الدولة، فتكّون لدى الشعوب منظور 
الــدولــة لــيــس جــهــازا للقهر فقط،  أن جــهــاز 
واختلطت  املاركسية.  املقوالت  تنطلق  كما 
في هذه األدوار، لدى قطاعات شعبية ولدى 
ــــب الــثــقــافــيــة  ــــرواسـ جــــنــــراالت الـــجـــيـــوش، الـ
الــتــاريــخــيــة، تمثلت حــديــثــا في  بــالــتــجــربــة 
خـــطـــابـــات عـــاطـــفـــيـــة عــــن انـــحـــيـــاز الــجــيــش 
بجانب  لهما،  وحمايته  والــثــورة،  للشعب 
عبارات تقف على النقيض تهّدد بالفوضى 
واالحــــــتــــــراب وتـــدمـــيـــر الــــــــدول واملـــــؤامـــــرات 

الخارجية والداخلية وغيرها.
وبــحــكــم أن تــكــويــنــات الــجــيــش، وخــصــوصــا 
ــيـــادات الــوســيــطــة، أكــثــر تــأثــرا  ــقـ الــجــنــود والـ
بـــاألفـــكـــار اإلصـــالحـــيـــة ودعــــــــاوي الــتــغــيــيــر، 
خصوصا  لفرضها،  الــقــوة  أدوات  ويملكون 
مــــع امــــتــــزاج آمــــــال الــتــغــيــر االجـــتـــمـــاعـــي مــع 
مقاومة قوى االحتالل، لعبت الجيوش دورا 
في  الــدولــة  السياسة وبناء جهاز  في  مؤثرا 

عدة دول عربية.
وقد استمرت تجارب »دولة االستقالل«  في 
مرحلة جديدة  لتبدأ  وإخــفــاقــات،  نجاحات 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات، تــبــنــي فــيــهــا الــجــيــوش 
ــدة، وتـــرتـــيـــب أوضـــاعـــهـــا،  ــديـ ســلــطــتــهــا الـــجـ
ــة وعــســكــرتــهــا، خــفــوت  الــتــحــّكــم فـــي الــــدولــ
الخطاب القومي والعروبي، وتراجع الدور 
من  االنسحاب  وبــدايــة  للدولة،  االجتماعي 
أدوارهــــــا اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، وتــعــّمــق 
الضبط عبر استخدام أجهزة  فــي  ــا  أدوارهـ
ــــاول إيــجــاد  األمـــــن. صــحــيــح أن بــعــضــهــا حـ
تعّددية حزبية، بعد نموذج الحزب الواحد 
)تجربتا مصر وتونس نموذجا(، لكن ذلك 
لم يؤدِّ إلى ديمقراطية تعّددية أو مساحات 
لــتــمــثــيــل مـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــات عـــبـــر املــنــابــر 
بني  الزبونية  عالقات  وفرضت  السياسية، 
االقــتــصــاديــة،  املــصــالــح  السلطة وأصــحــاب 

وخصوصا كبار الرأسماليني.
على مشارف التسعينيات، أصبحت سلطة 
الـــرؤســـاء فــي الـــزي املــدنــي، أبــنــاء الجيوش 
املتنفذة.  للطبقات  تمثيال  األمـــن،  وأجــهــزة 
وأصبح مشهد تحالف السلطة والرأسمال 
وأصبح  الــوضــوح،  شديد  والعاملي  املحلي 
جــهــاز الــدولــة أداًة لــلــثــراء، والــســيــطــرة على 
أجــهــزة األمـــن ضــمــانــا للحماية واســتــمــرار 
الــنــظــم. مــاتــت دولـــة االســتــقــالل التاريخية، 
ــا، ودورهــــــــا الـــوظـــيـــفـــي مـــات  ــهـ ال شـــرعـــيـــة لـ
التي  للدولة  اجتماعيا  دور  فــال  إكلنيكيا، 
تمثلها، وال حريات سياسية، وال نموذجا 
الدماء  أو حتى تجديد  السياسي،  للتداول 

في بنية السلطة. 

االنتفاضات العربية والجيوش
مع اندالع االنتفاضات العربية خالل -2010 
2011، ســقــطــت الــنــظــم ســريــعــا نـــتـــاج حــركــة 
الحركة  هـــذه  اخــتــمــرت  املــنــدفــعــة.  الجماهير 
ونضجت، بعدما تصاعدت حدتها، وعبرت 
ــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة مــتــراكــمــة،  عــن أزمــ
منها انــتــفــاضــات الــخــبــز فــي مــصــر وتــونــس 
 ،1977،1984،1985( والـــجـــزائـــر  ــــودان  ــــسـ والـ
أقل )يمكن  1988( وانتفاضات عربية أخــرى 
مــراجــعــة كــراســة االنــتــفــاضــة لــســالمــة كيلة(، 
غالبا ما كان يدخل فيها الجيش أداة ضبط، 
الجانبية،  الــشــوارع  إلــى  وإرجـــاع االنتفاضة 
مرة  للحكم  ويستعد  أنفاسه،  النظام  ليأخذ 
أخــــــرى. يــمــكــن أيـــضـــا تـــأمـــل مـــوقـــف الــجــيــش 
الجزائري في العام 1991، والعشرية السوداء 
بعد ذلك، أو ما شهدها السودان من انقالباٍت 
الــذي جاء بالرئيس  متعّددة منها، االنقالب 

عمر البشير عام 1989.
ــثـــورات املـــضـــادة مــع أولــــى جــوالت  تــولــدت الـ
الـــحـــراك الــشــعــبــي، تــبــدأ دوائـــــر الــســلــطــة في 
ترتيب أوراقها، بما تملكه من أدوات سيطرة 
)األجــهــزة  القمع  أدوات  قـــادة  قلبها  فــي  يقع 
األمنية( وجماعات املصالح االقتصادية، وما 
الحاكم(  )الــحــزب  من شكل سياسي  يمثلهم 
وأجهزة دعاية. تختار هذه املجموعات أمام 
الحراك تقديم تنازالٍت من أجل إعادة تدوير 
النظام وإنتاجه، لكي تحافظ على ما راكمته 
من مصالح اقتصادية، وأوضــاع اجتماعية، 
دولية  وعــالقــات  مهيمنة،  سياسية  وسلطة 
ــلـــيـــمـــيـــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــفـــتـــت الــنــهــج  وإقـ
ــــالف  ــي الــــــوحــــــدوي، وصــــعــــود األحــ ــروبــ ــعــ الــ

والتكتالت اإلقليمية املرتبطة بقوى عاملية.
تــقــع الـــجـــيـــوش هــنــا فـــي مــعــضــلــة بــوصــفــهــا 
ــار نــظــم  ــ تــحــمــي االســــتــــقــــرار واألمــــــــن، فــــي إطــ
استبدادية،  أغلبها استند إليها للقيام بهذا 
الــــــدور، يــصــبــح بــجــانــب عــقــيــدتــهــا الــوطــنــيــة 
املتمثلة فــي الـــدفـــاع عــن الـــوطـــن، الـــدفـــاع عن 
ا مــنــه،  ــــزء نـــظـــام حـــاكـــم مــســتــبــد، أصــبــحــت جـ
بــحــكــم تـــرابـــط املــصــالــح وتـــدجـــني قــيــادتــهــا، 

واتفاقات داخل النظام.
في حالة انتفاضات الشعوب، وبدء مؤّشرات 
تفّكك الــنــظــام، تــعــود الــجــيــوش إلــى مهمتها 
في حفظ النظام وجهاز الدولة. تتقدم خطوة 
إلى األمــام، وتأخذ دورها في تحقيق تغيير 
يــرضــي الـــحـــراك الــجــمــاهــيــري، ويــســمــح لها 

ذلك بتاريخ املنطقة التي ارتبطت فيه أغلب 
أنــظــمــة دولــــة االســـتـــقـــالل بــالــجــيــوش، ولــكــن 
أغلب النقاش  يطرح بشأن »العالقات املدنية 
الــعــســكــريــة«، فـــي ظـــاهـــرة تـــوحـــي بــانــفــصــال 
الــجــيــوش عــن الـــدولـــة والــشــعــب، واالعـــتـــراف 
بذلك ضمنيا، ال نقده من أجل نموذج يطو!ر 
السياسية.  والــبــيــئــة  الــعــام  واملــجــال  املنطقة 
وتجب إعادة النظر بتسليم بعض الباحثني 
والسياسيني بهذه العالقة، وبــأن  الجيوش 
ــل  ــا دولـــــة داخـ ــمـ تــمــثــل العـــبـــا ســيــاســيــا، وربـ
الدولة، ليس على مستوى التحليل فحسب، 
ــادة األمـــور  ــ ولــكــن عــلــى مــســتــوى الـــرؤيـــة وإعـ
إلـــى نــصــابــهــا، بـــأن تــكــون املــهــمــة األســاســيــة 
لــلــجــيــوش، واملــرتــبــطــة بــالــعــقــيــدة الــوطــنــيــة 
والـــقـــتـــالـــيـــة، حــمــايــة الــــحــــدود وأمـــــن الـــبـــالد، 
ولــيــس تــدخــل الــجــيــوش بوصفها طــرفــا في 
املـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة. وهــــذا الــنــقــد ضــــروري 
وعـــقـــيـــدتـــهـــا  الــــجــــيــــوش  أدوار  ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ السـ
الوطنية، وحمايتها من االنقسام والتشرذم 
في  ذلــك  كما شهدنا  والجهوية.  التطيف  أو 
تـــجـــارب عـــربـــيـــة، الــتــصــقــت فــيــهــا الــجــيــوش 
بحكامها. وعلى من انتمى لجهاز الدولة إن 
أراد خوض املعترك السياسي أن يمارس ذلك 
منفصال عــن مــوقــعــه فــي مــؤســســات الــدولــة، 
وهــــــذه أبـــســـط الـــقـــواعـــد إن أردنـــــــا إصـــالحـــا 

حقيقيا في الوطن العربي.

انتفاضات وجيوش 
يعّد الجيش السوداني األكثر انقالبا عربيا، 
ــي، مــنــذ  ــودانــ ــســ فـــفـــي كــــل مــــراحــــل الــــحــــراك الــ
االستقالل في العام 1956. ينقلب أو  ينتهز 
ضعف النظام وارتباكه وأزماته، حني تندلع 
بــدال  بــقــادة جـــدد  ليسطو عليها  انــتــفــاضــة، 
الــنــظــام نفسه بسلطة  ليجدد  الــقــائــمــني،  مــن 
قــوة  اســتــشــعــر  إذا  يــتــقــاســمــهــا  أو  ــدة،  ــديــ جــ
الحراك وانفصال قواعده من صفوف الجنود 
ــن قـــيـــاداتـــه الــطــامــعــة  والـــضـــبـــاط الـــصـــغـــار عـ
واجتماعيا  طبقيا  واملختلفة  الــســلــطــة،  فــي 
عـــن قـــواعـــد الــجــيــش الــتــي غــالــبــا مـــا تنتمي 
اجــتــمــاعــيــا إلـــى املــحــتــجــني بــشــبــكــاٍت عائليٍة 
الــظــروف املعيشية،  ومــنــاطــقــيــة، وتــشــاركــهــم 
ــودان نــفــســه خــالل  ــســ ــا تــحــّقــق فـــي الــ ــو مـ وهــ
قيادة  الــعــامــة. استشعرت  الــقــيــادة  اعــتــصــام 
الجيش عدم قدرتها على التحّكم الكامل في 
قواعدها. كانت احتماالت توسع االنتفاضة 
املواجهات  ستقسم صفوفها، خصوصا في 
العنيفة ضد االعتصام خالل األسبوع األول 
من إبريل/ نيسان، والــذي ظهر فيه تعاطف 
كــثــيــريــن مـــن جـــنـــود الــجــيــش وضـــبـــاطـــه مع 
االنـــتـــفـــاضـــة، وحــمــايــتــهــم لــلــمــعــتــصــمــني، ما  

ساهم في تغير موقف الجيش ولهجته.
اختار الجيش إزاحــة البشير، والقبض على 
املؤتمر  فــي حكومته وقــيــادات حــزبــه،  وزراء 
ــه أعـــلـــن فـــتـــرة انــتــقــالــيــة مــدة  الـــوطـــنـــي، إال أنــ
ــــوى الــــحــــراك ذلــــك،  ــــني رفـــضـــت قـ عــــامــــني. وحـ
ورفعت شعار »تسقط تاني« إلحاقا بشعار 
الجيش  اخــتــار  البشير،  »تــســقــط_بــس« ضــد 
الــتــفــاوض واملـــنـــاورة مــع قـــوى الـــحـــراك. ومــا 
زال املــجــلــس الــعــســكــري الـــســـودانـــي رافــضــا 
والحرية،  التغيير  قــوى  ملطالب  االستجابة 
في انتقال السلطة إلى حكومة مدنية، يتولى 
ــاع. وهــو  ــ ــدفـ ــ فــيــهــا الــجــيــش مـــهـــام األمـــــن والـ
يحاول تقسيم صفوف قوى الثورة، متسلحا 
بخبراٍت سابقة، وربما باستشارات إقليمية 
تـــحـــاول تـــكـــرار املــشــهــد املـــصـــري، مستخدما 

أساليب، منها إغراء قوى سياسية إصالحية 
بمواقع سياسية مستقبال مقابل استمالتها، 
أو الخلط ما بني قوى الثورة وقوى سياسية 
وحــزبــيــة كــانــت حــلــيــفــة لــلــســلــطــة، لتشويش 
ــار الــجــيــش أنــــه يـــتـــحـــاور مع  ــهــ املــشــهــد وإظــ
باإلضافة  ملهاة،  الــحــوار  فيصبح  الجميع، 
إلــى مــحــاوالت اللعب على وتــر تقسيم قوى 
الـــثـــورة مــا بــني الــنــخــب والــشــبــاب، وتــشــويــه 
الراديكالية  والــقــوى  والتغيير  الحرية  قــوى 
وتــجــمــع املــهــنــيــني، واعــتــبــارهــم ضـــد الــديــن، 
دعاة فوضى وشذاذ آفاق، كما كان يسميهم 

نظام البشير في انتفاضة 2013.
ــراك هـــــذه الـــتـــحـــديـــات بــصــمــود  ــ ــحـ ــ يـــقـــابـــل الـ
ــم ضــخــامــتــهــا، ســيــمــا بــعــد مـــجـــزرة فض  رغــ
للجيش  العامة  القيادة  مقر  أمــام  االعتصام 
في الخرطوم، وسقط فيها 108 قتلى. وأغلب 
الــظــن أنـــه ســيــحــاول تــجــاوزهــا. ولــيــس أمــام 
الــجــيــش الــســودانــي ســـوى إعــــادة تموضعه 
في خريطة السلطة ومكوناتها، في مواجهة 
شــعــٍب مثقٍف ذي خــبــرة، وتــجــارب سياسية 
هي األعمق في الحراك السياسي في الوطن 
الــعــربــي. ولــذلــك لــيــس مــن الــســهــل أن يسطو 
قوى  تفتيت  دون  مــن  السلطة،  على  الجيش 
االحتجاج أو هزيمتها، األمر الذي يتضح أنه 
صعب، بحكم صالبة قوى الحراك، وقدرتها 
على املقاومة، بقدر املأساة التي خلفها نظام 

البشير.
ويعد موقف املؤسسة العسكرية من مستقبل 
الــحــكــم فــيــمــا بــعــد االنــتــفــاضــة فـــي الـــســـودان 
والجزائر اإلشكالية األساسية للحراك،  وهي 
ارتــبــطــت بتاريخ  إشــكــالــيــات قديمة جــديــدة، 
املؤسسة وعالقتها بالسياسة، وهو ما ذهب 
إلــى جانب منه أنــور عبد امللك في توصيفه 
حــالــة الــتــطــور املــــــأزوم، أو مـــا طــرحــه عــزمــي 
بشارة في كتابه »الجيش والسياسة« )املركز 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2017(، 
املجتمع،  بعسكرة  يتعلق  فيما  وخصوصا 
وتأسيس أنظمة سلطوية مستندة إلى قوة 
صلبة فــي يــد الــنــظــام، وإمكانية تــدخــل هذه 

القوة بشكل مستمر، وإعاقة تطور املجتمع.
وليست الحركات واالنتفاضات الجماهيرية 
اليوم صورة من املاضي، كما أن القوة األمنية 
واملؤسسة العسكرية اليوم ليست أيضا هي 
نــفــســهــا جــيــوشــا تـــواجـــه قــــوى االســتــعــمــار. 
ولــــذلــــك ال يـــجـــب أن نـــســـحـــب املــــاضــــي عــلــى 
الـــحـــاضـــر. أصــبــحــت املـــؤســـســـات الــعــســكــريــة 
ــيـــوم، إلــــى جــانــب مــهــامــهــا الــدفــاعــيــة، أداة  الـ
ضبط داخلي بشكل أكبر، وفى االنتفاضتني، 
الـــــســـــودانـــــيـــــة والــــــجــــــزائــــــريــــــة، )مــــــــع تـــقـــديـــر 
الستكمال  تسعى  تــجــربــة(،  كــل  خصوصية 
الجماهيرية  والحركات  السياسية،  أدورهـــا 
تعي ذلك. وهي، على الرغم من عدم امتالكها 
تمتلك  جــمــاهــيــريــة،  حــزبــيــة  تنظيمية  ــرا  أطــ
الجماهير  وتتعلم  وتــفــاعــل،  اتــصــال  أدوات 
كالتجمعات  فــئــاٍت  وتشكل  متسارع،  بشكل 
الــنــقــابــيــة، وحــــركــــات االحـــتـــجـــاج الــشــبــابــي، 
لالحتجاج  الصلب  القلب  املــفــقــرة،  والــفــئــات 
ــي إلــــــــى تــــغــــيــــر الــــنــــمــــط الـــســـيـــاســـي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ
ودمقرطته، وتغير بنية االقتصاد، بما يحد 
مـــن تــوســع الــفــســاد والــنــهــب، ويــســمــح لتلك 
الــفــئــات بالعيش الــكــريــم. وهـــذا الــحــراك ذاتــه 
هو ما يصّحح، في بعض األحيان، خطوات 
الــقــوى الــســيــاســيــة، األمـــر الـــذي شــهــدنــاه في 
السوداني والجزائري. وهو نتاج  الحراكني، 
حراك سابق، وإن كان في السودان كان أكثر 
بــــروزا وصـــوتـــا، بينما اقــتــصــر فــي الــجــزائــر 
ــاد وأنــشــطــة مــعــارضــة ذات  ــ عــلــى حـــركـــة رشـ
بعد ثقافي، كاألغاني، ومجموعات املدونني 

وبعض االحتجاجات النقابية.
تــدرك النظم أن زمن الهيمنة املطلقة لم يعد 
ــــى الــهــيــمــنــة  ــتـــي تــســعــى إلـ ــتـــى الـ قـــائـــمـــا، وحـ
الــكــامــلــة تــخــشــى شــبــح االنـــتـــفـــاضـــة. ولــذلــك 

تكرس أدوات القمع الصلبة والناعمة. 

إشكاليات بناء نظم جديدة 
لــم يــكــن الــجــيــش الــجــزائــري مــرحــبــا بــالــحــراك 
ــلـــعـــهـــدة  ــلــــيــــقــــة لـ ــــح بــــوتــــفــ ــــرشـ ــتـ ــ املــــــــعــــــــارض لـ
ــيــــس أركــــــان  ــر رئــ ــبـ ــبــــق أن عـ الـــخـــامـــســـة. وســ
الــجــيــش، أحــمــد قــايــد صـــالـــح، عـــن ذلــــك، قبل 
فــي  الــــصــــراع  أن  إال  تـــصـــريـــحـــاتـــه،  يــغــيــر  أن 
ل 

ّ
سه ومــكــونــاتــهــا،  السلطة  مــؤســســات  بنية 

الجيش(  )وخــصــوصــا  الــنــظــام  يستجيب  أن 
ملطالب االنتفاضة وتنحية بوتفليقة. ومثلت 
االنتفاضة فرصًة للتخلص من بعض رموز 
السلطة، لتجّدد دماءها، لكن ذلك ليس معناه 
الــحــراك و بناء  قــيــادة الجيش مطالب  قــبــول 
أعــمــدة نظام بوتفليقة  نظام جــديــد، ورحــيــل 
ومــحــاســبــتــهــم. يــبــدو أن الــجــنــراالت يــريــدون 
إعادة ترميم النظام بعد تفسخه، وبعد بروز 
صـــراعـــات بـــني مــكــونــاتــه، كــانــت مــحــل نــقــاش 
داخــل املجتمع. وفي هذا السياق، تتهم قوى 
سياسية الجيش باستخدام القضاء، إلبعاد 
مكافحة  بند  النظام تحت  مكونات  من  جــزٍء 
الفساد، بدا ذلك في تحقيقات مع بعض رجال 
نظام بوتفليقة، لكنها امتدت إلى سياسيني 
آخرين، وربما تستخدم لتصفية الحسابات.
)كاتب مصري(

السودان والجزائر نموذجان

الجيوش والثورات العربية

يضع قادة الجيش 
أنفسهم حكامًا 

لمرحلة انتقالية قد 
تطول، متعلّلين بحفظ 

النظام، وحماية 
الدولة والوطن

القوة األمنية 
والمؤسسة العسكرية 

اليوم ليست هي 
نفسها تلك الجيوش 

التي واجهت قوى 
االستعمار

أمــام محاولــة الجيوش إفراغ الربيع العربي من محتــواه، يبقى من المهم أن تطرح قوى الحراك بدائلها السياســية، وبرنامجًا 
اقتصاديــًا عاجــا، وآخر طويل األجل، يحافظ على انتماء أوســع كتلة شــعبية ممكنة للثورة، ألن المشــكلة ليســت في رؤوس 

األنظمة السياسية فحسب، ولكن أيضا بما أنتجه هذا النمط السياسي واالقتصادي من مشكات

)Getty ( 2019 /5/17 اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في الجزائر العاصمة

لم يعد قائما، وحتى  المطلقة  الهيمنة  أن زمن  العربية  النظم  تدرك 
ولذلك  االنتفاضة.  شبح  تخشى  الكاملة  الهيمنة  إلــى  تسعى  التي 
الزمن تغير، ولم تعد عوامل  الصلبة والناعمة.  القمع  تكرس أدوات 
امتالك القوة بالسالح وحسب، بل هناك وسائل االتصال والبث وتشكيل 
الوعي والقدرة على الحشد، ومراقبة العالم ما يجري. لم تعد هناك 
المفقرين  التحكم فيها، وقدرة  أو  الشبابية،  الكتل  إمكانات الستيعاب 
على الفعل، حتى لو معطلين، أصبحت أكبر، وهم وقود الحراك في 

انطالقته حين يبدأ، وفي صموده حين يستمر.

أفول زمن الهيمنة المطلقة
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األوضــاع  وترتيب  دورهـــا،  باستعادة  أيضا 
مــســتــقــبــال، بـــل والــــوثــــوب إلــــى الــحــكــم بشكل 
طريقا  الشعبية  االنــتــفــاضــة  تــكــون  مــبــاشــر. 
ــادة الــجــيــش أنــفــســهــم حكاما  لـــذلـــك. يــضــع قــ
بحفظ  متعّللني  تــطــول،  قــد  انتقالية  ملرحلة 
النظام، وحماية الدولة والوطن، يهيمنون إن 
الدساتير  ويكتبون  ويــشــّرعــون  استطاعوا، 
ــدرون الــــقــــوانــــني، وتـــظـــهـــر الـــجـــيـــوش  ــ ــــصــ ويــ
نفسها مــدفــوعــة إلـــى هـــذا الــــدور الــضــروري 
ــا حـــفـــظ مــصــالــحــهــا  لــحــفــظ الـــــدولـــــة، وأيــــضــ

وامتيازاتها.
ــــاش عــــــالقــــــة الــــجــــيــــوش  ــقــ ــ ــنــ ــ عـــــــــــادت إلـــــــــى الــ
العربية،  االنتفاضات  انــدالع  بالسياسة، مع 
ــكـــري وســيــاســي  ومـــســـألـــة تـــحـــديـــد مـــوقـــف فـ
بــشــأن الــعــالقــات املــدنــيــة الــعــســكــريــة. ارتــبــط 
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MEDIA

استهداف الصحافة األسترالية: 
قلٌق وغضب

التضليل الروسي على »تويتر«: 
نطاٌق أوسع

نيويورك ـ ابتسام عازم

ما على  أميركية  التهويل من حــرب  تزايد 
إيران في األسابيع األخيرة. تهويل كالمي 
ترافق مع بعض الخطوات البعيدة عن أن 
تــشــي بــاحــتــمــال انــــدالع حـــرب حــقــا، لكنها 
ــنــــدرج فــــي خـــانـــة الــتــصــعــيــد الــســيــاســي  تــ
امللون بمالمح عسكرية. فقد أخلت اإلدارة 
األمـــيـــركـــيـــة مــوظــفــيــهــا غـــيـــر األســـاســـيـــني 
فـــي الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات األمــيــركــيــة 
ــال صــواريــخ  فــي الــعــراق، وأعــلــنــت عــن إرسـ
في  العديدة  األميركية  للقواعد  باتريوت 
تبدو وشيكة،  ال  لحرب  »تحسبا«  املنطقة 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  نفي  مع 
 عدم استبعاد 

ّ
رغبته بضرب إيران، في ظل

ذلــــك أيـــضـــا، حــســب مـــا قــــال فـــي تصريحه 
ــه 

ّ
األخــيــر مــن بريطانيا، والـــذي قــال فيه إن

ل الحوار أواًل«. 
ّ

»ُيفض
ُيذّكر خطاب الحرب ضد إيران في اإلعالم 
ــواء الــلــيــبــرالــي مثل  األمــيــركــي الــســائــد، ســ
شبكة »سي أن أن« أو صحيفة »نيويورك 
املــتــطــرف مثل  اليميني  حــتــى  أو  تــايــمــز«، 
»فــوكــس نــيــوز«، باملسرحيات الــتــي أعــدت 
قــبــل الـــحـــرب عــلــى الـــعـــراق واحـــتـــاللـــه عــام 
2003. تــلــك الـــحـــرب الــتــي لـــم تــحــصــل على 
تـــفـــويـــٍض دولـــــــي مــــن مـــجـــلـــس األمـــــــن ولـــم 
تــكــن قــانــونــيــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
وبريطانيا.  أمــيــركــا  ادعــتــه  مــا  على عكس 
 األمـــم املتحدة ذهــبــت أبــعــد مــن عدم 

ّ
بــل إن

العراق   غزو 
ّ
إن  

ً
بالقول صراحة التفويض 

عام 2003، كان منافيا للقانون الدولي ولم 
وإنــه  األمــن  تفويض مجلس  يحصل على 
املتحدة،  لألمم  التأسيسي  امليثاق  خالف 
كـــمـــا صــــــّرح وبـــشـــكـــل ال لـــبـــس فـــيـــه األمــــني 
الـــعـــام لــألمــم املــتــحــدة آنـــــذاك، كــوفــي أنـــان، 
خـــالل مــقــابــلــة لـــه مـــع قــنــاة »بـــي بـــي ســي« 
البريطانية عام 2004. لكن حتى اليوم، لم 
يقدم أي من مجرمي الحرب وعرابيها إلى 
املحاكمة. وهذه من االنتقادات التي توجه 
لـــم تشهد  ــــذي  الـ بـــــاراك أوبـــامـــا  إلــــى إدارة 
الــبــالد  لــلــذيــن جــــّروا  حقبته أي مــحــاســبــة 
إلى الحرب. وشهدت حقبة دونالد ترامب 
عـــــودة بــعــض صـــقـــور الـــحـــرب فـــي اإلدارة 
ــــوش االبـــــــن، كــجــون  األمـــيـــركـــيـــة لــــجــــورج بـ
للرئيس  القومي  األمــن  مستشار  بولتون، 
دونالد ترامب، وهو من قادة جوقة الحرب 
على إيران، ليلعبوا دوًرا أساسيا في إدارة 

ترامب. 
إعــالمــيــا، هــنــاك بالطبع اســتــثــنــاءات على 
املستقلة  البرامج  أو  الصحافيني  مستوى 
مثل »ديموكراسي ناو« )الديمقراطية اآلن( 
أو الخارجني عن أسراب اإلجماع الرسمي 
الذين يجدون فسحة في وسائل التواصل، 
التي تعد  اليسارية  أو  املستقلة  املنافذ  أو 

منوعات

ــابــــع. كــتــب الــصــحــافــي واملـــذيـــع  عــلــى األصــ
مــهــدي حــســن فـــي مــوقــع »ذا إنــتــرســيــبــت« 
 تحدث فيها عن خطوات أربع يمكن 

ً
مقالة

لإلعالم األميركي اتخاذها ملنع الحرب مع 
الــتــي ارتكبت  إيـــران والتعلم مــن األخــطــاء 
قبل الــحــرب على الــعــراق عــام 2003 والتي 

أدت إلى تدميره.
العناوين  لبعض  أمثلة  إلــى  املــقــال  يشير 

ــرًا فـــــي صــحــف  ــ ــــؤخـ ــداولــــهــــا مـ ــم تــ ــ ــتــــي تـ الــ
ومــحــطــات أمــيــركــيــة رئــيــســيــة حـــول إيـــران 
ــوان صـــحـــيـــفـــة نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ كـ
»البنتاغون  يبني قوة ردع ضد أي هجوم 
إيراني محتمل«. أما سي أن أن فاختارت 
»نشر الواليات املتحدة لعدد أكبر  عنوانا كـ
من صواريخ باتريوت في الشرق األوسط 
وصحيفة  اإليرانية«،  للتهديدات  تحسبا 

إيراني  »تهديد  قالت:  »واشنطن بوست« 
يـــــؤدي إلــــى إعـــــالن الــبــيــت األبـــيـــض نشر 
قوات، بحسب مسؤول أميركي«. الواضح 
 هــذه العناوين أنها تتبنى روايــة 

ّ
مــن كــل

إدارة يمينية  فــي  املــســؤولــني األمــيــركــيــني 
متطرفة وتعكس نظرتهم إلى األمــور من 
أن تسائلها. وهــي تتخلى بذلك عن  دون 
اإلعــالم  مــن دور  أي نظرة نقدية وتقترب 
عام  حــدث  وكما  والبروباغاندا.  الرسمي 
2003، يتم استخدام الترهيب والتخويف 
ــات األصـــــــوات الــنــقــديــة والــتــشــكــيــك  ــكـ إلسـ
اقتباس  مــن  الــرغــم  وعــلــى  بمصداقيتها. 
يرون  أميركيني  املقاالت ملسؤولني  بعض 
 بـــخـــصـــوص الــتــهــديــد 

ً
ــنـــاك تـــهـــويـــال  هـ

ّ
أن

اإليراني وأن العقوبات قامت بدوٍر فّعال، 
إال أن  هــــذه املـــصـــادر ال تــعــطــى مــســاحــة 
كافية وغالبا ما يدرج االقتباس في مكان 
مــتــأخــر مـــن املـــقـــال، مــمــا يــجــعــل فاعليته 

محدودة. 
ــع خـــطـــوات  ــ ــأربـ ــ ــدي حـــســـن بـ ــهــ يـــنـــصـــح مــ
يمكن لــإلعــالم اتــخــاذهــا قــد تــســاعــد على 
تفادي االنزالق في مأزق الترويج ملواقف 
للحرب.  املــؤيــديــن  األميركيني  املــســؤولــني 
وبني تلك الخطوات، التوقف عن االختزال. 
واملقصود عدم االكتفاء بتمرير املعلومات 
مـــن املـــســـؤولـــني، بـــل تــحــلــيــلــهــا وتــنــاولــهــا 
بــشــكــل نـــقـــدي. ثـــم يــشــيــر إلــــى ضـــــرورة أن 
صحيحة،  الصحافيني  مــعــلــومــات  تــكــون 
مثل التذكير الدائم بتقارير وكالة الطاقة 
الذرية عن أن إيران ال تملك أسلحة نووية 
 مثلما كان العراق ال يمتلكها. كذلك 

ً
مثال

يـــجـــدر الــتــذكــيــر الــــدائــــم بـــاالنـــقـــالب الـــذي 
قامت بــه وكــالــة االســتــخــبــارات األميركية 
)سي آي إيه( والبريطانية عام 1953 ضد 
حكومة محمد مصدق التي كانت منتخبة 
االعــتــذار  بــوش  إدارة  ديمقراطيا، ورفــض 
عـــن إســـقـــاط الــبــحــريــة األمــيــركــيــة لــطــائــرة 

مدنية إيرانية قتل فيها 290 شخصا. 
وكـــانـــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« قد 
ــعــــراق عن  ــتــــذرت بــعــد ســنــة مـــن غــــزو الــ اعــ
عــــدم دقــتــهــا فـــي تـــنـــاول املــــوضــــوع وعــلــى 
ــــدور الــــذي لــعــبــتــه فـــي الــتــرويــج لــلــحــرب.  الـ
 واحــــدًا مــن األســئــلــة الرئيسية التي 

ّ
ولــعــل

يــجــب أن يــطــرحــهــا أي مـــحـــرر وصــحــافــي 
ال تــتــعــلــق فــقــط بــصــحــة الــتــســريــب ومـــدى 
ــل يـــجـــب أن تـــطـــرح  ــ ــاملــــصــــدر بـ ــــوق بــ ــوثــ ــ الــ
ــة األســــاســــيــــة حـــــول نـــوايـــا  ــلـ ــئـ بـــعـــض األسـ
التسريب، وملــاذا اآلن، ومن املستفيد؟ لكن 
لهاث املنصات اإلعالمية وراء التسريبات 
و»الخبر العاجل« يجعلها أحيانا ضحية 
نــفــســهــا وضـــحـــيـــة »جـــشـــعـــهـــا« بـــالـــركـــض 
الــدائــم حـــول االنـــفـــراد بالخبر والــحــصــول 
على تصريحات من »مسؤولني كبار« بدل 

الوقوع على مسافة من مصادر القوة.

صحافيون وبرامج 
على مواقع التواصل 

يغردون خارج السرب

واشنطن ـ العربي الجديد

قـــامـــت شــبــكــة الـــتـــصـــّيـــد الــــروســــيــــة بــحــمــلــة 
ــــمــــة مــــزعــــجــــة عــــلــــى »تــــــويــــــتــــــر«، قــبــل 

ّ
ــنــــظ مــ

 ،2016 عام  األميركّية  الرئاسّية  االنتخابات 
 مما كان 

ً
وكانت أكبر وأكثر تنسيقا وفعالّية

معروفا في السابق، بحسب ما كشف بحث 
لــشــركــة »ســيــمــانــتــك« املــتــخــّصــصــة بــاألمــن 
حملة   

ّ
أن سيمانتك  واكتشفت  السيبراني. 

»وكالة أبحاث اإلنترنت« الروسّية ربما كان 
لها تأثير أكبر، إذ وصلت إلى أعــداد كبيرة 
من املستخدمني الحقيقيني، مما كان يعتقد 
وربما  كبيًرا  صبًرا  ا 

ً
أيض وأظهرت  ا، 

ً
سابق

الــحــســابــات   لبعض 
ً

تــكــون قــد حققت دخـــال
املزيفة.

ـــل الــبــحــث مــجــمــوعــة بـــيـــانـــات ضخمة 
ّ
ــل وحـ

أصدرها »تويتر« في أكتوبر/ تشرين األول 
2018 عــلــى نــحــو 3900 حــســاب مــعــلــق و10 
 متوسط   الفارق 

ّ
ماليني تغريدة. واكتشف أن

ــى كان  األول الحساب والتغريدة  إنشاء  بني 
177 يوًما. والحساب الذي حاز أعلى نسبة 
إعــادة تغريد حصل على أكثر من 6 ماليني 
ريــتــويــت، فيما كـــان أقـــل مــن ألــفــني مــن هــذه 
الحسابات )التي أعادت التغريد( من داخل 
أبحاث  بــوكــالــة  املرتبطة  الحسابات  شبكة 
اإلنترنت. ويشير التأخير الكبير بني توقيت 

إنشاء حساب وأول تغريدة، إلى الكثير من 
الصبر في التحضير، فيما ُيشير الريتويت 
إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن مــســتــخــدمــي »تــويــتــر« 
يرّوجون  كانوا  الحملة  في  املنخرطني  غير 
 معظم 

ّ
الــرغــم مــن أن الــوكــالــة. وعلى  لرسالة 

اســتــعــرضــتــهــا سيمانتك  الــتــي  الــحــســابــات 
 العديد من 

ّ
كانت تلقائية )automated(، إال أن

األدلة أظهرت في كثير من األحيان أدلة على 
التغييرات  مثل   ،)manual( اليدوي  التالعب 
في محاولة واضحة  الصياغة  في  الطفيفة 
ـــا لــلــشــركــة. ووجـــد 

ً
لــتــفــادي االكـــتـــشـــاف، وفـــق

ـــا، أن الــحــســابــات لــعــبــت على 
ً

الــبــحــث أيـــض
أنصار اليسار واليمني أكثر مما كان ُيعتقد 
ا، موضًحا أن معظمهم كانوا مزيفني 

ً
سابق

إقليمية،  إخبارية  منافذ  بأنهم  يتظاهرون 
ــة أصـــغـــر  ــيــ ــــت مـــجـــمـــوعـــة فــــرعــ ــامـ ــ بـــيـــنـــمـــا قـ

بتضخيم تلك الرسائل.
فــي الــســابــق، زاد املــشــرعــون داخـــل الــواليــات 
املتحدة وخارجها من الضغط على شركات 
ــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، لــــبــــذل املــــزيــــد مــن  الــ
الــجــهــد لــوقــف انــتــشــار املــعــلــومــات املضللة. 
ــر«  ــتـ ــويـ ــل »تـ ــثـ ــــات مـ ــــركـ ــابـــت شـ ــجـ ــتـ وقــــــد اسـ
و»فيسبوك«، من خالل تحديث سياساتها 
ــلـــومـــات  ــّيـــد واملـــعـ ــتـــصـ وإزالـــــــــة حـــســـابـــات الـ
بـــحـــث »ســـيـــمـــانـــتـــك«،  عـــلـــى  ــة. وردًا  ــاذبــ ــكــ الــ
 »الــتــركــيــز 

ّ
ــال مــتــحــدث بــاســم »تــويــتــر« إن قـ

الوحيد للشركة هو تحسني صحة املحادثة 
الـــعـــامـــة عــلــى بــرنــامــجــنــا، وحـــمـــايـــة ســالمــة 
االنتخابات هي جانب مهم من هذه املهمة«. 
وأضــــاف: »قــمــنــا بــخــطــوات كــبــيــرة مــنــذ عــام 
الــذي  الــتــالعــب فــي خدمتنا،  2016 ملــواجــهــة 
اإلضافية  البيانات  من  إصداراتنا  يتضمن 
ويناير/  األول  تشرين  أكتوبر/  شهري  في 
كــانــون الــثــانــي، واملــتــعــلــقــة بــاألنــشــطــة التي 
من  مزيد  لتمكني  ا، 

ً
مسبق عنها  الكشف  تــم 

البحوث األكاديمية املستقلة والتحقيق«.

)SOPA Images/متظاهرة ترفض الحرب مع إيران خال وقفة ضد ترامب في بريطانيا )بن بوث

)Getty/جاستن ساليفان(

سيدني ـ العربي الجديد

بــعــد مــداهــمــة هيئتني إعــالمــيــتــني،  الــشــرطــة األســتــرالــيــة نــطــاق تحقيقاتها  تــوســع 
هم 

ّ
 تأكيد اإلعــالمــيــني أن

ّ
مــا أثـــار غضبا مــن الــهــجــوم على حــريــة الــصــحــافــة، فــي ظــل

سيكملون عملهم بال خوف، بينما شكا أعضاء في البرملان األسترالي من احتمال 
الزج بصحافيني في السجن ملجرد تلقيهم معلومات سرية. وداهمت الشرطة املقر 
فــي سيدني،  الــحــكــومــة  الــتــي تمولها   )ABC( األســتــرالــيــة اإلذاعــــة  لهيئة  الــرئــيــســي 
ــاء، بــعــد يـــوم واحــــد مـــن مــداهــمــة مــنــزل مـــحـــررة فـــي هــيــئــة نــيــوز كـــــورب، في  ــعــ األربــ
الوقت الذي قالت فيه الشرطة إن ال صلة بني الواقعتني. وقالت الشرطة االتحادية 
إن املداهمتني حصلتا بسبب مــزاعــم بــحــدوث »نشر مــواد ســريــة«، مــا أثــار شكوكا 
بــأن األمـــر ال يمس وســائــل اإلعـــالم الــتــي تتلقى أي معلومات مــن هــذا الــنــوع، إنما 
املخبرين الصحافيني. لكن الشرطة عادت وغيرت التصريح في ما بعد على موقعها 
 
ّ
اإللكتروني، وتضمن اإلشارة لجرائم محتملة بتلقي أسرار قومية.  وفقا لـABC،   فإن

البحث، الذي أجري األربعاء، يتعلق بسلسلة تحقيقات يعود تاريخها إلى عام 2017 
املشروع  بالقتل غير  مزاعم  والتي »كشفت عن  األفغانية«،  »امللفات  باسم  معروفة 
وسوء السلوك على أيدي القوات الخاصة األسترالية في أفغانستان«. وقالت الهيئة 
إن السلسلة »استندت إلى مئات الصفحات من وثائق الدفاع السرية التي تسربت 
شت الشرطة منزل الصحافية في 

ّ
إلى شبكة اإلذاعــة األسترالية«. ويوم الثالثاء، فت

نــيــوز كـــورب، أنيكا سميثورست، وهــو مــا أثـــار قلقا. وكــانــت الصحافية قــد ذكــرت 
العام املاضي أن الحكومة تدرس خطة سرية للتجسس على مواطنيها. ودعا حزب 
الخضر، ذو التوجه اليساري والذي يشكل كتلة تصويت قوية في مجلس الشيوخ 
الــوزراء  قــال رئيس  أمــر املداهمتني. من جانبه،  إلــى تحقيق برملاني في  األسترالي، 
تلقاء  من  تحركت  الشرطة  إن  بريطانيا،  إلــى  جه 

ّ
يت كــان  بينما  موريسون،  سكوت 

نفسها وإن الحكومة تؤمن بحرية اإلعــالم. وأضــاف: »إذا كانت هناك أمــور تتعلق 
بقوانني معينة فإنها ستثار بالطريقة الطبيعية التي يجب أن تمر من خاللها في 

مناخ ديمقراطي، وهي أمور أنا دائما مستعد ملناقشتها«.

حديث الحرب على إيران: أين يقف اإلعالم األميركي؟

القراصنة 
والرسائل

لندن ـ العربي الجديد

وجـــــدت دراســــــة حــديــثــة أن قـــراصـــنـــة اإلنــتــرنــت 
»الـــــهـــــاكـــــرز«، قــــد يــســتــطــيــعــون الـــــوصـــــول إلـــى 
محادثاتك النصية، من خالل اختراق امليكروفون 

في هاتفك أو أجهزتك اللوحية.  
وأوضحت الدراسة التي أجريت عام 2019، والتي 
حصلت عليها جامعة »كورنيل« ولم تنشر في 

أي مجلة علمية بعد، ليناقشها علماء آخرون، أن 
يمكن  الكتابة،  عــن  الــصــادرة  الصوتية  املــوجــات 
بمجرد  خاللها،  مــن  األحـــرف  وتمييز  التقاطها 
أو  »أنــدرويــد«  امليكروفونات في هواتف  اخــتــراق 
ا ملوقع »نيويورك بوست«.

ً
األجهزة اللوحية، وفق

ويمكن لهذه املوجات الصوتية، أن تحدد »بشكل 
نظري« املكان الذي يجب أن ينقر عليه املستخدم، 
فــي الــشــاشــة، مــمــا يعني أن قــراصــنــة اإلنــتــرنــت 

الرسائل  السر،  كلمات  معرفة  من  يتمكنون  قد 
األمــور  من  وغيرها  البحث،  ومحتويات  النصية 
امليكروفون في هاتف  اختراق  الخاصة، بمجرد 
أو جــهــاز لــوحــي مــا. وأجـــري البحث فــي جامعة 
»كامبريدج« في بريطانيا وجامعة »لينشوبينغ« 
في السويد، حيث تمكن العلماء من اكتشاف 27 
كلمة مرور من أصل 45 على الهواتف، و19 كلمة 
اللوحية، فقط  مــرور من أصل 27 على األجهزة 

من خالل سماع االهتزازات الناتجة من الكتابة.
إيليا شوميلوف: »إذا كان  الــدراســة  وقــال مؤلف 
من الصعب اليوم أن نتخيل أن يشن شخص ما 
علينا مثل هذا النوع من الهجمات، فكن على ثقة 
أن األمر لن يكون هكذا في املستقبل القريب«. في 
حني قال باحثون إن هذا النمط من القرصنة قد 
ا حالًيا، ولكنه قد يتحول إلى حقيقة 

ً
ال يشكل قلق

قريًبا نظًرا لتطور التكنولوجيا.

عام 2003، ُجيّش اإلعام األميركي وراء جورج بوش الحتال العراق. عام 2019، يقترب هذا اإلعام من ذلك الدور نفسه في قرع طبول 
الحرب غير المحتملة ضد إيران، في ظّل بعض االستثناءات
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الــلــبــنــات الــتــي أوجــــدت فـــن املـــســـرح، وحــن 
اهــتــدى اإلنــســان لــلــزراعــة وتــطــورت قــدراتــه 
فـــي صـــراعـــه مـــع الــطــبــيــعــة، )وهـــــي الــشــكــل 
األهم في مراحل صراعات اإلنسان ونضاله 
ــاء  ــقـ ــتـــسـ ــــل( ظــــهــــرت رقـــــصـــــات االسـ ــــويـ ــــطـ الـ
ورقــصــات الحصاد املــتــعــددة، خــاصــة حن 
يفرحون بوفرة املحصول، وهناك رقصات 
تتعلق بتقليد الحوادث الفلكية، أو حوادث 
ــا،  ــيـــرهـ ــاريـــخ الــقــبــيــلــة وأســـاطـ ــتـ مــتــعــلــقــة بـ
ورقصات أخرى تتعلق بالزواج والخطوبة 

والــــدعــــوة لــهــمــا. فـــي عــصــر الــنــهــضــة، بــدأ 
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــــص يــــأخــــذ حــــيــــزًا أكــــبــــر فـ ــرقـ ــ الـ
الــثــقــافــيــة، خــصــوصــا حــن تــقــاســم الــرقــص 
الــتــعــبــيــري مــع املــوســيــقــى بــنــســب مــتــوازنــة 
وتعاونا على خلق فن الباليه. أما في البالد 
الــعــربــيــة، فــقــد القــى فــن الــرقــص الكثير من 
ألسباب  تــطــوره  دون  حالت  التي  العقبات 
كثيرة، أهمها أن مجرد كلمة رقص تقضي 
 عــلــى أي مـــشـــروع يــتــنــاول هــــذه الــفــعــالــيــة، 
ــة أو مـــدرســـة  ــ ــــصـ مـــثـــل تـــشـــكـــيـــل فــــرقــــة راقـ

ستار الناصر

ــة فـــعـــالـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــورة عـ ــ ــــصــ ــن بــ ــ ــفـ ــ الـ
نــتــاج الوعي  الــرقــي وهــي  عالية 
اإلنساني باملوجودات ومحاولة 
أيا  الفني  واملنجز  عنها،  للتعبير  جمالية 
كان وفي كافة مراحل تطوره حاجة ملحة 
ــان لــلــتــعــبــيــر عـــن الــعــالقــة الــتــي  لــــدى اإلنـــسـ
تشكلت من خالل الوعي بالواقع، وبالتالي 
ما زاد رقي الوعي 

ّ
فهو يتطور باستمرار كل

ــان وتــــجــــدد شـــكـــل صــــراعــــه مــع  ــســ عـــنـــد اإلنــ
الواقع للدفاع عن وجوده واستمرار نوعه.

وفـــن الـــرقـــص الــجــمــاعــي، أو الـــفـــردي، على 
ــنــــون اإلنـــســـانـــيـــة،  ــفــ ــن أقـــــــدم الــ ــ  اعــــتــــبــــاره مـ
ــان الـــبـــدايـــة الـــتـــي شـــّكـــلـــت أولــــــى مـــراحـــل  ــ كـ
ــــان ملــحــيــطــه  ــــسـ ــن تــحــســس اإلنـ الــتــعــبــيــر عــ
اليومي، ساّرًا  الحادث  بتأثير  به  وانفعاله 

كان أم مؤملا.
كانت  القبائل،  بــن  املــتــوارثــة  الطقوس  فــي 
ــاعــــي، لــيــس  ــمــ ــــص الــــجــ ــرقـ ــ تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـ
كوسيلة للتعبير فحسب، بل وسيلة مهمة 
كان  اإلغريقي،  املجتمع  في  أيضا.  للتأثير 
أهم  املوسيقى والغناء،  إلى جانب  الرقص 

يمثل العرض تحية 
للفنان زكي كورديللو 
الُمعتقل لدى النظام

تتشابه الرقصات
والدبكات لكن اإليقاعات 

تختلف أحيانًا

قّدم أنس طيارة أداًء 
الفتًا في مسلسل »عندما 

تشيخ الذئاب«

2223
منوعات

بالرجل  يليق  كــان ال  الــرقــص  للرقص؛ ألن 
وال حتى باملرأة.

هذا ال يعني أن فنون الرقص لم تظهر في 
البالد العربية، بل شهدت فعاليات راقصة 
مختلفة مميزة، إذ تلقفتها فرق املؤسسات 
الــتــي تشكلت في  الــفــلــكــلــوري  الــطــابــع  ذات 
الــعــربــيــة وقــامــت بتقديمها  الــبــالد  جــمــيــع 
عــلــى كثير مــن املــســارح الــعــاملــيــة مــن خــالل 
بالرقص  املهتمة  املهرجانات  في  املشاركة 
الــشــعــبــي وحـــصـــدت الــجــوائــز املــهــمــة، مثل 

لكنها  وغيرها،  واملصرية  العراقية  الفرقة 
بــالــرغــم مــن ذلـــك ظــلــت أســيــرة تــلــك الــنــظــرة 

املتشددة.
أهــــم فـــنـــون الــــرقــــص املـــنـــتـــشـــرة فــــي الــعــالــم 
والتي  بالدبكات،  تعرف  التي  هي  العربي 
يــشــارك فــيــهــا الـــرجـــال والــنــســاء مــن الــقــريــة 
ــدة أو الــقــبــيــلــة الــــواحــــدة، ويــمــكــن أن  ــواحـ الـ
يصاحبها الغناء، وعادة ما تصاحب هذه 
الــدبــكــات اآللـــة املــســمــاة بــالــزرنــة؛ وهـــي آلــة 
هــوائــيــة تــصــنــع مـــن خــشــب املــشــمــش على 
)مــــن فصيلة  لــســانــن  ذات  وهــــي  ــلــــب،  األغــ
األوبــــــو(، ويــنــتــهــي أنــبــوبــهــا بــــرأس قمعي 
يــغــطــى بــاملــعــدن، يــــراوح عـــدد ثــقــوبــهــا بن 
إلــى ثقب خلفي.  إلــى ثمانية، إضــافــة  ستة 
املناطق  فــي بعض  الــعــراق، تستخدم  وفــي 
ــبــــوبــــن، لـــكـــل أنـــبـــوب  ــة املـــطـــبـــج ذات األنــ ــ آلـ
لسان، أّما الزرنة فهي املستخدمة في أغلب 
املــنــاطــق الــعــراقــيــة والــعــربــيــة وإن تــعــددت 
فينبعث  اإليــقــاع،  أّمـــا  طــولــهــا.  أو  أشكالها 
من الطبل الجلدي الكبير في جميع دبكات 
البالد العربية. هنا، نقف عند أبرز الدبكات 

في العالم العربي.
امليجنا، وإيقاعها  العراق دبكة  تنتشر في 
هـــو الــجــوبــي )الــتــشــوبــي(، وهـــنـــاك دبــكــات 
عــراقــيــة مــخــتــلــفــة مـــن حــيــث الــنــغــم ولكنها 
)الجوبي(،  نفسه  اإليقاع  تستخدم  جميعا 

ويقال لراقص الدبكة العب الجوبي.
دبكات  توجد  العربي،  الخليج  بلدان  وفــي 
كــثــيــرة مــنــهــا تــمــارس عــلــى ســاحــل الــبــحــر، 
الــريــف، وتــشــتــرك فيها النساء  ومــنــهــا فــي 
ــاعــــات الــخــلــيــجــيــة  ــقــ مــــع الــــرجــــال عـــلـــى اإليــ
اإليقاعية،  اآلالت  مختلف  من  تنبعث  التي 
الغناء؛  الـــذي يصاحبه  الــســامــري  وأهــمــهــا 
متقابلن  صفن  والــرجــال  النساء  وتشكل 
ــد. ال تــخــتــلــف رقــصــة  ــتــــرديــ ــادالن الــ ــبــ ــتــ ويــ
بـــوضـــع  إال  ــــري  ــامــ ــ ــســ ــ الــ عــــــن  املــــجــــيــــلــــســــي 
الــجــلــوس أثــنــاء الــرقــص أو الــغــنــاء، وهناك 
رقصات أخرى كالعّياله والعرضة الحربية 

وغيرها.
ــا فــــرقــــة رضـــا  ــنـ ــتـ ــرفـ وفــــــي مــــصــــر، حـــيـــث عـ
الراقصة في هذا  الفعاليات  املشهورة على 
القطر، مثل رقصة البحارة والرقص البلدي 
 عـــن وجـــود 

ً
ورقــــص أهـــالـــي الـــنـــوبـــة، فــضــال

رائدات الرقص الشرقي، مثل سامية جمال 
وتحية كاريوكا. وقد اعتبر بعض املثقفن 
الذين شاهدوا هذا الرقص أنه »صراع بن 

الروح والجسد«.
فـــي لـــبـــنـــان، تـــوجـــد دبـــكـــات مـــثـــل املــيــجــنــة، 
ــن املـــيـــجـــنـــة الـــعـــراقـــيـــة  ولـــكـــنـــهـــا تــخــتــلــف عــ
مـــن نــاحــيــة اإليـــقـــاع، حــيــث يــكــون إيــقــاعــهــا 
املقسوم، وتتميز بسرعة الحركات كما في 
سورية. أما في األردن، فهناك دبكات تتسم 
الــســيــف، وال  الــبــدوي مثل رقــصــة  بالطابع 
يخلو أي بلد عربي من أمثال هذه الدبكات، 

وإن اختلفت الحركات واألغراض.
اســتــطــاعــت هــذه الــدبــكــات الــعــربــيــة جميعا 
رغم  واســتــمــرارهــا  شكلها  على  تحافظ  أن 
اليوم عن طريق  إلــى  قدمها، وهــي تمارس 
االنتقال الشفاهي من جيل إلى جيل باألداء 
واإليــقــاع،  املصاحبة  واآلالت  تقريبا  نفسه 

وحتى األغاني، وإن مستها يد املعاصرة.
بــهــذا تــكــون الــدبــكــات خــيــر حــافــظ لتراثنا 
الشعبي – املوسيغنائي وآالته – حتى أنه 
الــبــاحــث فــي املــوســيــقــى والــغــنــاء  يستطيع 
أغلب  دامــت  ما  العربية  املمارسات  تقصي 
ــزال تـــمـــارس فـــي جميع  هـــذه الــدبــكــات ال تــ
البالد العربية وبروح شعبية أصيلة ومن 
قبل أبناء البلدة أو القبيلة، يمارسونها في 
بهذا  حبا  املــنــاســبــات،  بمختلف  االحــتــفــال 
واإليقاعات  األلحان  فيه  تتنوع  الــذي  الفن 
الــشــعــبــيــة وفـــنـــون الــشــعــر الـــــذي غــالــبــا ما 

يرتجله الفنان الشعبي.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــفــعــل  الـــفـــنـــان عـــمـــرو ســـعـــد ردود  يـــتـــرقـــب 
عــلــى فــيــلــمــه »حــمــلــة فــــرعــــون«، الــــذي احــتــفــل 
يــوم اإلثنن، في  بالعرض الخاص به مساء 
السادس  التجارية في مدينة  األســـواق  أحــد 
من أكتوبر، بحضور كل من الفنانن محمد 
لــطــفــي وســـــوزان نــجــم الـــديـــن ومــحــمــود عبد 
أمير  ورامـــز  وزوجــتــه  لطفي  ومحمد  الغني 
ومــصــطــفــى مـــنـــصـــور، ورابـــــــي، نــجــل الــفــنــان 
عمرو سعد، واملنتج محمد السبكي، واملخرج 
رؤوف عبد العزيز، فيما غابت إحدى بطالت 

العمل، وهي الفنانة روبي.
الجديد«،  لـ«العربي  وفي تصريحات خاصة 
إنه متفائل بالعمل، خاصة  قال عمرو سعد 
وأن كــل فــريــق الفيلم بــذل كــل مــا فــي وسعه، 
تتضمن تصوير  عديدة،  تحديات  وواجهوا 
مـــشـــاهـــد خـــطـــيـــرة، إذ إن شـــكـــل اآلكــــشــــن فــي 
الفيلم يبدو مختلفا. وعن اختياره لتجسيد 
شخصية يحيى فرعون، قال إن املنتج محمد 
الــســبــكــي تــحــدث مــعــه وطــلــب مــنــه الــحــضــور 
إلــــى بـــيـــروت لــلــحــديــث عـــن عــمــل آخــــر بــعــيــدًا 

ليتحادث  »الــســبــعــي«،  يسكن  خــارجــا حيث 
ــر بــفــعــل  ــ ــكــــان آخــ ــافــــر ملــ مــــع عـــــــواظ الـــــــذي ســ
أن يصل  قبل  تــشــات،  الفيديو  الــشــتــات عبر 
املشهد  ليحتل  الــعــرض  نهاية  فــي  السبعي 
من خالل ظهوره بأشكال وقصص متعددة 

عبر شاشات هواتف الجمهور الذكية.
لسوري  النظام  إلــى سياسات  العرض  يحيل 
املرتبطة باالختفاء، وكيف »يتالشى« أعداؤه، 
السوريون  ليبدو  لــه،  بتهديدهم  يشّك  من  أو 
الخاضعون لسيادة النظام السوري خائفن، 
أنــفــســهــم فــي املــســرحــيــة،  ُمــطــيــعــن، كاملمثلن 
ــــرى ظـــاللـــهـــم تــتــحــدث  ــم، بــــل نـ ــراهــ الــــذيــــن ال نــ
الذين  السورين  من  بالكثير  أشبه  وتتحرك، 
كما  للعلن،  ويــظــهــرون  الــخــفــاء  فــي  يعيشون 
الذي يراه  النقال،  الهاتف  السبعي، فقط أمام 
الجمهور على هواتفه النقالة، يخاطب كل فرد 
على حدة. األهم أن السبعي تلعب دوره أربع 
شخصيات مختلفة، وكأن املختفن في الظل 
بل  متجانسة،  بــشــرّيــة  وكتلة  أنــمــاطــا  ليسوا 
مطاردين وهاربن مختلفن، كالسبعي الذي 

تتعدد أوجهه وشخصياته ومكان وجوده.
الــتــقــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــمــر بــقــوق في 
وأكــد رغبته  باريس،  الجديد،  إقامته  مكان 
ــعــــرض مـــــرة أخــــــرى عـــلـــى نــطــاق  بــــإعــــادة الــ

عّمار فراس

أنــجــز املــخــرج والــكــاتــب املــســرحــي الــســوري 
ــرًا مـــســـرحـــيـــتـــه »خـــيـــال  ــ ــيـ ــ عـــمـــر بـــقـــبـــوق أخـ
مسرح  تقليد  فيها  ليستعيد  كــورديــلــلــو«، 
الـــدمـــى »كــــراكــــوز وعــــــــواظ«، مــســتــفــيــدًا من 
أمــام  ليتركنا  السيلفي«،  »فــيــديــو  تقنيات 
عــرض متعدد الــوســائــط، يقام فــي مكانن؛ 
ــاوس،  ــ الــــزيــــكــــو هــ فــــي  بـــــيـــــروت،  األول هــــو 
نادر  الدمى  الشخصيات وحــرك  أدى  حيث 
عبد الــحــّي، والــثــانــي فــي ســراقــب السورية، 
ــاريـــــش«، حــيــث حـــــّرك الــدمــى  ــ فـــي صـــالـــة »بـ
وأدى وليد أبــو راشـــد. مــا يجمع العرضن 
ــــور عـــويـــتـــي، أن  ــذي صـــمـــم فـــضـــاءهـــمـــا نـ ــ الــ
الجمهور يشاهد نهايات مختلفة للعرض 
شخصيات  تظهر  إذ  النقالة،  هواتفه  عبر 
ــاكـــن مـــتـــعـــددة لــتــلــعــب دور  مـــتـــعـــددة مـــن أمـ

»السبعي« الذي ال نعرف من هو.
يتضح مــن اســـم الــعــرض أنـــه تــحــّيــة للفنان 
السوري زكي كورديللو الذي اعتقله النظام 
السوري وابنه مهيار في عام 2012، وما زال 
فكورديللو،  اآلن؛  مصيرهما مجهواًل حتى 
كــان واحـــدًا مــن األســمــاء الــبــارزة فــي مسرح 
؛ الشكل املسرحي املوجه لألطفال 

ّ
خيال الظل

في الوقت الحالّي، والذي كان سابقا واحدًا 
من أبرز أشكال الفرجة والنقد االجتماعّي.

ــبــــوق فـــــي الـــــعـــــرض خـــصـــائـــص  ــقــ يـــتـــبـــنـــى بــ
عــروض »كراكوز وعــواظ« التقليدّية، ال تلك 
السباب  األصلية، حيث  بل  حاليا،  املتداولة 
والـــبـــذاءة والــلــغــة شــديــدة الــســوقــّيــة، والــتــي 
حكاية  تـــؤديـــان  الــلــتــن  الشخصيتن  تميز 
الــخــوف مــن االعــتــقــال، ليختبئا بــدايــة داخــل 
خزان مياه فارغ، ثم يعتقل كراكوز، ثم يسافر 

عن »حملة فرعون«، كان يتم اإلعداد له، لكن 
السبكي فاجأه بالحديث عن الفيلم الجديد، 
وطلب منه عــدم تــرك بــيــروت إال بعد أن يتم 

االنتهاء بالفعل من تصوير بعض املشاهد.
 
ً ّ
وعـــن قــبــولــه لــلــشــخــصــيــة، خــصــوصــا أن كـــال
رمضان  ومحمد  يوسف  عمرو  الفنانن  من 
وأمير كــرارة، سبق واعتذروا عن العمل، قال 
إنه لم يكن يعلم باعتذارات أي من الفنانن، 
مؤكدًا أن مثل هذه األمور ال تشغله؛ ألن قبول 
أي عــمــل فــنــي أو رفــضــه فــي الــنــهــايــة مسألة 
تعود إلــى املمثل ومــا يرغب فــي خوضه من 
تــجــربــه، إلــــى جــانــب طــبــيــعــة انــشــغــاالتــه في 

كثير من األحيان.
أما الفنان محمد لطفي، فقال في تصريحات 
ــه يــتــوقــع أن  خــاصــة لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـ
يكون الفيلم مختلفا عن كل ما سبق وقدمه 
من قبل، سواء من ناحية الشكل، أو مضمون 
الــشــخــصــيــة، إذ إنــــه فــقــد مـــن وزنـــــه حــوالــي 
ثــمــانــيــة كــيــلــوغــرامــات حــتــى يــكــون مناسبا 
ألداء الشخصية، خصوصا أن هناك مشاهد 

حركة صاخبة كثيرة.
ورفــض لطفي كل ما يقال عن وجــود تشابه 
بن هذا الفيلم وفيلم »شمس الزناتي«، الذي 
قام ببطولته الفنان عــادل إمــام، موضحا أن 
»هـــذا الــكــالم قــيــل أثــنــاء تــصــويــر الــعــمــل، وال 
نعلم كيف تكون املقارنة، في حن أن »حملة 
فـــرعـــون« لـــم يــكــن قـــد عــــرض بـــعـــد«. يــضــيــف: 
»أعتقد أن كل هذا الكالم سيتغير بعد أن يتم 
عرض الفيلم للجمهور، حيث ال يوجد أي من 

تشابهات«.
الكم 

ُ
امل بمشاركة  عن سعادته  لطفي  وأعــرب 

الــعــاملــي مــايــك تــايــســون فـــي الــفــيــلــم، معتبرًا 
أنــه إضافة كبيرة، خاصة وأنــه لم يظهر من 

قبل في السينما املصرية، موضحا أن هناك 
مشاهد ظهر فيها معه، واستفاد منه كثيرًا 

في خبراته في املالكمة.
قـــبـــل شـــهـــريـــن تـــقـــريـــبـــا، نـــفـــى املـــنـــتـــج مــحــمــد 
السبكي، في تصريحات لـ«العربي الجديد«، 
مـــا قــيــل عـــن ظــهــور املـــالكـــم األمـــيـــركـــي، مــايــك 

تـــايـــســـون، مـــنـــفـــردًا عـــلـــى املـــلـــصـــق اإلعـــالنـــي 
النهائي لفيلم »حملة فرعون«.

ــــى حـــســـابـــه  ــلـ ــ ــق عـ ــ ــــصـ ــلـ ــ وحـــــــــــول نــــــشــــــره املـ
الــشــخــصــي فـــي »إنـــســـتـــغـــرام«، ويــظــهــر فيه 
ــار الــســبــكــي  ــ ــده، أشــ ــــ املــــالكــــم األمـــيـــركـــي وحـ
إلـــى أن هـــذا املــلــصــق واحــــد مــن ضــمــن عــدة 

ملصقات طرحت منذ بداية تصوير الفيلم.
ــلــــم، شــخــصــيــة  يــــجــــّســــد تــــايــــســــون فـــــي الــــفــــيــ
»فـــرانـــك«، وهــو واحـــد مــن أهــم وأشــهــر تجار 
األعــضــاء البشرية، وصــل بــه األمـــر إلــى بناء 
مستعمرة تحمل اسمه، يحتجز فيها كل من 

يقوم باختطافه.

أوســع، حيث سيقدم في مدن أكثر. سألناه 
ــا حــــن أخــــرج  ــهـ ــهـ ــن الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي واجـ عــ
عرضا يــدور في مكانن، وهــو غير حاضر 
إال  في واحد منهما؛ فأجاب: »كانت الفكرة 
منذ البداية أن نخلق شرطا مسرحيا جديدًا 
فعل  فاملسرح  اليوم،  السورين  واقــع  يالئم 
مــدنــي، يتطلب االســتــقــرار والــتــمــدن، وواقــع 
ــيـــوم فـــي ظـــل الــشــتــات يجعل  الـــســـوريـــن الـ
تقديم عرض جديد للجمهور السوري أمرًا 
صعبا؛ وذلـــك مــا حــدث معنا فــي الــعــروض 
ــيـــروت، حيث  الــســابــقــة الــتــي قــدمــتــهــا فـــي بـ
كانت غالبية الجمهور من اللبنانين، وهو 
ــاون مـــع املــخــرجــة  ــعـ األمــــر الــــذي جــعــلــنــي أتـ
السابق  الــعــرض  فــي  أبيض  لينا  اللبنانية 
املبني للمجهول(، لتلعب دور  الثلج  )رجل 
بتقريب  يقوم  الــذي  اللبناني،  الدراماتورج 
اإلمكان.  قدر  اللبناني  الجمهور  من  النص 
وبعدما لقي العرض مراجعات إيجابية من 
الجمهور  مــن  وسلبية  اللبناني  الجمهور 

السوري، أعدت التفكير في األمر«.
نقدم  أن  يمكن  كيف  نفسي:  »سألت  يتابع: 
عــرضــا للجمهور الــســوري الــيــوم؟ حــاولــت 
أن أســتــفــيــد مــن تــقــنــيــات وســائــل الــتــواصــل 
ــاعـــي ألجــــمــــع الـــجـــمـــهـــور الــــســــوري  ــمـ  االجـــتـ
ــــد وبـــأمـــاكـــن مـــتـــعـــددة. وقــد  فـــي عــــرض واحـ
ــة الــــعــــزلــــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا  ــيـ اخـــــتـــــرت قـــضـ
الــســوريــون، أينما كــانــوا، ســواء في الداخل 
كموضوعة  الــلــجــوء  دول  أو  املــعــتــقــالت  أو 
ــظـــل  ــــرض، ولــــــجــــــأت لــــشــــكــــل خـــــيـــــال الـ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
في  املعتقلن  بالفنانن  للتذكير  التقليدي، 
ســـوريـــة، كــزكــي كــورديــلــلــو وابـــنـــه، ألضــفــي 
ــعــــرض، ليبقى  ــة عــلــى الــ ــالــ نـــوعـــا مـــن األصــ

 ومضمونا«.
ً
سوريا شكال

عمرو سعد... »حملة فرعون« بدأت»خيال كورديللو«... سّكان الظل وأبطاله
بحضور عدد من الفنانين، 

ُعرض فيلم »حملة 
فرعون« عرضًا خاّصًا. 
هنا، حديث مع بطل 

العمل، الممثل المصري 
عمرو سعد حول التجربة

بيروت ـ ربيع فران

آخــر مــن مجموعة  العربية موسما  الــدرامــا  طــوت 
ــفـــاوت نــجــاحــهــا. لــكــن الــــالفــــت، كــمــا بــات  ــمـــال تـ أعـ
ــال الـــســـوريـــة إلــى  ــمــ مـــعـــروفـــا، صـــعـــود بــعــض األعــ
مراتب متقدمة ضمن التصنيف، من دون مبالغات. 
حقيقيا  سندًا  كانت  االجتماعي  التواصل  مــواقــع 
هذه املرة، لكل اآلراء التي عبرت عن نقد أو إعجاب 

محصورين بما قدمه السوريون.
بــعــيــدًا عـــن الـــخـــط الـــنـــقـــدي، و«الـــنـــهـــج« الــتــجــاري 
بتفضيل »الوسامة« على املوهبة، تقفز ثلة جديدة 
التي تستحق أن تحجز مكانها على  من األسماء 

الخريطة  في املواسم املقبلة.

هيا مرعشلي
عبرت هيا مرعشلي السباق الدرامي بنجاح. لعبت 
ثالثة أدوار هذا املوسم، في كل من »دقيقة صمت«، 
ــان«. رغــم  و«عــنــدمــا تشيخ الـــذئـــاب«، و«مــســافــة أمــ
اللعوب،  الفتاة  قالب  في  وضعتها  التي  النمطية 
النافذين  الــرجــال خصوصا  الــتــي يسعى وراءهـــا 
بناء شخصية خاصة  فــي  أجـــادت  أنها  إال  منهم، 

بها، تحملها إلى مصاف االحتراف.
ربما دورها في »دقيقة صمت« )خنساء( يختلف 
، لكونها تسكن في حي فقير وليس بإمكانها 

ً
قليال

الــتــغــيــيــر نـــظـــرًا إلــــى الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي الــســيــئ 
الخياطة،  فــي  للعمل  يدفعها  الــذي  تعانيه،  الــذي 
ثم الهرب من عشيقها »أبو العزم« )فادي صبيح( 

سعيا وراء رجــل جــاّد ينهي معاناتها مع حبيب 
الــتــوّدد إليها مجددًا لكنها تركته  مــزاجــي، حــاول 

وحيدًا ومشت إلى حال سبيلها.

إيهاب شعبان
يجسد إيهاب شعبان في مسلسل »مسافة أمان« 
دور الشاب السوري مــروان، املعارض الذي اندفع 
ضـــد الـــنـــظـــام ودفـــــع شــقــيــقــه إيـــــاد لــلــمــشــاركــة في 
ــثـــورة الـــســـوريـــة. يــخــطــف إيـــاد  تــظــاهــرات بـــدايـــة الـ
ويقتل، فــي حــن يبقى مـــروان ثــائــرًا وينخرط في 
الفاسدين،  تحاسب  معارضة  مجموعات مسلحة 
ويسهم فــي إعـــدام أحــد األطــبــاء املؤسسن لشبكة 
اتجار باألعضاء، وتقوده الصدفة إلى التقرب من 
 
ً
زوجــتــه الطبيبة ســالم )ســالفــة مــعــمــار(، مستغال

تعلق ابنها بالسائق.
يؤدي شعبان دوره بطريقة ُمقنعة. شاب ضاعت 
أنه  ملــجــرد  وتصفيته  شقيقه  خطف  بعد  أحــالمــه 
قـــال ال لــلــفــســاد. مـــحـــاوالت اســتــعــطــاف الــدكــتــورة 
سالم وتعلقه بها يؤججان السياق الدرامي، ولو 

أن رسم النهاية جاء مأسويا؛ إذ تكتشف الطبيبة 
أنه ساهم في إصدار حكم اإلعدام بحق زوجها من 
خالل فيديو موثق لعملية اإلعدام يظهر به مروان، 
الطبيبة  تــهــاجــر  الــطــرفــن،  بـــن  الــعــالقــة  لتنتهي 
املــفــجــوعــة مـــع وحــيــدهــا إلـــى كــنــدا لــيــنــهــي مـــروان 

حياته منتحرًا بعد أن أدمن املخدرات.

أنس طيارة
هي املرة األولى التي يلفت بها املمثل أنس طيارة 
األنــظــار بــهــذا الــشــكــل فــي مسلسل »عــنــدمــا تشيخ 
ــر هــو  ــ ــم مـــشـــاركـــتـــه فــــي مــســلــســل آخـ ــ الـــــذئـــــاب«، رغـ
»سالسل دهب«، إال أن الثناء من قبل املتابعن على 
املواقع البديلة جاء على أداء دور عزمي في »عندما 
ابــن جليلة )سمر سامي(  الــذئــاب«. يتحول  تشيخ 
أن  الحلقات األخــيــرة، بعد  فــي  إلــى محور رئيسي 
خــلــع عــبــاءة الــحــقــوق وتـــرك املــحــامــاة وارتــمــى في 
أحضان الشيخ عبد الجليل )سلوم حداد( ليتحول 

إلى ناشط إرهابي، ومؤسس لشبكات إرهابية.
عـــرف املــخــرج عــامــر فــهــد كــيــف يــحــرك هـــذا املمثل 
الشخصية. حمل طيارة  مع  يتناسب  بما  ويــمــّده 
مــوهــبــة فــاقــت هـــذه املــشــاركــة فـــي مــســلــســل يـــروي 
ــة ونـــظـــامـــهـــا األمـــنـــي  ــوريــ ــخ ســ ــاريــ ــن تــ ــوات مــ ــنــ ســ
والـــســـيـــاســـي، واعـــتـــمـــاد الـــنـــظـــام عــلــى »تــأســيــس« 
مـــجـــمـــوعـــات إســــالمــــيــــة، أو تـــســـهـــيـــل قــــيــــام هـــذه 
املجموعات في قالب ال يخلو عند طيارة من مزيج 
عاطفي، وتأثره بهدوء والدته جليلة ثم انتفاضه 

على كل من يعترض طريقه.

جولة راقصة على ضفاف النيل والفرات

يقول سعد إن هذا الفيلم سيكون مختلفًا عن التجارب المألوفة لدى الجمهور )فيسبوك(

أّدت هيا 
مرعشلي 
أدوارًا في 
ثالثة مسلسالت 
لهذا الموسم 
)فيسبوك(

كيف يمكن أن نقدم عرضًا للجمهور السوري اليوم؟ )العربي الجديد(

)Getty( كثير من الدبكات الخليجية تأتي من المناطق الساحلية

ليس الرقص مجرّد عرض أدائي وحسب، وإنّما هو سليل طقوس اجتماعية عرفها اإلنسان 
عبر تاريخه. هنا، نسلّط الضوء على هذا الفن وتطوره في العالم العربي

الدبكات

وجوه درامية واعدة

فنون وكوكتيل
فنون

رصد

دردشةمسرح

تتبّعت العلوم اإلنسانية 
فّن الرقص عبر التاريخ. 
رسومات كثيرة على 

الكهوف التي سكنها 
اإلنسان في العصر الحجري، 

يرجع كثير منها إلى 
الحضارة السومرية والبابلية، 
عثروا عليها، يظهر فيها 
الراقصون وهم يحثون 

الجيش على اإلقدام وبعث 
الهمة فيه، أو يحتفلون 

باالنتصار. هناك لوحة 
ُوِجَدت في أحد الكهوف 

يظهر فيها أفراد غير 
عاديين )كهنة – سحرة – 
صيادون( وهم يقفزون 

راقصين حول حيوان 
يرشقونه أثناء ذلك 

بالحراب.

في الكهوف
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ومــن بني أعماله التي طّبق فيها هــذه الرؤية 
ــروم: فــي سياستهم، وحــضــارتــهــم،  ــ كــتــابــه »الـ
وديـــنـــهـــم، وثــقــافــتــهــم، وصـــاتـــهـــم بـــالـــعـــرب«، 
ــد إلـــى تطبيق  ــام 1955. ســعــى أسـ الـــصـــادر عـ
نــمــوذجــه فـــي الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة حـــني اتــكــأ 
األصــول  أهمها جمع  مــن  قــواعــد،  على جملة 
ــؤّرخ فـــي عــمــلــه، حيث  ــ الــتــي يــســتــنــد إلــيــهــا املــ
يستعرضها في التمهيد؛ سواء القديمة منها 
ــرة، وهـــنـــا نــقــف عــلــى ضــخــامــتــهــا  ــعـــاصـ أو املـ
شرت 

ُ
فات ن

ّ
وتنّوعها، إلى جانب عودته إلى مؤل

قبل شروعه في البحث بفترة قصيرة.
ــانــــي إلــــــــى الــــرســــائــــل  ــنــ ــبــ ــلــ يـــــعـــــود املـــــــــــــؤّرخ الــ
الــدبــلــومــاســيــة الــتــي جــــرى تــبــادلــهــا فـــي تلك 
ــــروم وغـــيـــرهـــم مـــن الــشــعــوب  الـــعـــصـــور بـــني الــ
والــدول وخاصة العرب، حيث يفرد عاقة كل 
إمــبــراطــور ومــراســاتــه مــع الخلفاء األمــويــني 
والعباسيني وصواًل إلى العثمانيني، والقوانني 
ق 

ّ
ّرعت في زمنهم، والنقوش التي توث

ُ
التي ش

لحضارتهم، والنقود التي ُسّكت، كما يعود إلى 
ات 

ّ
سجات الكنيسة التي تضيء أحداثًا ومحط

بارزة خال ما يقارب أحد عشر قرنًا.
ال يندرج الكتاب ضمن الدراسات املتخّصصة 

التي تتوّجه إلى نخبة من الباحثني واملهتّمني 
بتاريخ الحضارة التي حكمت معظم املناطق 
ـــة عـــلـــى الـــبـــحـــر األبــــيــــض املـــتـــوّســـط فــي 

ّ
ــل املـــطـ

 موسوعيًا في 
ً
حقبة معينة، لكنه يشّكل عما

إطالته على جميع نواحي الحياة العسكرية 
والـــســـيـــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــقـــارئ  ــــى الـ ـــفـــه إلـ

ّ
ــة، يـــتـــقـــّدم فـــيـــه مـــؤل ــريـ ــكـ ــفـ والـ

النقدية  اته  ي عن قراء
ّ
التخل العادي، من دون 

التحليلية، وإن بأسلوب يتقّصد التبسيط.
يطلق  الــتــي  الفترة  مــن  الكتاب  رســتــم  يبتدئ 
الثالث«، والتي  القرن  »أزمــة  املؤّرخون  عليها 
الــرومــانــيــة  إلــــى تــقــهــقــر اإلمـــبـــراطـــوريـــة  أّدت 
نتيجة عوامل داخلية وخارجية، وانقسامها 
ــات مـــتـــصـــارعـــة هـــي:  ــوريــ ــراطــ ــبــ إلـــــى ثـــــاث إمــ
ــيـــة فــــي شــــمــــال وغــــرب  ــالـ اإلمــــبــــراطــــوريــــة الـــغـ
ــا، وإمــبــراطــوريــة تــدمــر فــي بـــاد الــشــام  ــ أوروبـ
من  ى 

ّ
تبق ما  في  رومــا  وإمبراطورية  ومصر، 

أراضي في أوروبا والشمال األفريقي.
ف أن عدم استقرار مركز الدولة في 

ّ
يعتقد املؤل

لة في مجلس 
ّ
 تصارع القوى السياسية ممث

ّ
ظل

الشيوخ والجيش حول انتخاب إمبراطور هو 
الــســبــب الـــذي ُيـــرى عــلــى الــســطــح، لــكــن توجد 
ف 

ّ
أسباب أخرى، منها أن توّسع الرومان توق

عند حٍد لم تستطع بعده أن تؤّمن مزيدًا من 
الــيــد الــعــامــلــة )الــرقــيــق واألســـــرى( للعمل في 

رها.
ّ

الزراعة، ما تسّبب في تأخ
ــرافــق ذلـــك مــع ازديــــاد الــفــجــوة بــني األغــنــيــاء 

َ
ت

والــفــقــراء بــعــد فــشــل ثــــورة ســبــارتــاكــوس بني 
عــامــي 71 و73 مــيــاديــة، مــا دفـــع إلـــى الــقــيــام 
بـــالـــعـــديـــد مــــن األعــــمــــال االنـــتـــقـــامـــيـــة مــــن قــبــل 
ــم«، حـــتـــى أن  ــ ــادهـ ــ ــيـ ــ  »أسـ

ّ
املــســتــعــبــديــن بـــحـــق

الــفــيــلــســوف والـــســـيـــاســـي مـــاكـــروبـــوس الـــذي 
عــــاش فـــي الـــقـــرن الــخــامــس بــعــد املـــيـــاد كتب 

»عبيدنا أعداؤنا«.
ـــاء األريـــاف فــي الــزراعــة الــتــي شهدت 

ّ
عمل أرق

بـــــــوارًا كـــبـــيـــرًا فــــي تـــلـــك املـــرحـــلـــة، بــيــنــمــا كـــان 
ــــاء وكــتــبــة  ــّب ــــــاء املــــدن يــعــمــلــون كــخــدم وأطــ

ّ
أرق

العديد  فــي  واشتغلوا  الجيش  وفــي  انني 
ّ
وفن

ــة، ورغـــم أن هــذه الفئات  ــ مــن املــنــاصــب اإلداريـ
ــم تـــضـــع بــرنــامــجــًا  ــ ــا، ولــ ــهـ ــفـــوفـ ـــم صـ

ّ
ــنـــظ لــــم تـ

كراهيتهم  أن  إال  تحقيقه،  أجــل  مــن  سياسيًا 
»أسيادهم« تنامت وثاروا في وجوههم في  لـ
لكنها  النجاح،  لها  ُيكتب  لم  متفّرقة  حركات 
ر الصناعة والتجارة وانحطاط 

ُّ
أّدت إلى تأخ

املؤسسة العسكرية.
ينتقل رســتــم فــي الــفــصــل الــثــانــي إلـــى رصــد 

محمود منير

عـــاش املـــــؤّرخ الــلــبــنــانــي أســـد رســتــم 
ت في الرابع 

ّ
)1897 - 1965(، الذي حل

ــاري ذكــــرى مــيــاده،  مـــن الــشــهــر الـــجـ
فـــي مــرحــلــة شــاعــت فــيــهــا اجـــتـــهـــادات الــعــديــد 
مـــن املـــفـــّكـــريـــن ودعــــــاة اإلصــــــاح حــــول إعــــادة 
كتابة التاريخ العربي واإلسامي، مع انهيار 
األوروبــيــة  الــقــوى  العثمانية ووضـــع  الــدولــة 
أيديها على املنطقة. كان ذلك ضمن توّجهات 
ــة وعــاقــتــهــا بــتــراثــهــا  ــ مــتــبــايــنــة لــتــعــريــف األّمـ

وسبل نهضتها.
سم بالعاطفية عند 

ّ
على غير النهج الذي ات

في عصره، اهتّم رستم بوضع 
ّ
كثير من مثق

معايير وأسس علمية تحكم عمل املؤّرخ في 
تعامله مع النصوص ونقدها وعدم االكتفاء 
بنقل الروايات. ورغم استناده بشكل كبير 
إلــى مــا درســه فــي »جامعة شيكاغو« لنيل 
ــة الـــدكـــتـــوراه، إال أنـــه عـــاد لــلــبــحــث في  درجــ
مخطوطات املكتبة الظاهرية في دمشق وعلم 
خاصة  ليضع  وغيرها،  والتعديل  الجرح 
تــصــّوراتــه فــي كــتــاب »مــصــطــلــح الــتــاريــخ«.

أسد رستم

ر رومة الداخلي إلى نزعات جديدة 
ُ
أدى تقهق

ــعـــت الــــفــــوضــــى والــــحــــروب  ــدفـ فــــي الــــفــــكــــر، فـ
واألوبئة وما تبعها بعض رجــال الفكر إلى 
في  والتأّمل  الفاني  العالم  االبتعاد عن هذا 
ه الخير والجمال، فعكف عدد 

ُ
عالم أزلي ملؤ

الفلسفة على فيثاغورس زاهدين  من رجال 
ورعني مستوحني، قائلني بالسحر والعرافة، 
ــعـــض حـــلـــقـــاتـــهـــم انـــــتـــــداءات  ــــن بـ ــلـــني مـ ــاعـ جـ
 جديدة قال بها 

ٌ
سحرية، فظهرت فيثاغورية

فاسفة في الشرق والغرب معًا.
ودعـــــا آخــــــرون إلــــى أفــــاطــــون ووجـــــــدوا في 
كتابه الطيماوس )Timaeus( قوتًا قامت به 
بــالــواحــد  قــولــه  فــأكــدوا  فانتعشت،  أنفسهم 
ــالــــوا بــالــثــنــائــيــة األفـــاطـــونـــيـــة،  األوحـــــــد، وقــ
فــفــّرقــوا بــني الــنــفــس والــجــســد، وجــعــلــوا من 
خيال أفاطون في الحياة بعد املوت عقيدة، 
ــاء بـــني الــلــه  ــطـ وتـــقـــّبـــلـــوا نــظــريــتــه فـــي الـــوسـ
والبشر )Daimones(، وأكدوا أن رائد اإلنسان 
إنـــمـــا هـــو أن يــصــيــر مــشــابــهــًا لـــلـــه، فــظــهــرت 
ٌكـــان لها شــأن كبيٌر في   

ٌ
 جــديــدة

ٌ
أفــاطــونــيــة

عالم الفكر حتى أواخر القرن الخامس.
وأول مـــن اشــتــهــر بــاألفــاطــونــيــة الــجــديــدة 
نـــومـــانـــيـــوس فــيــلــســوف أبـــامـــيـــة بـــني حــمــاة 
واملعرة، وال نعلم الشيَء الكثير من أخباره، 
ويجوز القول: إنه علم في النصف الثاني من 
القرن الثاني وإن أفلوطني اعتمد عليه - في 
مــا يظهر - وكــتــب نومانيوس فــي »مــذاهــب 
أفاطون السرية« فشرح ما جاء عن النفس 

أسد رستم 
ومراجعه

يعود المؤرّخ اللبناني، في كتابه الصادر منتصف الخمسينيات، إلى الرسائل الدبلوماسية 
بين الروم وغيرهم من الشعوب وخصوصًا العرب، كما يستقرئ القوانين التي ُشرّعت 

حينها، مستدًال في ذلك بنقودهم ونقوشهم التي توثّق حضارتهم، إلى جانب 
سجلّات الكنيسة وما تضيئه من أحداث ومحّطات بارزة خالل قرابة أحد عشر قرنًا

كانت بيزنطة فضاًء 
الزدهار األفالطونية 

الجديدة، والتي 
سرعان ما جرى 

توظيف مقوالتها 
في السجاالت 

الدينية والسياسية 
لإلمبراطورية

األفالطونية الجديدة في سياق من الفوضى والحروب واألوبئة

كتاب الروم المتوّسط على مدى ألفية

اهتّم بوضع معايير 
وأسس علمية تحكم 

عمل المؤرّخ

عمٌل موسوعٌي 
يطّل على جميع نواحي 

الحياة لدى الروم عمله  في  كما  التنظيرية  الكتابة  بين  اللبناني  المؤرّخ  أعمال  تنّوعت 
عّدة  تاريخية  محّطات  بين  ينتقل  أن  قبل  التاريخ«،  »مصطلح  األّول 
مثل:  كتب  في  بالدرس  تناولها 
ــر فخر  ــي ــي عــهــد األم ــنــان ف ــب »ل
و»حروب  الثاني«،  المعني  الدين 
و»عصر  المصري«،  باشا  إبراهيم 
وحلفائه«،  قيصر  أوغسطس 
الميت«،  البحر  و»مخطوطات 
و»آباء الكنيسة في القرون الثالثة 
مساهمته  إلى  إضافة  ــى«،  األول
في  الــتــاريــخ  مناهج  كتابة  فــي 

المدرسة اللبنانية.

تنويعات المؤرّخ

2425
ثقافة

ممدوح عزام

أو ُيستدعى  العرب،  فني 
ّ
املثق األيام، من قبل بعض  ُيستعاد هوالكو، هذه 

د في أحاديث 
َ
في الحقيقة للمشاركة في االقتتال السياسي الداخلي. وتول

د أنه لم يحرق مكتبات بغداد كما ُيشاع عنه في التاريخ. 
ّ
املقاهي آراء تؤك

ل من ثغرة مجازية تقول إن مياه نهر دجلة صارت زرقاء 
ّ
وثّمة من يتسل

أو حــمــراء مــن حــبــر الــكــتــب الــتــي ُرمــيــت فــيــه، كــي يــثــبــتــوا أن الــخــبــر كذبة 
ل لون املاء ليست سوى أسطورة محلية تم  تاريخية، وأن الرواية عن تبدُّ
أي مصداقية  إلى  تفتقر  العرب، وهي  املؤّرخني  تسويقها من قبل بعض 

واقعية يستحيل حدوثها في مياه األنهار.
عــلــى هامش  لــه  يبيحون  الـــبـــراءة،  يمنحونه  مــمــن  بعضًا  أن  هــو  والــافــت 
العداء  كــان  يعادونها، ســواء  التي  الــِفــرق  دّمــر كتب  قــد  يكون  أن  الحديث 
مذهبيًا، أو طائفيًا، أو فكريًا، وأنه من املمكن أن ُيحمد ذلك الغازي وأولئك 
الخزعبات  غير  تحوي  ال  التي  التركة  تلك  مــن  صونا 

ّ
خل ألنهم  الجنود 

الــحــاالت أن تعّمم  الــصــغــيــرة. ويمكن فــي مثل هــذه  والــتــرهــات واملــشــاغــل 
الــشــخــصــيــة الــتــاريــخــيــة، وتــمــنــح أشــبــاهــهــا صــكــوك الــغــفــران وشـــهـــادات 

االمتياز والتفوق.
املكتبات ورمي  بتدمير  أو  أمر بحرق  الشهير قد  الغازي  وربما ال يكون 
أنــه قــد منع جنوده  يــدل على  أننا ال نملك مــا  الكتب فــي نهر دجــلــة، غير 
ــه عــلــى الــكــتــب. ومــن 

ّ
مــن أن يتلفوها. فــلــم يــحــرص الــغــزاة فــي الــتــاريــخ كــل

املعروف أن هوالكو سمح لجنوده بأن يجتاحوا بغداد وينهبوا ما فيها، 
بعد انهيار دفاعات املدينة. لن يحمل الجندي املقاتل، املسموح له بأخذ ما 
يريد، الكتب على كتفيه أو بني ذراعيه، وهي بضاعة ال تلزم الجنود أثناء 
مرورهم في املدن املحتلة، وقد تكون مصدرًا للهو، أو لانتقام من البيوت 

 وزنه وغا ثمنه.
ّ

التي ال تحتوي على ما خف
ــوة هـــي رغــبــة الـــعـــدو فـــي مــحــو الــهــويــة الــتــي تــمــنــح عـــدوه  ــع قـ ــدوافـ أكــثــر الـ
مسّوغات وجوده، وهو يعرف أن الهويات تتمركز في الخاصات الفكرية 
من فلسفة وتاريخ وآداب مختلفة ستكون املعبر عن حالة خاصة يتمّيز 
بها هذا الشعب أو ذاك، أو هذه الثقافة أو تلك. وقد عبرت النازية عن هذا 
املهام  الفكرية« ضمن  املــوارد  تدمير   « بند  األمــر بصراحة حني وضعت 
التي يجب على الجيش القيام بها في سياق الحرب ضد أي عدو. وتسّجل 
الكتب« أن املكتبات في بلجيكا وإيطاليا  ريبيكا نورث في كتابها »إبادة 
الكتب علنًا في  البند بالذات، حيث أحرقت آالف  كانت ضحية تنفيذ هذا 
الساحات العامة، ولدينا أكثر من تعبير روائي عن العداوة النازية للكتاب 
الكتب«  أو »سارقة  زفايغ،  لستيفان  الكتب«  بائع  »مانديل  روايــة  في  كما 

ملاركوس زوساك.
اعتادت الثقافات أن تستدعي الشخصيات التاريخية في الشعر أو الرواية 
معاصرة،  سياسية  أو  فكرية  أو  روحية  تجارب  عن  للتعبير  املسرح  أو 
عن  للتعبير  إال  فا يصلح  استدعاء هوالكو  أما  العربية،  ثقافتنا  ومنها 
 من أن يكون املثقف ضمير األمة، 

ً
بؤس مثل هكذا ثقافة وخوائها، إذ بدال

تراه يستعير الغزاة كي يدافع عن الطغاة.

استدعاء هوالكو

صدر قديمًا

فعاليات

انتشار املسيحية بعد التضييق على أتباعها 
ــحــًا كيفية 

ّ
واضــطــهــادهــم لــعــقــود عــــّدة، مــوض

تــأســيــس الــكــنــيــســة الحـــقـــًا والــتــراتــبــيــة الــتــي 
أنشأتها، والــتــمــايــزات والــفــوارق بــني كنيسة 
وأخرى، وتغّير عادات كثيرة مع مرور الزمن، 
ومنها تقديس األحد بعد أن كان املسيحيون 
ــقـــرن الــثــانــي  ــوم الــســبــت حــتــى الـ يـــقـــّدســـون يــ
امليادي، ثم بروز الحاجة إلى تدوين الكتاب 
املـــقـــّدس واألدبــــيــــات الــديــنــيــة بــعــدمــا اعــتــنــق 
معظم الرومان الدين الجديد، لجهلهم باللغة 

اآلرامية التي ُكتبت بها األناجيل.
يــــذهــــب الـــكـــتـــاب بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى اســـتـــعـــراض 
الـــصـــراع مـــع الـــدولـــة الــســاســانــيــة، ثـــم اتــبــاع 
اإلمبراطور قسطنطني املسيحية واختافات 
ــول طــبــيــعــة املــســيــح،  املـــجـــامـــع املــســكــونــيــة حــ
وظهور الرهبانية، والتي ساهمت الحقًا في 
صبغ هوية اإلمبراطورية البيزنطية وتطّور 
نــظــمــهــا و»تـــمـــشـــرق« الــفــكــر والـــفـــن والـــدولـــة 
مع سقوط رومــا، تحديدًا عــام 476 ميادية، 
والذي كان له أساسه، حيث كان شرق الدولة 
والرها  وأنطاكية  اإلسكندرية  في  الرومانية 
وقبدوقية ينتج ما يقارب تسعني في املئة من 

إنتاجها الفلسفي واملعرفي.
يـــمـــّر رســـتـــم عـــلـــى أهـــــم املــــنــــجــــزات الــثــقــافــيــة 
لبيزنطة في التاريخ والجغرافيا والحوليات 
ــواًل  وســـيـــر الـــقـــّديـــســـني والـــشـــعـــر والــــفــــن، وصــ

واطلع على  الجمهورية،  وفــي  فيدروس  في 
حــكــمــة الـــيـــهـــود وتــعــالــيــم املــســيــح فـــأّولـــهـــا، 
ورأى فــي أفـــاطـــون مــوســى فـــدعـــاه: موسى 

اليوناني، واعتبره نبّيًا.
مــمــلــكــتــني:  ــــى  إلـ مــنــقــســم  ــود  ــوجــ الــ أن  ورأى 
ــادة، وأن املـــادة  ــ مــمــلــكــة الــعــنــايــة ومــمــلــكــة املــ
أصــل الشرور واملفاسد، وأنــه ليس يليق أن 
نعزو صنع العالم إلى اإلله األعلى، وأن االبن 
املادية يتأمل  الكتلة  م 

ّ
الــذي نظ هو الصانع 

الــنــمــوذج تـــارة ويــتــحــول عــنــه طـــورًا ليحرك 
الفلك، فيصير حينئذ النفس الكلية.

أفلوطني  الحقل  هــذا  فــي  املؤسسني  وأشــهــر 
ليقوبوليس  فــي  مصر  فــي  ولــد   ،)Plotinus(
ــيـــاد، وبــــدأ دروســــه  فـــي الــســنــة 204 بــعــد املـ
الــفــلــســفــيــة فــــي ســــن مـــتـــقـــدمـــة فــــي الــثــامــنــة 
ما  والعشرين في مدينة اإلسكندرية، ولكن 
لقيه فــي هــذه الــــدروس خــّيــب أمــلــه واعــتــرف 
بذلك إلى أحد أصدقائه، فقّدمه هذا فورًا إلى 
ه إليه وبعد 

ُ
أمونيوس سكاس، فعادت رغبت

 ســنــة فــي معية هــذا 
َ
أن قــضــى إحـــدى عــشــرة

املعلم علم أن اإلمبراطور غورديانوس فتح 
أبواب هيكل يانوس في رومة ليعلن الحرب 

على ساسان.
)مقطع من كتاب »الروم: في سياستهم، 
وحضارتهم، ودينهم، وثقافتهم، 
وصاتهم بالعرب«(

ــع مـــــيـــــادي الــــــــذي شــهــد  ــابــ ــســ إلــــــى الـــــقـــــرن الــ
الـــروم بجيرانهم،  تــحــّوالت كبيرة فــي عــاقــة 
اختاف  عند  فًا 

ّ
متوق الــعــرب،  مقّدمتهم  وفــي 

بوجود  يقّر  فريق  بني  البيزنطيني  املؤرخني 
رســــائــــل بــــني الـــنـــبـــي مــحــمــد وهــــرقــــل وفـــريـــق 
ينكرها، حيث يناقش أســاس هذا االختاف 

ويخلص إلى عدم كفاية أدلة الفريق الثاني.
ويستحضر الكتاب آراء العديد من املؤرخني 
ــّيــــني املــعــاصــريــن  الـــرومـــان الــقــدامــى واألوروبــ
ويقارنها باملصادر العربية بأحداث مختلفة؛ 
ــارك بـــني املــســلــمــني  ــعــ ــروب الـــــــرّدة واملــ ــ مــثــل حـ
البيزنطيني  هزيمة  أن  على  مــشــّددًا  والــــروم، 
د والفوضى  ة االنضباط وكثرة التمرُّ

ّ
مرّدها قل

بني العسكر وانقطاع الجرايات املالية.
يــشــيــر رســتــم إلـــى أن وصــــول اإلســـــام إلــى 
بــــاد الـــشـــام دفــــع إلــــى مـــواصـــلـــة الــحــمــات 
كان  حيث  القسطنطينية،  نحو  العسكرية 
ال بــــّد أن يــتــم الــــوصــــول إلــــى حــســم يــثــّبــت 
الدائمة  االضطرابات  مع  االستقرار خاصة 
عــلــى الـــحـــدود، إضــافــة إلـــى رغــبــة املسلمني 
ف 

ّ
توق بعد  التجارية  تبادالتهم  تأمني  فــي 

النشاط االقتصادي بسبب املعارك الدائرة. 
ومــع انــحــســار الــنــفــوذ الــرومــانــي فــي الشام 
وأرمينيا ومصر وأفريقيا، استطاعت قبائل 
السيطرة على مناطقهم  الكروات والصرب 
ــًا. الــــتــــي كــــانــــت مـــحـــكـــومـــة مــــن الــــــــروم أيـــضـ

ــعــــت تــــداعــــيــــات الــــهــــزائــــم املـــتـــاحـــقـــة إلـــى  دفــ
هيليني  بطابع  البيزنطية  الــدولــة  اصطباغ 
ــامــــل مـــكـــّونـــاتـــه  ــكــ ــلــــت الـــــشـــــرق بــ ــ

ّ
ــث ــا مــ بــــعــــدمــ

ــــح الـــكـــتـــاب، 
ّ

ــقـــة، كـــمـــا يــــوض ــابـ فــــي عـــصـــور سـ
ــبـــدلـــت الـــلـــغـــة الـــاتـــيـــنـــيـــة بــالــيــونــانــيــة  ــتـ واسـ
ــيــــادي، وتــــزايــــد نــفــوذ  ــقـــرن الـــســـابـــع املــ فـــي الـ
الــكــنــيــســة، وتــراجــعــت اآلداب والــفــنــون، ومــع 
ــروب مــع  ــحــ ــع الــ ــراجــ االســــتــــقــــرار الــنــســبــي وتــ
خال  الفكرية  املــنــاظــرات  ازدهــــرت  املسلمني، 
الــقــرنــني الــثــامــن والــتــاســع بـــني بــعــض رجـــال 
الــديــن املــســيــحــي وعــلــمــاء املــســلــمــني، لتزدهر 
الــذي شهد  العاشر  القرن  املعارف في  بعض 
أيضًا استعادة الروم ألراض حدودية نتيجة 

ضعف الدولة العباسية.
لم يستطع الروم مواصلة تمّددهم في القرن 
الــــحــــادي عـــشـــر وبـــــــدأت مـــظـــاهـــر االنـــحـــطـــاط 
 فـــي مــعــظــم مــفــاصــل الــحــكــم 

ّ
والـــتـــراجـــع تـــحـــل

مــع تــعــّرضــهــم لــلــهــجــوم مــن قــبــل الصليبّيني 
تعاملوا  والــذيــن  الــشــرق،  على  فــي حماتهم 
إسقاط  مــن  وتمّكنوا  كــعــدو،  البيزنطيني  مــع 
إمبراطوريتهم حيث تأسست على أنقاضها 
 

ّ
الــعــديــد مـــن الــــدويــــات، والـــتـــي لـــم تــنــجــح كــل
الدولة،  سيطرة  وإعــادة  توحيدها  محاوالت 
واســتــمــر ذلـــك حــتــى انــطــلــقــت الـــحـــروب الــتــي 
ـــهـــا الـــعـــثـــمـــانـــيـــون وأفــــضــــت إلـــــى ســقــوط 

ّ
شـــن

القسطنطينية عام 1453.

إطاللة تصويب

حمزة كوتي

بـــمـــزاٍج ســـّيـــئ، وال أدري  أكـــتـــُب 
َمن جاء هنا وتــرك األشياء في 
الــريــح أم روٌح  غــيــر مــوضــعــهــا. 
 مّما أكتُب 

ُ
ساخرة. أكتُب وأخاف

ــنـــي ســــــأراه حــتــمــًا. حـــاولـــُت  ألنـ
لكنَّ  آخــر  أكتَب شيئًا  أن  كثيرًا 
الــكــلــمــات تــقــفــز وتـــقـــول أشــيــاء 
أخــرى؛ ووجــدُت أنَّ قصائدي ال 
ــي وال 

ّ
ــي وال تــدافــع عــن

ّ
تــعــّبــُر عــن

تنقذني مّما أنا فيه. في الشارع، 
اآلن، تقتتل فئتان. يا روحي أين 

املفر؟
■ ■ ■

وكتائب  بعساكر  لــي  يظهرون 
في  ويظهرون  شرقًا  ويغيبون 
ــغــــرب. يـــدخـــلـــون عــلــيَّ  ــ جـــانـــب ال
مـــن الــنــوافــذ املــغــلــقــة ويــمــّزقــون 
السقوف  على  ــون 

ّ
ويــخــط املـــرآة 

ــار أصـــابـــعـــهـــم. يـــقـــفـــون عــنــد  ــ ــ آث
في  الحجر  ويزحلقون  األبـــواب 
وجهي  فــي  يبصقون  طــريــقــي. 
ويتقّيأون  املـــاء  فــي  ويبصقون 
على الخبز ويعودون إلى ثقوب 

الجدران.
■ ■ ■

أن  يــــحــــدث شــــــــيٌء؛  أن  يــنــبــغــي 
 عــــلــــى شــــــارع 

ٌ
تـــنـــفـــتـــح نـــــــافـــــــذة

جـــديـــد. يــنــبــغــي أن أغـــّيـــر مــكــان 
هـــذا الــكــرســي وأقـــلـــب الــفــنــجــان 
أغلق  أن  ينبغي  األوراق.  وأملــلــم 
الديانة  نافذة أخرى على ثرثرة 
الرحلة  كتاب  أفتح  أن  والقبيلة. 
وأقرأ عن إياف قريش. ينبغي 
أن تتغّيَر نبرة الكام والصمت. 
لـــوجـــهـــي  الــــشــــمــــس  أشــــــــرح  أن 

وأرحبَّ بصوت العصافير.
)شاعر من األهواز(

عالم مملكة العناية ومملكة المادة يلقيها  محاضرة  السياسة؟  على  ويؤثر  الخرائط  رسم  الخوف  يعيد  كيف 
والعلوم  لالقتصاد  لندن  مدرسة  في  أندرسن  روبين  البريطاني  األنثروبولوجيا 
السياسية عند السادسة والنصف من مساء اإلثنين المقبل؛ حيث يقّدم قراءة في 

الكيفية التي تتدّخل بها الدول الغربية والمنظمات الدولية في مصير الشعوب.

جوفروا إيريك  الفرنسي  الباحث  يقّدمها  محاضرة  عنوان  عربي  ابن  نفهم   أن 
أبرز  أحد  يُعّد جوفروا  بباريس.  فوروم 104  في فضاء  بعد غٍد،  الصورة(،   /1956(
»اللحظة  مؤلّفاته:  أبرز  ومن  فرنسا،  في  اإلسالمي  التصّوف  في  المتخّصصين 
ف«  التصوُّ داخل  و»الشعر   ،)2009( العربية«  األسماء  و»كتاب   ،)2000( الصوفية« 

.)2014(

النمر للفن  دار  الجاري، يفتتح في  الشهر  األربعاء، 12 من  السادسة من مساء  عند 
للمصّوَرين  أعمال  بين  يجمع  الــذي  العائم  الوطن  معرض  ببيروت  والثقافة 
حياة  من  جزءًا  تغطي  صورة  خمسون  وهي  بيكوك،  وجيريمي  الخوري  فؤاد 
الفلسطينيين في بيروت مطلَع ثمانينيات القرن الماضي وأحداث خروج »منّظمة 
التحرير الفلسطينية« منها إلى تونس. يستمر المعرض حتى 27 أيلول/ سبتمبر المقبل.

بعنوان حقائق بديلة: مصطفى الحالج وسميرة بدران، والمشهد الفلسطيني 
في السبعينيات، تحاضر الباحثة أليساندرا أمين، عند السادسة والنصف من مساء 
الثالثاء 18 حزيران/ يونيو الجاري، في دارة الفنون بعّمان. تحلّل أمين رسمَتين للحالج 

)اللوحة( وبدران، مبرزًة العالقات التي يعقدها العمل الفني بسياقاته. 
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سينما

قيس قاسم

»أولـــئـــك مــن تــبــقــى«، عــبــارة تــكــمــن فــي متنها 
ــارة ضمنية إلــى آخــريــن غابوا  تـــْوِريـــة، أو إشـ
»أولئك«  بقي  فيما  أو ذهبوا من دون رجعة، 
شير إليهم اإليطالية أستر 

ُ
التونسيون، كما ت

ســـبـــاراتـــوري )1973(، فــي وثــائــقــّيــهــا »أولــئــك 
املــّر  تــنــقــل عيشهم  الــتــي   ،)2019( ــى« 

ّ
تــبــق مــن 

م الخير، املــرأة 
ُ
فــي فـــراٍغ ال ُيــْمــأ. تذهب إلــى أ

دت زوجها ولم تعرف ما جرى له منذ 
َ
ق

َ
التي ف

ا عن حياة أخرى، »أحسن« 
ً
ركوبه البحر بحث

من تلك التي يعيشها في بلده. اختيارها لها 
كشخصية محورية ناتٌج من فرض أم الخير 
تقّصي  في  فالراغبون  املخرجة.  على  نفسها 
مــا وصـــل إلــيــه مــســار الــبــحــث عــن املــهــاجــريــن، 
املتوّسط  األبيض  البحر  مياه  بني  املفقودين 
وسواحل أوروبا، ربما لن يجدوا أفضل منها 
 
ْ
َمن مصائر  معرفة  الناشدين  أحــوال  لتمثيل 

غــابــت أجــســادهــم، كــمــا أخــبــارهــم، فــي ســديــٍم 
غامٍض.

تترك أستر سباراتوري كاميرتها تسّجل، من 
امــرأة  لها، يوميات  ــِزم 

ْ
ُمــل نــّص  دون مرجعية 

عة بني بحٍث مضٍن عن زوجها، 
ّ
ناشطة، موز

الغامضة نهايته، ومسايرة الحياة والتوافق 
ٌع ُمــتــِعــب، تــرصــده كاميرا 

ّ
ــــوز

َ
مــع شــروطــهــا. ت

ـــخـــِرج، وتلتقط 
ُ
ر وامل ــصــوِّ

ُ
تتحّرر مــن رقــيــب امل

جــزئــيــات العيش فــي بــلــٍد هــجــره رجــالــه، بعد 
يأٍس من »ثورة« خائبة.

ا ترك 
ً
حرية الكاميرا في التقاط اليومّي، وأحيان

الفيلم،  في  ا 
ً
ُمثّبت تفاصيله  من  الزائد  بعض 

 يبدو هكذا، 
ْ
مرّده ليس عفوية ُمصطنعة، وإن

بل خياًرا وأسلوب سرد، مبنّيني على معرفة 
راد معالجتها سينمائًيا.

ُ
جّيدة باملادة امل

تأتي اإليطالية أستر سباراتوري إلى الجهة 
ــتـــوّســـط، بــعــد اشــتــغــالــهــا مع  الــعــربــيــة مـــن املـ
ستيفانو سافونا )1969(، في وثائقّيه »تحرير: 
طويل  وثائقّي  لها   .)2011( التحرير«  ساحة 
فيه  ترصد   ،)2014( ماغنوم«  »مــاري  بعنوان 
تأثير املوجات البشرية التي تصل إلى جزيرة 
»المبادوزا« )صقلية( على االنتخابات املحلية. 
تستوعب ما تريد البحث عنه وفيه، ثم تترك 
والتقاط  اختيار  حرية  الحّساسة  لكاميرتها 

 لقطة تقترح تثبيتها. 
ّ

الزاوية املناسبة لكل
حرية مدروسة، ُيعاد معها طرح سؤال أثير، 
مع ظهور موجة أفالم الربيع العربي: ما هو 
ز االشتغال »األجنبي« عن »املحلي«  سبب تميُّ
بـــالـــجـــودة والـــعـــمـــق والــتــمــّســك بــالــجــمــالــيــات 
ــج 

َ
ــعــال

ُ
 املـــوضـــوع امل

ّ
فـــي الــغــالــب األعـــــّم، مـــع أن

وجغرافيته عربيان بامتياز؟ اإليطالية تشبه 
الذين  إلينا،  القادمني  األوروبــيــني  من  غيرها 
ــا ـ  ــوٍث قــصــيــر فـــي بـــالدنـ ــكـ يــعــكــســون ـ بــعــد مـ
صورتنا على الشاشة. في أفــالٍم كثيرة، يرى 
التونسّي  تماًما كما سيرى  العربّي صورته، 

ى«.
ّ
نفسه قبل غيره في »أولئك من تبق

فــي مـــارس/ آذار 2011، وصــل زوج أم الخير، 

ــّراقــــة«، إلــى  ومــعــه عـــشـــرات الــتــونــســيــني »الــــحــ
أو  اليابسة،  على  يظهر  »المـــبـــادوزا«.  ساحل 
طة 

َ
ق

َ
ربما يظهر من ُيشبهه، في آخر صورة ملت

ح باحثون عنهم  له بكاميرا هاتف ذكي، ُيرجِّ
طة في لحظة بهجة نــادرة، لم يشأ 

َ
ق

َ
أنها ُملت

ــّر مـــن دون  ــمـ ـ
َ
ــد رّكــــــاب الــبــحــر أن يــدعــهــا ت أحــ

توثيق. هذه روايتهم، وسندها تلك »الحقيقة 
ما  آمــال عظيمة،  بنى 

ُ
ت الديجيتالية«. عليها، 

ُيشجّع الباقني في الطرف موجوع الروح على 
الــتــواصــل مــع ســفــارات ومــؤّســســات تونسية، 
جرى  ما  حقيقة  ملعرفة  بالتحّرك  ُمطالبينها 
إلى  أحــيــاء  آثــارهــم، بعد وصولهم  للمختفية 

إيطاليا.
عة تغدو، 

ّ
ُصَور وبقايا تسجيالت صوتية متقط

الغيبية بعد،  قناعاته  مــن  لــم يتحّرر  بلٍد  فــي 
 يريد تصديق رواية 

ْ
موضع تنازع قوي بني َمن

غاث أحــالم ال 
ْ

ض
َ
األمــل، ومن ال يرى أكثر من أ

الرجال وموتهم وسط  ر من حقيقة غرق  غيِّ
ُ
ت

ا لهم ووسيلة 
ً
بحر لطاملا ناشدوه أن يكون عون

رين.
ّ
خالٍص من شظِف عيٍش ويأٍس متجذ

بــني الــطــرفــني املــتــنــاقــضــني، هــنــاك طـــرف ثالث 
غامض، يلتزم الصمت، لرغبة في عدم توريط 
نفسه بالظهور العلني في املشهد التراجيدي. 
لكن وثائقي سباراتوري لم ُيقابله ولم ُيعاين 
ردود فعله إزاء ما يسمعه من أصوات ملتاعة، 
ــطــالــبــه بــالــكــشــف عــمــا يــعــرفــه عـــن املــغــّيــبــني، 

ُ
ت

ــعــيــنــهــم، 
ُ
وعــمــا يــخــفــيــه مـــن مــعــلــومــات ربــمــا ت

ــم الــقــلــقــة. الـــطـــرف اإليــطــالــي  ــهــ وتـــريـــح أرواحــ
الرسمي طال صمته دهًرا، أعانه عليه تجاهل 
ــة حــمــيــة مــؤّســســات لم 

ّ
ســاســة تــونــســيــني وقــل

تطلب الكشف عن مصير مواطنيها الواصلني 
إلـــى بــلــد ذاك الـــطـــرف، أو املــنــتــهــيــة رحــالتــهــم 
فـــي مــيــاه عـــائـــدة لـــه. هـــل ثــمــة تـــواطـــؤ؟ ســـؤال 
ــات تـــحـــّركـــات الــبــاحــثــني  ــيـ ــًرا فــــي طـ ــيـ ــرد كـــثـ ــ يـ
عــن »الــغــائــبــني«. اإلشــــارة الصريحة إلــى ذلك 
الطرف تبقيها أستر سباراتوري إلى اللحظة 
األخيرة لفيلمها، فما ُيشغلها هو رصد حياة 
م لضياع رجال 

ّ
باقني في تونس، دائمي التأل

ُيغامرون بأرواحهم لتأمني حياة سوية لهم.
نسيانهم  من   

ً
وخشية لتضحياتهم،  ا 

ً
امتنان

ــّرك نـــســـوة  ــتــــحــ وطــــــــّي صـــفـــحـــات غـــيـــابـــهـــم، تــ
 بعض الرجال. 

ّ
تونسيات من دون كلل، ومعهن

مــجــمــوعــات مــنــتــِظــمــة فـــي جــمــعــيــات مــدنــّيــة، 
 مـــن يــوصــلــهــا إلــى 

ّ
تــســتــمــّر فـــي مــالحــقــة كــــل

الكاميرا  تلتقط  الــبــحــث،  مــســار  فــي  الحقيقة. 
ف 

َّ
إشارات تطرح أسئلة عن واقع تونسي ُيغل

فـــاملـــرأة التونسية،  ــاذيـــب.  بـــأوهـــاٍم وأكـ كــثــيــًرا 
الــتــي ُيــنــظــر إلــيــهــا بــعــني غــربــيــة ال تــطــاولــهــا 
ع بحرية 

ّ
الشكوك في انحيازها األنثوي، تتمت

ــة، لــكــنــهــا مـــحـــاصـــرة بـــتـــعـــاطـــف وتـــــآزر  ــركــ حــ
قليلني. حالها ال استثناء فيه. هي تشبه بقية 
عاني من مشاكل اقتصادية، 

ُ
مأزومة، قِلقة وت

ونــــــذاالت ســاســة يـــتـــاجـــرون بــمــا ال يــمــلــكــون. 
املرأة التونسية مخلصة لقناعتها، ومدفوعة 
بإخالصها. املساحة التي تتحّرك فيها ضّيقة. 
م الخير 

ُ
ما تركه الرجال خلفهم ُيثقل كاهلها. أ

فجأة،  ُيــعــّري.  فيلٍم سينمائي  في  ّبت 
َ
ُمث  

ٌ
مثل

أطفالها،  إعالة  وعليها  وحيدة،  نفسها  تجد 
مـــن دون تــعــاطــف الـــطـــرف الــعــائــلــي مـــن جهة 
ــــب لــم  ـــل بـــمـــســـؤولـــيـــات عــــن ذنـ ـــحـــمَّ

ُ
زوجــــهــــا. ت

املسؤولية  يحّملونها  الذين  وهــؤالء  ترتكبه، 
يــتــنــاســون أن قـــرار الــهــجــرة وركــــوب الــبــحــر ال 

َعُمون. 
ْ
خذه ُمن

ّ
يت

»أولئك من تبّقى«: بحث ال يهدأ عن غائبين )الملف الصحافي للفيلم(
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أفالم أجنبية عن 
مآزق عربية أفضل من 

أفالم عربية عنها

أزمة صناعة 
فيلم حربي في 

مصر تتجاوز اإلنتاج 
والتقنيات

محمد جابر

ـــ20، تــحــديــًدا في  ــ فــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن الـ
»حــرب أكــتــوبــر« )1973(،  الــفــتــرة الــتــالــيــة لـــ
ــدًدا مـــن أفـــالم  ــ أنــتــجــت الــــدولــــة املـــصـــريـــة عــ
رؤية  م  قدِّ

ُ
ت التي  الحربية،  »بروباغاندا«  الـ

احــتــفــالــيــة بــالــلــحــظــة، بــمــســتــوى مــتــواضــع 
 مــنــهــا، 

َ
ــق ــبــ ــًيــــا، لــــم يــ ــا وتــــقــــنــ ــ ــ ــًي ــ جــــــــًدا، درامــ

فــي جيبي« )1974(  تـــزال  »الــرصــاصــة ال  كـــ
 )1974( و»بـــدور«  مصطفى  الــديــن  لحسام 
ــى آخــر الــعــمــر« )1074( 

ّ
لــنــادر جــالل و»حــت

ألشــــرف فــهــمــي وغـــيـــرهـــا، إاّل مـــوجـــاٍت من 
سخرية األجيال الالحقة. في املقابل، وبعد 
ـــر مــخــرجــون  ــقـــوٍد عــلــى تــلــك الـــحـــرب، عـــبَّ عـ
ــراًرا عـــن أمــنــّيــتــهــم  ــ ومــمــثــلــون مــصــريــون مــ
فــي صــنــاعــة فــيــلــم حــربــي بــاملــســتــوى الــذي 
التاريخ   

ّ
ألن األمــيــركــيــة،  السينما  تصنعه 

ــــث مــــــلــــــيء بـــالـــقـــصـــص  ــديــ ــ ــحــ ــ املـــــــصـــــــري الــ
ــــوالت والــــحــــكــــايــــات الــــتــــي تــصــلــح  ــطـ ــ ــبـ ــ والـ

ــن الـــعـــائـــق  ــكـ ــودة. لـ ــ ــجــ ــ ــة الــ ــيـ ــالـ لـــصـــنـــاعـــة عـ
ت 

ّ
»الــوحــيــد« هــو اإلنــتــاج والــتــمــويــل، فظل

 أخــــرج شــريــف 
ْ
ــقــة، إلـــى أن

ّ
تــلــك اآلمــــال مــعــل

عرفة »املمر« )2019(، بميزانية تقترب من 
5 ماليني  )نحو  مليون جنيه مصري   100
وبــتــســهــيــالت  أمــيــركــي(،  دوالر  ألـــف  و971 
ال تحصى مــن الــجــيــش والــدولــة املــصــريــة، 

لتحقيق فيلٍم يحتفل بالنصر. 
 يكن هناك ما ُيقال، بعد ُمشاهدة »املمر«، 

ْ
إن

 أزمة صناعة فيلم حربي جّيد 
ّ
فيكمن في أن

فــي مــصــر تــتــجــاوز بكثير مــســائــل اإلنــتــاج 
ق، كما في فيلم 

ّ
رات، وتتعل

ّ
والتقنيات واملؤث

عــرفــة، بــجــوانــب تــاريــخــيــة وأيــديــولــوجــيــة، 
واألهّم درامية.

ى 
ّ
أبرز مشكلة هي أن اللحظة املعاصرة، حت

ــه على الــحــرب، ال 
ّ
بعد مـــرور هــذا الــوقــت كــل

القديم.  التاريخي  بالحدث  موصولة  تــزال 
فالرئيس في مصر هو قائد جيش ينتمي 
إلى املؤّسسة العسكرية، التي تحكم بشرعية 
الــحــرب والــنــصــر و»أكـــتـــوبـــر«، ســـواء بــربــٍط 
مباشر مع الرئيس السابق حسني مبارك، 
صاحب الضربة الجوية األولى، أو في عهد 
الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي 
 لحظة. ومع ربط التاريخ 

ّ
يؤّكد على ذلك كل

بالحاِضر، يرتبط الحدث بالرواية الرسمية 
للحاِكم/ الدولة، فتبقى هزيمة 1967 محض 
نكسة، تّم خاللها الغدر بالجيش، وُيصبح 
تــكــاتــف فيها  بــبــطــوالت  ا 

ً
 مليئ

ُ
االســتــنــزاف

ــا 
ً
الــجــمــيــع، ويـــكـــون »أكـــتـــوبـــر« نـــصـــًرا ُمــبــيــن

بال أخطاء أو شوائب. أّي فيلٍم يتناول تلك 
الفترة محكوٌم بتلك السردية، التي يعرفها 
يتجّرعونها  إنهم   

ْ
إذ جميعهم،  املصريون 

منذ الطفولة، في املدارس وعبر اإلعالم. 
»املمر« مصنوٌع في تلك النظرة الضّيقة إلى 
 في سرده 

ً
التاريخ. بالتالي، ال يملك زاويــة

سمعها  »كليشيه«،  ها 
ّ
أن شاهد 

ُ
امل يشعر  ال 

 في 
ٌ
ــا. الــالفــت لالنتباه كــامــن

ً
أو رآهـــا ســابــق

الــهــزيــمــة )1967(،  كــيــفــيــة تــصــويــر مــرحــلــة 
باختصارها بجنوٍد يسيرون في الصحراء، 
ثـــم االنــتــقــال ســريــًعــا إلـــى لــقــطــة الــبــطــل في 
بة عن 

ّ
منزله، قبل بدء وصالِت خطاباٍت ُمعل

أن تلك ليست النهاية، وأننا لم ننهزم، إلى 
د الهزيمة  جرِّ

ُ
 كتلك ت

ٌ
آخــر هــذا الكالم. رؤيــة

خصوصياتهم،  مــن  والــبــشــر  قسوتها،  مــن 
وُينظر إلى األمور بسطحّية.

100 مليون جنيه لـ»ممّر« مأزوم

تغوص اإليطالية أستر 
سباراتوري في جحيم 

تعيشه تونسيات ال يعرفن 
شيئًا عن مصير رجالهّن 

الُمغادرين بحرًا إلى أرض 
األحالم األوروبية

أخبار
◆ تفّوقت إيرادات »غودزيال: ملك الوحوش« 
قها »عالء 

ّ
ملايكل دوغرتي على تلك التي حق

الدين 2019« لغي ريتشي، في عطلة نهاية 
األسبوع املنصرم )31 مايو/ أيار ـ 2 يونيو/ 

ا و776 
ً
حزيران 2019(. فاألولى بلغت 47 مليون

ا و293 دوالرا أميركيا، والثانية بلغت 42 
ً
ألف

ا و544 دوالرا أميركيا. لكن 
ً
ا و840 ألف

ً
مليون

التفّوق الحاصل لغاية اآلن، يضع »عالء الدين 
ق ـ بني 24 مايو/ أيار و3 

ّ
 حق

ْ
، إذ

ً
2019«، أوال

يونيو/ حزيران 2019، إيرادات دولية بقيمة 

ا و495 دوالرا أميركيا، 
ً
ا و549 ألف

ً
454 مليون

مقابل ميزانية إنتاج تساوي 183 مليون 
دوالر أميركي؛ بينما بلغت اإليرادات الدولية 

ا و389 دوالر 
ً
ا و628 ألف

ً
»غودزيال« 181 مليون لـ

أميركي، بني 31 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران 
2019، مقابل ميزانية إنتاج بلغت 170 مليون 

دوالر.

◆ قبل أيام قليلة، احتفل املنتج املصري محمد 
السبكي بانتهاء العمل على فيلمه الجديد »حملة 

ا 
ً

م عرض
ّ
فرعون« لرؤوف عبد العزيز، فنظ

خاًصا له بحضور معظم ممثليه، كعمرو سعد 
ومحمد لطفي ومحمود عبد املغني وسوزان 

نجم الدين وآخرين. علًما أن العروض التجارية 
بدأت مساء الثالثاء الفائت، لكن اإليرادات التي 

علن رسمًيا بعد.
ُ
قها لغاية اليوم لم ت

ّ
حق

◆ ذكرت معلومات صحافية أن الغالبية 
الساحقة من محّبي »األسد امللك« لجون فافرو 

عّبرت عن استيائها من امللصق الخاص 

بشخصية بومبا )الخنزير األسود(، بعد 
إطالق شركة »ديزني« مجموعة من امللصقات 

املختلفة للفيلم. وقال هؤالء، عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، إّن امللصق املذكور 

»نسخة مشّوهة ومخيفة«، مقارنة بالنسخة 
األصلية، املرتبطة عند كثيرين منهم بذكريات 

الطفولة. بينما دافع آخرون عن قرار الشركة 
بخصوص امللصق، قائلني إّن »هذا يتالءم 

وطبيعة الفيلم«، املتحّول من نسخة كرتونية 
إلى نسخة حقيقية. 

شارك املمثلة األميركية أنجلينا جولي 
ُ
◆ ت

في الفيلم الجديد ليواكيم رونينغ، وهو بعنوان 
 Maleficent:( »الخبيثة: عشيقة الشّر«

Mistress Of Evil(، الذي ُيتوقع بدء عروضه 
التجارية في الربع األخير من العام الجاري. 

واحتفلت جولي، في 4 يونيو/ حزيران 2019، 
بعيد ميالدها الـ44، علًما أنها تواجه تحّديات 

جّمة، صحّيا واجتماعًيا، بعد إصابتها بمرض 
سرطاني، وانفصالها عن شريك حياتها املمثل 

براد بيت.

أولئك 
من تبّقى

سباراتوري وحكايات »الَحرّاقة«

»الممر«: استراحة محارب أو استراحة سينما؟ )فيسبوك(

»املـــمـــر« جــعــالنــي أشــــارك  ـــ الــســيــنــاريــو الــجــيــد واإلطــــــار الـــعـــام لـ
ـ 1968( فــي مصر،  النكسة )1967  فــتــرة مــا بعد  فــيــه. يــرصــد 
وانعكاسها على املصريني. هذا النوع من األفالم نادر التقديم في 
السينما املصرية، الرتفاع ميزانية إنتاجه، ولحاجته إلى معّدات 
وأسلحة معينة. لكّن املنتج هشام عبد الخالق تحّمس للتجربة، 
رغم أن امليزانية تجاوزت 80 مليون جنيه مصري، أي ما يوازي 

ميزانية 3 أو 4 أفالم.
أحمد عز

ال ُيمكن ذكر السينما اإليرانية من دون اإلشارة إلى أفالم الحرب 
ـــّم منها ســنــوًيــا، مع 

َ
الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة، الــتــي ال ُبـــّد مــن إنــتــاج ك

مضمون ال يخلو من مبالغات، ووجهات نظر تعكس رأي جهة 
واحـــدة، حيث الخير خيٌر والــشــر شــٌر. وهــنــاك أفــالم ُمكّرسني، 
لــرضــا مير كريمي )الــصــورة( ورســـول صــدر عــامــلــي: اهتمام 

اجتماعي وانفتاح على قضايا معاصرة.
ندى األزهري

لـ مايكل دوغــرتــي، تجتاح  في »غــودزيــال 2« )ملك الــوحــوش( 
 بــشــريــني إلــى 

ً
كــائــنــات غــريــبــة الــكــرة األرضـــيـــة، مــا يــدفــع أبـــطـــاال

د العيش والحياة واألرض  مواجهة هذا التحّدي الجديد، الذي ُيهدِّ
والناس. أثناء ذلك، تظهر حكايات جانبية عن عالقات إنسانية 
قة أو مضطربة، بسبب أحــداٍث سابقة. ُيذكر أن 

ّ
ُمشّوهة أو معل

هذا الفيلم هو 33 في الئحة إنتاجات غودزيال للشاشة الكبيرة.

ــقــهــا جـــون فــافــرو مع 
ّ
نــســخــة جــديــدة مــن »األســــد املــلــك« ُيــحــق

ا واملؤّهل لخالفة والده 
ً
ممثلني، تروي حكاية سيمبا، املولود حديث

قة 
ّ
املتعل ها 

ّ
كل املبادئ  وتلقينه  تربيته  ى 

ّ
يتول الــذي  موفازا،  امللك 

ا أخرى، ما 
ً
بحكم الغابة. لكن ْسكار، شقيق امللك، يمتلك خطط

ر صفو الحياة الجميلة لسيمبا، الذي يواجه صراع العرش 
ِّ
ُيعك

بطفولته وبراءته.

أقوالهم

أفعالهم
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قال النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، إنه اكتشف 
أن نجله ماتيو يحتفل بأهداف ريال مدريد 

 TyC( ملضايقة أخيه، وذلك في حوار مع قناة
Sports( األرجنتينية. وسرد ميسي ضاحكًا أن 

ماتيو كان يشجع أي منافس »للبالوغرانا«، حتى 
لو كان ريال مدريد. وقال ميسي: »هما يعشقان 

كرة القدم، ويرتديان قمصان األندية. ماتيو 
يشاهد التلفزيون، ويصرخ عندما يسجل ريال 

مدريد ملضايقة أخيه. نجلي تياغو يغضب كثيرًا«.

فتح العب الوسط الدولي الدنماركي، كريستيان 
إريكسن، الباب أمام إمكانية الرحيل إلى فريق 

آخر املوسم املقبل بحثًا عن التحسن، مؤكدًا 
أن ريال مدريد مكان مثالي بالنسبة له. وقال 

إريكسن: »أشعر أنني أمر بمرحلة في مسيرتي 
ربما سأرغب فيها بتجربة شيء جديد، إذا 

رحلت فسيكون من أجل التطور«. وأكد أن 
الذهاب إلى ريال مدريد سيكون مثل »صعود 

 ال مفاوضات حتى اآلن.
ّ
درجة سلم« لكنه أكد أن

تسعى كل من روث مول وروث غوميز لصناعة 
أمر مختلف وبارز في سبيل املساواة بني 
الجنسني، وذلك عبر السفر إلى إيران في 

سبتمبر/ أيلول املقبل لقطع البالد على منت 
دراجة، رغم معرفتهما بعدم سماح السلطات 

للنساء في إيران بركوب الدراجات. وتستهدف 
املغامرة تعزيز املساواة، وخصوصًا بعد قرار 

إيران مؤخرًا منع النساء ركوب الدراجات، لكن 
اإلسبانيتني قالتا بأنهما ال تخشيان هذا األمر.

ماتيو نجل ميسي 
يشجع فريق ريال 

مدريد... نكايًة

كريستيان إريكسن 
يفتح الباب أمام الرحيل 

عن توتنهام

إسبانيتان تطوفان 
إيران على متن دراجة 

لتعزيز المساواة

تعرض المنتخب 
البرازيلي لكرة 
القدم لضربة 
موجعة بعد 
إصابة النجم 
األول نيمار دا 
سيلفا. وأعلن 
االتحاد البرازيلي 
سريعًا عن غياب 
نيمار عن بطولة 
»كوبا أميركا« 
2019 بشكل 
رسمي بعد 
تعرضه إلصابة 
في الكاحل، 
وقال في بيان 
رسمي: »نظرًا 
لقوة اإلصابة، 
لن يملك نيمار 
القوة البدنية 
والوقت الكافي 
للشفاء الكامل 
من اإلصابة، 
ولذلك لن يكون 
بمقدوره 
المشاركة في 
بطولة كوبا 
نيمار تعرض إلصابة قوية على مستوى الكاحل )Getty(أميركا 2019«.

نيمار خارج »كوبّا«
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إنفانتينو في 
مهمة جديدة ستدوم 

حتى 2023

البرازيل تهزم قطر وّديًا
تغلبت البرازيل على قطر وديًا بهدفني نظيفني، لكن فرحة االنتصار لم تكتمل 
بإصابة نجم الفريق نيمار في الشوط األول من املباراة، التي أقيمت استعدادًا 
في  السامبا«  »راقــصــي  ملنتخب  ريشارليسون  تقدم  أميركا«.  »كوبا  لبطولة 
الــشــوط األول مصابًا، بعد  فــي  امللعب  املــبــاراة. وغـــادر نيمار  الدقيقة 16 مــن 

التحام مع جناح منتخب قطر عاصم ماديبو. ونجحت البرازيل في أن تعزز 
تقدمها في الدقيقة 23 بهدف لغابرييل خيسوس لينتهي الشوط األول بتقدم 
»السيليساو«، فيما فشل املنتخبان في هز الشباك في الشوط الثاني لينتهي 

اللقاء بفوز أصحاب األرض بثنائية نظيفة. 

تعادل باراغواي وهندوراس 
ــة أقــيــمــت فــي إطــار  ــنـــدوراس )1 - 1(، فــي وّديــ تــعــادل منتخبا بـــاراغـــواي وهـ
بــاراغــواي  الذهبية. وجــاء هــدف  االســتــعــدادات لبطولتي كوبا أميركا والــكــأس 
بتوقيع أوسكار تاكوارا كاردوسو عقب 15 دقيقة من بدء اللقاء. وفي الشوط 
الثاني، تمكنت هندوراس من إدراك التعادل عبر ماينور فيغيروا )د.75(. وأقيم 
اللقاء على ملعب أنطونيو آراندا في مدينة سيوداد ديل في باراغواي، ضمن 
االستعدادات األخيرة لبطولة »كوبا أميركا«، التي تقام في البرازيل في الفترة 
ما بني 15 يونيو/ حزيران الجاري والسابع من يوليو/ تموز القادم. من جانبه، 
يستعد منتخب هندوراس لخوض بطولة الكأس الذهبية )أمم أميركا الشمالية، 
الـــواليـــات املــتــحــدة وكــوســتــاريــكــا  ــكــاريــبــي(، الــتــي ستحتضنها  الــوســطــى وال

وجامايكا في الفترة من 15 يونيو وحتى 7 يوليو.

ــم  األم دوري  لنهائي  الــبــرتــغــال  يــقــود  رونـــالـــدو 
بـ»هاتريك«

األمــم  نــهــائــي دوري  إلـــى  الــبــرتــغــال  الــنــجــم كريستيانو رونـــالـــدو منتخب  قـــاد 
األوروبية، بعد أن سجل ثالثة أهداف »هاتريك« ليهدي إليه الفوز على سويسرا 
)3 - 1( في نصف نهائي البطولة. انتهى الشوط األول بتقدم أصحاب الضيافة 
بهدف »الدون« في الدقيقة 25 من ركلة حرة. ومع بداية الشوط الثاني، تدخلت 
تقنية حكم الفيديو املساعد »VAR«، لتمنح املنتخب السويسري ركلة جزاء 
نفذها ريكاردو رودريغيز بنجاح من تحت يدي حارس واتفورد اإلنكليزي 
روي باتريسيو في الدقيقة 57. وحسم رونالدو األمور في الدقيقة 87، عندما 
، ثم أضاف 

ً
 إثر متابعته لكرة عرضية نحو الشباك مباشرة

ً
سجل هدفًا قاتال

هدفًا ثالثًا قبل نهاية اللقاء وأكد تأهل منتخب البرتغال إلى املباراة النهائية. 
وإنكلترا،  مباراة هولندا  الخاسر من  املقابل، سينتظر منتخب سويسرا  في 

لخوض مواجهة تحديد املركز الثالث.

الدوري األميركي: تورونتو ينتزع التقدم من غولدن 
ستايت

لـــدوري كرة  انــتــزع تــورونــتــو رابــتــورز التقدم )2 - 1( فــي املــبــاراة النهائية 
السلة األميركي للمحترفني، بتحقيقه الفوز )123 - 109( على ملعب بطل 
املوسمني املاضيني غولدن ستايت ووريورز، الذي عانى من غياب اثنني من 
أبرز العبيه بسبب اإلصابة. وكعادته هذا املوسم، قاد النجم كواهي لينارد 
تورونتو إلى الفوز في املباراة بتسجيله 30 نقطة، بينما أضاف زميله كايل 
الوري 23 نقطة، ليقطع فريقهما الكندي نصف الطريق نحو لقب أول في 
تاريخه، في مشاركته األولى في الدور النهائي. في املقابل، لم تمنع النقاط 
الـ 47 التي سجلها ستيفن كــوري، وهي األعلى له في مسيرته في األدوار 
الــتــي يخوضها على ملعبه  ــى  املــبــاراة األولـ  اإلقــصــائــيــة، ســقــوط فريقه فــي 
النجم كيفن  الحالي، في ظل تواصل غياب  املوسم  نهائي  أوكالند في  في 
دورانت إلصابة في ربلة الساق. ولم يتمكن كوري، أفضل العب في الدوري 
الـــدوري، ويحققان  مرتني، من تعويض غياب العبني يعدان من األبــرز في 
في ما بينهما أكثر من 50 نقطة كمعدل تسجيل في املباراة )34,2 لدورانت 

و19,5 لطومسون(.

ــطــــالق مـــونـــديـــال  مـــنـــذ نـــحـــو عـــــام وقـــبـــيـــل انــ
جــيــانــي  الـــســـويـــســـري  ــال  ــ قــ  ،2018 روســــيــــا 
الــقــائــد  إنــفــانــتــيــنــو إن أول مـــا يــتــعــني عــلــى 
الــتــحــرك، وأن يكون  فعله هــو االســتــمــاع ثــم 
جريئا حتى، ألن هذه هي الطريقة الوحيدة 
للوصول إلى القدرة على القول إن »االتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا( لــم يعد مؤسسة 
ســامــة وإجــرامــيــة تــقــريــبــا«. أمــا اإلصــغــاء من 
الجديد، فهذا  ثوبه  »فيفا« في  الـ قيادة  أجــل 
هــو مــا دأب على تحقيقه طــوال ثالثة أعــوام 
أمضاها حتى اآلن في رئاسة االتحاد الدولي 
لكرة القدم، وهو املنصب الذي أعيد انتخابه 
فيه األربعاء في العاصمة الفرنسية باريس 
وســـط حــالــة مــن التصفيق الــحــاد. وفـــي ظل 
عدم وجود مرشحني آخرين، وبالتزكية، بدأ 
إنفانتينو واليته الثانية )2019-2023( على 
رأس مــنــظــمــة كــانــت بــحــاجــة إلعـــــادة هيكلة 
واستعادة مصداقيتها والتكيف مع الوتيرة 
ــدم. وســيــســتــمــر  ــقــ ــــرة الــ الـــتـــي تـــتـــحـــرك بـــهـــا كـ
اإليطالية  األصـــول  ذو  السويسري  املحامي 
أربـــعـــة أعــــــوام فـــي املــنــصــب ملـــحـــاولـــة تنفيذ 

اتــخــذ االتـــحـــاد األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم »كـــاف« 
قـــــــرارا مـــثـــيـــرا لـــلـــجـــدل بــــإعــــادة مــــبــــاراة إيــــاب 
الــــدور الــنــهــائــي مــن مــســابــقــة دوري األبــطــال 
ــوداد البيضاوي  ــ بــني الــتــرجــي الــتــونــســي والـ
املــغــربــي، وإقــامــتــهــا على أرض مــحــايــدة بعد 
املباراة  األفريقية 2019. وشهدت  األمــم  كأس 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى أرض الــتــرجــي فــي امللعب 
األوملــبــي فــي رادس، احــتــجــاجــات مــن الفريق 
املساعدة  تقنية  استخدام  عــدم  على  املغربي 
يــنــســحــب  أن  قـــبـــل  آر«،  ايـــــه  »فـــــي  بـــالـــفـــيـــديـــو 
ــعـــب، ويـــطـــلـــق الــحــكــم  ــلـ ــبــــوه مــــن أرض املـ العــ
ــاكـــاري غــاســامــا صــافــرتــه معلنا  الــغــامــبــي بـ
الــثــانــي تــوالــيــا. وكــان  الــتــرجــي بلقبه  تتويج 
املباراة  التونسي متقدما 1-صفر في  الفريق 
لـــدى تــوقــفــهــا، علما بـــأن مـــبـــاراة الـــذهـــاب في 
ــارئ  الــــربــــاط انــتــهــت 1-1، وبـــعـــد اجـــتـــمـــاع طـ
إليه  دعــا  الــقــاري  لــالتــحــاد  التنفيذية  للجنة 
رئــيــســه أحـــمـــد أحـــمـــد بــعــد مـــبـــاراة األســـبـــوع 
املـــاضـــي، وشــهــد مــنــاقــشــات امـــتـــدت لــيــومــني، 

مــخــطــطــاتــه الــضــخــمــة فـــي كــــرة الـــقـــدم الــتــي 
تعطلت فــي فــتــرتــه األولــــى. ورغـــم أنـــه قضى 
وقتا طويال داخــل أوســـاط كــرة الــقــدم، إال أن 
إنفانتينو ظهر بالضبط في الوقت املناسب، 
حني تكشفت وقائع فساد )فيفاغيت( والهزة 
العاملية  القدم  لها كرة  التي تعرضت  القوية 
قــبــل نــحــو أربـــعـــة أعــــــوام، بــعــد انــكــشــاف أمــر 

فساد أربعة من قيادييها.
طريقه  في  العاصف  التسونامي  هــذا  وأزاح 
جــوزيــف بــالتــر، الــشــخــص الـــذي قـــاد »فيفا« 
على مدار 18 عاما، وميشيل بالتيني، نظيره 
فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم )ويـــفـــا( 
والــفــائــز بــالــكــرة الذهبية ثــالث مـــرات والــذي 

كان ينظر له باعتباره خليفة بالتر.
ــعــــد فـــــــوزه فــــي انـــتـــخـــابـــات حــــامــــيــــة، أكـــد  وبــ
إنــفــانــتــيــنــو أنـــه سيجعل الــجــمــيــع يــشــعــرون 
»فــيــفــا«، وأنــــه ســيــعــيــد تحسني  بــالــفــخــر بــالـــ
صــورتــه وإدخــــال كـــرة الــقــدم فــي عــهــد جديد 
ــة األمـــــــــوال.  ــبــ ــراقــ حـــيـــث يـــمـــكـــن ألي جـــهـــة مــ
واســتــنــد إنــفــانــتــيــنــو فـــي عــمــلــه إلــــى تــطــويــر 
ــقــــدم وتـــطـــهـــيـــرهـــا وإبــــــــراز الــشــفــافــيــة  كـــــرة الــ

هادي  الجزائري  الكاف  رئيس  أكــد مستشار 
هامل، أن شروط اللعب واألمن لم تكن متوفرة 
ــــاب الـــــدور الــنــهــائــي لــــدوري  خــــالل مـــبـــاراة إيـ
األبطال، ما حال دون اكتمال املباراة، بالتالي 

ستعاد املباراة على أرض خارج تونس.
الثاني للجنة  وأضـــاف هــامــل بعد االجــتــمــاع 
الــتــنــفــيــذيــة لــالتــحــاد والــــذي اســتــغــرق خمس 
ساعات ونصفًا في أحد فنادق باريس: »يتعني 
ــكـــأس إلــى  ــادة الـ ــ عــلــى الــتــرجــي الـــريـــاضـــي إعــ
األمانة العامة لالتحاد مع امليداليات املوزعة 
رسميا  تبليغا  يتسلم  إن  مــا  الــالعــبــني،  على 
بمضمون القرار الحالي«. وأشار إلى أن موعد 
املــــبــــاراة ســيــحــدد الحـــقـــا، لــكــنــه ســيــكــون بعد 
نهاية كأس األمم األفريقية التي تستضيفها 
تموز/  19 إلــى  21 حزيران/يونيو  مــن  مصر 

الــقــرار ردود فعل متفاوتة في  يــولــيــو. وأثـــار 
الترجي  تونس والرباط، مع تنديد مشجعي 
بقرار »مشني« من االتحاد القاري، بينما اعتبر 
يــنــصــف فريقهم  الـــقـــرار  أن  الــــــوداد  مــشــجــعــو 
الــــذي أبــــدى اعــتــراضــا واســعــا عــلــى التحكيم 
ــا، انــتــهــى بــإيــقــاف  ــبــــاراة الــــذهــــاب أيـــضـ فـــي مــ
حكمها املــصــري جــهــاد جــريــشــة ســتــة أشــهــر.
وأفــــاد مــصــدر مــن نـــادي الــتــرجــي فــضــل عــدم 
الكشف عــن اســمــه لوكالة فــرانــس بـــرس، بأن 
النهاية  حــتــى  »سيمضي  الــتــونــســي  الــفــريــق 
في اإلجــراءات« بما قد يشمل استئنافه أمام 
محكمة التحكيم الرياضي »كاس«، وأضاف: 
»لـــن نــقــف مكتوفي الــيــديــن، إنـــه قـــرار عبثي، 
وسابقة خطرة تفتح الباب على احتجاجات 

واالحـــتـــرام واملــــســــاواة، خـــالل الــفــتــرة األولـــى 
التي شهدت فتح الباب أمام العبني سابقني 
نائب  ليشغل منصب  بوبان  زفونيمير  مثل 
األمــني الــعــام الــذي شغلته ألول مــرة، سيدة، 
هي الدبلوماسية السنغالية فاطمة سامورا.
كــمــا اهــتــم الــرجــل بــدعــم وتــطــويــر كـــرة الــقــدم 
الــنــســائــيــة ضــمــن مـــبـــادرات أخــــرى فـــي فــتــرة 
إقامة  شهدت  والتي  للفيفا،  األولــى  رئاسته 
عدة قمم بهدف تبادل األفكار بني االتحادات 
حول مشروعات التغيير في البطوالت، مثل 
مونديال األندية الذي سيشارك فيه 24 فريقا 

اعتبارا من نسخة 2021. 
فــي سويسرا  بــريــج  بمنطقة  إنفانتينو  ولــد 
مـــحـــام  ــو  ــ ــ وهـ  ،1970 مــــــــــــــــارس/آذار   23 فـــــي 
اإلنكليزية  بطالقة هي  لغات  ويجيد خمس 
والفرنسية واإليطالية واألملانية واإلسبانية. 
الــتــحــق الــســويــســري بــالــعــمــل داخـــل االتــحــاد 
أغـــــســـــطـــــس/آب عـــــــام 2000  فـــــي  األوروبـــــــــــــي 
القانونية  بالشؤون  الخاص  العمل  لتطوير 
والــتــجــاريــة واالحــتــرافــيــة داخـــل االتـــحـــاد. تم 
القانونية ورخص  للشؤون  كمدير  اختياره 
األندية في عام 2004 واستمر في منصبه هذا 
حتى عــام 2007. ثم شغل منصب السكرتير 
العام لالتحاد منذ أكتوبر/تشرين األول عام 
2009، بــاإلضــافــة إلـــى أنـــه كـــان أحـــد أعــضــاء 
لــجــنــة اإلصـــالحـــات داخــــل االتـــحـــاد الـــدولـــي، 
والتي تم تشكيلها بعد فضائح الفساد التي 

ضربت أروقة الفيفا.
)إفي(

أخرى ال سيما خالل كأس األمم«. وفي املغرب، 
اســتــقــبــل أنــصــار الـــــوداد قــــرار إعــــادة املــبــاراة 
التواصل االجتماعي،  بالترحيب عبر مواقع 
وكـــان الحكم غــاســامــا قــد أطــلــق صــافــرتــه في 
نــحــو ساعة  بــعــد  املـــبـــاراة عــلــى ملعب رادس 

ونصف من توقف اللقاء بعد احتجاج العبي 
الفيديو. وكما  الــوداد على عدم توافر تقنية 
كان التحكيم محور جدل في مباراة الذهاب، 
شكل في اإليــاب مــدار جدل واســع أفضى إلى 
انــســحــاب الــضــيــوف، وتــوقــفــت املـــبـــاراة قــرابــة 

إلغاء  على  الـــوداد  احتجاج  بعد   60 الدقيقة 
هدف تقدم به الترجي في الشوط األول عبر 
الباليلي، ومطالبة العبيه  الجزائري يوسف 
بالرجوع لتقنية الفيديو التي تبني أنها غير 
مهيأة. وامتد التوقف نحو 90 دقيقة، شهدت 
الالعبني، ورشقا ألرض  احتكاكا وجيزا بني 
ونــزول  املشجعني،  مــن  املــيــاه  بقوارير  امللعب 
للتشاور  أحمد  أحمد  القاري  االتحاد  رئيس 
مع مسؤولي الناديني، قبل اتخاذ قرار إنهاء 

املباراة.
وعــلــى رغـــم أن الــكــاف أقـــر احــتــســاب الترجي 
فـــائـــزا فـــي املـــبـــاراة وتــالــيــا مــنــحــه املــيــدالــيــات 
الذهبية والكأس، يشكل قراره األخير ضربة 
لكرة القدم القارية قبل أسبوعني من انطالق 
كأس األمم، ويطرح عالمات استفهام بشأنه. 
وتــنــص قـــوانـــني االتـــحـــاد األفــريــقــي عــلــى أنــه 
إذا انــســحــب فــريــق مــن إيـــاب الــنــهــائــي، يتوج 
الفريق اآلخر باللقب، كما تنص القوانني على 
أن تقام  أن كل مباريات دوري األبطال يجب 
قبل شهر يوليو من السنة التي تلي انطالق 
ــــأس األمــــم  ــنـــافـــســـات، بــيــنــمــا لــــن تــنــتــهــي كـ املـ
ـــح رئــيــس االتــحــاد 

ّ
قــبــل 19 تــمــوز/يــولــيــو. ومل

الدولي )فيفا( السويسري جياني إنفانتينو، 
إلـــى بــعــض االســتــفــســارات حـــول املــســألــة، في 
تصريحات أدلى بها قبل صدور القرار املثير 
للجدل، وأضاف: »رأيت أن بعض املشكالت قد 
إنها مسألة صدقية  مــؤســف،  األمــر  حصلت، 

بالنسبة إلى أفريقيا بالكامل«.
)فرانس برس(

»كاف« يقرر إعادة نهائي الترجي والودادإنفانتينو... قائد »فيفا« في ثوبه الجديد
أعيد انتخاب إنفانتينو 

رئيسا لالتحاد الدولي لكرة 
القدم بالتزكية، خالل 

انعقاد مجلس »فيفا«

قرر االتحاد األفريقي 
لكرة القدم إعادة مباراة 

إياب الدور النهائي 
لدوري األبطال بين 

الترجي والوداد

)Getty/إنفانتينو محاٍم سويسري من أصول إيطالية )ريتشارد هيثكوت

)Getty( سفيان فيغولي بطل تركيا

)Getty/بونجاح هداف الدوري القطري )سيمون هولمز

)Getty( الترجي يفقد لقبه األفريقي بعد أيام من حصده

مباريـات
      األسبـوع

الجزائر ـ محمد ريان

تميز املوسم الكروي الحالي في 
مختلف الــدوريــات األوروبــيــة أو 
لالعبني  واضـــح  بتألق  العربية، 
أنفسهم نجوما  نّصبوا  الذين  الجزائريني، 
لــم يكتفوا فقط بالبروز  الــعــادة«، إذ  »فــوق 
ولفت األنظار على املستوى الفردي، وإنما 
ــا بـــحـــصـــد األلـــــقـــــاب والــــبــــطــــوالت مــع  أيــــضــ
نــواديــهــم. ومـــن بــني العــبــي الــجــزائــر الــذيــن 
تــوجــوا بــاأللــقــاب والــبــطــوالت هـــذا املــوســم، 
كـــان أفضلهم وأبـــرزهـــم عــلــى اإلطــــالق نجم 
رياض  اإلنكليزي،  سيتي  مانشستر  نــادي 
الــذي توج بأربعة ألقاب كاملة منذ  محرز، 
انـــطـــالق املـــوســـم الـــكـــروي الـــحـــالـــي، وكــذلــك 
بــغــداد بــونــجــاح نجم نـــادي الــســد القطري، 

نجوم الجزائر
موسم حافل أوروبيًا وعربيًا

قدم الالعبون الجزائريون أداًء الفتًا هذا الموسم 
والعربية  العالمية  الدوريات  مختلف  في 
التتويج  لمنصات  نجوميتهم  بفضل  وصعدوا 
مع فرقهم ليؤكدوا أنهم قادرون على اإلبداع 

وخدمة منتخب بالدهم

تقرير

الذي حطم كل األرقام هذا املوسم، فضال عن 
التركي سفيان فيغولي،  نجم غلطة ســراي 
الــــذي عـــاد مــن بــعــيــد وقــــاد فــريــقــه لتحقيق 

لقبني غاليني في ظرف أقل من أسبوعني.
وبــالــرغــم مــن أن املــوســم الـــذي خــاضــه النجم 
الجزائري رياض محرز مع فريقه مانشستر 
ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي لـــم يــكــن مــثــالــيــًا عــلــى كل 
 عــلــى دّكــة 

ً
املــســتــويــات، بــعــد أن عــانــى طــويــال

االحــتــيــاط، إال أن الــعــبــرة كــانــت بــالــخــواتــيــم 
بــعــدمــا أســهــم الــنــجــم الــعــربــي الــجــزائــري في 
طريقة.  بأفضل  الـــدوري  بلقب  فريقه  تتويج 
وفي األنفاس األخيرة من املسابقة بعد صراع 
العربي  ونجمه  ليفربول  الــغــريــم  مــع  شــرس 
املـــصـــري مــحــمــد صــــالح، تـــحـــّول ريــــاض إلــى 
املنقذ بهدفه الحاسم في آخر مباريات الدوري 
االنكليزي املمتاز، مدّونًا أرقامًا وإحصائيات 
ال تــعــكــس تــمــامــًا وضــعــه كــخــيــار ثــانــوي في 
وانتقل  »السيتي«.  لـ الفني  الجهاز  حسابات 
ــــاض مـــحـــرز إلــــى »الــســيــتــي« فـــي الــصــيــف  ريـ
املـــاضـــي فـــي صــفــقــة قــيــاســيــة بــلــغــت قيمتها 
60 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، لــكــن مسيرته 
كانت مضطربة جدا، إذ وبعد انطالقة قوية 
توجها بتحقيق أول ألقابه مع فريقه الجديد 
فـــي شــهــر أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، وهـــو لقب 
عانى  تشلسي،  حساب  على  الخيرية  الـــدرع 
مــحــرز مــن دكــة االحــتــيــاط كثيرا، وتأرجحت 
وفي  بديال  أو  أساسيا  اللعب  بني  مشاركته 
أحيان كثيرة دون مشاركه في عدة مباريات 
الــتــوالــي بسبب خــروجــه مــن حسابات  عــلــى 
ما  غــوارديــوال،  الكتالوني بيب  الفني  املــديــر 

ر عليه سلبًا.
ّ
أث

ونــال »السيتي« لقبا ثانيا وهــو كــأس رابطة 
املحترفني اإلنكليزية في شهر فبراير/ شباط 
املاضي أمام تشلسي أيضًا، قبل أن يتوج بلقب 
»الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« خـــالل شــهــر مــايــو/املــاضــي 
الثاني له في نفس املسابقة بعد  اللقب  وهــو 
الذي ناله عام 2016 مع فريقه السابق ليستر 
سيتي، والثالث خالل املوسم الحالي، إذ وضع 
الغالي بتسجيله  اللقب  السحرية على  ملسته 
ــهـــدف الـــثـــالـــث لــفــريــقــه فـــي مـــرمـــى بــرايــتــون  الـ
األلقاب  يتوقف حصاد  ولــم  رائــعــة.  وبطريقة 
ــــك الــــحــــد، فـــقـــد أنـــهـــى مـــحـــرز مــوســمــه  عـــنـــد ذلـ
ببطولة رابعة، وهي كأس االتحاد اإلنكليزي، 
بعدما دك »السيتي« مرمى واتفورد في اللقاء 

النهائي بسداسية كاملة. 
وهــداف  مهاجم  بونجاح،  لبغداد  وبالنسبة 
ــد الــــقــــطــــري، فـــقـــد كــــــان مــوســمــه  ــســ نــــــــادي الــ
الغزيرة  أهدافه  اآلخــر بفضل  استثنائيا هو 
ــه فـــريـــقـــه لــلــقــب دوري نـــجـــوم قــطــر،  ــادتـ وقـــيـ
ــز شــخــصــيــة  ــ ــوائــ ــ ــن نـــيـــلـــه عـــــــدة جــ ــ فــــضــــال عــ
عــلــى غـــرار جــائــزة أفــضــل هـــداف فــي الـــدوري 
ــب 

ّ
الــقــطــري لــكــرة الـــقـــدم. وحــقــق الــالعــب املــلــق

»أب الــنــجــاح« أرقــامــًا وإحــصــائــيــات مذهلة  بــــ
خالل املوسم الكروي الجاري، امتدادًا لتألقه 
أنـــهـــاه على  ــــذي  الـ ــام 2018،  الـــالفـــت خــــالل عــ
رأس قــائــمــة الــهــدافــني عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وســـجـــل بـــونـــجـــاح 39 هـــدفـــًا خـــــالل املـــوســـم 
املنتهي بدوري نجوم قطر لكرة القدم، خالل 

الموسم الحالي تميز 
بتتويج العديد من النجوم 

بالبطوالت

)Getty/رياض محرز حقق األلقاب مع السيتي )جيمس بايليس

22 مــبــاراة شـــارك فيها، مــن أصــل 100 هدف 
أيضًا  بونجاح  السد، وحسم  فريقه  سجلها 
ُمــبــكــر. كما يملك  الــــدوري بشكٍل  لقب هـــداف 
بونجاح رقما قياسيا آخر، إذ أصبح الهداف 
الــتــاريــخــي لـــدوري نــجــوم قــطــر، وتــجــاوز في 
نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي الـــرقـــم املــســجــل بــاســم 
الغرافة  أراوغــو، العب  البرازيلي كليمرسون 
الــســابــق الــــذي أحــــرز 27 هــدفــا خـــالل موسم 

واحد.
ــي عــــــام 2018  ــ ــد بــــــرز فـ ــ ــاح قـ ــونــــجــ وكــــــــان بــ
ــتــــي ســجــلــهــا  بـــفـــضـــل أهـــــدافـــــه الــــغــــزيــــرة الــ
فـــي مــخــتــلــف املـــســـابـــقـــات، إذ نـــّصـــب نفسه 

نفسه بامتياز هدافا و»منقذا« لنادي غلطة 
ســراي. وساهم فيغولي في احتفاظ فريقه 
ــتـــركـــي، بــعــدمــا ســجــل له  بــلــقــب الـــــــدوري الـ
هدف التعادل في مباراة حاسمة بالدوري 
أمام إسطنبول باشاك شهير منافسه على 
اللقب. كما قاد فيغولي فريقه أيضا إلحراز 
لــقــب كـــأس تــركــيــا، بــعــدمــا ســاهــم فــي الــفــوز 
املــحــقــق عــلــى نــــادي أكــســيــهــار ســبــور. وفــي 
فــرنــســا، تمكن ثــنــائــي نـــادي ريـــن الفرنسي 
رامـــي بــن سبعيني ومــهــدي زفـــان مــن نيل 
لــقــب كـــأس فــرنــســا يـــوم 27 إبــريــل/نــيــســان 
املـــاضـــي، حـــني فــــازا عــلــى الــعــمــالق بــاريــس 

املاضي،  العام  للعالم خــالل  هدافًا  بامتياز 
مــتــفــوقــًا عــلــى الــعــديــد مـــن الــنــجــوم الــكــبــار 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  غــرار  على 
واألرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، كــمــا حقق 
أرقــامــا وإحــصــائــيــات هــائــلــة، بعدما سجل 
ــــد واملـــنـــتـــخـــب  ــــسـ ــًا مـــــع الـ ــ ــدفـ ــ ــا 56 هـ ــهــ ــتــ وقــ

الجزائري.
بــدوره على موسم  وبصم سفيان فيغولي 
بالنسبة  للغاية  بدايته سيئة  كانت  مميز، 
لالعب الذي كاد ينتهي مشواره مع العمالق 
التركي بسبب تراجع مستواه، قبل أن يعود 
بقوة في النصف الثاني من املوسم وينّصب 

سان جيرمان في النهائي بركالت الترجيح 
5/6. وفي فرنسا أيضا، نال ادريس سعدي 
العب نادي ستراسبورغ لقب كأس الرابطة 
الفرنسية بعد تجاوزه عقبة نادي غانغون 

في النهائي.
كما توج الجزائريان فريد بوالية وحارس 
بلقب  موسمهما،  أوكيجا  ألكسندر  املرمى 
دوري بطولة الدرجة الثانية في فرنسا مع 
فريق ميتز، فصعدا إلى الدرجة األولى، وتم 
اختيار بوالية في التشكيل املثالي للدوري.

وفـــــي الـــــــــدوري الـــتـــونـــســـي، واصـــــــل الــنــجــم 
فريقه  مــع  تألقه  باليلي  الــجــزائــري يوسف 

باكورة  لتحقيق  وقــاده  التونسي،  الترجي 
ــم، وهــــو كــــأس الــرابــطــة  ألـــقـــابـــه هــــذا املــــوســ
البنزرتي في  التونسية بعد تجاوزه عقبة 
القطرية  العاصمة  فــي  الــتــي جــرت  املــبــاراة 
ــة فـــي مــطــلــع شــهــر إبـــريـــل املـــاضـــي.  الــــدوحــ
نهائي  نصف  إلــى  حاليا  متأهل  والترجي 
كأس تونس، كما نال لقب الدوري التونسي 
والترجي  باليلي  ليتوج  أيـــام،  قبل  رسميا 
نيل  سيمكنهما  كــمــا  املـــوســـم،  هـــذا  بلقبني 
رباعية كاملة خالل املوسم الحالي في حال 
كــأس تونس ودوري  لقب  نيل  فــي  النجاح 

األبطال األفريقي ضد الوداد املغربي.
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قتيبة خطيب

تتوجه األنظار إلى ملعب »حديقة 
األمـــــــــراء« الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة، الــــذي 
ســيــشــهــد املـــواجـــهـــة االفــتــتــاحــيــة 
التي تجمع بني املنتخب الفرنسي ومنافسه 
الــكــوري الــجــنــوبــي فــي بــطــولــة كـــأس العالم 
السابع  تستمر حتى  التي   ،2019 للسيدات 
ــل، بـــمـــشـــاركـــة 24  ــبـ ــقـ ــيـــو/ تـــمـــوز املـ ــولـ ــن يـ مــ
ــارات. ولـــن تــكــون مهمة  ــ منتخبًا مــن ســت قـ
البطولة سهلة باجتياز  سيدات فرنسا في 
دور املــجــمــوعــات، ألنــهــن ســيــواجــهــن ثالثة 
ــام كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة،  اخـــتـــبـــارات صــعــبــة أمــ
ونيجيريا، والنرويج، وخاصة أن املنافسات 
يمتزن بأسلحة قوية، حتى يعرقلن مساعي 
نحو  بــاملــرور  والجمهور  األرض  صاحبات 

دور الـ16 في املسابقة العاملية.
ويــقــتــصــر رصــيــد املــنــتــخــب الــفــرنــســي على 
ثالث مشاركات في مونديال السيدات، على 
عكس املنتخب النرويجي الذي خاض جميع 
النسخ الــســابــقــة، ولــعــب 35 مــواجــهــة، ونــال 
اللقب عام 1995، فيما خاضت نيجيريا 22 
مباراة. وينتظر الجميع أن تكون املباراة بني 
حاسمة  والــنــرويــجــي  الــفــرنــســي  املنتخبني 
بشكل كبير على صــدارة املجموعة األولــى، 

كأس العالم 
للسيدات

للمرة  للسيدات  العالم  كأس  بطولة  لقب  لتحقيق  أميركا  منتخب  يطمح 
الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه، معتمدًا على النجمة المهاجمة 
أليكس مورغان التي فازت بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هّدافة بتصفيات 

المسابقة الدولية التي تقام في فرنسا بدءًا من اليوم

3031
رياضة

تقرير

إال فـــي حــالــة تــمــكــن نــيــجــيــريــا مـــن الــدخــول 
بقوة على املنافسة على صــدارة املجموعة، 
الــجــنــوبــيــة  كــــوريــــا  ــيــــدات  ــهـــرت ســ ظـ إذا  أو 
في تصفيات  قدمته  الــذي  املستوى،  بنفس 
آسيا املؤهلة لبطولة كأس العالم للسيدات، 
بفضل القوة الدفاعية وعدم تلقي شباكهن 
ســـوى هــــدٍف وحــيــد فــي 10 مــواجــهــات، في 

حني سجلن 30 هدفًا.
ويـــعـــتـــمـــد املـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي لـــلـــســـيـــدات 
املــدربــة كورين  عامليًا، على  الــرابــع  املصنف 
دياكر صاحبة الخبرة نتيجة خوضها 121 
من  هــدفــًا،   14 كــالعــبــة، وتسجيلها  مـــبـــاراة 
ضمنها الهدف الذي تأهل فيه الفريق ألول 
نسخة من بطولة كأس العالم للسيدات عام 
2003، بــاإلضــافــة إلــى أمــانــديــن هــنــري التي 
واستطاعت  التشكيلة.  فــي  العبة  أبــرز  تعد 
أمــــانــــديــــن هـــنـــري تــحــقــيــق جــمــيــع األلـــقـــاب 

املمكنة مع نادي أوملبيك ليون الفرنسي في 
املاضية،  السنوات  خــالل  املحلية  البطوالت 
لـــذلـــك ســتــســعــى صـــاحـــبـــة الــــــــ29 عـــامـــًا إلـــى 
التهديفية  وقــدراتــهــا  إمكانياتها  استغالل 
إنجاز  تحقيق  إلــى  فرنسا  منتخب  لــقــيــادة 
كــبــيــر فـــي بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لــلــســيــدات، 
بعد أن عاندها الحظ سابقًا على املستوى 

الدولي.
ُيعلق  فإنه  الجنوبي،  الــكــوري  املنتخب  أمــا 
آماله على املدرب يون ديوك يو، الذي شارك 
ــام 1990 فــي  ــ مــــع الــــرجــــال فــــي مـــونـــديـــال عـ
 ،1993 فــي  الــدولــي  اللعب  واعــتــزل  إيطاليا، 
بقيادة سيدات بالده إلى ترك بصمة كبيرة 
في بطولة العالم. وتمكن املدرب يون ديوك 
الـــ58 عامًا، من تشكيل منتخب  يو صاحب 
تسلم  بعدما  الدفاعي،  املستوى  على  مميز 
املــهــمــة فـــي 2012، وتــمــكــن مـــن الــتــأهــل إلــى 
ــم يــدخــل فـــي شــبــاك  مــونــديــال الـــســـيـــدات، ولـ
ــــد فـــــي 10  ــيـ ــ  ســـــــوى هـــــــدف وحـ

ّ
مـــنـــتـــخـــبـــهـــن

ضنها في التصفيات اآلسيوية 
ُ

مواجهات خ
املؤهلة للبطولة.

ــّول املـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الـــكـــوري  ــعــ ويــ
الجنوبي، على النجمة جي سو يون قائدة 
خط الوسط التي خاضت أول مباراة دولية 
الــــ15، وأصبحت بعد 12 عامًا  لها فــي ســن 
من اللعب العمود األساسي للفريق، بفضل 
قــدرتــهــا عــلــى صــنــاعــة الــلــعــب، وتــمــريــراتــهــا 
الحاسمة، وأهدافها، ما جعلها تتألق أيضًا 

مع نادي تشلسي اإلنكليزي.
مجموعات  ستة  على  منتخبًا   24 ويــتــوزع 
فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم لــلــســيــدات 2019، 
ــات املــتــحــدة  لــكــن الــجــمــيــع ســـيـــراقـــب الــــواليــ
األميركية حاملة النسخة املاضية في كندا 
بخمسة  اليابان  على  االنتصار  بعد   ،2015
أهــداف مقابل هدفني في املواجهة النهائية 
التي جمعت بينهما، لتتربع سيدات أميركا 
ــقـــاب  ــيـــد 3 ألـ ــــرش املـــســـابـــقـــة، بـــرصـ ــلـــى عــ عـ

حققنها في أعوام )1991، و1999، و2015(.
على  للسيدات  األمــيــركــي  املنتخب  ويتربع 
 من 

ّ
قــمــة التصنيف الــعــاملــي، بــعــدمــا تــمــكــن

تحقيق اإلنـــجـــازات الــكــبــيــرة فــي الــبــطــولــة، 
بــفــضــل املـــهـــاجـــمـــة ألـــيـــكـــس مــــورغــــان الــتــي 
الـــ18  تعّد صانعة اإلنــجــاز، بسبب أهدافها 
في 20 مواجهة خاضتها مع املنتخب، من 
ضمنها الثالثية »هاتريك« بشباك اليابان 
ــدا، وحـــصـــولـــهـــا عـــلـــى جـــائـــزة  ــنــ بــنــهــائــي كــ
الحذاء الذهبي كأفضل هّدافة في تصفيات 
كأس العالم للسيدات، بعدما سجلت سبعة 

أهداف في 5 مباريات.
ــتـــحـــدة فــي  ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــبــــدو أن طـــريـــق الـ ويــ
تواجه  إذ  نسبيًا،  معّبد  السيدات  مونديال 
تــشــيــلــي وتــايــالنــد فـــي أول مـــبـــاراتـــني، لكن 
السويد قد تمثل مشكلة أمامها في املباراة 
األخيرة التي ستحدد على األرجــح صدارة 
املــجــمــوعــة الـــســـادســـة. أمـــا وصــيــف بطولة 

وقع منتخب اليابان 
في مجموعة صعبة 

توصف بـ»الحديدية«

هازارد يتطلع للمشاركة في أولمبياد طوكيو
بلجيكا  منتخب  مدير  فاليم،  يوهان  أقــر 
دون 21 ســنــة، بــأن النجم إيــديــن هـــازارد 
أوملبياد  فــي  املشاركة  إمكانية  عــن  سأله 
طــوكــيــو فـــي حـــال فـــوز مــنــتــخــب بلجيكا 
مشاركته  خـــالل  املــقــاعــد  بــأحــد  للشباب 
بــبــطــولــة األمـــــم األوروبـــــيـــــة املــقــبــلــة، الــتــي 
تــحــتــضــنــهــا إيـــطـــالـــيـــا وســــــــان مـــاريـــنـــو 
الــفــتــرة مــن 16 وحــتــى 30 يونيو/ خـــالل 

الجاري. وأقر فاليم خالل حدث  حزيران 
نــظــمــتــه الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة في 
فريق  تكوين  بصعوبة  أنــدرلــخــت،  ملعب 
للمشاركة في األوملبياد وقال: »لدي أكثر 
من 30 العبًا في الوقت الحالي، وتقليص 
ــورو،  ــ ــل بـــطـــولـــة يـ ــ ــــى 23 مــــن أجـ ــعــــدد إلـ ــ ال
، وأسوأ 

ً
ستكون مهمة انتحارية«. وأضاف: »تقليص هذه املجموعة سيكون مستحيال

في حال استدعاء العبني أكبر من 23 عامًا. في حال التأهل لألوملبياد، قطعًا سأجدد 
لــوائــح األوملبياد  أن  ُيــذكــر  يـــورو«.  التي شــاركــت فــي بطولة  الثقة فــي نفس املجموعة 

استدعت 3 العبني من هم أكبر من 23 سنة.

كيبا: جاهز لحماية عرين إسبانيا إذا سنحت الفرصة
أكد كيبا أريزاباالغا، حارس منتخب إسبانيا وتشيلسي اإلنكليزي، أن الجدل الدائر 
الــذي يرتبط معه بعالقة  حول حماية مرمى منتخب »ال روخــا« مع ديفيد دي خيا، 
قوية، ما هو إال من وحي الصحافة، ولكنه شدد على أنه جاهز لحماية عرين منتخب 
بالده إذا سنحت الفرصة. وأكد صاحب الـ24 سنة خالل مؤتمر صحافي في مدينة 
الس روثاس الرياضية: »حالة الجدل هذه مجرد أخبار في الصحافة فقط، ولكن في 
الحقيقة األمــور طبيعية للغاية. هناك 3 حــراس ينضمون دائمًا للمنتخب منذ قدوم 
لويس إنريكي. الجميع يريد املشاركة، ونتدرب بقوة، ولكن القرار في النهاية للمدرب«. 
لــدي ثقة كبيرة  وأضــاف: »جميع الحراس في جاهزية تامة للمشاركة في أي وقــت. 
في إمكانياتي، وشاركت في مباريات كثيرة هذا املوسم مع تشيلسي. جاهز لحماية 

عرين إسبانيا إذا جاءت الفرصة«.

إنسينيي يعتبر انتقال ساري المحتمل لتدريب يوفنتوس خيانة
اعــتــبــر لـــوريـــنـــزو إنــســيــنــيــي، نــجــم فــريــق 
نــابــولــي ومــنــتــخــب إيــطــالــيــا، أنـــه فــي حالة 
السابق  املــدرب  قبول ماوريسيو ســاري، 
ــب يـــوفـــنـــتـــوس ســيــكــون  ــدريــ ــولـــي، تــ ــابـ ــنـ لـ
األمر بمثابة خيانة ملدينته القديمة. وقال 
إنــســيــنــيــي، خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي من 
تــدريــبــات كوفرتشيانو في  داخـــل مــركــز 
مدينة فلورنسا، مقر معسكر »اآلزوري« 
ــتـــعـــدادا ملـــبـــاراتـــي الـــيـــونـــان والــبــوســنــة  اسـ
»انتقال   )2020 )يـــورو  تصفيات  ضمن 
ساري لتدريب يوفنتوس بالنسبة لنا نحن املنتمني لنابولي، سيكون خيانة، وأتوقع 
أنه سيتخلى عن هذه الفكرة«. وتابع إنسينيي: »لكن يجب أيضًا الوضع في االعتبار 
أن ساري مدرب محترف، وقدم كل ما لديه مع نابولي. لقد كان مهمًا للغاية بالنسبة 
لي في أوجه عديدة. ذهابه ليوفنتوس لن يتسبب لنا في أي ضرر، ولكن ال يمكنني 

لومه، هذا هو قراره«.

مونشي سعيد للغاية بتولي لوبيتيغي قيادة إشبيلية
الكبيرة  الرياضي لفريق إشبيلية، رامــون رودريغيز »مونشي« سعادته  املدير  أبدى 
املــدرب  أن  إلــى  مشيرًا  »األنــدلــســي«،  لــلــنــادي  الفنية  اإلدارة  لوبيتيغي  جــولــني  بتولي 
»الباسكي« كان خياره األول واألخير. وأكد مونشي خالل املؤتمر الصحافي لتقديم 
لوبيتيغي كمدرب جديد إلشبيلية لثالثة مواسم: »لم أكن أشك للحظة في التعاقد معه، 

فقط سعينا بجهد إلقناعه بالتوقيع للفريق«.
وأضــاف: »نثق تمامًا في عمل جولني، كان يستحق هذا العناء لتولي مشروع طويل 
وأعتقد أنه سيرضي تطلعاتنا«. وأشار إلى أن الفريق سيسعى تحت قيادة لوبيتيغي 
لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط واحتالل أفضل مركز في الليغا. كما أكد رئيس 
النادي، خوسيه كاسترو، أن لوبيتيغي »كان هو أيضا خياره األول« نظرًا ألنه يثق 

تمامًا في قرارات مونشي، الذي وصفه بأنه »أفضل مدير رياضي في العالم«.

2018، ظهر ألول مرة أمام شالكه، وسجل 4 أهداف في 29 
ليتأهل  الخامس  املــركــز  آنـــذاك  مــبــاراة، واحــتــل فولفسبورغ 

تلقائًيا ملرحلة املجموعات في الدوري األوروبي.
أهـــداف فــي خمس مــبــاريــات، حني  أربــعــة  سجل غوستافو 
الثاني،  الــالعــب  فــي موسم  الـــدوري  بلقب  فولفسبورغ  فــاز 
ــأس، وهـــــّدف فـــي مــرمــى  ــكـ بــهــدفــني ضـــد هــايــدنــهــايــم فـــي الـ
أرمينيا بيليفيلد، وسجل في املباراة النهائية ضد بوروسيا 

دورتموند.
في 2017، أنهى غوستافو مشواره الذي امتد لعشر سنوات 
فـــي كـــرة الـــقـــدم األملـــانـــيـــة، بــعــد أن وقـــع ألوملــبــيــك مرسيليا 
ســنــوات،  ألربـــع  يـــورو، بصفقة  مــاليــني   8 مقابل  الفرنسي 
البلجيكي  أوستيدنيفي  على  بالفوز  هناك  مــرة  ألول  ظهر 

في الجولة الثالثة من التصفيات املؤهلة للدوري األوروبي. 
البطولة األوروبــيــة، فلعب  كان غوستافو حاضًرا دائًما في 

النهائي،  إلى  الـــ19 عندما وصلوا  جميع مباريات مرسيليا 
لعب 56 مباراة رسمية في  أتلتيكو مدريد.  أمــام  وخسروا 
موسمه األول في فرنسا، وتم اختياره في تشكيلة الدوري 
الفرنسي. على املستوى الدولي، خاض غوستافو أول مباراة 
البرازيل في 10 أغسطس/آب 2011 في مباراة ودية  له مع 
ضد أملانيا. وكان عضًوا في تشكيلة لويز فيليبي سكوالري 
في كأس القارات 2013 ولعب 90 دقيقة كاملة عندما فازت 
النهائية  املباراة  العالم 3-0 في  البرازيل على إسبانيا بطلة 
على ملعب »ماراكانا«. خالل كأس العالم لكرة القدم 2014، 
لعب في جميع مباريات الدور األول، لكنه غاب في مواجهة 
ربع النهائي ضد كولومبيا بسبب تراكم البطاقات الصفراء، 
الفني كــارلــوس دونغا  املــديــر  وتــم اســتــدعــاء غوستافو مــع 
انسحب  لكنه  تشيلي،  في   2015 عــام  أميركا  كوبا  لبطولة 

بسبب إصابة في الركبة تطلبت إجراء عملية جراحية.

أيوب الحديثي

ُولد العب كرة القدم البرازيلي لويس غوستافو في 23 يوليو/
تــمــوز 1987 فــي الــبــرازيــل، بــدأ حياته كــالعــب فــي صفوف 
هوفنهايم  لــنــادي  إعــارتــه  تمت  ثــم  عــام 2007،  كورينثيانز 
األملـــانـــي، وفـــي 2008 وقـــع هوفنهايم مــع غــوســتــافــو عــقــدًا. 
في 2011 انضم لبايرن ميونخ، وظهر ألول مرة مع النادي 
ــه لــعــب 46  ــبــافــاري ضــد فــولــفــســبــورغ، وفـــي أول مــوســم ل ال
بــدأ غوستافو موسم 2012- مــبــاراة، وسجل هدفا واحـــدا. 
2013، بالفوز على بوروسيا دورتموند في الدوري األملاني، 
ــاز فــريــقــه بلقب  ــاراة، وفــ ــبـ وســجــل أربــعــة أهــــداف فــي 22 مـ
الدوري. في 25 مايو/أيار 2013، ظهر كبديل في عندما فاز 

بايرن على دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ــع الــالعــب لــفــولــفــســبــورغ األملـــانـــي حــتــى عــام  فــي 2013، وقـ

لويس غوسـتافو

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
برازيلي مثّل العديد 

من األندية في 
الدوري األلماني 

وشارك برفقة 
منتخب بالده 

في بطولة كأس 
العالم 2014

تعتمد فرنسا 
على القائدة 
أماندين هنري 
وزميالتها )ديف 
)Getty/وينتر

تترقب المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات 2019 التي 
المساعد  الفيديو  تقنية  استخدام  فعالية  فرنسا،  في  اليوم  تنطلق 
أقرها  بعدما  تاريخها،  في  األولى  للمرة  الدولية  المسابقة  في  »فار« 
كأس  بطولة  في  واستخدمها  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
بها  التي طالبت  العدالة  روسيا 2018، حتى تتحقق  للرجال في  العالم 
العديد من المنتخبات التي شاركت في النسخة الماضية في كندا 2015، 

وتعرضت للظلم التحكيمي.

أول تطبيق لـ»فار«

وجه رياضي

مــنــتــخــب   ،2015 ــيـــدات  ــلـــسـ لـ الـــعـــالـــم  ــــأس  كــ
صعب  امتحان  أمــام  سيكون  فإنه  اليابان، 
»الحديدية«،  في املجموعة الرابعة امللقبة بـ
ــح األبـــــرز  ــرشــ ــع إنـــكـــلـــتـــرا املــ بـــعـــدمـــا وقـــــع مــ
لصدارة املجموعة، واسكتلندا واألرجنتني. 
السابع  املصنف  الياباني  املنتخب  ي 

ّ
وُيمن

ــإعــــادة تـــكـــرار إنـــجـــاز عــام  عــاملــيــًا الــنــفــس بــ
2011، عندما حقق لقب بطولة كأس العالم 

بثالثة أهــداف لواحد، ويعتمد على املدربة 
إلى  باإلضافة  تاكيموتو،  تاكاكورا  أساكو 
النجمة مانا إيوا بوتشي التي فازت بجائزة 
أفـــضـــل العـــبـــة فـــي كــــأس الــعــالــم لــلــنــاشــئــات 
فــي 2008، وســاهــمــت بفوز  تــحــت 17 عــامــًا 
أملانيا  في  السيدات  مونديال  بلقب  فريقها 
املــشــاركــة  املــنــتــخــبــات  عــــام 2011. وتــتــرقــب 
فــعــالــيــة   ،2019 الــــســــيــــدات  مــــونــــديــــال  ــــي  فـ

لــلــســيــدات، بـــفـــوزه عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة 
بينهما،  الــذي جمع  النهائي  في  األميركية 
انتهاء  بعد   ،)1-3( الترجيح  ركــالت  بفضل 
الوقت األصلي للمباراة بالتعادل اإليجابي 

بهدفني ملثله.
ويتسلح املنتخب الياباني بلقب كأس األمم 
أستراليا  على  الــفــوز  بعد   ،2018 اآلســيــويــة 
بــهــدف نظيف فــي الــنــهــائــي، وعــبــور الصني 

الفيديو املساعد »فــار« في  استخدام تقنية 
البطولة، للمرة األولى في تاريخها، بعدما 
أقــرهــا االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فيفا«، 
واستخدمها في بطولة كأس العالم للرجال 
في روسيا 2018، حتى تتحقق العدالة التي 
ــن املــنــتــخــبــات الــتــي  طــالــبــت بــهــا الـــعـــديـــد مـ
شاركت في النسخة املاضية في كندا 2015، 

وتعرضت ألخطاء تحكيمية.

أعلن نادي باريس سان جيرمان أنه لن يجدد عقد حارسه اإليطالي جيانلويجي بوفون، 
أن  له  بيان  النادي في  الفريق. وأوضــح  ليرحل عن  الطرفني،  باتفاق مشترك بني  وذلــك 
القرار تم اتخاذه بعد مفاوضات طويلة وهادئة. وانضم الحارس اإليطالي صاحب الـ41 
في  معه  وشــارك   2018 يوليو/تموز  في  يوفنتوس  من  قادما  الباريسي  للفريق  عاما 
25 مباراة، وأضاف ملسيرته لقب الدوري الفرنسي موسم 2019/2018 وكأس األبطال 
»أكبر حارس  لـ أنــه تشرف بضمه  بيانه،  الــنــادي، في  املاضي. وأضــاف  العام  الفرنسي 

مرمى في تاريخ كرة القدم والفائز بمونديال 2006« وأنه يتمنى له األفضل.

صورة في خبر

بوفون يغادر باريس
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المطبخ الفرنسي
مدارس تعلّم تفاصيل البساطة

باريس ـ ناريمان عثمان

حـــجـــز املـــطـــبـــخ الـــفـــرنـــســـي مــكــانــتــه 
ـــــر على 

ّ
املـــرمـــوقـــة حــــول الــعــالــم وأث

مطابخ غربية عدة وأصبح مرجعًا 
لــوصــفــات األطـــبـــاق الــرئــيــســيــة والــحــلــويــات 
النبيذ. وهــو، على بساطته، غارق  وأصــول 
املــكــونــات واملــقــاديــر، متجاوزًا  فــي تفاصيل 
اجـــتـــمـــاعـــي  كـــــ«طــــقــــس  دوره  إلـــــــى  املــــــائــــــدة 
يــحــتــفــل بــأهــم الــلــحــظــات فـــي حــيــاة األفــــراد 
والــجــمــاعــات«، مّما أهــل إضافته إلــى قائمة 
املــادي«،  غير  الثقافي  »التراث  لـ »يونسكو« 
ــام 2010.  ــ ــثـــانـــي عـ الـ فــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
لــــذا، تــتــنــافــس املــطــاعــم األشـــهـــر فـــي فــرنــســا 
عــلــى تــصــنــيــفــهــا وحــصــولــهــا عــلــى نــجــمــات 
»ميشالن« )سمة مميزة للجودة والرقي في 
املطاعم(. هاتان املنافسة والشهرة انعكستا 
توسعًا في مدارس الطهو الفرنسية، لتعلم 

فنون هذا املطبخ واحترافه.
أدناه، أبرز هذه املدارس:

مدرسة آن صوفي بيك
يـــعـــّد اســـــم آن صـــوفـــي بـــيـــك مــــرادفــــًا ألعــلــى 
مــراتــب الــخــبــرة الفرنسية فــي عــالــم األغــذيــة 
واملــــشــــروبــــات. وقــــد افــتــتــحــت، بــعــد عــشــريــن 

)Getty/حصل أالن دوكاس على 20 نجمة »ميشالن« خالل مسيرته )أستريد ستافيارز

عامًا من الخبرة في عالم الطهو، مدرسة في 
مدينة فاالنس، جنوب شرقي فرنسا. يمكن 
لــلــمــهــتــمــن بـــاألطـــبـــاق الــفــرنــســيــة االلــتــحــاق 
بمجموعة من الدروس التي توفرها املدرسة، 
ــاك واملــعــجــنــات  ــ ــمـ ــ مــــن طـــهـــو الـــلـــحـــوم واألسـ
النباتية.  واملخبوزات والحلويات واألطباق 
كما توفر دروســًا مخصصة لألطفال ابتداء 
من 6 سنوات، ينحصر معظمها في تحضير 
الفواكه  املرتكزة على  املعجنات والحلويات 
الطازجة. وبالنسبة ملحبي مغامرات الطهو 
لـــألطـــفـــال بــرفــقــة  فــهــنــاك دروس  الــعــائــلــيــة، 
أشـــخـــاص بــالــغــن. تــتــحــّدر آن صــوفــي بيك 
من عائلة من الطهاة، فوالدها جاك بيك كان 
طاهيًا، وكــذلــك جــدهــا أنــدريــه بــيــك، ونشأت 
في مطعم عائلتها الــذي حمل اسم »ميزون 
بيك«. وهي املــرأة الوحيدة الحاصلة على 3 
نجوم »ميشالن« في فرنسا. وباإلضافة إلى 
فــاالنــس، فقد افتتحت مطعمًا  فــي  مطعمها 
ــوزان الــســويــســريــة.  ــ فـــي بـــاريـــس وآخــــر فـــي لـ
تبدأ األسعار في مدرسة الطهو من 19 يورو 
ــى 551 يـــورو  ــدة وتـــصـــل إلــ ــواحــ لــلــجــلــســة الــ

لتدريب ال يتجاوز اليومن.

مدرسة أالن دوكاس
ــــاس  الـــفـــرنـــســـي أالن دوكـ افـــتـــتـــح الـــشـــيـــف 

اسمه، وتمتد  التي تحمل  الطهو  مدرسة 
عــلــى مــســاحــة 500 مــتــر مــربــع، فــي شــارع 
ــرة الــســادســة  ــدائــ دو رانـــيـــالغ فـــي قــلــب الــ
عشرة في باريس. ويقول دوكاس: »يجب 
أن نــفــتــح أبـــوابـــنـــا لــعــشــاق الــطــهــو كــلــهــم، 
ونسمح لهم بمعرفة ومحاولة فهم مصدر 
الــطــعــام الــلــذيــذ املــقــدم لــهــم«. وبــاإلضــافــة 
الــدروس املقدمة للبالغن واملبتدئن  إلى 
واألخــرى املخصصة لألطفال واملراهقن، 
لغير  اإلنــكــلــيــزيــة  بــالــلــغــة  فــهــنــاك دروس 
اختيار  يمكن  كما  بالفرنسية.  الناطقن 
الــطــهــو  أو  ــيـــومـــي  الـ املـــطـــبـــخ  عــــن  دروس 
الـــفـــرنـــســـي الـــتـــقـــلـــيـــدي. تـــتـــفـــاوت أســـعـــار 
الدروس في مدرسة دوكاس، وتبدأ من 90 
أو  لــألطــفــال  تبلغ ساعتن  لجلسة  يـــورو 
املراهقن، وتصل إلى 810 يوروات مقابل 
أســاســيــات  لتعلم  أيـــام   3 تــدريــب يستمر 
املــعــجــنــات. وكـــان دوكــــاس يبلغ 16 عامًا 
عــنــدمــا تلقى أول تــدريــب مهني فــي أحــد 
املـــطـــاعـــم الـــفـــرنـــســـيـــة، لـــيـــواصـــل مـــراكـــمـــة 
املــجــال، ويتمكن  فــي هــذا  الخبرة والعمل 
مــن الــحــصــول عــلــى 20 نجمة »مــيــشــالن« 
دوكــاس  وكـــان  املهنية.  مـــدار حياته  على 
مسؤواًل عن إعداد حفل العشاء في زفاف 
أمــيــر مــونــاكــو ألـــبـــرت وعـــروســـه شــارلــن 

عددهم  بلغ  الــذيــن  وضيوفهم  ويتستوك 
500 شخص، عام 2011.

محترف غي مارتان
فــنــون  فــــي  مـــتـــنـــوعـــة  اتــــبــــاع دروس  يـــمـــكـــن 
الطهو واملزج بن املكونات في محترف غي 
مارتان في باريس، وهي مدرسة تحمل اسم 
الطاهي غي مارتان الذي سبق وحصل على 
ثالث نجوم في دليل »ميشالن«. بدأ مارتان 
حياته خباز بيتزا في سن السابعة عشرة، 
وتــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــى أول نــجــمــة في 
تصنيف »مــيــشــالن« بــعــد ســتــة أشــهــر فقط 
مـــن عــمــلــه شــيــفــًا، وكــــان يــضــم فــريــقــه ثــالثــة 
ــخــــاص فـــقـــط. وبـــعـــد أن أصـــبـــح رئــيــس  أشــ
الطهاة في مطعم Le Grand Véfour حصل 
عــلــى ثـــالث نــجــوم »مـــيـــشـــالن«، وانــخــفــضــت 
الحقًا إلى اثنتن. وعام 2010، اختير إلعداد 
مأدبة بمناسبة االحتفال بانضمام منطقة 
سافوا إلى فرنسا، وعقدت في قصر دوقات 
ســافــوا فــي شــامــبــيــري، وحــضــرهــا الرئيس 
وقــام  ســاركــوزي.  نيكوال  السابق  الفرنسي 
مــــارتــــان بــتــقــديــم 35 حــلــقــة مــــن الــبــرنــامــج 
إلى  سافر  حــن   Épicerie Fine التلفزيوني 
أمــاكــن عـــدة حـــول الــعــالــم، الكــتــشــاف أصــول 
الــعــديــد مــن األطــبــاق وتــقــديــم نصائح حول 

طريقة تحضيرها.

مدرسة سان جام 
تــقــع هـــذه املـــدرســـة فــي بــولــيــاك قـــرب مدينة 
بنجامن  الــشــيــف  عليها  ويــشــرف  بـــــوردو، 

بوني، مساعد الشيف نيكوال ماجي.
وتــوفــر دروســــًا فــي تحضير األطـــبـــاق بناء 
على املنتجات املوسمية، وكذلك املحاصيل 
املحلية. تبدأ الرسوم من 30 يــورو لــدروس 

األطفال، و150 يورو للكبار.

املطبخ الفرنسي 
ُمدرج على قائمة 

»يونسكو«
لـ »التراث الثقافي 

غير املادي«.

■ ■ ■
أثرت الوصفات 

الفرنسية في مطابخ 
غربية عدة.

■ ■ ■
آن صوفي بيك 

مرادف ألعلى مراتب 
الخبرة الفرنسية 
في عالم األغذية 

واملشروبات.

باختصار

في داللة على أهمية المطبخ الفرنسي وتأثيره على مطابخ غربية أخرى، تنتشر مدارس متخصصة تعلّم أصوله للراغبين، تحت 
إشراف أبرز الطهاة من أصحاب الشهرة ونجوم »ميشالن«

هوامش

معن البياري

ــي، الـــراحـــل قــبــل عـــام عــن 64  ــروائـ ــنــا الـ
ُ
لــم يــكــن صــديــق

عاما، جمال ناجي، ليزعل، لو شاهد مسلسل »عندما 
واملأخوذ  األخير،  الــذئــاب«، في موسم رمضان  تشيخ 
عن روايته )طبعتها األولى في 2008( باالسم نفِسه، 
النهاية،  في  وغّير  الوقائع،  بعض  ألغى  السيناريو  ألن 
وأضــــاف أحــداثــا ليست فــي الـــروايـــة، وإْن حــافــظ على 
املسار العام للنص، وعلى طبائع الشخصيات فيه. كان 
ملخرجه  املسلسل  فيما  لــه،  الــروايــة  إن  جمال سيقول 
ــازم ســلــيــمــان(.  ــ )عـــامـــر فــهــد( وكـــاتـــب الــســيــنــاريــو )حـ
ــان ســيــقــول الــبــديــهــي إن األحـــكـــام عــلــى أي  ـــه كــ

ّ
وأظـــن

التي  أدبــي إنما تصُدر عن منظوراٍت نقدية غير  نص 
الــتــقــاء تــقــاطــعــاٍت بينهما.  الـــدرامـــا، وإْن أمــكــن  تــخــّص 
 )

ً
وأظنه أيضا كانت ستسّره سورنة )صــارت سورية

الجوفة في عّمان  روايته األردنــيــة، عندما أصبح جيل 
البيئة   شعبية، مثال، وعندما أصبحت 

ً
 دمشقية

ً
حــارة

 في 
ً
ــة الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة فـــي املــســلــســل ســـوريـ

 
ٌ
أردنــيــة هــي  فيما  الــثــمــانــيــنــيــات،  وبــعــض  التسعينيات 

 في الرواية. ما يعني أن »عندما تشيخ الذئاب« 
ٌ
عّمانية

واسعة  ونفسيٍة  حكائيٍة  ممكناٍت  على  ر 
ّ
تتوف  

ٌ
روايـــة

 لسيناريست ومخرٍج سوريْي، ولطاقم 
ً
تجعلها مغوية

تخّص  درامــا  منها  ليصنعوا  أيضا،  ممثلي سوريي 

 
ٌ

 مضاف
ٌ

ر إلى ظــروٍف مّر بها. وهذا دليل
ّ

بلدهم، تؤش
على نجاح هذه الرواية في إمتاع قارئها ومؤانسته، بما 
جمال  أتقن  باهظة،  تشويٍق  مقادير  مــن  فيها  حضر 
ناجي حْبكاتها، وهو املنحاز أصال، في خياره الجمالي 
ــات وأربــــع مجموعات  ــ فــي عــمــوم تــجــربــتــه )تــســع روايـ
قصصية(، إلى الحكاية، أي إلى مسار قصٍة تحتشد 

اع الدراما.
ّ
ابة لصن

ّ
باألحداث، ما يجعل نصوصه جذ

أقـــام جــمــال »عــنــدمــا تشيخ الـــذئـــاب« عــلــى ســـرد ستٍة 
وعالقاتهم  أنفسهم  عــن  متكلمي  بضمائرهم  رواٍة 
الــروايــة في  ببعضهم، وعــن وقائع تخّصهم، ونجحت 
فــي مسار  عــنــهــا،  املــتــحــدث  املتشابكة  الــخــيــوط  مللملة 
زمنيٍّ متصاعد، متقاطٍع أحيانا. والبديع في هذا العمل 
 ،)2010 فــي  العربية  بوكر  لجائزة  القصيرة  )القائمة 
أن كـــل شــخــصــيــٍة مــكــتــمــلــة، ولــهــا حــكــايــاتــهــا، وتنجح 
أخــرى،  في  واملتمهلة  مطارح  في  رة 

ّ
املتوت الحكي،  لغة 

ــراتــهــا 
ّ
ــل هـــذه الــشــخــصــيــات وتــوت ــ فـــي انــكــشــاف دواخـ

كثيرة.  وبيئاٍت  مكانية،  في عدة فضاءاٍت  وتحّوالتها، 
ــة لــكــاتــب ســيــنــاريــو املسلسل  ــر الـــروايـ

ّ
وبـــذلـــك، لــم تــوف

يا، متتابعا، يصنع منه تتابعا دراميا، وإنما 
ّ
مسارا خط

وكذا  تفاصيلها،  وبناء  الحكاية،  تركيب  يعيد  جعلته 
نقل  ــا 

ّ
ومل ولتلك.  الشخصية  لهذه  مــاٍض  إلــى  إحاالتها 

إلى  عّمان  من  النص  سليمان،  حــازم  السابق،  الزميل 
الــروايــة عــن أحـــوال مناٍخ  دمــشــق، فإنما نقل محكيات 

اجــتــمــاعــيٍّ وســيــاســي أردنــــي إلـــى أجــــواء ســوريــة، رأى 
اع املسلسل أن ُيعطى فيها شيخ الدين الذي حارب 

ّ
صن

السلطة ثم صار من دواليبها حّيزا شاسعا. كما رأوا 
مع  الــشــيء  بعض   

ً
متسامحة لــلــدولــة،   

ً
حــامــيــة السلطة 

مسك 
ُ
، ت

ً
خصومها، بعد نباهتها في تطويعهم، متنبهة

كل خيوط املجتمع وتراقبه باقتدار. 
وقع مسلسل »عندما تشيخ الذئاب« في سوءاٍت شائعٍة 
في الدراما العربية، منها املطمطة التي يتم فيها افتعال 
إيقاع  السيطرة على  فــائــضــة، وعـــدم  حـــوادث ووقــائــع 
ومواقف  انفعاالٍت  واصطناع  ومساره،  الجاري  الزمن 
غــيــر مــوفــقــة )غــيــر مــقــنــعــة(، والـــوقـــوع فــي مــبــالــغــاٍت ال 

 لــهــا. وإذا كــانــت بــعــض هــذه 
ٌ
تــتــيــســر أســـبـــاٌب وجــيــهــة

املؤاخذات، أو مثلها، يرّدها كتاٌب في الصحافة الفنية 
العربّية إلى الحاجة الضاغطة لثالثي حلقة )مسلسلنا 
هنا 31 حلقة!(، فذلك ما ال ينسحب، تماما، على هذا 
املسلسل. وما يمكن قوله هنا إن وفاء أكثر لرواية جمال 
ناجي كان سُيغني املسلسل عن التوّرط في حكايات 
بتماسٍك  سُيسعفه  وكـــان  ُمــضــجــر،  بعضها  فــرعــيــة، 
أكثر توفيقا، وإنقاذه من ترهل بدا في النصف األول 
من العمل، ما جعله يلهث في الحلقات العشر األخيرة، 
إلى  الرئيسية  الشخصيات  إيــصــال  أجــل  مــن   ،

ّ
ــل أقـ أو 

مصائرها ونهايات حكاياتها، وإلى مفاجآٍت تتالت في 
خواتيم قصصها. 

الرواية بُيسر  قــارئ  أن يعرفها  محاذير رقابية يمكن 
ربما جعلت املخرج وكاتب السيناريو حريصْي على 
تفاديها، وبــديــا فــي هــذا أكــثــر حــرصــا مــن اإلفـــادة من 
الرواية، سيما في   وتشويقا في 

ً
أكثر حيوية ممكناٍت 

في   
ً
فنية واألكــثــر  املسلسل،  فــي  إقناعا   

ّ
األقـــل النهاية 

العمل وقــارئ  أن يسوق مشاهد  الوسع  الــروايــة. وفــي 
الــنــص كــثــيــرا مـــن مــثــل هـــذا األمـــــر. ولــكــن ذلـــك كــلــه ال 
متابعة  فــي  تحققت  طيبٍة  متعٍة  مــقــاديــر  مــن  يخصم 
املسلسل، سيما وأن أداء الفتا نهض به بعض املمثلي 
فيه، سلوم حــداد وهيا مرعشلي وعابد فهد ومحمد 

حداقي وعلي كريم مثال.

»عندما تشيخ الذئاب«

وأخيرًا

وفاء أكثر لرواية جمال 
ناجي كان سيُغني المسلسل 

عن التورّط في حكايات فرعية، 
بعضها ُمضجر
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